
Pengantar Wakaf

TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:
1. Memahami konsep wakaf.
2. Mengetahui perbedaan di antara wakaf dan infak.
3. Mengetahui sejarah wakaf secara singkat.
4. Memahami peraturan perundang-undangan terkait wakaf 

di Indonesia.
5. Mengetahui pengelolaan wakaf di Indonesia.
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2 Akuntansi dan Manajemen Wakaf

PENGANTAR

Wakaf merupakan motor penggerak perekonomian Islam untuk kesejahteraan 
umat. Sebagai contoh, wakaf sumur yang dilakukan oleh Sahabat Rasulullah SAW., 
Usman bin Affan, yang membantu kaum muslimin Madinah pada saat itu yang sangat 
memerlukan air. Bahkan sampai saat ini, sumur dari wakaf tersebut masih digunakan 
untuk kemaslahatan umat. Terdapat juga wakaf untuk Universitas Al Azhar di Kairo, 
Mesir, yang menggratiskan seluruh mahasiswa yang belajar di sana, baik dari Mesir 
maupun dari luar Mesir. Hal itu semua terjadi karena wakaf.
 Wakaf di Indonesia belum banyak dilaksanakan. Kalaupun ada wakaf di 
Indonesia, lebih banyak untuk tempat-tempat ibadah, seperti masjid. Padahal wakaf 
tidak terbatas hanya untuk masjid saja, namun bisa juga untuk keperluan lainnya, 
seperti wakaf untuk rumah sakit, wakaf untuk pendidikan, dan lain sebagainya. Allah 
SWT. berfirman:

  “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari 
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari 
bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu 
menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 
melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa 
Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Surat Al-Baqarah (2) ayat 267)

 Menafkahkan harta di jalan Allah SWT. memiliki banyak bentuk, salah satunya 
adalah wakaf. Kita sering mendengar kata-kata “wakaf,” namun sebenarnya apakah 
wakaf itu? Apakah wakaf sama dengan infak? Siapakah orang yang pertama kali 
melakukan wakaf? Digunakan untuk apa wakaf tersebut? 

KONSEP WAKAF

The International Working Group on Waqf Core Principles adalah suatu grup yang 
terdiri dari lembaga-lembaga, seperti Islamic Research and Training Institute-
Islamic Development Bank (IRTI-IDB), Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, 
Awqaf New Zealand, National Awqaf Foundation of Awqaf South Africa, Awqaf 
Australia, Kuwait Awqaf Public Foundation, Awqaf Bosnia Herzegovina, Universitas 
Padjadjaran, dan Institut Pertanian Bogor, sementara sebagai peninjau adalah World 
Bank Group. Working Group ini mendefinisikan wakaf sebagai berikut:

  Hold, confinement or prohibition. Waqf is holding a certain property and preserving 
it for the confined benefit of certain philanthropy and prohibiting any use or 
disposition of it outside its specific objectives. This definition accord perpetuity of 
waqf, i.e it applies to nonperishable properties whose benefits and usufructs can 
be extracted without consuming the property itself.  Waqf also can be defined as 
a form of “shodaqoh jariyah” (continuous charity), is created by giving away an 
asset that produces benefits/revenues for targeted objective on a permanent basis.PE
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3Bab 1: Pengantar Wakaf

 Definisi wakaf yang pertama, merujuk pada arti kata waqf dalam bahasa Arab 
yang artinya ditahan. Dengan demikian dapat dikatakan jika harta wakaf bisa 
dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu, tanpa merusak atau mengurangi harta 
wakaf itu sendiri. Sebagai contoh, wakaf kebun, maka hasil kebun seumpama adalah 
buah-buahan menjadi manfaat dari wakaf kebun tersebut, yang mana buah-buahan 
ini disalurkan kepada yang berhak, tanpa mengurangi kebun itu sendiri (sebagai 
harta wakaf). 
 Definisi yang kedua, lebih melihat dari sudut pandang fungsi wakaf, yang 
mana wakaf sebagai sedekah jariyah yang tidak putus manfaat/pahalanya. Sebagai 
contoh, wakaf kebun, yang mana setelah kebun tersebut berbuah (sebagai manfaat 
wakaf), kebun dapat berbuah lagi pada musim berikutnya. Oleh karenanya, wakaf 
didefinisikan sebagai sedekah jariyah yang tidak putus pahalanya.
 Sementara menurut UU No. 41 Tahun 2004 mendefinisikan wakaf sebagai 
perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta 
benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu 
sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan 
umum menurut syariah. Wakif yang dimaksud adalah pihak yang mewakafkan 
harta benda miliknya. Selanjutnya, UU tersebut juga menjelaskan bahwa wakif 
menyerahkan hartanya untuk dikelola nazhir, yang mana nazhir adalah pihak yang 
menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai 
dengan peruntukannya.
 Sebagai contoh, Bapak Naufal memiliki sebidang tanah, kemudian tanah 
tersebut diwakafkan kepada Panitia Pembangunan Masjid untuk dijadikan lahan 
pendirian masjid di kampung tersebut. Atas wakaf yang dilakukannya, Bapak Naufal 
dikatakan sebagai wakif (orang yang mewakafkan tanah), sementara yang bertindak 
sebagai nazhir adalah Panitia Pembangunan Masjid. Sedangkan harta benda wakaf 
dari contoh tersebut adalah sebidang tanah yang diperuntukkan bagi pembangunan 
masjid.
 Wakaf berbeda dengan hibah, hadiah, maupun sedekah, mengingat pelaksanaan 
wakaf harus memenuhi unsur-unsur wakaf berikut (Badan Wakaf Indonesia, 2007):
 a. Ada wakif.
 b. Ada nazhir.
 c. Ada harta benda wakaf.
 d. Ada ikrar wakaf.
 e. Ada peruntukan harta benda wakaf.
 f. Ada jangka waktu wakaf.
 
 Wakif saat menyerahkan harta benda wakaf harus disertai ikrar wakaf, yang 
mana ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan 
dan/atau tulisan kepada nazhir terkait keinginannya untuk mewakafkan harta 
benda miliknya. Sedangkan harta benda yang diwakafkan oleh wakif merupakan 
harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang, serta 
memiliki nilai ekonomi menurut syariah.PE
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4 Akuntansi dan Manajemen Wakaf

 Peruntukan harta benda wakaf menurut Badan Wakaf Indonesia (2007) hanya 
dapat digunakan untuk:
 a. Sarana dan kegiatan ibadah.
 b. Sarana dan kegiatan pendidikan, serta kesehatan.
 c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan bantuan dalam 

bentuk beasiswa.
 d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.
 e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan 

ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan.

 Oleh karena peruntukan harta benda wakaf hanya dibatasi pada lima hal 
tersebut, maka perlindungan terhadap harta benda wakaf agar sesuai dengan 
peruntukannya menjadikan harta benda wakaf menurut Badan Wakaf Indonesia 
(2007) dilarang untuk:
 a. Dijadikan jaminan.
 b. Disita.
 c. Dihibahkan.
 d. Dijual.
 e. Diwariskan.
 f. Ditukar.
 g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

 Jangka waktu wakaf secara umum dipisahkan menjadi dua, yaitu:
 a. Selamanya, misalnya, wakif mewakafkan tanah selamanya untuk masjid. 
 b. Jangka waktu tertentu, misalnya, wakif mewakafkan tanah dan rumah selama 5 

tahun untuk Rumah Tahfidz Al Quran. Setelah 5 tahun, tanah dan rumah dapat 
digunakan kembali oleh wakif.

 Selama wakif mewakafkan tanah dan rumah untuk Rumah Tahfidz Al Quran 
tersebut, tidak ada uang sewa atau beban-beban lainnya terkait penggunaan tanah 
dan rumah karena keduanya sudah diwakafkan (walaupun sifatnya sementara). 
Selama masa wakaf ini, tanah dan rumah tersebut tidak boleh disewakan untuk 
keperluan lain dan/atau dijual. Setelah masa wakaf selesai, tanah dan rumah kembali 
menjadi milik wakif, yang mana dapat disewakan dan/atau dijual. 

PERBEDAAN DI ANTARA WAKAF DAN INFAK

Sebelum membahas perbedaan di antara wakaf dan infak, perlu ditinjau terlebih 
dahulu definisi infak sesuai UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam 
UU tersebut dijelaskan bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang 
atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sementara definisi wakaf 
menurut UU No. 41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan PE
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5Bab 1: Pengantar Wakaf

dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna 
keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Berdasarkan 
kedua definisi ini dapat dikatakan bahwa wakaf berbeda dengan infak. Dari sisi 
harta benda, infak biasanya untuk barang yang sekali pakai, seperti memberi 
infak/sedekah makanan kepada fakir miskin. Sementara wakaf biasanya berupa 
tanah, bangunan, dan/atau harta benda lainnya yang memiliki umur ekonomis yang 
panjang, seperti wakaf tanah untuk pendirian Rumah Sakit Islam.
 Apabila ditengok dari sisi pengelolaan, wakaf memerlukan tenaga pengelola 
harta benda wakaf yang disebut nazhir, sementara tidak demikian dengan infak. 
Infak tidak memerlukan tenaga pengelola karena langsung dapat diserahkan kepada 
penerima infak. Harta pribadi yang telah menjadi harta benda wakaf, tidak boleh 
dijual kembali, dihibahkan, dijadikan jaminan, dan/atau pengalihan hak lainnya; 
namun larangan-larangan untuk harta benda wakaf tidak berlaku bagi harta yang 
telah diinfakkan.

SEJARAH WAKAF

Terdapat beberapa pendapat tentang siapa orang yang pertama kali mewakafkan 
hartanya. Pendapat pertama berkeyakinan bahwa sejarah wakaf dimulai ketika 
Rasulullah SAW. mewakafkan tanah milik Beliau untuk dibangun masjid. Pendapat 
pertama ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari 
‘Amr bin Sa’ad bin Mu’ad berikut.

  “Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin 
mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor mengatakan 
adalah wakaf Rasulullah SAW.” (Asy-Syaukani: 129 dalam Badan Wakaf 
Indonesia, 2007). 

 Pendapat kedua menyatakan bahwa orang yang pertama kali melakukan wakaf 
adalah Umar bin Khattab. Pendapat ini didasarkan pada hadis berikut: 

  “Dari Ibnu Umar RA, bahwa Umar mensedekahkan hartanya (berupa tanah) di 
masa Rasulullah SAW., dan dulu sebutan untuk tanah itu adalah Tsaghm dan 
berupa kebun kurma (di tanah Khaibar). Maka Umar berkata, Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya aku telah mendapatkan harta dan menurutku harta itu bagus, 
maka aku bermaksud menyedekahkannya (lalu apa yang engkau perintahkan 
kepadaku?) Maka Nabi Muhammad SAW. bersabda, sedekahkan batang 
pohonnya. Itu tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan, tetapi buahnya 
dikeluarkan (dimanfaatkan). Lalu Umar menyedekahkan, di mana batangnya 
tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Jadi sedekah/wakaf itu 
tersalur pada jalan Allah SWT., pada budak-budak, orang-orang miskin, tamu, 
orang musafir, dan kaum kerabat. Dan tiada dosa bagi orang-orang yang PE
NE

RB
IT

SA
LE

MBA



6 Akuntansi dan Manajemen Wakaf

mengurusinya dengan memakan sebagiannya secara baik atau memberi makan 
kepada kawannya, tanpa mengambil dan menimbunnya. Lalu Ibnu Umarlah yang 
menangani sedekah/wakaf Umar. Ia memberikan hadiah kepada orang-orang 
Makkah, yang pernah ia singgahi.” (HR. Bukhari).   

 Setelah wakaf Umar bin Khatab di Khaibar, berikutnya adalah wakaf yang 
dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. lainnya, seperti Abu Thalhah yang 
mewakafkan kebun yang sangat subur, yaitu kebun “Bairaha.” Selanjutnya, disusul 
Abu Bakar yang mewakafkan hartanya berupa sebidang tanah yang berada di 
Makkah bagi anak keturunannya yang datang ke Makkah. Sahabat-sahabat lainnya 
yang juga melakukan wakaf adalah Utsman yang menyedekahkan hartanya di 
Khaibar. Ali bin Abi Thalib yang mewakafkan tanahnya yang subur. Mu’ads bin 
Jabal yang mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “Dar Al-Anshar.” 
(Badan Wakaf Indonesia, 2007).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 
WAKAF DI INDONESIA

Masyarakat perlu memahami secara menyeluruh terkait hukum wakaf di Indonesia, 
agar tidak ada kesalahan hukum dan/atau administrasi dalam pengelolaan wakaf. 
Tujuan mulia dari wakif dan nazhir harus dilaksanakan secara baik dengan 
tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Oleh karena itu, penting kiranya untuk 
mengetahui aturan-aturan yang terkait dengan wakaf.
 Berikut beberapa peraturan perundang-undangan terkait wakaf di Indonesia 
menurut Badan Wakaf Indonesia (2015).
 a. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, beserta penjelasannya.
 b. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 

Tahun 2004 tentang Wakaf, beserta penjelasannya.
 c. Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran 

Wakaf Uang.
 d. Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan 

Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
 e. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/420 Tahun 

2009 tentang Model, Bentuk, dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang.

 Peraturan tertinggi di Indonesia yang mengatur wakaf adalah UU No. 41 Tahun 
2004 tentang Wakaf. Undang-Undang yang disahkan pada tanggal 27 Oktober 
2004 ini memuat 11 Bab dan 71 pasal. Undang-Undang ini mengatur bahwa proses 
wakif dalam menyerahkan harta wakaf harus dicatat dan didokumentasikan dalam 
pernyataan wakif yang memuat mengenai jenis harta yang akan diwakafkan, para 
mauquf’alaih, dan informasi lainnya dalam dokumen yang disebut “ikrar wakaf,” PE
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7Bab 1: Pengantar Wakaf

untuk kemudian didaftarkan dan diumumkan. Sementara pelaksanaannya harus 
mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf.
 Sebagian masyarakat Indonesia mengenal wakaf karena adanya wakaf tanah 
untuk pembangunan masjid. Selain itu, beberapa takmir masjid juga memperluas 
bangunan masjid dengan dana wakaf. Tidak ada yang salah dalam hal ini. Namun 
sebenarnya, wakaf tidak hanya wakaf tanah dan dana wakaf untuk pembangunan 
masjid saja, tapi lebih luas dari hal itu. Menurut UU No. 41 Tahun 2004, wakaf dapat 
berupa uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak 
sewa, dan benda bergerak lainnya.
 UU ini mengatur peruntukan harta benda wakaf, tidak hanya untuk 
pembangunan masjid semata, tetapi dapat diarahkan pada bidang ekonomi dan 
bisnis untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Tentunya bidang ekonomi dan 
bisnis yang dijalankan merupakan area-area yang tidak melanggar ketentuan syariah 
Islam, yang mana pengelolaannya harus disesuaikan dengan prinsip manajemen 
dan ekonomi syariah.
 UU ini juga mengatur pembentukan suatu organisasi yang menjadi tulang 
punggung pengembangan wakaf di Indonesia, yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). 
BWI merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan 
dengan melakukan pembinaan terhadap nazhir, mengelola dan mengembangkan 
harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan 
atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, serta memberikan saran 
dan pertimbangan kepada pemerintah terkait penyusunan sejumlah kebijakan di 
bidang perwakafan. BWI dapat memiliki perwakilan organisasi di setiap daerah 
sesuai kebutuhan.
 Selanjutnya terkait pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 diterbitkan PP No. 
42 Tahun 2006. PP ini mengatur pelaksanaan wakaf di Indonesia secara lebih 
detail. Pedoman yang lebih detail mengenai pelaksanaan wakaf ini tertuang dalam 
Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf 
Uang, Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan 
Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang, serta Keputusan Direktur 
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/420 Tahun 2009 tentang Model, 
Bentuk, dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang. Pelaksanaan wakaf lebih lanjut diatur 
oleh Badan Wakaf Indonesia dengan menerbitkan sejumlah peraturan yang terkait.

PENGELOLAAN WAKAF DI INDONESIA

Wakaf harus dikelola secara serius dan profesional di Indonesia, mengingat potensi 
wakaf yang cukup besar, bahkan lebih besar potensinya daripada zakat. Oleh 
karena zakat hanya diperoleh dari 2,5% harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, 
sementara wakaf adalah memberikan 100% harta yang diniatkan untuk diwakafkan. 
Oleh karenanya, UU No. 41 Tahun 2004  mengamanatkan pembentukan lembaga PE
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8 Akuntansi dan Manajemen Wakaf

independen yang disebut sebagai Badan Wakaf Indonesia (BWI). Lembaga ini 
berkedudukan di ibukota negara (Jakarta) dan dapat membentuk perwakilan 
organisasinya di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai kebutuhan. Pada 
saat ini, hampir di setiap provinsi di Indonesia sudah memiliki perwakilan organisasi 
BWI (Badan Wakaf Indonesia, 2007).
 Badan Wakaf Indonesia memiliki sejumlah tugas dan wewenang (Badan Wakaf 
Indonesia, 2007) di antaranya:
 a. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan 

harta benda 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 

sejumlah kebijakan di bidang perwakafan.

 Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut, Badan Wakaf Indonesia (BWI) 
perlu memahami permasalahan yang terjadi/muncul pada nazhir, wakif, harta 
benda wakaf, dan administrasi wakaf, serta masalah-masalah perwakafan 
lainnya. Permasalahan-permasalahan ini harus segera diselesaikan oleh BWI. Jika 
permasalahan yang dimaksud masih dalam ruang lingkup kewenangan BWI, maka 
BWI dapat langsung melakukan penyelesaian. Namun jika permasalahan yang 
ada merupakan permasalahan yang kompleks dan membutuhkan campur tangan 
pemerintah, maka BWI dapat menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pemerintah untuk melakukan penyelesaiannya. 
 Ujung tombak pengembangan harta benda wakaf adalah nazhir yang 
keberadaannya tersebar di seluruh pelosok nusantara. Nazhir menurut Badan 
Wakaf Indonesia (2006) terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu:
 a. Perseorangan.
 b. Organisasi.
 c. Badan hukum.

 UU No. 41 tahun 2004 menjelaskan bahwa nazhir perseorangan adalah nazhir 
yang terdiri atas orang per orang, minimal 3 orang dan salah satu nazhir harus 
bertempat tinggal di kecamatan yang menjadi lokasi harta benda wakaf berada. 
Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, 
kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Sementara nazhir badan hukum 
merupakan badan hukum di Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, 
kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.PE
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9Bab 1: Pengantar Wakaf

 Tugas nazhir menurut Badan Wakaf Indonesia (2007) adalah:
 a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
 b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi, dan 

peruntukannya.
 c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
 d. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia.

  Salah satu contoh pengembangan wakaf untuk kemaslahatan umat adalah 
wakaf yang dikelola oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) yang 
berkantor pusat di Semarang, Jawa Tengah. Bermula dari wakaf 2 buah rumah 
pada tahun 1950 kepada Yayasan, saat ini YBWSA telah memperoleh tanah wakaf di 
Semarang dan Jepara, masing-masing seluas 18.794 m2 dan 57.106 m2 (Supadie-a, 
2015). Selain tanah wakaf tersebut, YBWSA mampu mengelola dan mengembangkan 
harta benda wakaf, sehingga mampu membeli tanah seluas 368.507 m2 untuk 
kegiatan amal (Supadie-a, 2015).
 Berawal dari pendirian Sekolah Rakyat (setara SD) pada tahun 1950, saat ini 
YBWSA mengelola 5 SD, 3 SMP, dan 3 SMA, yang mana semuanya memiliki akreditasi 
A. Dalam bidang pendidikan tinggi, YBWSA mengelola satu universitas Islam, yakni 
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) di Semarang, Jawa Tengah, dengan 12 
Fakultas dan 36 Program Studi yang terdiri dari jenjang D3, S1, S2, S3, dan Program 
Profesi Dokter (Supadie-b, 2015). 
 Pada bidang kesehatan, YBWSA mengelola rumah sakit Islam, yakni Rumah Sakit 
Islam (RSI) Sultan Agung yang merupakan rumah sakit pertama yang memperoleh 
akreditasi rumah sakit syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
(DSN MUI) pada tahun 2017. Untuk menjaga dan memastikan kehalalan makanan 
yang dikonsumsi pasien, RSI Sultan Agung juga memperoleh sertifikat pelaksanaan 
Sistem Jaminan Halal (SJH) dari LPPOM-MUI pada tahun 2016, sementara Bagian 
Katering/Gizi di RSI Sultan Agung juga memperoleh sertifikat halal pada tahun 2016 
dari MUI. 
 Demikian sedikit gambaran mengenai pengelolaan harta benda wakaf yang 
dilakukan secara baik. Masih banyak contoh nazhir yang mengelola harta benda 
wakaf dengan baik, sehingga dapat berkembang dan dapat digunakan untuk 
memajukan kesejahteraan umum. Contoh lain nazhir yang mengelola wakaf dengan 
baik adalah Yayasan Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo, Badan Wakaf UII 
Yogyakarta, Badan Wakaf UMI Makasar, dan lain sebagainya.

RANGKUMAN

Wakaf di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, hanya belum dapat 
terlaksana secara maksimal. Masyarakat perlu mengetahui bahwa banyak jenis 
harta benda yang dapat diwakafkan, tidak hanya harta benda yang tidak bergerak, 
seperti tanah dan bangunan, namun juga dapat mewakafkan dalam bentuk harta PE
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10 Akuntansi dan Manajemen Wakaf

benda yang bergerak, seperti uang, surat berharga, logam mulia, dan lain sebagainya. 
Demikian juga peruntukan harta wakaf tidak hanya untuk pembangunan masjid 
dan sarana ibadah lainnya, namun bisa untuk pembangunan rumah sakit, sekolah, 
dan fasilitas umum lainnya. 
 Pengelola wakaf (nazhir) juga harus selalu meningkatkan profesionalisme 
dalam pengelolaan harta benda wakaf. Semakin profesional seorang nazhir, maka 
masyarakat akan semakin percaya dan akan lebih banyak mewakafkan harta benda 
yang dimiliki. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf yang semakin baik diharapkan 
akan meningkatkan ibadah masyarakat, sekaligus kesejahteraan sosial.

SOAL UJI MANDIRI

 1. Apakah definisi wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004?
 2.  Sebutkan unsur-unsur pelaksanaan wakaf.
 3.  Jelaskan perbedaan di antara wakaf dan infak dari sisi pengelolaan.
 4.  Dalam sejarah Islam, siapakah yang pertama kali melakukan wakaf?
 5.  Sebutkan peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf.
 6.  Siapakah yang bertugas mengawasi nazhir di Indonesia?
 7. Menurut Anda, bagaimanakah upaya yang seharusnya dilakukan untuk 

mengembangkan wakaf di Indonesia?
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Fikih Wakaf

TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:
1. Mengetahui rujukan wakaf dalam Al Quran dan hadis.
2. Menjelaskan pengertian wakaf.
3. Menjelaskan rukun wakaf.
4. Menjelaskan syaraf wakif (pewakaf).
5. Menjelaskan syarat sahnya harta yang diwakafkan.
6. Menjelaskan peruntukan/penerima manfaat wakaf.
7. Menjelaskan fungsi nazhir.
8. Menjelaskan jenis-jenis wakaf.

B A B  2

11

Sri Nurhayati
Suryani
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12 Akuntansi dan Manajemen Wakaf

Ustaz Bachtiar Nasir (UBN) bersama jamaahnya melakukan sujud syukur dalam 
acara tasyakuran pembebasan lahan Ar-Rahman Quran Learning (AQL) Islamic 
Center di Tebet, Kamis (29/03/3018). Selama setahun, program penggalangan 
dana untuk pembebasan lahan seharga Rp26 miliar tersebut baru berhasil 
mengumpulkan dana sebesar Rp15 miliar. Oleh karena itu, penyelenggara 
kemudian membuat gerakan wakaf sejuta umat sebesar Rp11.000 per orang. 
Akhirnya, kata UBN, “Ada yang menyumbang mulai dari Rp11.000 sampai Rp1 
miliar, bahkan ada yang dalam bentuk 4 kilogram emas.”1

 Contoh lain, Bait Al Quran Cimanggis Depok mengajak wakaf sawah senilai 
Rp50.000, yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan 
santri.2 Program tersebut diiringi slogan “wakaf sama dengan sedekah berkali-
kali.” Ada juga yang mengajak wakaf masjid, wakaf Al Quran, membuat sumur, 
dan masih banyak lagi. Terdapat antusiasme umat yang begitu besar untuk 
berwakaf, terutama pada pihak yang dipercaya. Lantas apakah ada ketentuan 
syariah yang mengaturnya?

PENGANTAR

Sejak masa Nabi Muhammad SAW. kegiatan wakaf sudah dilakukan oleh para sahabat 
Beliau dengan berbagai bentuknya. Dalam sejarah Islam, wakaf merupakan salah 
satu bentuk perbuatan baik yang diajarkan Rasulullah SAW., seperti halnya infak 
dan sedekah. Karakter filantropi yang dilakukan ini tidak lain bersumber dari Al 
Quran dan hadis. 
 Wakaf dapat dipahami sebagai upaya menahan benda pokok dan memberikan 
manfaatnya di jalan Allah SWT. Wakaf dapat disalurkan dalam berbagai bentuk yang 
bertujuan untuk kebaikan sesuai ketentuan syariah Islam, seperti membangun 
masjid, sekolah, sumur, panti jompo, maupun mengolah tanah atau sawah, yang 
mana manfaatnya dapat diberikan untuk kerabat, fakir miskin, anak keturunan, 
dan kepentingan publik lainnya. Selain itu, meskipun seorang wakif telah meninggal 
dunia, wakaf yang pernah diberikan semasa hidupnya tetap memperoleh pahala 
yang mengalir terus-menerus. Oleh karenanya, pengelola wakaf (nazhir) perlu 
memanfaatkan hasil dari harta benda yang diwakafkan secara berkelanjutan demi 
memperoleh manfaat secara luas dan dapat bernilai ibadah.
 Bab ini meninjau wakaf dari berbagai sumber dalam hukum Islam, yaitu Al 
Quran, As-Sunnah Nabi, Ijma para ulama, dan Qiyas. Lebih lanjut bab ini akan 
diuraikan secara sistematis terkait pengertian, dasar hukum, rukun, dan bentuk-
bentuk wakaf.

1 Nasrullah, Yahya G. dan Syakur, M. Abdus. 30 Maret 2018. “UBN Sujud Syukur Resmikan Pembebasan Lahan AQL Islamic Center.” 
https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/03/30/139212/ubn-sujud-syukur-resmikan-pembebasan-lahan-aql-
islamic-center.html. Diakses pada tanggal 26 Desember 2018.

2 Baitul Quran Pesantren Yatim dan Dhuafa. 2017. “Wakaf Sawah untuk Makan Santri.” http://baitulquran.or.id/wakaf-sawah-untuk-
makan-santri/. Diakses pada tanggal 27 Desember 2018.
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13Bab 2: Fikih Wakaf

PENGERTIAN FIKIH DAN WAKAF

Pengertian Fikih
Secara etimologi, fikih dapat diartikan sebagai pemahaman yang mendalam atas 
suatu perbuatan maupun ucapan. Sementara secara terminologi, fikih merupakan 
pengetahuan terkait hukum-hukum syariat dari dalil-dalil yang terinci mengenai 
perbuatan manusia (Zahrah, 2011).
  Dalil-dalil yang digunakan sebagai rujukan dalam bertindak atau melakukan 
sesuatu tertuang dalam ayat berikut.

  “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil 
amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 
maka kembalikanlah ia kepada Allah SWT. (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), 
jika kamu benar-benar beriman kepada Allah SWT. dan hari kemudian. Yang 
demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Surat An-Nisa 
(4) ayat 59) 

 Dari ayat tersebut jelas tertulis bahwa konsekuensi setelah menyatakan Islam 
dan bersyahadat adalah taat pada Allah SWT. dan RasulNya, Nabi Muhammad SAW., 
baru kemudian pada ulil amri (pemegang kekuasaan) selama tidak bertentangan 
dengan ketentuan Allah SWT. dan RasulNya. Ketaatan pada Allah SWT. merujuk pada 
Al Quran dan ketaatan pada RasulNya merujuk pada As-Sunnah. Hal ini merupakan 2 
(dua) dalil utama dalam Islam, selain Ijma’ dan Qiyas. Dalil-dalil tersebut digunakan 
sebagai rujukan bagi seorang muslim dalam menjalankan segala aktivitas hidupnya.
 Sebagai contoh, fikih terkait sholat. Perintah mendirikan sholat sebagaimana 
yang tertuang dalam Al Quran:

  “… Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu 
adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” 
(Surat An-Nisa (4) ayat 103)

 Selain itu, dalam salah satu As-sunnah juga tercantum perintah sholat berikut.

  Rasulullah SAW. bersabda: “Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku 
melakukan shalat.” (HR. Bukhari)

 
  Dalam bab ini dibahas wakaf berdasarkan sejumlah dalil, yakni Al Quran, As-
Sunnah, Ijma’,  dan Qiyas.

Pengertian Wakaf
Kata wakaf atau waqf ( الوقف) jika dilihat secara etimologi, berasal dari bahasa Arab, 
yakni dari akar kata wa-qa-fa ( وقف) yang berarti diam di tempat, menahan, berdiri, 
atau berhenti. Kata habasa-yahbisu-tahbisan ( الحبسعنالتصرف) semakna dengan 
kata waqafa-yaqifu-waqfan yang berarti terhalang untuk menggunakan. Dengan PE
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14 Akuntansi dan Manajemen Wakaf

demikian, waqf dalam bahasa Arab mengandung makna ( الوقفبمعنىالتحبيسالتسبيل) 
yang berarti menahan harta yang dimiliki untuk diwakafkan dan tidak dipindah 
kepemilikannya (Mandzur, 1883; Zuhaili, 1985).
 Secara terminologi, muncul beragam penafsiran terkait makna wakaf, namun 
mayoritas sepakat memahami makna wakaf sebagai menahan dzat-nya benda 
dan kemudian memanfaatkan hasilnya atau menahan dzat-nya untuk kemudian 
menyedekahkan manfaatnya (Zahrah, 1959). Beragamnya pendapat para ulama 
fikih dalam memahami makna wakaf disebabkan adanya perbedaan penafsiran 
terkait hakikat wakaf, sehingga memunculkan konsekuensi mengenai perbedaan 
akibat hukum yang ditimbulkan. Berikut uraian mengenai perbedaan pandangan 
tersebut (Zuhaili, 1985; al-Kabisi, 1977).

Madzhab Hanafi
Wakaf dalam pandangan Abu Hanifah adalah menahan suatu benda yang ditinjau 
dari aspek hukum masih menjadi hak milik wakif dan menyedekahkan hasil/
manfaat dari benda tersebut kepada orang lain. Berdasarkan definisi ini tergambar 
bahwa kepemilikan dari harta benda tersebut masih terikat dengan wakif. Hal ini 
berarti wakif masih memiliki hak untuk menarik harta miliknya kembali ataupun 
menjualnya. Harta tersebut menjadi harta warisan apabila wakif meninggal dunia. 
Dengan demikian yang diambil dari harta benda wakaf hanyalah manfaatnya. Oleh 
karena itu, madzhab Hanafi mendefinisikan wakaf sebagai kegiatan untuk tidak 
mengubah suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik, tetapi menjadikan 
manfaat dari benda tersebut untuk suatu kebajikan (sosial), baik untuk saat ini 
maupun masa yang akan datang (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006).
 Madzhab Hanafi memandang bahwa wakaf seperti halnya pinjam-meminjam 
(ariyah), yang mana peminjam merupakan pihak yang mengambil manfaat atas 
benda yang dipinjamkan tersebut. Menurut madzhab ini, wakaf hanya memiliki 
kepastian hukum yang terbatas dalam tiga bentuk, yakni: (1) wakaf yang telah 
diputuskan oleh hakim, (2) wakaf masjid, (3) wakaf yang berkaitan dengan kematian 
wakif atau yang disebut sebagai wakaf wasiat (Zuhaili, 1985).

Madzhab Maliki
Wakaf dalam pandangan madzhab Maliki diartikan dengan tetap menjaga 
kepemilikan harta benda yang diwakafkan dari pemiliknya atau wakif, yang mana 
wakaf tersebut bertujuan untuk mencegah seorang wakif dari upaya melepaskan 
kepemilikannya terhadap harta benda tersebut kepada orang lain dalam waktu 
atau masa tertentu (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006). Dalam jangka waktu 
tersebut, harta wakaf tidak dapat dijual atau ditarik kembali, walaupun harta yang 
diwakafkan berupa upah yang diterima atau uang (wakaf uang). Hasil yang diperoleh 
dari harta wakaf dapat disedekahkan untuk tujuan kebajikan, sedangkan status 
kepemilikan benda tersebut tetap menjadi milik wakif. PE
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15Bab 2: Fikih Wakaf

 Sebagai contoh, Bapak Raka mewakafkan tanahnya untuk jangka waktu 3 tahun, 
sehingga selama kurun waktu tersebut, tanah yang dimaksud tidak boleh ditarik 
atau dijual (walaupun status tanah tetap menjadi milik Bapak Raka) dan hasil dari 
penyewaan tanah tersebut kemudian yang akan disedekahkan. Setelah 3 tahun, 
Bapak Raka sebagai pemilik tanah memiliki hak atas tanah tersebut, apakah akan 
dijual, disewakan kembali, dan lain sebagainya.
 Madzhab ini meyakini ketika mengucapkan lafadz wakaf harus dinyatakan 
pula jangka waktu wakaf berdasarkan keinginan dari pemilik harta dan tidak boleh 
disyaratkan sebagai wakaf kekal atau selamanya. Pendapat ini yang menjadi awal 
munculnya wakaf dengan jangka waktu tertentu (mu'aqqot). Imam Malik merujuk 
pada hadis Umar bin Khattab (yang akan diuraikan di bagian dasar hukum) yang 
sering digunakan sebagai rujukan wakaf, yang mana menurut pandangan madzhab 
ini tidak ada indikasi yang menyatakan bahwa wakaf berlangsung untuk selamanya 
(kekal).

Madzhab Syafi’i dan Hambali
Madzhab Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa wakaf adalah memanfaatkan 
harta yang diwakafkan dengan mengambil manfaatnya dan mempertahankan 
dzat benda tersebut, serta menghilangkan hak wakif untuk memanfaatkan harta 
benda tersebut. Wakif tidak diperkenankan sedikitpun mengubah harta benda 
yang diwakafkan. Apabila wakif telah meninggal dunia, harta yang telah diwakafkan 
tersebut tidak dapat diwariskan kepada para ahli warisnya. Terkait hal ini, Imam 
Syafi’i menyamakan wakaf dengan al-‘itq (memerdekakan budak). Budak adalah hak 
milik dari tuannya, tetapi apabila ia sudah merdeka, maka budak tersebut menjadi 
milik Allah SWT. (Zuhaili, 1985).
 Seorang wakif tidak dapat melarang penyaluran donasinya dan harus memberi 
manfaat dari harta benda yang telah diwakafkan kepada mauquf‘alaih (orang yang 
mendapatkan wakaf) sebagai sesuatu yang bernilai sedekah dan berstatus mengikat. 
Apabila wakif melarang penggunaan manfaat atas harta benda tersebut, maka qadhi 
memiliki hak untuk memaksa wakif menyalurkannya. Oleh karenanya, madzhab ini 
mendefinisikan wakaf sebagai pengalihan manfaat dan kepemilikan suatu benda 
dari wakif kepada mauquf‘alaih agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat 
(Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006).
 Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Umar, yang mana Rasulullah 
SAW. bersabda: 

  “Bersedekahlah dengan pokoknya; tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan, 
tetapi hasilnya dibelanjakan.” (HR. Bukhari)

 Sebagai contoh, Bapak Satria mewakafkan 1 hektar sawahnya, sehingga 
keberadaan sawah tersebut dipertahankan, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau 
diwariskan. Sementara hasilnya akan dimanfaatkan untuk tujuan kebaikan sesuai PE
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16 Akuntansi dan Manajemen Wakaf

peruntukan yang ditetapkan oleh Bapak Satria sebelumnya, misalnya 60% untuk 
fakir miskin dan 40% untuk keluarganya.
 Berkaitan dengan pelaksanaan wakaf di Indonesia telah dijelaskan di dalam  
UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Menurut UU ini, wakaf didefinisikan sebagai 
perbuatan hukum wakif dengan memisahkan atau memanfaatkan sebagian harta 
miliknya untuk dimanfaatkan hasilnya dalam waktu atau masa tertentu berdasarkan 
hukum syariah bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat dan juga keperluan 
ibadah. Berdasarkan ikrar atau lafadz wakaf, harta benda yang telah diwakafkan 
tidak dimungkinkan lagi untuk dijual, ditukar, diwariskan, maupun dialihkan pada 
hal-hal lainnya. Definisi ini telah mengadopsi berbagai perbedaan pandangan 
mengenai wakaf yang diuraikan sebelumnya. 
 Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan 
kegiatan filantrofi yang mulia dalam Islam selain infak/sedekah maupun hibah. 
Adapun persamaan wakaf dengan bentuk kegiatan lainnya terletak pada 
kegiatan memberi atau menyerahkan sejumlah aset/sumber daya kepada pihak 
lain. Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan di antara wakaf dengan 
infak/sedekah maupun hibah. Tabel 2.1 memaparkan perbandingan di antara wakaf 
dengan infak/sedekah maupun hibah.

DASAR HUKUM WAKAF

Islam adalah sebuah agama yang diberikan langsung oleh Allah SWT. (Surat Al-
Ma’idah (5) ayat 3). Nabi Muhammad SAW. diutus Allah SWT. untuk mensyiarkan 
agama Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin atau rahmat bagi semesta alam yang sudah 

Tabel 2.1
Perbandingan Wakaf dengan Infak/Sedekah/Hibah

Wakaf Infak/Sedekah/Hibah
Kepemilikan suatu benda/barang diserahkan 
kepada pihak lain.

Kepemilikan suatu benda/barang diserahkan 
kepada pihak lain.

Kepemilikan suatu benda/barang kembali 
kepada Allah SWT.

Kepemilikan suatu benda/barang kembali 
kepada pihak penerima infak/sedekah/hibah.

Benda/barang yang diwakafkan tidak dapat 
diberikan kepada pihak lain.

Benda/barang yang ditujukan untuk 
infak/sedekah/hibah boleh diberikan atau 
dijual kepada pihak lain.

Hasil dari benda/barang yang diwakafkan 
diberikan untuk kepentingan sosial.

Hasil dari benda/barang yang diberikan 
dapat dinikmati oleh pihak penerima 
infak/sedekah/hibah.

Benda/barang wakaf umumnya bersifat 
kekal dzat-nya.

Benda/barang infak/sedekah/hibah tidak 
harus kekal dzat-nya.

Benda/barang yang diwakafkan dikelola 
oleh administrator yang disebut 
nazhir/mutawalli.

Benda/barang dikelola sepenuhnya oleh 
pihak penerima infak/sedekah/hibah.

Sumber: Karim Adiwarman (2003) dalam Sri Nurhayati dan Wasilah, 2018.
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17Bab 2: Fikih Wakaf

pasti ajaran yang disampaikannya memuat hal yang mulia agar manusia menjadi 
sumber kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain. Banyak ayat Al Quran dan hadis 
yang dapat memotivasi kita untuk turut serta di dalamnya. Tentunya, pasti ada 
alasan kuat yang membuat seseorang mau melepaskan kepemilikan hartanya untuk 
dialihkan atau dimanfaatkan pihak lain. Wakaf merupakan suatu pengorbanan besar 
bagi manusia, mengingat dalam Al Quran dinyatakan bahwa cobaan manusia salah 
satunya adalah pada harta dan anak, sebagaimana yang tertuang dalam ayat berikut.

  “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan 
yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih 
baik untuk menjadi harapan.” (Surat Al-Kahfi (18) ayat 46)

 Sesuatu yang membuat seseorang mau berwakaf adalah kuatnya keimanan 
yang tertanam di dalam lubuk hati, rasa takut terhadap hari hisab, dan harapan 
memperoleh ridho Allah SWT. untuk masuk dalam surgaNya kelak. Pemahaman dan 
keyakinan yang tinggi atas kalimat-kalimat Allah SWT. dan RasulNya yang tertuang 
dalam Al Quran dan hadis mendorong seseorang mau melakukannya, antara lain 
dalam beberapa dalil berikut.

  “Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu 
sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata: 
Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)-ku sampai waktu 
yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-
orang yang saleh?” (Surat Al-Munafiqun (63) ayat 10)

  “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap 
diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan 
bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada 
Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka 
itulah orang-orang yang fasik.” (Surat Al-Hasyr (59) ayat 18-19)

  
 Serta dari Abu Hurairah RA, yang mana Rasulullah SAW. bersabda:

  “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga 
perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang 
sholeh.” (HR. Muslim)

 Ketiga dasar hukum yang telah disebutkan ini akan saling menguatkan satu 
sama lain. Akhir kehidupan ini adalah kematian yang kita tidak tahu kapan itu akan 
terjadi. Sebelum kematian itu datang, kita diminta untuk beramal/bersedekah 
karena setelah kematian terputuslah amalan kecuali bila ada sesuatu yang bisa 
dikaitkan dengan apa yang telah dilakukannya ketika masih hidup. Salah satunya 
adalah sedekah jariyah, yakni sedekah yang akan memberi pahala yang terus 
mengalir walaupun wakif sudah meninggal, selama apa yang disedekahkan itu masih PE
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18 Akuntansi dan Manajemen Wakaf

memberi manfaat memberi manfaat bagi orang lain sesuai ajaran Islam. Dalam hal 
ini, wakaf diyakini sebagai sedekah yang pahalanya terus mengalir. Oleh karena itu, 
harta benda yang diwakafkan harus dipertahankan keberadaannya dan dikelola 
secara baik agar manfaatnya tetap bisa diperoleh. Aktivitas berwakaf merupakan 
salah satu bentuk persiapan untuk hari esok (akhirat).
 Selain itu, Allah SWT. berjanji akan memberi balasan berkali-kali lipat jika kita 
menginfakkan harta di jalanNya, sebagaimana yang tertuang dalam ayat berikut.

  “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan 
hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 
tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) 
bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha 
Mengetahui.” (Surat Al-Baqarah (2) ayat 261)

 Ayat berikut juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum wakaf.

  “Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah 
Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.” 
(Surat Al-Hajj (22) ayat 77)

 Ayat tersebut diyakini sebagai dalil hukum sunnah melakukan wakaf karena 
adanya harapan terhadap ridha Allah SWT. Al-Zuhaili (1985) menerangkan 
bahwa wakaf terangkum di dalam keumuman ayat-ayat tersebut karena wakaf 
menginfakkan harta yang dimiliki untuk kebaikan.3 Demikian juga dengan ayat 
berikut.

  “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum 
kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu 
nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Surat Ali Imran (3) ayat 
92)

 Selain diambil dari ayat-ayat Al Quran, dasar hukum wakaf juga dapat 
ditemukan dalam beberapa hadis. Hadis yang secara lebih tegas menggambarkan 
dianjurkannya wakaf adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar RA tentang 
tanah di Khaibar. 

  “Umar bin Khattab RA memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang 
kepada Nabi Muhammad SAW. 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 
itu, apa perintah engkau (kepadaku) mengenainya? Nabi Muhammad SAW. 
menjawab, jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya). Ibn 
Umar berkata, maka Umar menyedekahkan tanah itu (dengan mensyaratkan) 

3 Zuhaili, Wahbah. 1985. Al-Fiqh al-Islamiy wa ‘Adillatuhu. Kairo: Dar al-Fikr al-Mu’ashir.
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19Bab 2: Fikih Wakaf

tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, yang mana ia 
menyedekahkan hasilnya kepada fuqara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang 
tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa dari orang yang 
mengelola 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 Ibn Sirin, lalu ia 
berkata ghaira mutaatstsilin malan’ (tanpa menyimpannya sebagai harta hak 
milik).” (HR. Bukhari, Muslim, al Tarmidzi, al Nasa’i)

 Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika Rasulullah SAW. bersabda 
“tahanlah pokoknya,” itu berarti tanah tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan, 
atau diwariskan. Dengan kata lain, dipertahankan keberadaannya (kewakafannya), 
sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan secara terus-menerus dan menjadi sedekah 
jariyah (sedekah yang terus mengalir pahalanya). Dari hadis tersebut juga dapat 
diperoleh kesimpulan bahwa penerima wakaf boleh jadi terdiri dari orang-orang 
fakir, budak yang dimerdekakan, kaum kerabat, ibnu sabil, fisabilillah, tamu, dan 
orang-orang yang mengelola harta benda wakaf (nazhir), yang mana mereka boleh 
memanfaatkan hasil wakaf tersebut selama dalam batas yang wajar (dengan cara 
yang ma’ruf). Sementara kaum kerabat yang dimaksud dalam hal ini termasuk anak 
keturunannya. 
 Hadis tersebut umum digunakan oleh para ulama terkait argumentasi mengenai 
diperbolehkannya wakaf.4  Meskipun memang tidak secara tegas menggambarkan 
perbuatan Umar bin Khattab RA. sebagai bentuk wakaf, namun karakteristik yang 
muncul dari perbuatan yang dilakukannya tersebut jelas merupakan salah satu 
contoh tindakan berwakaf. Terutama pada kata-kata “jika mau, kamu tahan pokoknya 
dan kamu sedekahkan (hasilnya).” Rasulullah SAW. menjelaskan agar harta benda 
yang masih dalam tanggungan Umar bin Khattab RA. tidak dijual, diwariskan, 
maupun dihibahkan. Hal ini karena wakaf yang diniatkan untuk kebaikan di jalan 
Allah SWT. hanya boleh dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam.

UNSUR (RUKUN) WAKAF

Sahnya wakaf sebenarnya harus memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. 
Berikut 4 (empat) rukun wakaf menurut fikih (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 
2006).
 a. Wakif (pewakaf/orang yang mewakafkan). 
 b. Mauquf bih (harta benda yang diwakafkan).
 c. Mauquf‘alaih (peruntukan wakaf atau pihak penerima wakaf).
 d. Shighat atau ikrar (pernyataan atau ikrar dari wakif).

4 Abuddin, Nata. 2016. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Prenada Media.
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20 Akuntansi dan Manajemen Wakaf

 Adapun prosedur yang dilakukan dalam wakaf dimulai dengan seorang 
wakif yang akan mewakafkan asetnya (baik harta tidak bergerak maupun harta 
bergerak, termasuk uang) menghubungi nazhir yang bertindak sebagai pihak 
yang akan mengevaluasi aset (selain uang) yang akan diwakafkan. Apabila aset 
dan peruntukannya dianggap layak (feasible), maka keduanya akan mendatangi 
Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dibuatkan catatan dan Akta Ikrar Wakaf (AIW) 
yang nantinya akan mengubah status aset tersebut menjadi aset wakaf. Apabila 
asetnya adalah tanah, AIW akan dibawa oleh nazhir ke Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) untuk mendapatkan sertifikat wakaf, yang mana nazhir bertanggung jawab 
untuk mengelolanya. Oleh karena itu, status aset tidak boleh lagi dihibahkan, disita, 
diwariskan, dijual, ditukar, maupun dialihkan (Sukmana, 2017). Kegiatan nazhir 
di Indonesia telah sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yakni 
nazhir diperbolehkan menerima imbalan atau keuntungan dari pengelolaan dan 
pengembangan harta benda wakaf yang nilainya tidak lebih dari 10% (sepuluh 
persen).

Wakif (Pewakaf/Orang yang Mewakafkan)
Wakif merupakan seseorang yang memiliki kecakapan (legal competence) dalam 
membelanjakan hartanya (tasharruf al-mal). Kecakapan tersebut meliputi 4 kriteria 
(Sukmana, 2017), yaitu: (1) merdeka; (2) berakal sehat, (3) dewasa (baligh), (4) 
tidak di bawah pengampuan (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006). 
 a. Wakif adalah orang yang merdeka. Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak 

(hamba sahaya) dianggap tidak sah karena dirinya dan apa yang dimilikinya 
adalah kepunyaan tuannya, sementara wakaf merupakan pengalihan hak milik 
kepada orang lain. Wakaf yang dilakukan oleh hamba sahaya menjadi sah 
apabila budak tersebut memperoleh izin dari tuannya (menurut Abu Zahrah 
sesuai kesepakatan para ahli fikih) atau ia memiliki harta melalui waris atau 
tabarru’ (menurut Adz-Dzahiri).

 b. Wakif adalah orang yang berakal sehat. Wakaf yang dilakukan oleh orang 
gila; lemah mental; atau berubah akal, baik karena faktor usia, sakit, maupun 
kecelakaan tidak sah hukumnya; karena akalnya tidak sempurna dan tidak 
cakap untuk mengalihkan kepemilikan.

 c. Wakif adalah orang yang dewasa (baligh). Wakaf yang dilakukan oleh anak yang 
belum dewasa (baligh) hukumnya tidak sah karena ia dipandang belum cakap 
melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya. 

 d. Wakif adalah orang yang tidak berada di bawah pengampuan. Orang yang 
berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan 
(tabarru’), sehingga wakaf yang dilakukan hukumnya menjadi tidak sah. 
Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan 
terhadap dirinya sendiri selama hidupnya, hukumnya sah. Oleh karena tujuan 
dari pengampuan adalah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis PE
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21Bab 2: Fikih Wakaf

Di bawah 
pengampuan

Tidak di 
bawah 

pengampuan

Wakif sakit 
keras Meninggal

Tergantung 
kerelaan kreditur.

Rela

Wakaf sah

Tidak rela

Wakaf dapat 
dibatalkan.

Wakif sehat

Wakaf sah

Harta wakif > Utang
Wakaf sah (sebesar 

kelebihan harta setelah 
dikurangi utang).

Tidak rela – tidak 
terlaksana

Harta wakif = Utang Tergantung kerelaan 
kreditur

Rela – wakaf 
terlaksana

1. Apabila wakaf dilakukan ketika wakif memiliki utang

Memiliki 
utang

Tidak memiliki 
utang 

Penerima bukan ahli waris.
Harta yang diwakafkan tidak lebih dari 

1/3 (sepertiga) hartanya.

Penerima adalah ahli waris

•	 Sebagian	penerima	bukan	ahli waris. 
 Harta yang diwakafkan tidak lebih dari 1/3 

(sepertiga) hartanya → Wakaf sah.
•	 Sebagian	penerima	adalah	ahli waris. 

 → tergantung kerelaan ahli waris lainnya.

Tergantung kerelaan 
ahli waris lain.

Wakaf sah

Sama seperti 
sebelumnya.

2. Apabila wakaf dilakukan ketika wakif sakit keras

Gambar 2.1
Wakaf yang Pelaksanaannya Tergantung pada Kerelaan Orang LainPE
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22 Akuntansi dan Manajemen Wakaf

dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar 
tidak menjadi beban bagi orang lain. Dalam hal ini, wakaf harus didasarkan 
pada kemauan sendiri, bukan atas tekanan atau paksaan dari pihak mana pun. 

 
 Terkadang, ada juga wakaf yang pelaksanaannya dikaitkan dengan kerelaan 
pihak lain. Terdapat beberapa hukum wakaf yang berkaitan dengan masalah ini. 
Gambar 2.1 menunjukkan wakaf yang pelaksanaannya tergantung pada kerelaan 
orang lain (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006).  

Mauquf Bih (Harta Benda yang Diwakafkan)
Istilah benda atau harta yang diwakafkan disebut dalam literatur fikih sebagai 
mauquf bih. Objek wakaf ini merupakan sesuatu yang penting dan harus ada saat 
pelaksanaan perjanjian wakaf. Ulama menetapkan beberapa syarat agar suatu 
benda atau harta dapat dinilai sah saat diwakafkan. Pembahasan mengenai syarat 
mauquf bih terbagi menjadi dua bagian. Pertama, mengenai syarat sahnya harta 
yang diwakafkan, dan kedua, mengenai kadar benda yang diwakafkan (Direktorat 
Pemberdayaan Wakaf, 2006).
 1. Syarat sahnya harta yang diwakafkan.
  Harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Mutaqawwam
 Harta yang mutaqawwam adalah harta yang akan diwakafkan harus bisa 

diambil manfaatnya sesuai syara’, dapat disimpan, dan halal digunakan 
dalam keadaan normal. Dengan demikian, tidak boleh mewakafkan harta 
yang tidak halal penggunaannya, seperti buku-buku anti Islam atau sesuatu 
yang bukan berupa harta, seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewaan 
untuk ditempati.

b. A’inun Ma’lumun 
 Kriteria a’inun ma’lumun yang dimaksud adalah bahwa harta yang akan 

diwakafkan harus jelas dan pasti, baik barangnya maupun karakteristiknya 
(seperti: ukuran luas dan lokasi tanah yang akan diwakafkan) pada saat 
perjanjian wakaf dibuat. Oleh karenanya, tidak sah bila perjanjian wakaf 
berbunyi: “Saya mewakafkan sebagian dari tanah saya kepada para pelajar.” 
Hal ini dikarenakan kata “sebagian” membuat harta yang diwakafkan 
menjadi tidak jelas dan dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari.

c. Milik wakif
 Harta yang akan diwakafkan sepenuhnya adalah milik wakif saat ia berniat 

mewakafkannya karena wakaf sendiri bersifat menggugurkan kepemilikan. 
Oleh karenanya, tidak sah hukumnya bila harta yang diwakafkan tidak 
dimiliki sepenuhnya oleh wakif.

d. Terpisah, bukan milik bersama (musya’)
 Harta yang akan diwakafkan hendaknya bukan sesuatu yang dimiliki 

bersama karena rentan kemungkinannya menimbulkan hal-hal negatif PE
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23Bab 2: Fikih Wakaf

di kemudian hari kecuali jika bagian yang diwakafkan tersebut dapat 
dipisahkan dan ditetapkan batas-batasnya.

 2. Kadar benda yang diwakafkan
  Jumhur ulama tidak menetapkan batasan jumlah tertentu bagi harta yang ingin 

diwakafkan. Hal ini dilakukan untuk menghargai keinginan dan niat baik dari 
wakif. Terdapat pengecualian, jika wakif ingin mewakafkan seluruh hartanya. 
Jika wakif tidak memiliki ahli waris, maka hukumnya boleh. Namun jika wakif 
masih memiliki ahli waris, jumhur ulama membatasi tidak lebih dari sepertiga 
jumlah harta wakif yang boleh diwakafkan, seperti halnya wasiat, sementara 
sisanya diserahkan ke ahli waris, kecuali ahli waris sepenuhnya rela jika seluruh 
harta tersebut diwakafkan. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan anggota 
keluarga pewakaf yang ditinggalkan jika pewakaf tersebut nantinya meninggal 
dunia.

   Sebagaimana yang diceritakan ketika Sa’ad bin Abi Waqash yang memiliki 
seorang putri meminta izin kepada Rasulullah SAW. untuk mewasiatkan 2/3 
(dua pertiga) dari hartanya untuk sedekah, Rasulullah SAW. menolak jumlah 
tersebut. Ketika Sa’ad bin Abi Waqash meminta izin kepada Rasulullah SAW. 
untuk mewasiatkan 1/2 (setengah) dari hartanya, Rasulullah SAW. juga 
menolak jumlah tersebut. Sampai akhirnya, Sa’ad bin Abi Waqash meminta 
izin kepada Rasulullah SAW. untuk mewasiatkan 1/3 (sepertiga) dari hartanya, 
Rasulullah SAW. bersabda:

 “Sepertiga. Sepertiganya itu sudah cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau 
meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya (cukup) itu lebih baik 
daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, sehingga 
meminta-minta kepada orang lain.” (HR. Bukhari dan Muslim)

 

Jenis Benda Wakaf
Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai jenis harta/benda 
yang dapat diwakafkan, apakah harta/benda bergerak atau tidak bergerak, atau bisa 
keduanya? Madzhab Hambali tergolong konservatif dengan hanya membolehkan 
harta/benda tidak bergerak sebagai objek wakaf. Sementara para ulama Malikiyah, 
Syafi’iyah, dan Hanafiyah membolehkan keduanya, baik wakaf harta/benda bergerak 
maupun harta/benda tidak bergerak. Perbedaan ini muncul dari perbedaan dalam 
menafsirkan apakah yang diwakafkan adalah dzat benda atau manfaat dari benda 
tersebut, dan apakah manfaat harta/benda yang diwakafkan bersifat tahan lama 
atau sementara.
 Beberapa contoh harta/benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan adalah 
tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, dan sumur untuk diambil airnya. 
Adapun contoh harta/benda wakaf bergerak adalah hewan, senjata, pakaian, buku, 
perlengkapan rumah ibadah, mushaf, uang, saham, atau surat berharga, dan lain 
sebagainya.PE
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24 Akuntansi dan Manajemen Wakaf

 Apabila merujuk pada hadis berikut, baik harta/benda bergerak maupun tidak 
bergerak boleh diwakafkan.

  “Sesungguhnya di antara apa yang dijumpai oleh seorang mukmin dari amalnya 
dan kebaikannya setelah dia mati itu adalah ilmu yang disebarkannya, anak shalih 
yang ditinggalkannya, mushaf yang diwariskannya, masjid yang didirikannya, 
rumah yang didirikannya untuk ibnu sabil (orang dalam perjalanan), sungai 
yang dialirkannya, atau shodaqoh yang dikeluarkan dari hartanya di waktu 
sehat dan hidupnya, semuanya dia jumpai pahalanya sesudah dia mati.” (HR. 
Ibnu Majah)

 Hal-hal yang dianggap sah untuk diwakafkan adalah segala sesuatu yang dapat 
dimanfaatkan dan tetap utuh bendanya, seperti tanah, mushaf, buku, senjata. Tidak 
sah mewakafkan sesuatu yang apabila digunakan, benda tersebut dapat rusak atau 
berkurang, seperti lilin, makanan, minuman, parfum, dan lain sebagainya. Selain itu 
tidak diperbolehkan mewakafkan sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan, seperti 
barang jaminan (Sabiq, 2008).

Perubahan Peruntukan Harta/Benda Wakaf
Hal yang menarik lagi adalah perubahan peruntukan harta/benda wakaf. Jika suatu 
ketika harta/benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya atau telah berkurang 
manfaatnya, apakah diperbolehkan melakukan perubahan terhadap harta/benda 
wakaf tersebut? Ternyata terkait hal ini, para ulama fikih memiliki pendapat yang 
berbeda.
 Sebagian ulama berpendapat bahwa jika harta/benda wakaf sudah tidak 
berfungsi (tidak dapat dipergunakan) atau kurang berfungsi, maka harta/benda 
tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh diganti/ditukar, tidak boleh dipindahkan, 
akan tetapi harta/benda tersebut dibiarkan tetap dalam keadaannya. Pendapat ini 
adalah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi’i dan Malik, yang didasarkan 
pada hadis Bukhari sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Umar, yang menyatakan 
bahwa harta/benda wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan.
 Perubahan status, serta penggantian harta/benda dan tujuan wakaf sangat 
ketat pengaturannya dalam madzhab Syafi’i. Namun demikian, berdasarkan keadaan 
darurat dan prinsip maslahah, di kalangan para ulama fikih perubahan itu tetap 
dapat dilakukan. Hal ini didasarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap 
dapat terus berlangsung sebagai sedekah jariyah, tidak mubazir karena rusak atau 
tidak berfungsi lagi (Ali, 1988).
 Imam Ahmad berpendapat bahwa boleh menjual harta/benda wakaf atau 
menukarnya, menggantinya, memindahkannya, dan menggunakan hasil penjualan 
tersebut untuk kemudian digunakan lagi bagi kepentingan wakaf. Abu Yusuf, salah 
seorang murid Imam Hanafi, berpendapat bahwa harta/benda wakaf tersebut 
boleh dijual dan menggunakan hasil penjualan tersebut bagi kepentingan wakaf. 
Sementara Muhammad, salah seorang murid Imam Hanafi juga, berpendapat bahwa PE
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jika harta/benda wakaf tersebut sudah tidak berfungsi lagi atau rusak, maka harta/
benda tersebut kembali kepada pemilik pertama atau wakif (Sabiq, 1977).
 Ibn Taimiyah memperbolehkan mengganti harta/benda wakaf dengan yang 
lebih baik dengan peruntukan wakaf yang serupa (Sabiq, 2008). Hal ini dapat terjadi 
dengan dua kondisi, yakni:
 a. Adanya kebutuhan. Misalnya, wakaf yang diperuntukkan bagi panti jompo, 

yang mana kondisi bangunan panti kurang berfungsi maksimal karena rusak 
parah. Mengingat hal ini, bangunan panti tersebut dapat dijual dan uang hasil 
penjualan dapat dipergunakan untuk membangun panti jompo di lokasi yang 
lain.

 b. Adanya kepentingan yang lebih kuat. Misalnya, lokasi tanah/bangunan yang 
diwakafkan sebagai sekolah ternyata mendapatkan jumlah murid yang sangat 
sedikit. Hal ini dikarenakan lokasi tanah/bangunan tersebut berada di wilayah 
pertokoan dan perkantoran. Mengingat hal ini, tanah/bangunan sekolah 
tersebut boleh dijual atau dialihfungsikan menjadi bangunan pertokoan/
perkantoran, sementara uang hasil penjualan dapat dipergunakan untuk 
membeli tanah dan mendirikan sekolah di lokasi yang lain. 

Penggantian harta/benda wakaf dengan yang lebih baik pernah dilakukan Umar bin 
Khatab RA dengan memindahkan masjid Kufah ke lokasi yang baru. 
 Demikian halnya jika diperoleh keuntungan dari pengelolaan harta/benda 
wakaf. Keuntungan tersebut dapat dipergunakan untuk peruntukan wakaf yang 
sejenis, sesuai tujuan awal dari wakif. Misalnya, harta/benda yang diwakafkan 
menjadi rumah sakit, maka keuntungan dari pengelolaan rumah sakit tersebut 
dapat dipergunakan untuk pengembangan rumah sakit tersebut atau rumah sakit 
lainnya.

Mauquf‘alaih (Peruntukan Wakaf atau Pihak Penerima Wakaf)
Mauquf‘alaih dalam literatur fikih kadang diartikan sebagai orang yang mendapatkan 
beban tanggung jawab untuk mengelola harta benda wakaf, yang kemudian sering 
disebut sebagai pengelola wakaf (nazhir). Jika yang  dimaksud mauquf‘alaih adalah 
peruntukan wakaf, maka wakaf harus dimanfaatkan sesuai aturan/pandangan Islam 
agar dapat bernilai ibadah. Tidak boleh wakaf untuk perbuatan maksiat (misalnya, 
klub malam atau lokasi judi, peternakan babi, atau gereja).
 Namun terdapat perbedaan pendapat di antara para faqih mengenai sah atau 
tidaknya wakaf jika dilihat dari peruntukan wakaf sesuai syariah/pandangan Islam 
dan keyakinan/agama wakif (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), yakni:
 a. Madzhab Hanafi
  Sahnya wakaf orang muslim adalah untuk semua kebaikan sesuai pandangan 

Islam, seperti jembatan, rumah sakit, rumah singgah, atau sekolah dan 
dinyatakan tidak sah jika diperuntukkan bagi hal-hal yang tidak sesuai dengan 
syariat Islam, seperti klub judi atau gereja. Sahnya wakaf orang nonmuslim 
adalah untuk kebajikan sesuai syariat Islam, seperti membangun masjid PE
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(meskipun dalam ajaran Islam, orang nonmuslim ini tidak mendapatkan 
pahala atau tidak termasuk sedekah jariyah) dan dianggap tidak sah kalau 
diperuntukkan bagi hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti 
membangun gereja. 

 b. Madzhab Maliki
  Sahnya wakaf orang muslim adalah untuk semua kebaikan sesuai syariat Islam. 

Namun dinyatakan tidak sah jika wakaf dilakukan oleh orang nonmuslim.
 c. Madzhab Syafi’i dan Hambali
  Madzhab ini hanya mensyaratkan peruntukan wakaf bagi kebaikan sesuai 

pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Sahnya wakaf orang 
muslim dan nonmuslim adalah untuk tujuan kebaikan sesuai syariat Islam, 
seperti membuat tempat penampungan, sekolah, atau tempat peristirahatan. 
Tidak sahnya wakaf orang muslim dan nonmuslim adalah untuk badan-badan 
sosial yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, seperti membangun gereja, 
mendirikan lembaga pro-LGBT, atau menyiapkan tempat untuk lokalisasi judi/
prostitusi. 

 Dari pendapat tersebut bisa disimpulkan bahwa syarat mutlak sahnya wakaf 
adalah peruntukan wakaf yang harus sesuai dengan syariat/pandangan Islam, 
sementara terkait keyakinan/agama wakif, para ahli fikih memiliki perbedaan 
pendapat. 
 Sasaran penyaluran wakaf dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:
 1. Wakaf untuk pihak (individu atau kelompok) tertentu, seperti:

• Untuk diri sendiri. 
 Terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli fikih (Sabiq, 2008). 

Madzhab Hanafi memperbolehkannya karena tujuan wakaf adalah untuk 
mendekatkan diri kepada Allah SWT. Menafkahi diri sendiri juga termasuk 
upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Madzhab ini merujuk 
pada potongan hadis Abu Dawud dan Nasa’i, yang mana Rasulullah 
SAW. bersabda: “Bersedekahlah kamu, lalu seorang laki-laki bertanya, 
Ya Rasulullah, saya memiliki satu dinar?, Rasulullah SAW. pun menjawab, 
sedekahkanlah untuk dirimu sendiri.”5  

• Untuk anak, termasuk di dalamnya untuk keturunannya.
• Untuk muslim dan muslimat tertentu, atau kelompok tertentu, misalnya, 

untuk Bapak Ihsan, Pesantren Ba’it Al Quran, Rumah Qurán Ummu Habibah, 
dan lain sebagainya.

• Untuk orang-orang nonmuslim, seperti yang dilakukan oleh Shafiyah binti 
Huyay, istri Rasulullah SAW. yang mewakafkan harta bendanya kepada 
saudaranya yang orang Yahudi. Menurut Imam Nawawi, sah hukumnya 
wakaf kepada kafir dzimmi dengan 2 syarat, yakni: (1) objek wakaf yang 

5  Daud, Abu., Sunan Abi Daud. Juz 5, Hadis No. 1693. Kairo: Mawqa’u Wizarat al-Awqafi al-Misriyah; Al-Nasai. 1999. Sunan Al-Nasai. 
Juz 5, Hadis No. 2534. Beirut: Dar al-Ma’rifah Beirut.
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diamanatkan tidak berupa peralatan/sarana ibadah bagi umat muslim, 
seperti Al Quran, dan (2) manfaat yang diperoleh dari harta benda wakaf 
tidak diperuntukkan bagi kepentingan keyakinan si kafir dzimmi, seperti 
wakaf penyediaan injil dan pembangunan gereja (Direktorat Pemberdayaan 
Wakaf, 2006). Namun, kemungkinan kedepannya, wakaf dalam bentuk 
buku-buku bernuansa Islam kepada orang-orang  nonmuslim dapat 
dipertimbangkan sebagai salah satu media dakwah yang efektif. 

• Wakaf untuk orang-orang kaya. Para ulama berselisih pendapat  terkait 
diperbolehkannya wakaf untuk orang-orang kaya. Sebagian ulama 
memperbolehkannya karena hal itu bukan merupakan perbuatan maksiat. 
Sebagian ulama lainnya melarang hal tersebut karena wakaf tersebut 
menjadi tidak bermanfaat. Ibn Taimiyah (Sabiq, 2008) memperkuat 
hal tersebut karena wakaf yang demikian ini termasuk berlebihan dan 
tergolong perbuatan mubazir yang dilarang. Selain itu Allah SWT. tidak 
suka bila harta benda wakaf hanya beredar di antara orang-orang kaya 
saja. Sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah SWT. berikut.

 “… supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja 
di antara kamu …” (Surat Al-Hasyr (59) ayat 7)

 Termasuk dalam hal ini apabila peruntukan wakaf merupakan hal yang 
tidak diwajibkan dan tidak disunahkan, sehingga termasuk perbuatan yang 
mubazir.

 2. Wakaf untuk umum 
  Wakaf untuk umum adalah wakaf yang diperuntukkan bagi masyarakat 

umum, yang mana wakaf ini tidak ditujukan pada individu atau kelompok 
tertentu. Sebagai contoh, wakaf bagi fakir miskin atau ulama, wakaf untuk 
membuat sumur air, memerdekakan budak, untuk fisabilillah dan ibnu sabil, 
serta pembangunan masjid. Wakaf ini dilakukan tanpa menyatakan secara 
jelas pihak atau kelompok mana yang merupakan penerima wakaf. Hal ini 
telah dilakukan oleh Umar bin Khattab yang mewakafkan seratus anak panah 
pada perang Khaibar dan anak panah tersebut tidak dibagikan ke orang-orang 
tertentu (Sabiq, 2008).

Shighat atau Ikrar (Pernyataan atau Ikrar dari Wakif)
Shighat atau ikrar merupakan pernyataan seorang wakif untuk menyerahkan harta 
benda yang dimilikinya. Persoalan di sini adalah bentuk dari pernyataan yang 
dilakukan dapat berupa lisan, kiasan, tulisan, atau sebuah tindakan. Hampir semua 
madzhab terkait akad yang dilakukan dalam wakaf menyebutkan akad tabarru’. 
Artinya, proses transaksi yang terjadi di antara kedua belah pihak dinyatakan sah 
cukup dengan ijab dari wakif tanpa harus diterima oleh pihak penerima wakaf.6  

6 Abu Zahrah, Muhammad. 1971. Muhadarat fi al-Waqf. Kaherah: Dar al-Fikri al-‘Araby.
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 Shighat atau ikrar diperlukan karena wakaf adalah pelepasan hak milik atas 
harta benda atau manfaat dari suatu benda, termasuk juga sifat wakaf yang unik 
(bukan merupakan sedekah atau hibah), sehingga harus diiringi niat wakaf, yang 
mana diungkapkan secara jelas dengan menyebutkan objek wakaf.

PENGELOLA WAKAF (NAZHIR)

Selain keempat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, kehadiran nazhir dirasa 
sangat penting agar tujuan wakaf dapat terpenuhi. Nazhir sendiri bisa bersifat 
perseorangan maupun kelembagaan (baik lembaga yang memiliki badan hukum 
maupun organisasi kemasyarakatan). Nazhir diharapkan mampu menjalankan 
tugasnya secara profesional untuk menjaga dan mengembangkan harta benda wakaf, 
sehingga manfaat dapat terus diberikan pada pihak penerima wakaf. Namun tidak 
berarti nazhir memiliki kekuasaan mutlak terhadap harta benda wakaf. 
 Nazhir sebagai pihak yang diberi amanat untuk mengelola wakaf memiliki 
sejumlah syarat sebagai berikut (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006).
 a. Syarat moral: memahami hukum wakaf dan ZIS, cerdas, jujur, amanah, adil, dan 

bersungguh-sungguh.
 b. Syarat manajemen: memiliki jiwa kepemimpinan dan profesional dalam 

mengelola aset.
 c. Syarat bisnis: memiliki keinginan, pengalaman, mau belajar, dan berjiwa 

kewirausahaan.

 Berikut hal-hal yang wajib dilakukan oleh nazhir (al-Kabisi, 1977).
 a. Mengelola dan memelihara/menjaga harta benda yang diwakafkan.
 b. Menjalankan semua syarat yang ditentukan oleh wakif sepanjang tidak 

bertentangan dengan aturan syariat Islam. Misalnya, terkait peruntukan 
penyaluran wakaf, porsi pembagian hasil wakaf untuk masing-masing 
penerima wakaf atau memprioritaskan pembagian hasil wakaf pada pihak-
pihak tertentu. Nazhir boleh melanggar syarat-syarat yang diberikan wakif 
jika terdapat maslahat yang mendorong nazhir untuk melanggarnya. Perkara 
tersebut kemudian diajukan ke hadapan hakim agar nazhir diberikan izin untuk 
melanggar syarat-syarat yang telah dibuat oleh wakif. Hal ini dilakukan karena 
hakim memiliki hak perwalian umum.

 c. Membela dan mempertahankan kepentingan harta benda wakaf, baik yang 
dilakukan sendiri maupun yang membutuhkan bantuan pihak lain, seperti 
pengacara atau penasihat hukum. Selain itu, nazhir dapat memberi imbalan 
yang diambil dari hasil pengelolaan harta benda wakaf. Biaya ini menurut UU 
No. 41 Tahun 2004 tidak boleh lebih dari 10%.

 d. Melunasi utang terkait harta benda wakaf dengan menggunakan pendapatan 
atau hasil pengelolaan harta benda wakaf tersebut. PE
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 e. Menyegerakan penyaluran manfaat dari harta benda wakaf, kecuali jika terjadi 
sesuatu yang menyebabkan pembagian tersebut menjadi tertunda. Sebagai 
contoh, mendesaknya kebutuhan untuk memperbaiki harta benda wakaf, atau 
melunasi utang terkait harta benda wakaf, sehingga hasil pengelolaan harta 
benda wakaf terlebih dahulu dialokasikan untuk kepentingan tersebut.

 Berikut hal-hal yang boleh dilakukan oleh nazhir (al-Kabisi, 1977).
 a. Menyewakan harta benda wakaf, yang mana uang yang diterima dapat 

digunakan untuk mempertahankan/mengembangkan harta benda wakaf dan 
dimanfaatkan sesuai keinginan wakif.

 b. Menanami tanah wakaf dengan memperhatikan dampaknya pada tanah wakaf 
dan hasilnya dapat dimanfaatkan sesuai keinginan wakif.

 c. Membangun pemukiman di atas tanah wakaf untuk disewakan; dalam hal ini, 
nazhir berwenang untuk mengubah tanah wakaf yang letaknya berdekatan 
dengan kota menjadi bangunan, seperti perkantoran atau perumahan untuk 
disewakan. Hal ini dapat dilakukan jika keuntungan yang diperoleh dari hasil 
menyewakan bangunan lebih besar daripada saat digunakan untuk lahan 
pertanian.

 d. Mengubah kondisi harta benda wakaf menjadi lebih baik dan bermanfaat 
bagi para penerima wakaf. Sebagai contoh, jika harta yang diwakafkan berupa 
rumah, pengelola wakaf dapat mengubahnya menjadi bangunan apartemen 
atau pertokoan, atau bangunan lain, sesuai yang dikehendaki. Tetapi, hal 
yang perlu diperhatikan dalam pengubahan tersebut adalah bahwa pihaknya 
harus menjaga dan memperhatikan kondisi harta benda wakaf, peruntukan 
wakaf sesuai keinginan wakif, serta kebutuhan para penerima wakaf. Dengan 
demikian, pelaksanaan syarat dari wakif dan tujuan dari wakaf dapat 
diselaraskan.

 Berikut hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh nazhir (al-Kabisi, 1977).
 a. Tidak boleh mendominasi harta benda wakaf. Nazhir tidak diperbolehkan 

menyewakan harta benda wakaf kepada orang yang tidak diterima atau 
diragukan kesaksiannya, seperti orang tua, anak, atau istrinya, untuk mencegah 
timbulnya fitnah, dan menjaga agar tetap berhati-hati dalam melakukan 
tindakan.

 b. Tidak boleh berutang atas nama wakaf, baik melalui pinjaman ataupun dengan 
membeli keperluan yang dibutuhkan untuk memelihara harta benda wakaf 
secara kredit dan berjanji untuk melunasinya dari hasil pengelolaan harta 
benda wakaf. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyitaan atas harta benda 
wakaf atau hasil yang didapatkan agar dapat melunasi utang, sehingga harta 
benda wakaf dapat hilang dan para penerima wakaf tidak menerima manfaat 
darinya.PE
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 c. Tidak boleh menggadaikan harta benda wakaf karena hal ini dapat menyebabkan 
hilangnya harta benda wakaf dan manfaat dari harta benda yang diwakafkan 
tersebut.

 d. Tidak boleh mengizinkan seseorang menggunakan harta benda wakaf tanpa 
bayaran, kecuali dengan alasan hukum. 

 e. Tidak boleh meminjamkan harta benda wakaf kepada pihak yang tidak 
termasuk dalam golongan peruntukan wakaf. Oleh karena tindakannya itu 
termasuk dalam pemakaian harta benda wakaf secara gratis dan mengabaikan 
hak-hak para penerima wakaf. Orang yang telah mengambil manfaat dari harta 
benda wakaf harus membayar biaya sewa dengan harga yang pantas. 

 Jika harta benda wakaf rusak bukan karena kelalaian nazhir dan penyebabnya 
adalah sesuatu yang tidak bisa dicegah, seperti bencana, maka nazhir tidak wajib 
memberikan ganti rugi. 
 Dalam menjalankan fungsinya ini, pengelola wakaf (nazhir) diperbolehkan 
mendapatkan imbalan dari sebagian hasil pengelolaan harta benda wakaf tersebut 
secara wajar. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar RA.

  “… Tidak berdosa bagi orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah 
itu secara ma’ruf (wajar) atau memberi makan seorang teman, dengan tanpa 
menjadikannya sebagai harta hak milik …” (HR. Bukhari dan Muslim)

JENIS WAKAF

Jenis Wakaf dari Segi Peruntukan
Bila ditinjau dari segi peruntukan, kepada siapa wakaf tersebut ditujukan, maka 
wakaf dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni wakaf ahli dan wakaf khairi. Berikut 
penjelasannya.7

 1. Wakaf Ahli
  Wakaf ahli adalah wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, baik 

keluarga wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga sering disebut sebagai wakaf 
dzurri atau wakaf ‘alal aulad, yakni wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan 
dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau lingkungan kerabat sendiri. 
Dalam satu sisi, wakaf ahli ini memiliki dua aspek kebaikan, yakni (1) kebaikan 
dari amal ibadah wakafnya, dan (2) kebaikan dari silaturahim dengan keluarga 
yang diberikan harta benda wakaf (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006). 
Namun di sisi lain, penerima manfaat wakaf sangat terbatas.

7  Sabiq, Sayyid. 1977. Fiqh as-Sunnah. Beirut: Dar al-‘Arabi.
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   Wakaf untuk keluarga sendiri secara hukum Islam dibenarkan jika merujuk 
pada hadis yang dikaitkan dengan wakaf Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. 

 Diriwayatkan dari Anas Ibn malik RA, ia berkata, “Abu Thalhah adalah orang 
dari golongan Anshar yang memiliki kebun kurma yang paling banyak di 
Madinah, kebun kurma yang paling ia sukai adalah kebun Bairuha’. Kebun itu 
berada di depan Masjid Nabawi. Rasulullah SAW. biasa masuk dan minum air 
yang baik di kebun itu.” Anas melanjutkan, “Ketika Allah SWT. menurunkan 
Surat Ali ‘Imran ayat 92 (“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan 
(yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu 
cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah 
mengetahuinya.”), Abu Thalhah segera menemui Rasulullah SAW. lalu 
berkata, “Wahai Rasulullah, Allah telah menurunkan ayat ini kepadamu, 
dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah kebun Bairuha’ 
dan sesungguhnya aku akan menginfakkannya di jalan Allah, aku berharap 
bisa menjadi kebajikan dan simpanan di sisi Allah. Maka gunakanlah harta 
tersebut sesuai dengan petunjuk Allah kepadamu.” Rasulullah SAW. pun 
bersabda, “Itulah harta yang mulia. Sungguh, aku telah mendengar apa 
yang engkau katakan dan aku berpendapat agar engkau membagikannya 
kepada kerabatmu.” Abu Thalhah berkata, “Aku akan melakukannya, wahai 
Rasulullah.” Kemudian ia membagikannya kepada kerabat dan keluarga 
pamannya. (HR. Bukhari)

 2. Wakaf Khairi (Kebajikan)
  Wakaf khairi adalah wakaf yang secara tegas ditujukan untuk kepentingan 

agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kepentingan umum). Wakaf ini 
ditujukan untuk kepentingan umum yang mencakup semua aspek untuk 
kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan 
umum tersebut bisa untuk keagamaan, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, 
keamanan, dan lain-lain. Wakaf tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk 
pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, 
dan sarana sosial lainnya. Berdasarkan tinjauan penggunaannya, wakaf ini lebih 
banyak manfaatnya dibandingkan dengan wakaf ahli karena pihak-pihak yang 
ingin mengambil manfaat dari harta benda wakaf tidak terbatas (Direktorat 
Pemberdayaan Wakaf, 2006)

   Jenis wakaf ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar.

  “… Umar menyedekahkannya kepada orang fakir, kaum kerabat, budak, 
sabilillah, ibnu sabil, dan tamu…” (HR. Muslim).
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Jenis Wakaf dari Segi Waktu
Bila ditinjau dari segi waktu, maka wakaf dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni 
wakaf muabbad dan wakaf mu’aqqot.8 Berikut penjelasannya.
 1. Muabbad, yaitu wakaf yang diberikan untuk selamanya (kekal). Dalam hal ini, 

kepemilikan harta dialihkan dari wakif kepada Allah SWT. dan manfaatnya 
diberikan pada para penerima wakaf. Wakaf jenis ini sesuai dengan pendapat 
Imam Syafi’i dan Imam Hambali (perhatikan penjelasan pada bagian 
sebelumnya).

 2. Mu’aqqot, yaitu wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Setelah 
kurun waktu terpenuhi, wakif bebas menggunakan harta tersebut karena sudah 
bukan harta wakaf lagi. Wakaf jenis ini sesuai dengan pendapat Imam Malik 
(perhatikan penjelasan pada bagian sebelumnya).

Jenis Wakaf dari Segi Jenis Harta Benda
Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,  jenis harta benda yang dapat 
diwakafkan dapat berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak. 
 1. Benda tidak bergerak, misalnya, hak atas tanah, bangunan atau bagian 

bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan 
dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun, serta benda tidak bergerak 
lainnya sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.

 2. Benda bergerak selain uang, misalnya, logam mulia, surat berharga, kendaraan, 
hak atas kekayaan intelektual (hak cipta, merek dagang, hak paten), hak sewa, 
dan lain sebagainya.

 3. Benda bergerak berupa uang (wakaf tunai—cash waqf). Wakaf tunai lebih 
fleksibel pengelolaannya. Jenis wakaf seperti ini dapat diinvestasikan dalam 
berbagai bidang selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti 
hotel, sekolah/sarana pendidikan, rumah sakit, pertokoan, perkantoran, serta 
berbagai sarana dalam bidang keagamaan dan pelayanan sosial. Pendapatan 
yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat dibelanjakan 
untuk berbagai tujuan yang berbeda dalam rangka melestarikan atau 
mempertahankan nilai pokok wakaf uang.

RANGKUMAN

Wakaf merupakan salah satu bentuk filantropi dalam Islam. Wakaf dapat diartikan 
menahan harta dan memberikan manfaatnya untuk kemaslahatan umat manusia 
sesuai ajaran Islam. Rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam wakaf adalah 
adanya (1) wakif (pewakaf/orang yang mewakafkan); (2) mauquf bih (harta benda 
yang diwakafkan); (3) mauquf‘alaih (peruntukan wakaf atau pihak penerima wakaf); 

8  Al-Zuhaili, Wahbah. 1986. Ushul al-Fiqh al-Islami. Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir.
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dan (4) shighat atau ikrar (pernyataan atau ikrar dari wakif). Namun demikian, agar 
tujuan wakaf dapat terjaga, diperlukan pengelola wakaf (nazhir) yang amanah, 
kompeten, dan profesional. Syarat sahnya wakaf adalah harta benda wakaf bersifat 
mutaqawwam, a’inun ma’lumun, serta merupakan harta milik wakif (bukan milik 
bersama). Sementara jenis wakaf dapat dikelompokkan berdasarkan peruntukan, 
waktu, dan jenis harta benda yang diwakafkan. 

SOAL UJI MANDIRI

 1. Apakah yang dimaksud dengan wakaf?
 2. Jelaskan pengertian wakaf menurut madzhab Hanafi, Maliki, serta Syafi’i dan 

Hambali.
 3. Jelaskan persamaan dan perbedaan wakaf dengan infak/sedekah/hibah.
 4. Sebutkan rukun dan syarat wakaf.
 5. Jelaskan syarat sahnya harta benda yang diwakafkan.
 6. Jelaskan tugas atau fungsi nazhir.
 7. Bagaimana hukumnya apabila wakif dalam kondisi sakit keras ingin 

mewakafkan hartanya? 
 8. Sebutkan jenis harta benda yang dapat diwakafkan.
 9. Jelaskan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh nazhir.
 10. Jelaskan jenis-jenis wakaf.
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Praktik Pengelolaan 
Wakaf di Berbagai Negara

TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:
1. Memahami praktik pengelolaan wakaf di negara-negara 

anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI).
2. Memahami praktik pengelolaan wakaf di negara-negara 

berpenduduk mayoritas nonmuslim.
3. Mengidentifikasi perbedaan dan persamaan praktik 

pengelolaan wakaf di antara negara-negara tersebut.
4. Mengetahui perkembangan praktik pengelolaan wakaf di 

berbagai negara.

B A B  3

35

Miranti Kartika Dewi
Putri Maulidiyah

PE
NE

RB
IT

SA
LE

MBA



36 Akuntansi dan Manajemen Wakaf

PENGANTAR

Negara-negara berpenduduk mayoritas maupun minoritas muslim mulai 
memfungsikan wakaf sebagai instrumen yang membantu memenuhi keperluan 
sosial masyarakat. Di antaranya, wakaf yang digunakan untuk membiayai 
pembangunan dan pemenuhan beban operasional masjid, pesantren, sekolah Islam, 
maupun pemakaman. Namun demikian, beberapa negara juga telah memfungsikan 
wakaf sebagaimana tujuan idealnya, yakni sebagai instrumen ekonomi produktif 
yang mampu menghasilkan manfaat jangka panjang. Bab ini Insya Allah akan 
mengajak Anda untuk mengambil inspirasi dari sejumlah praktik pengelolaan 
wakaf di berbagai negara, yang mana hendaknya Anda mengambil sikap kritis 
bahwa contoh-contoh tersebut bersifat informasi dan bukan rekomendasi. Jika Anda 
ingin mengambil contoh inovasi wakaf yang dijelaskan di bab ini, sebaiknya Anda 
berkonsultasi terlebih dahulu dengan para ahli fikih dan manajemen wakaf untuk 
memastikan bahwa inovasi yang dilakukan tetap sesuai dengan syariah. Hal ini 
penting dilakukan untuk memastikan wakaf dapat mencapai tujuan peruntukannya, 
yakni menjadikan harta menjadi aset yang terus berkembang dan membawa berkah 
yang melimpah.

PRAKTIK PENGELOLAAN WAKAF DI NEGARA-NEGARA 
ANGGOTA ORGANISASI KERJASAMA ISLAM (OKI) 

Indonesia
Pengelolaan wakaf di Indonesia memasuki babak revitalisasi sejak disahkannya 
UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang tersebut memperluas 
potensi wakaf tanah dan air agar lebih mampu mendatangkan manfaat jangka 
panjang. Sebelumnya, UU No. 5 Tahun 1960 hanya mengatur mengenai wakaf 
dalam bentuk aset tetap berupa tanah dan bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa 
praktik wakaf sudah dikenal di Indonesia sejak lama dan mampu menjadi penjelas 
mengapa kebanyakan harta wakaf di Indonesia dalam bentuk tanah. Menurut 
data BWI, terdapat 274.061 lokasi tanah wakaf yang tersebar di seluruh wilayah 
Indonesia (terutama di pulau Jawa dan Sumatra) dengan total luas hampir mencapai 
435 juta meter persegi. Namun dari tanah wakaf yang begitu luas dan tersebar 
tersebut, hanya sekitar 66% di antaranya yang sudah tersertifikasi (Bappenas, 
2015). Pemerintah RI sampai saat ini berupaya untuk membenahi persoalan terkait 
perolehan sertifikat wakaf, agar tanah wakaf tak lagi banyak yang dalam sengketa, 
sehingga bisa dimanfaatkan secara optimal dan menghasilkan manfaat produktif 
jangka panjang. Di antaranya dengan mempercepat proses penerbitan sertifikat 
tanah wakaf oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
 Melihat besarnya potensi wakaf tak hanya sebatas wakaf tanah, pemerintah 
RI bersama dengan DPR memformulasikan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf  
yang dijelaskan melalui PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun PE
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2004 tentang Wakaf. Namun sebelumnya, untuk mendukung upaya optimalisasi 
penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang di Indonesia, Komite Fatwa Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 11 Mei 2002 (28 Shafar 1423 H) telah 
mengeluarkan fatwa mengenai wakaf uang. Fatwa inilah yang menjadi salah satu 
dasar pertimbangan penyusunan UU No. 41 Tahun 2004. Menurut fatwa tersebut, 
yang dimaksud dengan wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang 
atau badan hukum dalam bentuk wakaf uang tunai, termasuk dalam bentuk uang 
dan surat-surat berharga. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk 
hal-hal yang dibolehkan secara syar’i, nilai pokok uang harus dijamin kelestariannya, 
tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.
 Selanjutnya, setelah mendapatkan fatwa dari Komite Fatwa MUI terkait 
diperbolehkannya berwakaf dengan uang, peraturan-peraturan tersebut pun 
menjelaskan mengenai perluasan sumber pendanaan wakaf, yang memungkinkan 
wakif untuk berwakaf tak hanya dengan aset tidak bergerak, namun juga dengan 
aset bergerak. Aset benda wakaf tidak bergerak terdiri dari (1) hak atas tanah, (2) 
bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, (3) tanaman dan benda 
lain yang berkaitan dengan tanah, (4) hak milik atas satuan rumah dengan ketentuan 
yang telah berlaku, dan (5) benda tidak bergerak lainnya sesuai aturan-aturan 
syariah dan UU yang berlaku. Sementara aset benda wakaf bergerak terdiri dari 
(1) uang, (2) logam mulia, (3) surat berharga, (4) kendaraan, (5) hak atas kekayaan 
intelektual, (6) hak sewa, dan (7) benda bergerak lainnya sesuai ketentuan syariah 
dan UU yang berlaku. Diperluasnya sumber pendanaan wakaf memungkinkan lebih 
banyak pihak, tak hanya yang mempunyai kelebihan tanah maupun bangunan, untuk 
turut berwakaf. Melalui regulasi tersebut, para nazhir wakaf juga dimungkinkan 
untuk memperluas cara penyaluran wakaf, yang semula lebih terfokus pada tujuan 
nirlaba (bagi penyediaan fasilitas sosial keagamaan—di antaranya untuk pendirian 
masjid, pesantren, dan fasilitas pemakaman) menjadi lebih luas, yakni mencakup 
penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, masyarakat, dan peningkatan ekonomi 
(Bappenas, 2015). 
 Lebih lanjut, salah satu tindak lanjut signifikan dari UU No. 41 Tahun 2004 
adalah pendirian BWI pada bulan Juli 2007 sebagai lembaga independen yang 
diamanahkan untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf di tanah air. Secara umum, 
Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: 
 a. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan 

harta benda 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. PE
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 Selain tugas-tugas tersebut, Badan Wakaf Indonesia juga mendapatkan 
amanah untuk mengoordinir para nazhir wakaf dengan pihak-pihak terkait, seperti 
instansi pemerintah, perusahaan swasta, lembaga masyarakat, organisasi Islam, 
dan lain sebagainya. Selain itu, Badan Wakaf Indonesia juga diharapkan mampu 
meningkatkan potensi wakaf di Indonesia, menjaga serta mempertahankan aset 
wakaf tanpa mengambil alih aset-aset wakaf yang telah dikelola para nazhir yang 
sudah ada, dan mengembangkan aset benda wakaf (Haq, 2014). Untuk mengemban 
tugas-tugasnya tersebut, Badan Wakaf Indonesia juga membuka kantor perwakilan 
di tingkat provinsi dan/atau kabupaten. 
 Semakin jelasnya regulasi terkait wakaf juga menstimulasi berdirinya lembaga-
lembaga pengelola wakaf uang selain BWI.1 Menurut data BWI, per tahun 2014, 
terdapat 82 lembaga pengelola wakaf uang di Indonesia yang terdaftar di BWI. 
Dari lembaga-lembaga pengelola wakaf uang tersebut, 20 di antaranya berbentuk 
yayasan, satu organisasi, satu lembaga pemerintahan, dua lembaga pengelola zakat, 
dan 58 Baitul Maal wat Tamwil (Siswantoro, Rosdiana, dan Fathurahman, 2018). 
 Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004, untuk menerima wakaf uang, lembaga-
lembaga pengelola wakaf perlu bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah 
yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima 
Wakaf Uang (LKS-PWU). Dana wakaf uang yang diterima oleh LKS-PWU pun hanya 
diperbolehkan dalam bentuk valuta rupiah. Dengan demikian, jika ada wakif yang 
berwakaf dengan valuta asing, maka dana yang akan diwakafkan tersebut harus 
dikonversikan terlebih dahulu ke dalam valuta rupiah. Wakif yang berwakaf di 
LKS-PWU wajib mengisi formulir pernyataan kehendaknya yang berfungsi sebagai 
Akta Ikrar Wakaf (AIW). Selanjutnya, LKS-PWU akan menerbitkan sertifikat wakaf 
uang yang akan disampaikannya kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan 
harta wakaf. LKS-PWU atas nama nazhir akan mendaftarkan harta benda wakaf 
berupa uang kepada menteri, selambat-lambatnya 7 hari sejak diterbitkannya 
sertifikat wakaf uang (Ascarya, dkk., 2016). Dana wakaf uang ini selanjutnya dapat 
dikelola secara mutlak (nazhir bebas mengelolanya dan/atau bebas menentukan 
penerima manfaat wakaf) atau terbatas (wakif memberikan persyaratan tentang 
cara pengelolaan dan penerima manfaat wakaf). Jika pengelolaan/investasi wakaf 
uang tersebut menghasilkan keuntungan, maka nazhir diperbolehkan mengambil 
imbalan maksimum sebesar 10% dari keuntungan yang diperoleh (Ascarya, dkk., 
2016).
 Lebih lanjut, di antara LKS-PWU yang aktif membantu sosialisasi wakaf adalah 
BNI Syariah, melalui program Wakaf Hasanah dengan tagline “Karena ‘Harta’ Dibawa 
Mati” yang didukung dengan situs web Wakaf Hasanah (https://wakafhasanah.
bnisyariah.co.id/) dan Tabungan Wakaf. Dalam program ini, BNI Syariah bekerjasama 
dengan lima lembaga nazhir (seperti, Global Wakaf, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, 

1  Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang 
(Pasal 1, poin 8) menyatakan bahwa BWI juga bertindak sebagai nazhir, yaitu pihak yang menerima uang wakaf dari wakif untuk 
dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya (Ascarya, Rahmawati, dan Hosen, 2016).
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Yayasan Pesantren Al Azhar, dan Badan Wakaf Indonesia) untuk memfasilitasi wakif 
dalam berwakaf. Sementara itu, melalui Tabungan Wakaf, nasabah bisa menyimpan 
dana wakafnya pada tabungan tersebut, namun dana tersebut tidak dapat ditarik 
atau dilakukan transaksi (nasabah sebagai wakif hanya mendapatkan laporan dana 
yang telah diwakafkan). Calon wakif yang berwakaf melalui BNI Syariah dapat 
memilih dengan bebas proyek wakaf yang menjadi tujuan dengan melihat situs web 
Wakaf Hasanah. Setelah menetapkan pilihan atas proyek wakaf, BNI Syariah akan 
membuatkan rekening Tabungan Wakaf atas nama wakif. Dana wakaf uang yang 
telah diterima BNI Syariah akan disalurkan kepada para nazhir sesuai proyek wakaf 
yang dikehendaki wakif (Maulidiyah, 2017).
 Dukungan pemerintah Indonesia dan regulator terkait dalam pengembangan 
dan pengelolaan wakaf di Indonesia semakin jelas terlihat dengan didirikannya bank 
wakaf mikro dan lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan atas izin Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK), yang mana kedua lembaga tersebut bertujuan menyediakan 
akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki 
akses pada lembaga keuangan formal. Tak hanya itu, pada bulan Oktober 2018, 
bersamaan dengan diselenggarakannya Forum IMF-Bank Dunia di Bali, Indonesia 
meluncurkan Waqf Core Principles yang berisi prinsip-prinsip pokok tata kelola 
wakaf, agar lembaga-lembaga nazhir dapat mengelola aset wakaf dan menyalurkan 
hasilnya secara lebih efektif. 

Brunei Darussalam
Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim, praktik wakaf di Brunei 
Darussalam telah tercatat sejak masa pemerintahan Sultan Muhammad Tajuddin di 
awal tahun 1800-an dengan membangun beberapa rumah di Makkah untuk tempat 
tinggal jamaah asal Brunei pada musim ibadah haji (Haji-Mohiddin, 2015). Dalam 
perkembangannya, pengelolaan wakaf diatur dengan Undang-Undang Negara Brunei 
Darussalam, Akta Majlis Ugama Islam, dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77, 
Bab 100 (Haji-Mohiddin dan Yusof, 2017). Untuk memudahkan pengelolaan aset 
wakaf yang terorganisir, maka dibentuk Bahagian Baitul Mal dan Wakaf, Majlis 
Ugama Islam Brunei (MUIB), dan Kementerian Hal Ehwal Ugama. 
 Pengelolaan wakaf di Brunei Darussalam memiliki kemiripan dengan 
pengelolaan yang dilakukan di Indonesia, yang mana sekitar 70% aset wakaf di negara 
tersebut masih dikelola secara konvensional, di antaranya dalam bentuk wakaf tanah, 
masjid, dan fasilitas masjid (seperti, AC, jalan menuju masjid); area pemakaman 
dan jalan menuju area pemakaman; mobil jenazah; dan madrasah (Yatiningrum, 
2017). Sementara itu, wakaf produktif meski masih belum mendominasi, namun 
sudah mulai dikembangkan di Brunei Darussalam. Pengembangan wakaf produktif 
tersebut dikoordinasikan oleh Badan Tanmiah Harta Majlis Ugama Islam, lembaga 
pengembangan aset di bawah MUIB yang mulai beroperasi pada tahun 1995. Di 
antara bentuk pengembangan yang dilakukan adalah dengan mendirikan kompleks PE
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perumahan, rumah susun, fasilitas komersial, dan SPBU yang keuntungannya atau 
hasil sewanya diperuntukkan bagi keperluan sosial-keagamaan (Haji-Mohiddin dan 
Yusof, 2017). 
 Lebih lanjut, setidaknya ada dua sistem perwakafan yang dipraktikkan di 
Brunei Darussalam, yakni wakaf yang didaftarkan dan wakaf yang tidak didaftarkan. 
Untuk wakaf yang didaftarkan, wakif menyerahkan aset wakaf kepada Majlis Ugama 
Islam berupa tanah, bangunan, dan/atau uang tunai. Sementara itu, untuk wakaf 
yang tidak didaftarkan umumnya terdiri dari peralatan, kendaraan (khususnya 
mobil jenazah), podium mimbar, komputer, sound system, sajadah, buku-buku 
agama, dan meja kursi karena umumnya aset wakaf tersebut langsung diserahkan 
wakif ke masjid/lembaga lain yang mengelolanya (Haji-Mohiddin dan Yusof, 2017; 
Yatiningrum, 2017).
 Wakaf di Brunei Darussalam, sebagaimana juga yang terjadi di Indonesia, belum 
mencapai pengelolaan optimalnya. Haji-Mohiddin dan Yusof (2017) mengidentifikasi 
beberapa faktor yang menyebabkan masih kurang optimalnya pengelolaan wakaf di 
Brunei Darussalam, di antaranya kurangnya SDM yang profesional dan mumpuni 
dalam pengelolaan wakaf, terbatasnya sosialisasi mengenai wakaf, serta belum 
inovatifnya program-program wakaf yang dijalankan. Ketiga hal ini membuat 
persepsi masyarakat Brunei Darussalam secara umum terhadap wakaf masih 
terbatas pada pengelolaan secara konvensional saja, sehingga meskipun masyarakat 
memiliki kemampuan, hal ini belum terlalu memotivasi mereka untuk berwakaf, 
khususnya yang dikelola secara produktif. Kendala lain adalah adanya peraturan 
bahwa luas tanah yang ingin diwakafkan untuk masjid tak boleh kurang dari 5 hektar 
yang membuat belum adanya pendaftaran wakaf tanah untuk masjid sejak tahun 
1991. Pembatasan ini ditambah harga tanah yang makin meningkat seiring waktu 
menambah tantangan pengembangan wakaf di Brunei Darussalam.
 Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, MUIB menerapkan beberapa 
program yang menjadi strategi dalam memaksimalkan penghimpunan aset wakaf, 
yaitu (1) Program Wakaf Tarbiyah yang dicetuskan oleh Lembaga Pendidikan 
Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPUSB) melalui perizinan dari 
MUIB. KUPUSB menghimpun wakaf untuk kepentingan pendidikan. KUPUSB juga 
mewajibkan setiap mahasiswa untuk berwakaf, yaitu melalui: (1) Pemotongan 
biaya perkuliahan setiap tahunnya; (2) Program Kumpulan Uang Wakaf, yang 
mana program ini memudahkan setiap wakif untuk berwakaf dengan uang; dan 
(3) Program Wakaf melalui Masjid yang memungkinkan setiap masjid di Brunei 
Darussalam untuk menerima wakaf dari para wakif (Yatiningrum, 2017).

Bangladesh
Kenyataan bahwa Bangladesh adalah negara dengan populasi penduduk 
muslim terbesar ketiga di dunia (87% dari populasi sebanyak 140 juta) belum 
menjadikan pengelolaan aset wakaf di Bangladesh mencapai titik optimumnya PE
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untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Sebagaimana di Indonesia 
dan Brunei Darussalam, kebanyakan aset wakaf di Bangladesh ditujukan untuk 
kepentingan sosial keagamaan, seperti untuk masjid, madrasah, lapangan untuk 
shalat Ied berjamaah, dan pemakaman. Aset-aset wakaf tersebut dapat dikategorikan 
ke dalam tiga kelompok berdasarkan status registrasinya pada the Office of the 
Waqf Administrator (OWA) Bangladesh. Pertama, wakaf yang terdaftar pada OWA. 
Wakaf jenis pertama ini saja yang termasuk dalam sistem administrasi wakaf 
pemerintah. Kedua, wakaf yang dikelola oleh nazhir swasta (private trust), namun 
tidak didaftarkan ke OWA. Ketiga, wakaf yang dikelola oleh nazhir atau suatu komite 
khusus, namun juga tidak didaftarkan ke OWA (Ahmad dan Karim, 2017).
 Lebih lanjut, selain dari yang dipaparkan tersebut, sebagian aset wakaf lainnya 
di Bangladesh ada juga yang berwujud lahan pertanian, lahan tandus, hutan, 
bukit-bukit kecil, serta lahan di perkotaan. Wakaf di Bangladesh juga ada yang 
berbentuk aset takberwujud (intangible asset) sebagaimana yang dikontribusikan 
oleh beberapa ulama Bangladesh. Mereka mewakafkan hak cipta atas buku-buku 
Islam yang ditulis atau atas karya-karya para ulama lain yang diterjemahkannya. 
Tak hanya itu, beberapa aset wakaf di Bangladesh telah dikelola secara produktif, 
seperti kompleks Masjid Negara Baitul Mukarram di Dhaka dan kompleks masjid 
Andarkillah Shahi Jame di Chittagong. Kedua kompleks masjid tersebut memiliki 
area perbelanjaan yang disewakan (Ahmad dan Karim, 2017).
 Perkembangan pengelolaan wakaf di Bangladesh banyak disoroti para pakar 
dan praktisi wakaf, di antaranya setelah lahirnya gerakan berwakaf dalam bentuk 
wakaf uang. Mannan (2011) menggagas perlunya pendirian bank wakaf, di antaranya 
dalam bentuk tabungan wakaf uang atau Sertifikat Wakaf Uang (SWU). Berdasarkan 
skema tabungan wakaf, wakif dapat menyetorkan wakaf uangnya ke bank syariah 
di Bangladesh, di antaranya Social Islamic Bank Limited (SIBL) dan Islamic Bank 
Bangladesh (Chowdhury, 2014). Sementara itu, untuk skema sertifikat wakaf 
uang, SIBL mempraktikkannya dengan mengeluarkan sertifikat wakaf uang dalam 
denominasi sebesar $21 (Tk 1000) atau ada juga yang lebih kecil. Wakif memiliki 
dua cara untuk mengakses produk tersebut, yaitu melalui pembayaran tunai di Bank 
dan pemotongan dari rekening tabungan wakif yang sudah ada. Wakif memiliki 
hak mengintruksi SIBL untuk memanfaatkan dana wakaf berdasarkan permintaan 
dan wakif tidak bisa menarik dana wakaf dari rekening tabungan wakaf (Satrio, 
2015). Selanjutnya, dana tabungan wakaf uang tersebut diinvestasikan dengan 
akad mudharabah ke proyek-proyek di sektor formal/nonformal/filantropi oleh 
bank syariah selaku nazhir. Manfaat yang diperoleh dari investasi tersebut yang 
kemudian akan disalurkan ke berbagai program sosial, termasuk di antaranya untuk 
membiayai pemeliharaan aset wakaf, serta untuk pembangunan di Bangladesh. SIBL 
mengkhususkan penyaluran manfaat wakaf tersebut ke penerima manfaat utamanya 
yang berlokasi di pedesaan, serta ke empat sektor utama, yaitu (1) pemberdayaan 
keluarga, (2) pendidikan dan kebudayaan, (3) kesehatan dan sanitasi, dan (4) 
pelayanan sosial (Satrio, 2015).PE
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 Guna menjaga dan meningkatkan kinerja penghimpunan wakafnya, SIBL 
melakukan beberapa strategi. Berikut beberapa strategi yang dijalankan SIBL 
sebagaimana yang diungkapkan Satrio (2015).

 � Sosialisasi, SIBL menerapkan strategi edukasi pada masyarakat. Misalnya, 
melalui pendekatan perbankan door to door, iklan TV, radio, majalah, dan koran.

 � Kerjasama, strategi ini dimanfaatkan untuk menjalin hubungan eksternal 
dengan lembaga atau lembaga yang memiliki perhatian terhadap aktivitas 
pemberdayaan sosial.

 � Keanggotaan, SIBL melakukan sistem jemput bola melalui perekrutan calon 
wakif potensial dan membuat database wakif tetap.

 � Program-program khusus, strategi ini sekaligus membidik calon penerima 
manfaat wakaf melalui kegiatan-kegiatan berbasis pemberdayaan keluarga, 
pendidikan, sanitasi, kesehatan dan pemberdayaan sosial.

 Meski inovasi penghimpunan wakaf melalui wakaf uang di Bangladesh 
berpotensi besar dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf di sana, namun 
beberapa peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dapat menjadi 
faktor penghambat optimalisasi pengelolaan wakaf di negara tersebut. Regulasi 
merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan kurang efektifnya 
pengelolaan wakaf di Bangladesh. UU wakaf di Bangladesh begitu kaku dan tidak 
fleksibel karena mempersyaratkan wakaf yang terdaftar di OWA untuk membayar 
lima persen dari total pendapatannya ke OWA/National Waqf Board. Tak hanya itu, 
OWA juga memiliki kuasa untuk melakukan intervensi terhadap pengelolaan wakaf 
yang dilakukan para nazhir atas aset wakaf yang terdaftar di OWA (Islamic Relief 
Academy, 2015). 
 Selain itu yang juga amat disayangkan, adanya sejumlah aset wakaf berupa 
dargah dan mazar, yaitu kuburan-kuburan dari sejumlah orang tertentu yang 
“ditokohkan” oleh masyarakat yang cukup banyak jumlahnya di Bangladesh. Hal ini 
dikhawatirkan membuka pintu kesyirikan karena ada masyarakat yang mengunjungi 
kuburan tersebut sambil membawa berbagai “persembahan” (Ahmad dan Karim, 
2017). Padahal, perlu dipahami bahwa praktik-praktik kesyirikan yang justru akan 
menjadi penyebab Allah SWT. mengirimkan peringatan terhadap berbagai musibah 
dan bencana yang terjadi. Sebagaimana firman Allah SWT. berikut.2

  “Jikalau sekiranya penduduk-penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah 
Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi 
mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan 
perbuatannya.” (Surat Al-A’raf (7) ayat 96)

2  Selain yang disebutkan di Surat Al-A’raf (7) ayat 96, banyak ayat lain di dalam Al Quran yang juga menjelaskan bahwa syirik 
dapat menghilangkan rasa aman dan memunculkan kekhawatiran di hati manusia (Surat Al-An’am (6) ayat 82), yang mana 
perilaku syirik akan membuat pelakunya tersesat di dunia dan akhirat (Surat An-Nisa’ (4) ayat 116), menyebabkan timbulnya 
permusuhan dengan orang-orang beriman (Surat Al-Mujadilah (58) ayat 22), dan menjadikan pelakunya hidup dalam 
kesempitan (Surat Ta Ha (20) ayat 124).
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Rasulullah SAW. bersabda:

  “Jauhilah tujuh hal yang menghancurkan (membinasakan). Bertanya para 
sahabat, apa itu ya Rasulullah? Beliau bersabda: Syirik (menyekutukan Allah), 
membunuh jiwa yang Allah haramkan, kecuali yang dibenarkan syari’at, sihir 
(tenung dan santet), memakan riba, memakan (menyelewengkan) harta anak 
yatim, lari dari pertempuran (karena takut), menuduh wanita baik-baik berzina.” 
(HR. Bukhari dan Muslim)

 
 Oleh karena kesyirikan merupakan dosa besar, maka sudah semestinya otoritas 
wakaf di Bangladesh (dan juga negara-negara lainnya) memastikan bahwa aset-
aset wakaf tidak digunakan untuk memfasilitasi segala bentuk praktik kesyirikan 
tersebut. 

Kuwait
Praktik wakaf di Kuwait telah memainkan peranan penting dalam perekonomian 
negara tersebut, bahkan sebelum ditemukannya sumber daya minyak bumi di 
Kuwait pada tahun 1946. Pada masa tersebut, wakaf dikelola oleh wakif atau pihak 
lain yang ditunjuk oleh wakif. Namun, sejak ditemukannya sumber minyak bumi 
yang menyebabkan harga tanah dan bangunan melonjak tajam, beberapa aset 
wakaf ada yang disalahgunakan dan akhirnya hilang. Oleh karena itu, pada tahun 
1949, pemerintah Kuwait membentuk Daera General Waqf yang ditugaskan untuk 
mengawasi aset-aset wakaf yang ada. Selanjutnya, setelah Kuwait memperoleh 
kemerdekaannya pada tahun 1962, urusan wakaf dikelola oleh Kementerian Wakaf. 
Pada tahun 1965, pengelolaan wakaf di Kuwait dikelola secara tersentralisasi 
oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam untuk lebih mengoptimalkan 
peran wakaf dalam pembangunan sosial ekonomi Kuwait dan berkontribusi untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyatnya (Abdel Mohsin, 2016a; Islamic Relief 
Academy, 2015). 
 Pada tahun 1993, Kuwait Awqaf Public Foundation (KAPF) didirikan 
dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah aset wakaf, serta mengelola dan 
menginvestasikan aset wakaf, baik yang ditujukan bagi kemanfaatan umum 
maupun kepentingan khusus (terkait wakaf keluarga). Statistik KAPF (periode 
tahun 1977-2005) menunjukkan bahwa sebelum KAPF didirikan, jumlah aset wakaf 
yang terdaftar berjumlah 82 aset wakaf (yang mana 33 di antaranya adalah wakaf 
keluarga) dengan rerata peningkatan aset wakaf per tahun berjumlah lima aset. 
Sementara itu, setelah KAPF didirikan, jumlah ini meningkat drastis menjadi 548 
aset wakaf (yang mana 311 adalah aset wakaf keluarga, 210 aset wakaf umum, dan 
27 aset wakaf gabungan) dengan rerata peningkatan aset wakaf per tahun berjumlah 
42 aset (Abdel Mohsin, 2016a).
 Apa yang perlu dilakukan KAPF untuk mencapai kinerja tersebut? Pada tahun 
1994, setahun sejak berdirinya, KAPF menerbitkan laporan tahunan sebagai bentuk 
akuntabilitas untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadapnya. Laporan PE
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tersebut juga diaudit oleh auditor eksternal. Tak hanya itu, KAPF juga gencar 
mengingatkan publik melalui kampanye-kampanyenya bahwa wakaf adalah sunah 
yang mulai terlupakan dan mesti dihidupkan kembali. KAPF juga memudahkan 
wakif untuk berwakaf (termasuk dengan layanan pesan singkat-SMS, secara 
daring, mendatangi kios, dsb.). Selain juga berinovasi dalam pengembangan aset 
wakaf. Di antara aset wakaf yang dikelola dan dikembangkan oleh KAPF adalah 
masjid-masjid bersejarah, apartemen, pusat pelatihan, pusat rekonsiliasi (untuk 
mempererat kembali hubungan pernikahan yang sudah diambang perceraian–
beberapa sumber menyebutkan bahwa tingkat perceraian di Kuwait mengalami 
penurunan setelah pendirian pusat rekonsiliasi ini), vision center (sebagai pusat 
penampungan untuk merawat anak-anak korban perceraian), pusat pengembangan 
kewirausahaan dan kemandirian, serta lapangan parkir (Abdel Mohsin, 2016a). 
KAPF juga memberikan pelayanan akademis (termasuk proyek dukungan siswa, 
konsultasi secara daring, publikasi jurnal akademis, alat pencarian secara daring 
untuk Perpustakaan Ilmu Wakaf, dll.) (Bappenas, 2015). Lebih lanjut, KAPF pun 
merumuskan berbagai strategi untuk menghidupkan kembali sunah Rasulullah 
SAW. ini. (Abdel Mohsin, 2016a). Di antara strategi-strategi yang dijalankan KAPF 
adalah terus memperkenalkan kembali wakaf kepada masyarakat dan membuktikan 
peran wakaf bagi pembangunan masyarakat; mengembangkan investasi dan 
pemberdayaan masyarakat; mendistribusikan keuntungan dari pengelolaan wakaf 
dalam bidang pemberdayaan masyarakat; mengembangkan lembaga untuk menjadi 
jembatan penghubung di antara para wakif dengan penerima manfaat wakaf; serta 
menjalin kerjasama internasional dalam bidang wakaf.  
 Selain KAPF, wakaf di Kuwait juga dihimpun oleh organisasi nirlaba, seperti 
International Islamic Charitable Organization (IICO) yang didirikan pada tahun 1986. 
Dengan tujuan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dalam cakupan global 
bagi komunitas-komunitas miskin di berbagai penjuru dunia. Dalam menghimpun 
wakafnya, IICO menerbitkan wakaf saham. Berdasarkan mekanisme ini, wakif 
diberikan kesempatan untuk memilih di antara program-program sosial yang 
ditawarkan IICO (seperti pendidikan, pengadaan Al Quran, pembangunan masjid, 
pembangunan sumur air, membantu para korban bencana, merawat anak-anak 
yatim, mengembangkan jiwa kemandirian dan kewirausahaan kaum dhuafa, dan lain 
sebagainya). Wakif kemudian dapat menyetorkan dana wakaf tersebut ke rekening 
IICO di bank-bank tertentu, yang mana bank kemudian akan menginvestasikan dana 
tersebut. Hasil investasi ini yang kemudian akan disalurkan IICO ke para penerima 
manfaat (Abdel Mohsin, 2016a). 

Malaysia
Praktik pengelolaan wakaf di Negeri Jiran Malaysia dapat ditelusuri sejak abad ke-14, 
yaitu sesaat setelah Sultan Malaka memeluk agama Islam (Aun (1975) sebagaimana 
yang dikutip oleh Thaker, Thaker, dan Pitchay, 2018). Hal tersebut dapat dilihat, di PE
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antaranya dari aset wakaf berupa Masjid Hulu di Malaka dan Masjid Sultan Abu 
Bakar di Johor (Bank Indonesia, 2016). 
  Seperti halnya pemerintah Indonesia dan beberapa negara muslim lainnya, 
pemerintah Malaysia pun telah mempersiapkan infrastruktur dan legalitas di 
bidang perwakafan untuk mendukung pengembangan wakaf di negaranya, yakni 
dengan membentuk Jabatan Zakat, Wakaf, dan Haji (JAWHAR). JAWHAR ditugaskan 
membantu lembaga-lembaga wakaf di setiap negara bagian di Malaysia (yang 
jumlahnya tiga belas) untuk menjalankan perannya dalam peningkatan taraf hidup 
sosial masyarakat di Malaysia. Salah satunya dengan memastikan terlaksananya 
sistem perwakafan di setiap negara bagian di Malaysia tersebut sebagai upaya 
perwujudan lembaga wakaf yang tertib, seragam, dan sah sesuai ketentuan hukum 
yang berlaku (Zubaidah, 2016; Bank Indonesia, 2016). Kehadiran JAWHAR dinilai 
penting sebagai lembaga yang berperan untuk mengoordinasikan pengelolaan 
wakaf, zakat, dan dana haji di setiap negara bagian, mengingat negara-negara 
bagian tersebut diizinkan untuk memberlakukan hukumnya sendiri. Tak hanya itu, 
pengelolaan wakaf pun terdesentralisasi karena dilakukan secara terpisah oleh 
wali amanat yang berbeda, yaitu Majelis Agama Islam Negeri (MAIN) yang ada di 
setiap negara bagian. Meskipun beberapa inisiatif sudah dilakukan JAWHAR untuk 
menyeragamkan hukum perwakafan di Malaysia, seperti dengan menyusun Manual 
Pengurusan Model Perundangan Wakaf, namun upaya ini belum sepenuhnya efektif 
karena hanya Negara Bagian Perak saja yang mengikuti manual tersebut (Kader 
(2016) dalam Ambrose, Hassan, dan Hanafi, 2018).
 Berdasarkan laporan dari JAWHAR, aset wakaf di Malaysia yang berupa tanah 
wakaf sampai tahun 2015 tercatat senilai RM99.329.170,69 atau seluas 11.091,82 
hektar. Tanah wakaf tersebut terdiri dari wakaf Am sebesar 4.836,5 hektar, sementara 
selebihnya merupakan wakaf Khas yang tersebar di beberapa negara bagian, yang 
mana paling banyak ada di Negeri Johor (Ismail, dkk., 2015). Tanah wakaf di Malaysia 
sebagian besar diperuntukkan bagi pembangunan lembaga pendidikan. Namun saat 
ini, pemerintah Malaysia mulai melakukan beberapa inovasi dalam pengelolaan 
wakafnya. Antara lain dapat dilihat dari prakarsa Yayasan Wakaf Malaysia dalam 
mengelola aset wakaf produktif dalam bentuk hotel, akademi kuliner, pasar wakaf, 
bazar wakaf (Bappenas, 2015); perumahan Al Ehsan yang disewakan untuk kaum 
duafa (Bank Indonesia, 2016), serta pembangunan sejumlah infrastruktur lainnya. 
 Inovasi wakaf lainnya yang juga telah dilakukan adalah menggandeng 
perbankan syariah sebagai penerima wakaf uang. Sebagai contohnya adalah program 
Wakaf Selangor Muamalat yang diprakarsai oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad 
(BMMB) dan Perbadanan Wakaf Selangor (PWS). BMMB melalui jaringan cabangnya 
berperan mengumpulkan dan mengelola dana wakaf bersama dengan PWS. Hasil 
pengelolaannya kemudian disalurkan untuk mendanai berbagai keperluan sosial, 
seperti pengadaan fasilitas kesehatan, yakni mesin dialisis, mesin konsentrator 
oksigen, kursi roda, dan tempat tidur, serta untuk mendukung berbagai program 
pendidikan (Ambrose, dkk., 2018).PE
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 Tak hanya itu, inovasi dalam pengelolaan wakaf juga dilakukan dengan 
menginvestasikan dana wakaf ke instrumen-instrumen pasar modal. Namun 
mengingat pasar modal (meskipun syariah) masih ada kemungkinan tercampur 
dengan pasar modal yang memiliki unsur riba dan gharar, maka pengelolaan wakaf 
yang ideal adalah yang paling dekat dengan sektor riil. Salah satu yang nampaknya 
lebih menarik untuk ditinjau adalah wakaf saham yang merupakan inisiatif bersama 
di antara Johor Corporation, Pemerintah Negara Bagian Johor, MAIN Johor, dan 
Wakaf An-Nur Corporation Berhad (WANCORP). 
 Johor Corporation sebagai salah satu BUMN di Malaysia, sebelumnya telah 
menyalurkan tanggung jawab sosial perusahaannya (Corporate Social Responsibility—
CSR) dengan mewakafkan sebagian saham yang dimilikinya, termasuk sahamnya 
di Larkin Sentral Property Berhad kepada WANCORP. Dalam kaitannya dengan 
wakaf saham, Larkin Sentral Property Berhad melakukan penawaran umum 
perdana (Initial Public Offering—IPO) pada tanggal 18 Juni 2017 dengan bantuan 
konsultan investasi utamanya, yaitu Maybank Investment Bank Berhad. Publik (baik 
perorangan maupun perusahaan) dapat membeli saham wakaf tersebut seharga 
RM0,10 per lembar saham dengan penempatan minimum di awal sebesar RM100 
dan nilai penempatan minimum selanjutnya sebesar RM10. Periode penempatan 
wakaf saham tersebut adalah 11 bulan sejak tanggal prospektus dan pembayarannya 
dapat dilakukan via transfer, pemotongan gaji, maupun pembelian melalui jaringan 
Internet. Sebagai insentif, setiap wakif berhak mendapatkan potongan pajak atas 
wakaf yang ditempatkannya di saham wakaf tersebut.
 Jumlah yang dihimpun dari wakaf saham (yakni sebesar RM85 juta) selanjutnya 
diteruskan kepada Wakaf An-Nur Corporation Berhad (WANCORP) untuk mendanai 
renovasi terminal bus (termasuk instalasi mesin tiket elektronik—e-ticketing), 
dan pasar Larkin Sentral, serta pembelian tanah dan pembangunan area parkir 
mobil bertingkat yang bisa menampung setidaknya 900-an mobil di Larkin, Johor 
Baru. Sebagai informasi, terminal Larkin adalah salah satu terminal terbesar di 
Malaysia yang juga menjadi gerbang penghubung ke Singapura dan Hatyai yang 
dapat menampung setidaknya 26.000 pengunjung per hari atau sekitar 9 juta orang 
per tahun. Hal ini yang menunjukkan potensi wakaf saham di sektor riil begitu besar. 
Untuk wakaf saham Larkin, 10% dari pendapatan atas pengelolaan aset wakaf 
tersebut akan disalurkan kepada MAIN Johor, sementara 90% lainnya digunakan 
untuk pemberian subsidi biaya sewa tempat bagi pelapak-pelapak terpilih dan 
pengenaan biaya sewa minimum bagi pelapak yang kurang mampu (Waqaf Saham 
Larkin Sentral, 2016)

Pakistan
Meski sudah berlangsung sejak berabad-abad lamanya, praktik wakaf di Pakistan 
baru dikelola secara tersentralisasi oleh pemerintah pada tahun 1960. Malik (1990) 
menyebutkan bahwa tujuan utama pemerintah melakukan sentralisasi pengelolaan 
wakaf di sana tak hanya dimaksudkan untuk mengelola manfaat finansial dari PE
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pengelolaan aset wakaf, tetapi juga dimaksudkan untuk mengendalikan praktik 
keagamaan yang dilakukan pada aset-aset wakaf, seperti sekolah, masjid, dan 
makam karena dikhawatirkan menimbulkan bahaya politik terhadap pemerintah. 
Mengingat keterbatasan literatur dan pemahaman mengenai bagaimana praktik-
praktik keagamaan tersebut dilakukan di Pakistan, membuat penulis tidak mungkin 
menganalisis lebih lanjut mengenai hal ini. Satu hal yang pasti, jika praktik-praktik 
keagamaan tersebut, terutama yang diadakan di makam-makam mengarah pada 
kesyirikan, maka pemerintah seharusnya mampu memberikan bimbingan untuk 
menjamin pengelolaan aset wakaf tersebut agar mematuhi syariat-syariat Islam.
 Masalah lain terkait pengelolaan wakaf di Pakistan adalah belum produktifnya 
pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Kementerian Wakaf. Abdel Mohsin (2016b) 
mencatat bahwa meski Kementerian Wakaf, khususnya di bagian Karachi—yang 
menjadi fokus studinya, memegang kendali atas beberapa masjid di Pakistan, namun 
pengelolaan masjid sehari-hari dilakukan oleh komite khusus. Komite inilah—bukan 
Kementerian Wakaf—yang menghimpun donasi publik dan membelanjakannya 
untuk pemeliharaan dan perluasan masjid, serta membayar gaji para staf yang 
mengurus masjid. Sebagian biaya tersebut juga diambil dari pendapatan sewa 
atas toko-toko yang berdiri di sekitar masjid, yang jumlahnya tak memadai 
untuk menutupi pengeluaran yang ada, sehingga menimbulkan defisit anggaran 
pengelolaan wakaf masjid tersebut. Hal ini yang mungkin juga menjadi alasan 
mengapa dalam kurun waktu kurang lebih 40 tahun terakhir, Kementerian Wakaf 
Pakistan belum melakukan perluasan atau pemeliharaan yang signifikan atas 
masjid-masjid yang telah dikelolanya.
 Meskipun pengelolaan wakaf oleh Kementerian Wakaf Pakistan terkesan belum 
optimal, ada praktik wakaf perusahaan yang dilakukan pada Hamdard (Waqf) 
Laboratories Pakistan, yang tidak terkait secara langsung dengan Kementerian 
Wakaf Pakistan, namun banyak dijadikan referensi dan studi kasus oleh beberapa 
penulis (Abdel Mohsin, 2016b; Bank Indonesia, 2016; Hayat dan Naeem, 2014). 
Hamdard (Waqf) Laboratories Pakistan yang telah terkenal sejak masa kolonial 
Inggris sebagai bisnis farmasi, awalnya dikembangkan dari Hamdard Dawakhana 
yang didirikan oleh Hakeem Hafiz Abdul Majeed pada tahun 1906 di Delhi, India. 
Sekitar tahun 1947 atau 1948, setelah Pakistan merdeka dari pendudukan Inggris, 
Hakim Mohammed Said yang merupakan putra Hakeem Hafiz Abdul Majeed 
memindahkan pusat bisnis Hamdard ke Karachi. Sementara kakaknya, Hakeem 
Abdul Hameed, tetap menjalankan bisnis Hamdard yang telah mapan di India. Pada 
tahun 1953, saat Hamdard Pakistan telah berkembang menjadi industri farmasi 
dan pengobatan herbal yang sangat maju, Hakim Mohammed Said memutuskan 
untuk mewakafkan sebagian besar keuntungan Hamdard. Pada tahun 1985, 
seluruh keuntungan Hamdard diwakafkan. Manfaat wakaf tersebut kemudian 
disalurkan untuk membangun berbagai fasilitas dan layanan kesehatan (termasuk 
di antaranya ambulans keliling yang membagikan obat-obatan herbal ke daerah-
daerah miskin), pendidikan, dan program filantropis lainnya. Untuk mengelola PE
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wakaf tersebut, Hamdard Foundation Pakistan didirikan pada tahun 1964, yang 
mana pengelolaannya dikendalikan oleh para anggota keluarga dari pendiri-
pendiri Hamdard (Abdel Mohsin, 2016b; Bank Indonesia, 2016). Hamdard (Waqf) 
Laboratories Pakistan sebagaimana disebutkan sebelumnya juga mempunyai sister 
organization. Pertama, Hamdard (Waqf) Laboratories India yang juga mewakafkan 
85% labanya bagi umat Islam. Wakaf tersebut dikelola oleh Hamdard National 
Foundation (HNF) India. Kedua, Hamdard (Waqf) Laboratories Bangladesh yang 
telah melaksanakan serangkaian layanan kesehatan dan pendidikan berbasis wakaf 
di Bangladesh (Bank Indonesia, 2016).
 Selama aktivitas operasional dari Hamdard Foundation Pakistan, sebagaimana 
yang dicatat dalam penelitian Bank Indonesia (2016), yayasan tersebut telah 
menjalankan berbagai program pengelolaan wakaf. Salah satu di antaranya, 
pendirian Madinat al-Hikmah sebagai kota pendidikan seluas 12 hektar; pendirian 
Hamdard Public School di dalam area Madinat al-Hikmah, yang mana pendirian 
tersebut merupakan bagian kerjasama yang dilakukan dengan UNESCO Asociated 
Schools Projects; pendirian Hamdard University di kawasan Madinat al-Hikam 
dengan berbagai bidang studi dan fasilitas pendukung; pemberian beasiswa bagi 
pelajar berprestasi; pemberian bantuan bagi beberapa lembaga lainnya; serta 
pengadaan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti penyuluhan kesehatan, 
klinik outdoor, pemberian obat gratis, dan lain sebagainya. 
 Dari seluruh penjelasan mengenai praktik pengelolaan wakaf di negara-negara 
berpenduduk mayoritas muslim, Tabel 3.1 merangkum inti pembahasan tersebut.

Tabel 3.1
Ringkasan Praktik Pengelolaan Wakaf di Negara-Negara Berpenduduk Mayoritas Muslim

Negara
Lembaga yang Berperan 

dalam Pengembangan 
Wakaf

Sisi Penghimpunan Sisi Penyaluran

Indonesia •	 BWI	merupakan	badan	
resmi	yang	mengatur	
segala	hal	yang	
berhubungan	dengan	
wakaf.

•	 Berbagai	lembaga	
pengelola	wakaf	uang	
(yayasan,	lembaga	
pemerintahan,	lembaga	
pengelola	zakat,	
universitas,	dan	Baitul	
Maal	wat	Tamwil).

•	 LKS-PWU	untuk	
menghimpun	wakaf	uang.

Wakaf	dapat	dihimpun	
dalam	bentuk	aset	tidak	
bergerak	(seperti,	hak	atas	
tanah,	bangunan,	tanaman,	
hak	milik	atas	satuan	
rumah)	dan	aset	bergerak	
(seperti,	uang,	logam	mulia,	
surat	berharga,	kendaraan,	
dsb.).

Pembangunan	dan	
pengelolaan	fasilitas	sosial	
keagamaan,	pendidikan,	
pusat	perniagaan,	gedung	
perkantoran,	dan	sejumlah	
infrastruktur	lainnya.

Regulasi	terkait:	UU	No.	41	Tahun	2004	tentang	Wakaf,	PP	
No.	42	Tahun	2006	tentang	Pelaksanaan	UU	No.	41	Tahun	
2004	tentang	Wakaf,	serta	Fatwa	MUI	tertanggal	11	Mei	
2002	(28	Shafar	1423	H)	mengenai	wakaf	uang.

(Bersambung)PE
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(Lanjutan)

Negara
Lembaga yang Berperan 

dalam Pengembangan 
Wakaf

Sisi Penghimpunan Sisi Penyaluran

Brunei	
Darussalam

•	 Majlis	Ugama	Islam	
Brunei	(MUIB).

•	 Kementerian	Hal	Ehwal	
Ugama.

Untuk	wakaf	yang	
didaftarkan,	wakif	dapat	
menyerahkan	aset	wakaf	
kepada	MUIB	berupa	
tanah,	bangunan,	dan/atau	
uang	tunai.	Sementara	itu,	
untuk	wakaf	yang	tidak	
didaftarkan	umumnya	
terdiri	dari	peralatan,	
kendaraan	(khususnya	
mobil	jenazah),	podium	
mimbar,	komputer,	sound 
system,	sajadah,	buku-buku	
agama,	dan	meja	kursi	
karena	umumnya	aset	
wakaf	tersebut	langsung	
diserahkan	wakif	ke	
masjid/lembaga	lain	yang	
mengelolanya.

Pembangunan	dan	
pengelolaan	fasilitas	sosial	
keagamaan,	pendidikan,	
wakaf	produktif	(kompleks	
perumahan,	rumah	susun,	
fasilitas	komersial,	dan	
SPBU).

Regulasi	terkait:	UU	Negara	Brunei	Darussalam,	Akta	
Majlis	Ugama	Islam,	dan	Mahkamah-Mahkamah	Kadi	
Penggal	77,	Bab	100.

Bangladesh •	 Office	of	the	Waqf	
Administrator	(OWA).

•	 Social	Islami	Bank	
Limited	(SIBL)—bank	
syariah	yang	menginisiasi	
gerakan	wakaf	uang	
dalam	bentuk	tabungan	
wakaf	uang	atau	sertifikat	
wakaf	uang.

Aset-aset	wakaf	yang	
terhimpun	kemudian	
diklasifikasikan	ke	dalam	
tiga	jenis,	yaitu	(1)	aset	
wakaf	yang	didaftarkan	
ke	The	Office	of	the	Waqf	
Administrator	(OWA)	
Bangladesh	dan	dikelola	
pemerintah;	(2)	aset	wakaf	
yang	dikelola	nazhir	swasta	
(private trust);	dan	(3)	aset	
wakaf	yang	dikelola	oleh	
nazhir/komite	khusus.

Kebanyakan	masih	dikelola	
untuk	kepentingan	sosial	
keagamaan,	pendidikan,	
dan	kesehatan.	Namun	ada	
juga	contoh	pengelolaan	
wakaf	produktif,	seperti	
kompleks	Masjid	Negara	
Baitul	Mukarram	di	Dhaka	
dan	kompleks	Masjid	
Andarkillah	Shahi	Jame	di	
Chittagong	yang	memiliki	
area	perbelanjaan	yang	
disewakan.

(Bersambung)
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(Lanjutan)

Negara
Lembaga yang Berperan 

dalam Pengembangan 
Wakaf

Sisi Penghimpunan Sisi Penyaluran

Kuwait •	 Kementerian	Wakaf	dan	
Urusan	Agama	Islam.	

•	 Kuwait	Awqaf	Public	
Foundation	(KAPF).	

•	 International	Islamic	
Charitable	Organization	
(IICO).

Untuk	meningkatkan	
persentase	dana	wakaf	
yang	dihimpun,	lembaga	
pengelola	wakaf	aktif	
melakukan	kampanye	
sebagai	bentuk	pengenalan	
wakaf	kepada	masyarakat.	
Selain	itu,	lembaga	aktif	
mengeluarkan	laporan	
tahunan	untuk	menjaga	
akuntabilitas,	serta	menjaga	
amanah	wakif.

Manfaat	dari	pengelolaan	
wakaf	ditujukan	untuk	
pemberdayaan	sosial,	
pemeliharaan	kesehatan	
masyarakat,	serta	beasiswa	
pelajar	dan	kegiatan	ilmiah.

Malaysia •	 Jabatan	Zakat,	Wakaf,	dan	
Haji	(JAWHAR).

•	 Majlis	Agama	Islam	
Negeri	(MAIN)	di	setiap	
negara	bagian	Malaysia.

Penyerahan	langsung	ke	
lembaga	wakaf	terpilih	
atau	MAIN	di	setiap	
negara	bagian	atau	melalui	
lembaga-lembaga	keuangan	
yang	bekerjasama	dengan	
para	nazhir	wakaf.

Pembangunan	dan	
pengelolaan	fasilitas	sosial	
keagamaan,	pendidikan,	dan	
wakaf	produktif	(kompleks	
perumahan,	terminal	
bus	Larkin	Sentral,	pasar,	
area	parkir	bertingkat	–	
sebagaimana	yang	dilakukan	
oleh	WANCORP).

Pakistan •	 Kementerian	Wakaf	
Pakistan.

•	 Hamdard	(Waqf)	
Laboratories	Pakistan.

Dana	wakaf	dihimpun	
oleh	komite	khusus.	
Komite	ini—bukan	
Kementerian	Wakaf—yang	
menghimpun	donasi	publik.	
Untuk	kasus	wakaf	yang	
dikelola	Hamdard	(Waqf)	
Laboratories	Pakistan,	dana	
wakaf	berasal	dari	seluruh	
laba	kegiatan	komersial	yang	
dilakukan	di	bidang	farmasi	
dan	pengobatan	herbal	
lembaga	tersebut.

Dana	wakaf	yang	dikelola	
komite	khusus	selanjutnya	
digunakan	untuk	
pemeliharaan	dan	perluasan	
masjid,	serta	membayar	gaji	
para	staf	yang	mengurus	
masjid.	Sementara	dana	
yang	dikelola	Hamdard	
Foundation	disalurkan	
untuk	kepentingan	
pendidikan,	seperti	
pembangunan	sekolah/
universitas	dan	pemberian	
beasiswa	pendidikan,	
juga	untuk	kepentingan	
sosial	dan	kesehatan,	
seperti	penyuluhan	sosial,	
peningkatan	kesehatan	
masyarakat,	pemberian	
obat-obatan	gratis,	dan	lain	
sebagainya.

Sumber: Dewi	dan	Maulidiyah,	2019.PE
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PRAKTIK PENGELOLAAN WAKAF DI NEGARA-NEGARA 
BERPENDUDUK MAYORITAS NONMUSLIM

Tak hanya di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, wakaf pun juga mulai 
berkembang di negara-negara berpenduduk mayoritas nonmuslim. Selain itu, 
sebagian besar wakaf dikelola oleh organisasi-organisasi nirlaba yang digerakkan 
oleh para kaum muslimin. Meski sebagian di antaranya tidak khusus didirikan 
untuk mengelola wakaf, organisasi-organisasi tersebut memiliki divisi khusus 
untuk mengelola wakaf dari para kaum muslimin. Mayoritas aset wakaf tersebut 
berbentuk wakaf sosial yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar para 
kaum muslimin dalam menjaga agamanya, seperti pembangunan dan pengelolaan 
manfaat masjid, madrasah (sekolah Islam), dan Islamic center. Meskipun demikian, 
praktik pengelolaan wakaf produktif juga ditemukan, di antaranya di Singapura.
 Seiring dengan berkembangnya Islam di negara-negara minoritas muslim 
tersebut, kebutuhan para kaum muslimin di sana terhadap fasilitas-fasilitas yang 
mendukungnya untuk menjaga agama juga semakin meningkat. Berbagai upaya 
penggalangan dana dilakukan, termasuk melalui wakaf. Dana tersebut antara lain 
digunakan untuk membangun masjid sebagai tempat ibadahnya; madrasah untuk 
tempat mendidik anak-anaknya mengaji, menghafalkan Al Quran, dan melakukan 
kajian tentang Islam; sekolah Islam yang memasukkan kurikulum pendidikan agama 
Islam; serta Islamic center sebagai wadah dari kegiatan-kegiatannya, termasuk untuk 
mendakwahkan keindahan dan kedamaian Islam ke seluruh lapisan masyarakat. 
Sebagian masjid juga menyediakan fasilitas kelompok bermain bagi bayi dan anak-
anak, kelompok pengembangan kaum muslimah, fasilitas penyelenggaraan jenazah, 
fasilitas konsultasi keagamaan, termasuk yang terkait masalah perhitungan dan 
pembagian warisan, serta fasilitas pernikahan.
 Untuk mengumpulkan dana guna memelihara aset-aset tersebut, selain 
dari wakaf, masyarakat muslim di negara-negara tersebut juga kerap melakukan 
berbagai kegiatan wirausaha sosial, seperti menjual paket makan siang selepas 
shalat Jumat, mengadakan bazar dan lelang barang-barang donasi, serta kegiatan-
kegiatan penggalangan dana lainnya (Anwar, 2016). Tak hanya itu, sejumlah masjid 
di negara-negara tersebut juga memiliki beberapa ruangan yang dapat disewakan 
untuk umum. Hasil pengelolaan ini yang kemudian digunakan untuk menjaga dan 
merenovasi fasilitas-fasilitas tersebut, serta untuk menggaji para imam masjid. 
Penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk dan tata kelola wakaf di beberapa 
negara berpenduduk minoritas muslim akan dibahas pada bagian-bagian berikut. 
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United Kingdom
Di United Kingdom (UK),3 wakaf memiliki sejarah yang terbilang unik karena 
konsep wakaf diperkirakan telah menginspirasi generasi awal filantropis negeri 
tersebut dalam melahirkan konsep dana abadi (endowment fund) yang digunakan 
untuk membiayai universitas-universitas besar yang dimiliki. Menurut pemaparan 
Profesor Dr. Murat Cizakca, pemikir keuangan Islam asal Turki yang diwawancarai 
Mahamood dan AB Rahman (2015), konsep dana abadi yang dihibahkan oleh Walter 
de Merton, pendiri Merton College, University of Oxford diadopsi dari konsep wakaf 
milik umat Islam yang kemungkinan dipelajarinya saat ia berinteraksi dengan 
orang-orang Timur Tengah. Pada tahun 1260-an, de Merton mendapatkan legalitas 
untuk mempercayakan pengelolaan beberapa asetnya ke pihak lain, yang mana hasil 
pengelolaan tersebut nantinya akan digunakan untuk menyokong biaya pendidikan 
bagi para keponakannya. Kajian Islamic Relief Academy (2015) menyebutkan bahwa 
akta dana abadi de Merton tersebut dibuka dengan menyebut nama Allah, meskipun 
masih terdapat pernyataan de Merton yang mengakui adanya trinitas. Hal yang 
cukup menarik, pembukaan akta wakaf pun sejak masa lampau dibuka dengan 
menyebut nama Allah Yang Maha Esa. Dana abadi yang mendanai Merton College 
kemudian mengilhami pendirian Peter House College di Cambridge (Çizakça, 2000). 
Beberapa hal tersebut mengindikasikan adanya benang merah bahwa pengelolaan 
dana abadi di University of Cambridge terinspirasi dari pengelolaan dana abadi 
di University of Oxford yang sebenarnya terilhami dari konsep wakaf umat Islam 
(Mahamood dan AB Rahman, 2015).
 Walaupun memiliki sejarah yang inspiratif, pada kenyataannya cerita sukses 
pengembangan wakaf belum seterang cerita sukses pengembangan organisasi-
organisasi nirlaba umum di UK. Islamic Relief Academy (2015) mengidentifikasi 
beberapa faktor yang berpotensi menyebabkan hal tersebut. Pertama, organisasi 
nirlaba pengelola dana abadi telah memusatkan perhatiannya pada segala 
aktivitas yang dilakukannya, meskipun belum ada lembaga yang betul-betul fokus 
menangani wakaf. Kedua, sebagian besar organisasi nirlaba pengelola dana abadi 
menginvestasikan dana-dana tersebut pada saham dan instrumen keuangan lainnya, 
meskipun sejarah wakaf menorehkan kesuksesan atas wakaf yang diinvestasikan 
pada sektor properti. Selain karena instrumen-instrumen keuangan yang sesuai 
syariah juga masih sangat sedikit. Ketiga, organisasi nirlaba muslim yang memiliki 
divisi pengelolaan wakaf juga masih mengelola dana dalam jumlah yang relatif 
jauh lebih kecil dibandingkan pengelola dana abadi umum. Hal ini memengaruhi 
kemampuan diversifikasi investasi yang lebih rendah bagi organisasi nirlaba muslim. 

3 UK, negara yang memiliki nama resmi “Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara”  atau “The United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland” adalah negara kesatuan yang terletak di dua kepulauan yang berbeda, yaitu Britania Raya dan Irlandia. Tiga 
dari empat negara bagian yang membentuk UK terletak di kepulauan Britania Raya, kepulauan terbesar di UK. Ketiga negara 
bagian tersebut adalah England (atau yang biasa dikenal sebagai Inggris, dengan ibukota London), Wales (dengan ibukota 
Cardiff ), dan Skotlandia (dengan ibukota Edinburgh). Sementara Irlandia Utara (dengan ibukota Belfast) terletak di kepulauan 
Irlandia. Irlandia Utara merupakan bagian dari wilayah UK, sementara Irlandia bagian selatan adalah negara yang terpisah dari 
UK yang bernama Republik Irlandia.
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 Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, kebanyakan wakaf saat ini dikelola 
oleh divisi wakaf organisasi-organisasi nirlaba muslim, seperti Islamic Relief, Muslim 
Hands, Ummah Welfare Trust, maupun masjid, pusat pengembangan agama Islam, 
dan lembaga pendidikan. Berdasarkan Charities Act 2011, kumpulan undang-undang 
terkait organisasi nirlaba di negara bagian England dan Wales, organisasi-organisasi 
nirlaba tersebut diwajibkan untuk terdaftar di Charity Commission for England 
and Wales. Sementara organisasi-organisasi nirlaba di negara bagian Skotlandia 
dan Irlandia Utara memiliki komisi tersendiri yang masing-masing bernama Office 
of the Scottish Charity Regulator dan Charity Commission for Northern Ireland. 
Oleh karena pengelolaan dana wakaf pada organisasi-organisasi nirlaba tersebut 
belum dipisahkan dari pengelolaan dana sosial lainnya, maka data yang terperinci 
mengenai jumlah dan besaran wakaf di UK belum dapat diketahui secara pasti. 
 Meskipun demikian, pertumbuhan jumlah penduduk muslim di UK yang relatif 
cepat dalam beberapa dekade terakhir bisa menjadi indikator meningkatnya dana-
dana wakaf di UK. Berdasarkan data yang dihimpun Muslim Council of Britain (MCB)4 

 dari sensus penduduk UK Tahun 2011, populasi muslim di England dan Wales 
mencapai sekitar 2,7 juta orang atau kurang lebih 4,8% dari populasi penduduk di 
kedua negara bagian tersebut, sementara jumlah muslim di Skotlandia dan Irlandia 
Utara masing-masing mencapai kisaran 77 ribu orang dan 3.800 orang. Dari jumlah 
tersebut, mayoritas penduduk muslim di UK menetap di kawasan London (37,4% 
dari total penduduk muslim UK atau sekitar 1 juta orang) dan West Midlands 
(13,9% dari total penduduk muslim UK atau sekitar 376 ribu orang) (MCB, 2015). 
Hal ini mungkin dapat menjelaskan fakta bahwa kawasan London adalah kawasan 
di UK dengan jumlah masjid terbanyak (300 masjid). Sementara Birmingham, pusat 
kawasan West Midlands, adalah kota dengan masjid terbanyak (156 masjid), yang 
mana di sana juga terdapat banyak toko buku Islam, serta lebih dari 50 restoran 
halal (www.salatomatic.com).
 Sekitar 47,2% dari populasi penduduk muslim di UK lahir di negeri tersebut, 
sementara sisanya kebanyakan merupakan imigran asal Asia (terutama Pakistan, 
Bangladesh, dan India), Afrika, serta negara-negara Eropa lainnya. Keberagaman 
latar belakang negara asal, serta faktor-faktor sosial lainnya dari penduduk muslim 
di UK ini diperkirakan turut berdampak pada pemahaman mereka mengenai ajaran 
Islam. Pengaruh tersebut juga mewarnai kajian-kajian dan aktivitas keagamaan yang 
dijalankan di masjid-masjid yang mereka dirikan. Kajian dan kegiatan keagamaan 
pada sebagian besar masjid di UK didasarkan pada ajaran suni, sementara sebagian 
lainnya atas pemahaman sufi, ahmadiyah, deobandi, syiah, dan lain-lain.
 Lebih lanjut, sebagian populasi muslim di UK berasal dari Indonesia. Meski 
jumlahnya tidak sebanyak pendatang asal Pakistan dan Bangladesh, namun kaum 
muslimin Indonesia yang berada di UK juga memiliki beragam kegiatan ke-Islam-an 
yang rutin dan umumnya dilakukan secara tersebar berdasarkan kota domisili 

4 MCB adalah salah satu lembaga nasional UK yang mengeklaim mewakili berbagai organisasi nirlaba, masjid, dan sekolah 
muslim di negara tersebut.
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mereka di UK. Setidaknya setiap dua kali dalam setahun, para komunitas muslim 
asal Indonesia (baik yang sudah menjadi warga negara UK, para warga asing yang 
mendapatkan status sebagai penduduk tetap-permanent residences, maupun para 
mahasiswa asal Indonesia) berkumpul dalam acara KIBAR (Keluarga Islam Indonesia 
di Britania Raya) Gathering yang diselenggarakan secara berpindah-pindah dari 
satu kota ke kota lainnya di UK. Selain mengkaji Islam dengan dipandu dai-dai yang 
didatangkan dari Indonesia, pada acara tersebut juga kerap diadakan penggalangan 
dana (termasuk wakaf) untuk pendirian masjid-masjid, baik yang berlokasi di 
Indonesia maupun di UK. Di antara penggalangan dana yang telah dan sedang 
dilakukan tersebut terkait dengan rencana pendirian masjid Indonesia pertama di 
London, yang di antaranya dilakukan dengan crowdfunding melalui https://kitabisa.
com/masjidlondon. Penggalangan dana ini dikoordinasikan oleh Indonesian Islamic 
Centre (IIC) Foundation, yayasan yang terdaftar resmi di Charity Commission for 
England and Wales No. 1105685 yang mewadahi aktivitas komunitas masyarakat 
muslim Indonesia di kawasan London. Berdasarkan rencana pengurus IIC, masjid 
yang kelak didirikan dari dana tersebut nantinya akan dilengkapi ruang kelas untuk 
pendidikan anak-anak dan remaja, perpustakaan buku-buku Islam, serta unit usaha 
(restoran makanan khas Indonesia, baju muslim/muslimah, buku-buku, dan/atau 
tempat tinggal).

Selandia Baru
Sebagaimana di negara-negara minoritas muslim lainnya, Selandia Baru juga belum 
memiliki undang-undang khusus yang mengatur kehidupan muslim, termasuk 
yang mengatur mengenai wakaf, serta lembaga yang secara khusus bertugas untuk 
mengatur administrasi wakaf seperti yang dimiliki Singapura. Hal ini kemungkinan 
disebabkan jumlah penduduk muslim di Selandia Baru yang masih sekitar 1% dari 
total penduduk Selandia Baru yang mencapai kisaran 4,6 juta orang berdasarkan 
data Stats NZ Tahun 2015. UU di Selandia Baru yang paling terkait dengan 
pengelolaan wakaf adalah New Zealand Charities Act 2005 yang mengharuskan 
semua organisasi nirlaba, termasuk yang mengelola wakaf, untuk mendaftarkan 
organisasinya pada New Zealand Charities Commission dan New Zealand Companies 
Office (Anwar, 2016). Beberapa hal ini yang mungkin menjadi penyebab tidak 
tersedianya data yang komprehensif mengenai jumlah, serta besaran wakaf publik 
dan wakaf keluarga di Selandia Baru.
 Meski demikian, sebagaimana di UK, jumlah dan besaran wakaf di Selandia 
Baru diyakini telah mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah 
penduduk muslim di negara tersebut. Islam awalnya masuk Selandia Baru melalui 
imigran muslim asal Cina yang bekerja sementara di pertambangan emas Selandia 
Baru sekitar tahun 1870-an. Lebih lanjut, Islam termasuk salah satu agama yang 
mengalami perkembangan terpesat di Selandia Baru seiring dengan bertambahnya 
jumlah imigran, pengungsi, dan mahasiswa dari Asia, Timur Tengah, Afrika, Eropa 
Timur, dan kawasan Pasifik (Anwar, 2016). Data Stats NZ menyebutkan bahwa sejak PE
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tahun 2006 ke tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah penduduk muslim di Selandia 
Baru sebesar 27,9% (dari 36.072 orang menjadi 46.149 orang). Peningkatan ini juga 
dipengaruhi dengan bertambahnya penduduk dari suku Maori, suku asli di Selandia 
Baru, yang memeluk agama Islam. Sebagian suku Maori tertarik memeluk Islam 
setelah mereka melihat kebenaran ajaran Islam yang salah satunya adalah melarang 
konsumsi alkohol. Mereka melihat alkohol yang dikenalkan oleh kaum penguasa 
asal Eropa telah merusak tatanan kehidupan suku Maori. Islam juga dipersepsikan 
sebagai agama yang damai dan adil oleh sebagian penduduk suku Maori. Mereka 
merasakan ketidakadilan yang dulu pernah dilakukan oleh para imigran asal Eropa 
yang mengambil paksa tanah leluhur mereka, meskipun para kepala suku Maori 
telah menandatangani Perjanjian Waitangi pada tahun 1840 dengan perwakilan 
pemerintahan Inggris yang menduduki Selandia Baru (Anwar, 2016).
 Sebagaimana yang juga terjadi di negara-negara lain yang mengalami 
pertumbuhan penduduk muslim, komunitas muslim di Selandia Baru juga terus 
berupaya mengembangkan berbagai fasilitas, seperti masjid, sekolah Islam, 
madrasah, dan Islamic center untuk membantu memperkuat agamanya. Tak 
ketinggalan, komunitas muslim Indonesia di Selandia Baru yang juga telah dan 
tengah berupaya untuk mendirikan masjid Indonesia yang pertama di Auckland, kota 
terbesar di Selandia Baru dan kota dengan penduduk muslim terbanyak di negara 
penghasil buah kiwi tersebut. Pendirian masjid ini dirasakan perlu karena sejak 
tahun 2004 komunitas muslim Indonesia di kota tersebut menjalankan aktivitas ke-
Islam-an pada akhir pekan dengan berpindah-pindah dari rumah ke rumah sampai 
akhirnya menyewa tempat setiap pekannya untuk mengadakan berbagai kegiatan 
bagi para Bapak, Ibu, anak-anak dan remaja, mulai dari shalat berjamaah, membaca 
dan menghafal Al Quran sampai mempelajari kajian Islam lainnya, seperti akidah, 
ibadah, akhlak, sirah nabi dan sahabat, serta menulis bahasa Arab (https://www.
masjidutsman.org.nz/).
 Melihat perlunya pendirian masjid tersebut sebagai pusat kegiatan ke-Islam-an 
tak hanya bagi komunitas muslim Indonesia, namun juga bagi penduduk muslim 
yang terus bertambah jumlahnya di Auckland, maka sejak tahun 2009 sampai 
tahun 2015, para penggiat pengajian komunitas Indonesia di Auckland berupaya 
menggalang dana, termasuk dengan menghimpun pinjaman lunak dari beberapa 
pihak. Dari dana-dana tersebut, pada tahun 2015 diperoleh sebuah properti yang 
menjadi lokasi berdirinya masjid yang kemudian diberi nama Masjid Utsman bin 
Affan (https://www.masjidutsman.org.nz/). Meskipun demikian, karena pembelian 
tersebut masih ada yang didanai dari pinjaman lunak, angsuran per bulan untuk 
melunasinya masih didanai dengan patungan komunitas, yakni crowdfunding melalui 
kitabisa.com (https://kitabisa.com/masjidutsmanauckland), serta berbagai kegiatan 
penggalangan dana, seperti bazar makanan dan pasar barang bekas berkualitas. 
Sampai akhir tahun 2017, sekitar 22% dari kepemilikan telah dibayarkan dari dana-
dana yang terkumpul tersebut.PE

NE
RB

IT
SA

LE
MBA



56 Akuntansi dan Manajemen Wakaf

Singapura
Meski Singapura adalah negara berpenduduk minoritas muslim (± 14% dari 5,6 juta 
populasi penduduk) yang dikelola dengan pemerintahan yang sekuler, pengelolaan 
wakaf di negara tersebut banyak menginspirasi para penggiat wakaf internasional. 
Sebagian besar aset wakaf di Singapura mulai dibangun sejak akhir abad ke-19 
dan awal abad ke-20 (Abdel Mohsin, 2016c), serta dikelola secara produktif dan 
profesional untuk mencapai manfaat yang berkelanjutan. Satu hal yang menarik, 
sejarah wakaf di Singapura memiliki keterkaitan yang tak terpisahkan dengan peran 
para pedagang dari Indonesia.
 Wakaf pertama di Singapura adalah Masjid Omar (didirikan pada tahun 1820) 
yang juga merupakan masjid tertua yang berdiri di Singapura. Masjid ini berlokasi 
di Kampung Melaka, daerah yang dulunya merupakan kampung persinggahan para 
pedagang dan nelayan dari Melaka. Saat ini, Masjid Omar menjadi oase di tengah 
dinamisnya pusat bisnis di Singapura. Hal menarik lainnya adalah bahwa masjid 
yang saat ini bisa menampung lebih dari 500 orang jamaah tersebut merupakan 
wakaf yang diberikan oleh Almarhum Syed Omar bin Ali Aljunied, seorang pedagang 
Indonesia keturunan Yaman. Selain untuk membangun Masjid Omar, Syed Omar 
juga mewakafkan hartanya untuk membangun Masjid Bencoolen dan properti 
yang mendukungnya. Lebih lanjut, sejarah perwakafan di Singapura juga banyak 
dipengaruhi oleh kontribusi para pedagang asal Bugis, Indonesia. Wakaf Hajjah 
Daeng Tahira binti Daeng Tadaleh adalah salah satunya (MUIS, 2018).
 Sebagaimana banyak praktik yang dilakukan di negara-negara berpenduduk 
minoritas muslim lainnya, selain masjid, terdapat berbagai fasilitas keagamaan 
dan pendidikan untuk warga muslim di Singapura yang juga didanai oleh dana 
wakaf. Di antara fasilitas pendidikan agama Islam yang merupakan aset wakaf 
adalah Madrasah al-Iqbal (yang didirikan sejak tahun 1907) dan Madrasah al-
Junied (yang didirikan sejak tahun 1927). Aset-aset wakaf di Singapura secara 
umum dikelola di bawah pengawasan Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS–
semacam MUI di Indonesia). Hal ini sesuai dengan amanah UU Singapura yang 
mengatur mengenai kehidupan muslim Singapura, termasuk di dalamnya yang 
terkait dengan tata kelola entitas muslim, Administration of Muslim Law Act 
(AMLA), khususnya pada Pasal 58.
 Saat AMLA disahkan pada tahun 1968, hanya enam aset wakaf di Singapura 
yang didaftarkan ke MUIS. Akibatnya, tak sedikit aset wakaf tersebut yang dijual 
oleh mutawalli (individu/pihak yang dipercaya wakif untuk mengelola aset 
wakaf) tanpa sepengetahuan MUIS. Di sisi lain, pertambahan wakaf dalam bentuk 
tanah dan bangunan di Singapura mengalami stagnasi sejak tahun 1970-an. Hal 
ini kemungkinan disebabkan oleh harga properti yang terus meningkat tajam 
dan terlalu banyak organisasi nirlaba muslim yang membidik para donatur yang 
sama (MUIS, 2018). Untuk mengoptimalkan manfaat aset wakaf yang ada, serta 
mencegah penyelewengan lebih lanjut atas penggunaan aset wakaf tersebut, maka 
pada tahun 1995, AMLA diamandemen untuk memastikan bahwa seluruh aset PE
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wakaf di Singapura harus didaftarkan ke MUIS. Semenjak amandemen tersebut, aset 
wakaf yang terdaftar di MUIS mencapai SGD300 juta (± Rp3 triliun). Tak hanya itu, 
tata kelola wakaf di Singapura pun menjadi lebih efektif dan efisien karena MUIS 
dapat mengakses dan memantau segala informasi mengenai aset wakaf, termasuk 
pendapatan yang dihasilkan, beban yang ditanggung, serta penerima manfaat dari 
pengelolaan aset wakaf tersebut (Abdel Mohsin, 2016c).
 Pada tahun 2002, untuk mengoptimalkan manfaat aset wakaf, MUIS membentuk 
Warees Investments, Pte. Ltd. (Warees), sebuah divisi khusus yang mengelola aset 
wakaf secara produktif agar dapat menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. 
Untuk mencapai tujuannya, Warees diperkuat oleh tim manajemen dengan 
beragam latar belakang pendidikan, seperti manajemen, akuntansi, arsitektur, 
hukum, syariah, dan lain sebagainya. Meskipun di awal pendiriannya, Warees 
menghadapi ketidakpercayaan dan resistensi dari para mutawalli yang sebelumnya 
sudah bertahun-tahun mengelola aset wakaf di Singapura, namun perlahan setelah 
melihat kinerja Warees, mereka mulai mempercayakan pengelolaan aset wakaf 
tersebut kepada Warees. Per bulan Desember 2015, Warees telah mengelola 130 
aset wakaf senilai SGD711 juta (± Rp7,4 triliun). Sebagaimana dapat dilihat pada 
Gambar 3.1, bersama MUIS dan mutawalli, Warees mengelola sumber wakaf lanjutan 
(seperti dari wakaf tunai yang didebit dari gaji pekerja muslim di Singapura, sukuk 
musyarakah, modal ventura, dan lain sebagainya). 

Gambar 3.1
Sistem Pengelolaan Wakaf di Singapura

Sumber: Dewi	(2018)

Sumber Awal
Warisan dalam bentuk 
tanah dan bangunan

WAREES
Mengelola aset wakaf secara produktif (misalnya, villa, perumahan, 

apartemen, hotel, pertokoan)

Penyaluran Manfaat dari Hasil Pengelolaan Aset Wakaf
Masjid, sekolah/madrasah, organisasi nirlaba yang mengurusi kaum 

muslimin, fakir miskin, anak yatim, negara-negara lain

Sumber Lanjutan
Wakaf tunai, Sukuk 
musyarakah, Modal 

ventura, Leasing jangka 
panjang, Baitul Maal

Pengelola

MUIS Mutawalli
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 Sumber wakaf lanjutan ini yang nantinya dikelola untuk membeli aset wakaf 
baru atau merenovasi aset wakaf yang telah ada agar bisa dikelola secara produktif. 
Di antara bentuk pengelolaan produktif tersebut adalah membangun aset wakaf 
dalam bentuk vila, perumahan, apartemen, hotel, maupun pertokoan yang nantinya 
akan disewakan kepada publik. Hasil pengelolaan ini yang kemudian disalurkan 
ke para penerima manfaat. Berdasarkan data MUIS (2013), penyaluran tersebut 
umumnya dilakukan ke masjid (± 50%), sekolah/madrasah (± 20%), organisasi 
nirlaba yang mengurusi urusan para kaum muslimin (± 10%), sedekah bagi fakir 
miskin, pemberian beras, dan pengurusan pemakaman para kaum muslimin di 
Singapura (± 10%), dan sisanya disalurkan kepada negara-negara lain. Di antara 
negara-negara yang menjadi tujuan penyaluran dana tersebut adalah Yaman, India, 
Indonesia, dan Saudi Arabia.
 Lebih lanjut, untuk semakin meningkatkan transparansi tata kelola wakaf, 
amandemen AMLA pada tahun 2017 mengamanahkan beberapa hal tambahan. 
Pertama, setiap mutawalli yang ditunjuk untuk mengelola wakaf harus terlebih 
dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari MUIS. Kedua, MUIS dapat 
memberhentikan mutawalli yang terbukti tidak mampu mengelola aset wakaf 
dengan baik atau tidak mampu memenuhi aturan pengelolaan wakaf yang ditetapkan 
MUIS. Ketiga, MUIS dapat mengelola sinking fund yang dialokasikan dari hasil 
pengelolaan aset wakaf dan dapat digunakan antara lain untuk pemeliharaan aset 
wakaf dan pembelian aset lain untuk menjaga manfaat aset wakaf tersebut. (AMLA, 
2017).

Negara-Negara Minoritas Muslim Lainnya
Selain di UK, Selandia Baru, dan Singapura, praktik pengelolaan wakaf secara formal 
juga dapat dijumpai di beberapa negara berpenduduk minoritas muslim lainnya, 
seperti Afrika Selatan, Australia, Amerika Serikat, dan Kanada. Wakaf di keempat 
negara tersebut juga dikelola oleh lembaga-lembaga nirlaba muslim, yaitu National 
Awqaf Foundation of South Africa (AWQAF SA), yang didirikan pada tahun 2000, 
Awkaf Australia (Awkaf AU), yang didirikan pada bulan Desember 2012, Awqaf 
USA (yang didirikan pada bulan Februari 2013), dan National Awqaf Foundation 
of Canada (Awqaf Kanada, yang didirikan pada bulan Januari 2014). Lembaga-
lembaga pengelola wakaf tersebut berupaya untuk membantu komunitas minoritas 
muslim di negara tempat mereka beroperasi melalui berbagai program pendidikan, 
kewirausahaan sosial, serta penyediaan fasilitas-fasilitas keagamaan, seperti masjid, 
sekolah Islam, serta madrasah. Masa pendirian yang masih relatif singkat dari 
lembaga-lembaga pengelola wakaf di negara-negara tersebut membuka potensi bagi 
kajian berikutnya terkait pembahasan kinerja dan inovasi program yang mereka 
lakukan. Hal ini semakin menarik karena lembaga-lembaga tersebut fokus dalam 
pengelolaan wakaf, suatu indikator yang diharapkan berdampak baik pada kinerja 
mereka di masa depan.PE
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RANGKUMAN

Bab ini mendiskusikan berbagai praktik pengelolaan wakaf di beberapa negara 
berpenduduk mayoritas maupun minoritas muslim. Di berbagai negara tersebut, 
kebanyakan wakaf cenderung dikelola untuk menghasilkan manfaat langsung di 
bidang sosial keagamaan, seperti pembangunan masjid, sekolah Islam, maupun 
pemakaman. Meskipun demikian, sebagian praktik wakaf, sebagaimana yang 
dipraktikkan oleh beberapa nazhir wakaf di Indonesia, Kuwait, Malaysia, Pakistan, 
dan Singapura dapat menginspirasi para praktisi dan akademisi di bidang wakaf. 
Wakaf-wakaf inovatif yang dipraktikkan di beberapa negara tersebut membuktikan 
bahwa jika dikelola dengan profesional, maka wakaf benar-benar dapat berperan 
dalam memberikan berbagai manfaat secara berkelanjutan. Dukungan regulasi dan 
pemerintah, partisipasi publik dan kalangan bisnis sangat diperlukan agar wakaf 
dapat secara efektif digunakan sebagai instrumen penting untuk mewujudkan 
pembangunan yang berkelanjutan.

SOAL UJI MANDIRI

 1. Bagaimana gambaran umum praktik pengelolaan wakaf di negara-negara 
berpenduduk mayoritas muslim?

 2. Bagaimana gambaran umum praktik pengelolaan wakaf di negara-negara 
berpenduduk minoritas muslim?

 3. Jelaskan faktor-faktor yang mendukung efektivitas praktik pengelolaan wakaf 
di berbagai negara tersebut.

 4. Sebutkan beberapa studi kasus terkait praktik pengelolaan wakaf yang telah 
dijelaskan sebelumnya yang ternyata menginspirasi Anda. Jelaskan alasannya.

 5. Carilah beberapa studi kasus terkait praktik pengelolaan wakaf di negara-
negara yang belum dijelaskan sebelumnya. Jelaskan kelebihan dan kekurangan 
praktik-praktik pengelolaan wakaf tersebut. 
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Investasi dan 
Manajemen Wakaf

TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:
1. Mengetahui hakikat investasi pada harta wakaf.
2. Menjelaskan karakteristik harta wakaf dari jenis harta lainnya.
3. Memahami prinsip-prinsip investasi harta wakaf.
4. Menjelaskan metode-metode investasi harta wakaf.
5. Memahami manajemen aset wakaf.
6. Menjelaskan dan menerapkan manajemen perencanaan dan 

pengorganisasian dana wakaf.
7. Menjelaskan dan menerapkan manajemen pelaksanaan dan 

pengelolaan dana wakaf.
8. Menjelaskan dan menerapkan manajemen pengendalian dan 

pengawasan dana wakaf.

B A B  4
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PENGANTAR

Mewakafkan harta berarti berinvestasi, yang mana harta wakaf yang harus 
diinvestasikan menjadi sebuah pemikiran yang harus dikonstruksikan kepada 
masyarakat muslim saat ini. Pada dasarnya, seorang muslim yang mewakafkan 
hartanya berarti ia telah berinvestasi untuk tujuan memperoleh pahala yang terus 
mengalir kepadanya, meskipun setelah dirinya nanti meninggal dunia. Keuntungan 
seseorang yang menginvestasikan hartanya dalam bentuk wakaf adalah bahwa harta 
tersebut akan dianggap sebagai sedekah, yakni sedekah jariyah sampai hari akhir. 
Harta wakaf yang diinvestasikan, mengingat harta pokoknya, semestinya dapat 
memberikan manfaat secara optimum dan berkelanjutan, sehingga harta pokok 
wakaf tersebut tetap dapat terpelihara, sementara manfaatnya dapat digunakan 
untuk kemaslahatan umat. 
 Wakaf sendiri merupakan salah satu poin sosial ekonomi Islam yang turut 
berperan penting dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Namun realitanya, 
potensi wakaf belum sepenuhnya dapat digali dan dikembangkan. Hal ini karena 
minimnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan wakaf, belum 
profesionalnya pengelolaan wakaf, masih terbatasnya nazhir yang profesional, 
serta lemahnya pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan dan 
pengembangan harta wakaf.
 Dalam bab ini, Anda akan mempelajari hakikat investasi pada harta wakaf, 
karakteristik harta wakaf dari jenis harta lainnya, prinsip-prinsip investasi 
harta wakaf, metode-metode investasi harta wakaf, manajemen aset wakaf, 
serta manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengelolaan, 
pengendalian, dan pengawasan dana wakaf.

HAKIKAT INVESTASI PADA HARTA WAKAF

Kata investasi dalam bahasa Arab disebut istithmar (استثمار( . Kata tersebut berasal 
dari akar kata athmara (اثمر( , yang berarti (الثمار طلب( atau mengharapkan buah. 
Sebagai contoh, (اثمرالشجر( yang berarti pohon yang menghasilkan buah. Begitu 
juga dengan (اثمرالشئ( yang berarti sesuatu yang mengeluarkan hasil. Dikatakan 
demikian karena sesuatu itu mendatangkan hasil atau manfaat. Apabila kata 
athmara (اثمر(  dikaitkan dengan kata harta (مال  (, maka dapat bermakna harta 
yang berkembang dan menghasilkan. Misalnya, (اثمرالرجل ماله  تثميرا( yang berarti 
harta seseorang telah bertambah melalui investasi, dan lain sebagainya.1 Oleh 
karena itu, investasi harta dapat diartikan sebagai menambahkan hasil dan manfaat 
harta atau mengembangkan harta untuk mendapatkan hasil dan manfaat darinya. 

1  Ibn Mukarram Ibn Mandzur, Muhammad. 1990. Lisan al-‘Arab. Juz 4. Beirut: Dar al-Sadr. Lihat pula Munawwir, Ahmad Warson. 
1984. Al-Munawwir. Kamus Arab Indonesia. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan, Pondok Pesantren Al 
Munawwir. Lihat pula, Sabir, Muhammad Uthman., (tt). Abhas Fiqhiyah fi Qodhaya al-Zakat al-Mu‘asirah. Juz 2. Jordan: Dar al-
Nafais.
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Apabila dikaitkan dengan investasi harta wakaf, maka dapat diartikan sebagai 
pengembangan harta wakaf agar dapat diambil hasil dan manfaat darinya.
 Keistimewaan konsep ini adalah bahwa harta wakaf sudah semestinya 
diinvestasikan kepada sesuatu yang dapat mendatangkan hasil. Zarqa (1987( 
mengemukakan bahwa tujuan menginvestasikan harta wakaf adalah menghasilkan 
sebanyak mungkin pendapatan yang dapat menambah nilai harta wakaf dan 
memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan kepada masyarakat 
berdasarkan prinsip syariat Islam (Zarqa, 1987(. Dari aspek ekonomi, investasi 
harta wakaf berarti mengupayakan harta wakaf dalam berbagai kegiatan investasi 
untuk mencapai tujuan wakaf dan menjaga atau memelihara kekekalan wakaf (Kahf, 
2000(. Muhyi al-Din al-Ghurrah Daghi (2004( menjelaskan bahwa investasi harta 
wakaf berarti mengembangkan harta wakaf dengan metode-metode yang dapat 
mendatangkan keuntungan, baik dengan cara memperdagangkan, menyewakan, 
maupun menginvestasikannya secara langsung. Dengan demikian, investasi harta 
wakaf dapat dipahami sebagai pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dalam 
berbagai jenis kegiatan investasi menggunakan sejumlah metode yang dapat 
mendatangkan keuntungan dan ditujukan untuk memelihara keberlangsungan 
harta wakaf tersebut.

KARAKTERISTIK HARTA WAKAF DARI JENIS HARTA 
LAINNYA

Terdapat beberapa karakteristik pada harta wakaf yang membedakannya dengan 
jenis harta lainnya, seperti harta milik pribadi maupun milik publik. Karakteristik 
ini menyebabkan harta wakaf memiliki metode pendekatan yang berbeda dalam 
upaya investasinya. Berikut karakteristik yang terdapat pada harta wakaf tersebut.
 a. Wakaf merupakan upaya menahan pokok harta wakaf dan mengalirkan 

manfaatnya.2 Ini merupakan salah satu dari ciri-ciri harta wakaf yang tak 
dapat ditiadakan dalam pelaksanaan wakaf karena ini adalah sifat khusus wakaf 
yang berbeda dengan praktik sedekah lainnya dalam Islam. Mengabadikan 
harta pokok wakaf berarti harta pokok wakaf harus dijaga keberadaannya 
supaya dapat selalu memberikan manfaat secara berkelanjutan. Dalam praktik 
ibadah wakaf, tidak sah mewakafkan harta yang tidak tahan lama dan tidak 
dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan, seperti makanan, pakaian, 
dan harta benda yang tergolong dalam kategori harta yang tidak tahan lama. 
Mayoritas ahli fikih kecuali Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf berlaku 
apabila wakif mewakafkan harta yang sifatnya kekal dan tahan lama. Oleh 
karena itu, wakaf disebut sebagai sedekah jariyah (Al-Zuhaili, 2004(. 

2  Ahmad bin Hajar al-Asqalani. 1319 H. Fath al-Bari. Jilid 5. Penerbit Kahiriyah. Lihat pula Muhammad bin Ali al-Syaukani. 1347 H. 
Nail al-Authar li Syaukani. Jilid 6. Penerbit Musthafa al-Babi al-Halabi. Lihat pula Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahwati al-Khaili. 
Kasyf al-Qina. Jilid 2. Lihat pula Nazih, Ahmad. 1995. Mu’jam al-Mustalahat al-Iqtishadiyah fi Lughati al-Fuqaha. Virginia: IIIT.
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   Sifat abadi harta wakaf ditujukan untuk menjaga harta pokok dari 
penyalahgunaan dan tidak kekal pemanfaatannya. Misalnya, nazhir 
menggunakan pokok harta wakaf sebagai agunan atau dengan kata lain 
mengajukan pinjaman dengan menggunakan harta wakaf. Selain itu, dalam 
upaya untuk memelihara keabadian harta wakaf, maka dari pemanfaatan 
hasil pengelolaan harta wakaf perlu diutamakan untuk biaya pemeliharaan 
harta wakaf tersebut. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk menjamin harta 
wakaf tetap kekal, sehingga dapat mendatangkan hasil ataupun manfaat secara 
berkelanjutan. Pengalokasian hasil pengelolaan untuk tujuan pemeliharaan 
tersebut berlaku, tanpa memerlukan persyaratan dari wakif. Berdasarkan 
hal ini, nazhir mesti memperhatikan ketetapan yang dibuat untuk menjaga 
kemaslahatan harta wakaf tersebut.

 b. Sesuai syarat dan tujuan wakif, syariat Islam mengakui segala ketetapan 
dan syarat yang dibuat oleh wakif selagi hal tersebut tidak bertentangan 
dengan ketentuan hukum syariat itu sendiri. Dalam ketentuan fikih Islam, 
menurut Ahmad az-Zarqa (1947(, terdapat ungkapan yang berbunyi “Syarat 
yang ditetapkan oleh seorang wakif seperti apa yang dinaskan oleh syar’i.” 

 Adanya ketentuan ini membuat harta wakaf mesti dipelihara, dikembangkan, 
dan didistribusikan mengikuti syarat dan tujuan yang telah ditentukan oleh 
wakif selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum syar’i, beserta 
kemaslahatan wakaf dan para penerima manfaatnya. Seseorang nazhir tidak 
boleh menggunakan harta tersebut jika hal itu bertentangan dengan tujuan 
dan hal-hal yang telah disyaratkan oleh wakif.

 c. Harta wakaf tidak boleh dijual, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. 
Ketentuan ini didasarkan pada hadis, sebagaimana yang diriwayatkan oleh 
Ibn Umar, yang mana dalam hadis tersebut telah dijelaskan bahwa Sayyidina 
Umar bin Khattab telah mensyaratkan bahwa harta yang telah beliau wakafkan 
tidak boleh dijual dan tidak dihibahkan kepada orang lain, serta tidak boleh 
diwariskan. Hadis tersebut menunjukkan salah satu keistimewaan lain yang 
ditetapkan terhadap harta wakaf, yakni bahwa harta tersebut dapat terus 
dipelihara keberlangsungannya untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan 
padanya.

 d. Harta wakaf mesti diusahakan atau dikembangkan, sebagaimana yang telah 
disebutkan sebelumnya, keharusan mengembangkan harta wakaf bertujuan 
untuk mewujudkan fungsi atau manfaatnya terhadap kepentingan umat. 
Manfaat harta wakaf dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti 
menyediakan kebutuhan masyarakat umum. Sejarah peradaban Islam telah 
membuktikan bahwa lembaga wakaf dapat menciptakan pembangunan 
dan kehidupan sosial masyarakat umum dengan memberi bantuan secara 
berkelanjutan, baik dalam bentuk kesehatan, pendidikan, maupun kebajikan 
masyarakat. Sebagaimana yang telah dijelaskan, Kepulauan Sicilia pada 
masa pemerintahan Islam mempunyai 300 sekolah yang dibangun dari hasil 
pengelolaan wakaf, seperti biaya gaji guru dan peralatan keperluan sekolah. PE
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Universitas Al-Azhar di Kairo adalah salah satu universitas yang mendapatkan 
pembiayaan secara penuh dari hasil pengelolaan wakaf (Ahmad al-Sayyed, 
1987(.

   Sebaliknya, apabila harta wakaf tidak diusahakan atau dikembangkan, maka 
harta wakaf tersebut tidak lagi akan memberikan manfaat dan menghalangi 
tujuan wakaf sebagai suatu bentuk amalan yang ditentukan oleh Allah 
SWT. untuk keperluan umat, serta mengabaikan kemungkinan masyarakat 
mendapatkan kebaikan dari harta wakaf dalam bentuk bantuan atau segala 
hal yang diperlukan. Terdapat banyak masjid yang terhenti fungsinya karena 
tidak adanya upaya pemeliharaan yang berkelanjutan. Selain itu, tanah atau 
bangunan wakaf juga banyak yang tidak dapat memberikan manfaat karena 
tidak diurus atau dikembangkan secara produktif. Oleh karena itu, aktivitas 
pengelolaan dan pengembangan harta wakaf merupakan suatu keharusan 
untuk mewujudkan tujuan wakaf, serta mampu menciptakan pembangunan 
ekonomi umat. 

 Dengan adanya beberapa karakteristik ini membuktikan bahwa keistimewaan 
yang dimiliki oleh harta wakaf berbeda dari bentuk sedekah lainnya dalam Islam. 
Karakteristik yang disandarkan pada harta wakaf ini menjadi dasar bagi nazhir 
dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf.

PRINSIP-PRINSIP INVESTASI HARTA WAKAF

Prinsip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kebenaran yang menjadi 
pokok dasar dalam berpikir, bertindak, dan lain sebagainya.3 Dalam investasi harta 
wakaf terdapat beberapa prinsip-prinsip umum yang perlu dipahami sebelum 
kegiatan investasi dilakukan. Prinsip-prinsip yang berlaku untuk kegiatan investasi 
pada harta wakaf ini diterapkan mengingat adanya dimensi ekonomi dan dimensi 
ketentuan syariat Islam. Dalam dimensi ekonomi, mengupayakan harta wakaf dengan 
mengelola atau mengembangkannya adalah dua istilah yang berbeda. Menurut Kahf 
(2000( mengupayakan harta wakaf berarti melakukan segala usaha atau upaya 
untuk meningkatkan nilai konsumtif harta, sehingga dengan usaha tersebut dapat 
terpelihara tujuannya. Usaha ini memerlukan bantuan dan persediaan, contohnya 
usaha-usaha meningkatkan persediaan keperluan pembelajaran di sekolah yang 
memerlukan dana untuk memberikan gaji kepada guru-guru, keperluan alat tulis, 
dan peralatan lainnya. Hasil pengelolaan harta wakaf dapat digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan atau meminjam terlebih dahulu dari kas wakaf dan 
diganti dengan sebagian yang sengaja disisakan untuk keperluannya. Biasanya 
usaha meningkatkan penggunaan ini tidak menambahkan modal dalam harta wakaf. 
Adapun yang dimaksudkan dengan mengelola atau mengembangkan harta wakaf 
adalah dengan menambahkan jumlah harta atau modal dengan berbagai metode 

3  Diunduh dari https://kbbi.web.id.
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investasi. Kegiatan ini memerlukan input yang ditambahkan pada harta pokok 
wakaf. Misalnya, jika terdapat wakaf tanah yang terhenti fungsinya, maka perlu 
dibangun atau dikembangkan dengan menambahkan modal pada harta wakaf 
tersebut. Pembangunan dan pengembangan harta wakaf ini dapat meningkatkan 
nilai pokok harta wakaf untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari harta wakaf 
tersebut (Kahf, 2000(.
 Selain itu, ada aspek lainnya dari sisi ekonomi yang perlu dipertimbangkan 
ketika harta wakaf hendak diinvestasikan. Hal ini mengingat harta wakaf memiliki 
karakteristik tersendiri. Sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, bahwa pokok 
harta wakaf mesti abadi, sehingga alokasi hasil investasi harta wakaf seharusnya 
diutamakan pada upaya pemeliharaan untuk menjamin keberlangsungan harta 
dalam memberikan manfaat dan menghasilkan pendapatan di masa depan. Oleh 
karenanya, menurut Zarqa (1987( investasi harta wakaf harus didasarkan pada 
prinsip untuk meningkatkan keuntungan, yang mana nazhir harus mencari proyek-
proyek yang halal dan menjanjikan keuntungan lebih yang besar. Selanjutnya, 
umumnya harta wakaf adalah harta yang kurang memiliki aset likuid karena biasanya 
harta wakaf adalah jenis harta yang tidak bergerak. Dalam aktivitas ekonomi, apabila 
suatu harta wakaf hendak diperuntukkan bagi upaya menghasilkan pendapatan, 
maka harta wakaf tersebut memerlukan faktor produksi lainnya, seperti tenaga 
kerja dan/atau modal. Sementara harta wakaf umumnya kekurangan faktor produksi 
yang sesuai, yang mana hal tersebut diperlukan untuk tujuan investasi. Berdasarkan 
hal itu, nazhir perlu melakukan langkah-langkah yang sifatnya lebih inovatif untuk 
menghasilkan pendapatan wakaf, selain sekadar menyewakan tanah atau bangunan, 
seperti melakukan kerjasama dengan pemilik modal lainnya (Zarqa, 1994(.
 Sementara dari aspek ketentuan syariat Islam, prinsip investasi harta wakaf 
mesti berlandaskan pada sumber-sumber syariat Islam. Berikut beberapa asas yang 
menjadi prinsip umum dalam investasi harta wakaf (Sahatoh, 2004(.
 a. Asas syariat, berarti kegiatan investasi harta wakaf mesti sesuai dengan 

prinsip syariat Islam. Kegiatan investasi harus terhindar dari berbagai hal 
yang diharamkan oleh syariat, seperti menempatkan investasi harta wakaf di 
bank-bank yang tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam, membeli saham pada 
perusahaan yang melakukan aktivitas yang haram, dan melakukan investasi di 
negara-negara yang memerangi Islam dan kaum muslimin.

 b. Asas tabiat, berarti menggunakan investasi harta di dalam berbagai kegiatan 
yang membawa kepada kebaikan dan menjauhkannya dari kegiatan yang tidak 
baik. Hal ini karena wakaf merupakan ibadah dan wajib menjadikannya baik 
atau disenangi oleh Allah SWT. Hal ini disebabkan Allah SWT. tidak menerima 
segala sesuatu kecuali sesuatu yang baik.

 c. Asas keutamaan Islam, berarti merancang kegiatan investasi yang 
mengutamakan kepentingan Islam dan disesuaikan dengan keperluan 
mauquf’alaih.PE
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 d. Asas pembangunan wilayah, berarti membuat harta wakaf menjadi produktif 
guna merancang pembangunan wilayah atau lingkungan yang terdekat dengan 
lembaga wakaf.

 e. Asas keharusan mengikuti keinginan wakif selagi sesuai dengan tujuan 
wakaf, kecuali apabila wakif mensyaratkan agar memberikan manfaat hasil 
investasi harta wakaf kepada orang yang tidak layak atau mereka yang tidak 
memerlukannya.

 f. Asas mengutamakan manfaat harta untuk mauquf‘alaih, terutama kepada fakir 
miskin di antara mereka.

 g. Asas mewujudkan keuntungan ekonomi (ekonomis( yang ditujukan sebagai 
pembiayaan terhadap keperluan mauquf‘alaih. 

 h. Asas pemeliharaan dan pengembangan harta wakaf, artinya harta wakaf 
harus dikembangkan untuk menghindari harta wakaf tersebut sia-sia karena 
kegiatannya tidak sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip syariat Islam.

 Dengan demikian, kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak 
pada investasi harta wakaf adalah menahan harta pokok wakaf dan berusaha 
mendapatkan manfaat darinya bagi mauquf’alaih maupun kemaslahatan umat yang 
sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ibadah sedekah ini memiliki nilai ekonomi 
karena harta wakaf merupakan sumber modal yang harus dikembangkan secara 
produktif dengan didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi tanpa meniadakan 
prinsip-prinsip syariat Islam. 

METODE-METODE INVESTASI HARTA WAKAF

Investasi harta wakaf dalam Islam memiliki keunikan dan berbeda dengan investasi 
di sektor pemerintah maupun sektor swasta. Keunikannya adalah investasi harta 
wakaf tidak hanya didasarkan pada target pencapaian keuntungan bagi pemodal, 
seperti di sektor pemerintah maupun swasta, namun juga memiliki unsur-unsur 
kebajikan. Para ahli telah meletakkan beberapa pendekatan sebagaimana yang 
diungkapkan dari berbagai literatur yang sudah ada terkait kegiatan investasi harta 
wakaf. Hal ini mengingat bahwa kegiatan dan inovasi investasi harta wakaf itu telah 
berlangsung sejak awal peradaban Islam sampai pada periode kontemporer seperti 
saat ini. Oleh karenanya, metode investasi harta wakaf sesungguhnya seiring dengan 
perkembangan perekonomian, khususnya dengan adanya industri perbankan dan 
keuangan Islam.  
 Pada awal peradaban Islam, para ulama dan para nazhir telah memikirkan dan 
memperhatikan terkait bagaimana mengembangkan harta wakaf melalui kegiatan 
investasi yang diinginkan. Mereka telah mempraktikkan model investasi harta 
wakaf yang dikenal pada masa itu, seperti menyewakan bangunan wakaf, istibdal, 
serta mengusahakan tanah wakaf untuk kegiatan pertanian, yang mana mereka 
dapat menjual hasil tanaman dan buahnya. Namun kemudian mereka mendapati PE
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bahwa upaya tersebut tidak lagi sesuai dengan upaya untuk mengelola dan 
mengembangkan harta wakaf, khususnya pada masa Daulah Uthmaniyah. Keadaan 
pada waktu itu memerlukan pendekatan baru yang sesuai dengan perkembangan 
zaman, sekaligus memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, terdapat beberapa metode 
baru yang sebelumnya tidak pernah dikenal atau pun dipraktikkan, di antaranya 
penggunaan akad al-Hukr, al-Ijaratain, al-Mursad, al-Khulu, al-Ijarah, al-Tawilah, 
dan lain sebagainya (Hammad, 1993(.
 Seiring perkembangan jenis harta wakaf dan kemajuan sistem ekonomi yang 
ada saat ini, terdapat beberapa metode investasi yang dapat disesuaikan dengan 
prinsip-prinsip syariat dan perekonomian terkini. Sebagaimana yang terdapat di 
dalam buku-buku yang menjelaskan mengenai investasi harta wakaf atau yang 
diperbincangkan oleh para ulama dan para intelektual Islam melalui berbagai 
seminar, konferensi, dan sebagainya, berikut beberapa metode investasi harta wakaf 
yang dapat diimplementasikan dalam kondisi ekonomi saat ini.   

Metode Investasi Harta Wakaf secara Langsung
Metode investasi harta wakaf secara langsung adalah sekumpulan akad/transaksi 
yang dapat digunakan nazhir untuk mengembangkan harta wakaf tanpa memerlukan 
kerjasama dan bantuan keuangan pihak lain (Ibrahim al-Haiti, 1998(. Metode 
investasi ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu penyewaan dengan akad ijarah, 
hukr, atau al-ijaratain dan istibdal. Berikut beberapa metode investasi harta wakaf 
secara langsung.

Investasi Langsung dengan Cara Penyewaan
Para ahli fikih telah menjelaskan bahwa nazhir dapat menyewakan harta wakaf 
secara langsung supaya dapat memberikan manfaat sesuai tujuan wakaf. Penyewaan 
harta wakaf dapat dilakukan dengan akad ijarah, hukr, atau al-ijaratain.

 1. Akad Ijarah
  Penyewaan harta wakaf dengan akad ijarah memiliki persamaan dengan 

bentuk penyewaan harta milik yang lain, yang mana penyewaan harta wakaf 
mesti sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam akad ijarah. Meskipun 
demikian, terdapat ketentuan-ketentuan khusus terkait penyewaan harta 
wakaf, seperti ketentuan mengenai pelaksanaan sewa, harta yang disewakan, 
jangka waktu penyewaan, dan waktu berakhirnya penyewaan. Hal tersebut 
untuk mengingatkan bahwa harta wakaf merupakan sedekah jariyah yang 
diberikan sesuai tujuan wakaf.        

   Pada dasarnya, penyewaan harta wakaf dilakukan oleh nazhir karena nazhir 
merupakan orang yang paling berhak untuk mengelola dan mengembangkan 
harta wakaf. Dalam keadaan tertentu, hakim juga berhak menyewakan harta 
wakaf apabila harta wakaf terbengkalai tanpa adanya pengelolaan atau 
karena nazhir tidak dapat melakukan perbaikan dan pengembangan harta PE
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wakaf.4 Para ahli fikih berpendapat bahwa nazhir dapat menyewakan harta 
wakaf sesuai harga pasar atau harga yang lazimnya diberikan. Tidak boleh 
menyewakan harta wakaf dengan harga di bawah harga pasar, kecuali jika 
hanya sedikit perbedaan harganya. Dalam kitab al-Is‘af fi Ahkam al-Awqaf 
dikemukakan bahwa harga sewa dalam keadaan apapun harus sama dengan 
harga yang terdapat di pasar. Larangan menetapkan harga sewa di bawah harga 
pasar dikarenakan kekhawatiran akan terjadinya hal-hal negatif terhadap 
mauquf‘alaih ataupun harta wakaf itu sendiri, mengingat tidak adanya alokasi 
yang memadai untuk biaya perbaikan atau pemeliharaan. Kebimbangan ini 
dapat terjadi karena akad sewa tidak boleh dibatalkan, meskipun penyewa 
telah meninggal dunia.5

   Mayoritas ahli fikih telah sepakat bahwa nazhir mesti menetapkan jangka 
waktu penyewaan. Jika tidak ditetapkan jangka waktu penyewaan, maka akan 
mengakibatkan adanya kehilangan atau kerusakan harta wakaf, mengaburkan 
hak kepemilikannya, dan merugikan salah satu pihak yang berakad karena 
keadaan yang dapat berubah dan harga sewa yang naik turun. Selain itu, 
para ahli fikih juga sepakat bahwa tidak boleh melanggar ketentuan yang 
disyaratkan oleh wakif (al-Kabisi, 1977(. Dalam kitab Al-Is‘af fi Ahkam al-
Awqaf juga disebutkan bahwa apabila wakif mensyaratkan agar nazhir tidak 
menyewakan seluruh atau sebagian harta wakaf atau mensyaratkan agar tanah 
wakaf tidak digunakan untuk pertanian atau mengizinkan harta wakaf tersebut 
untuk disewakan dalam waktu tiga tahun, maka semua syarat tersebut dianggap 
sah dan harus diikuti, serta tidak boleh dilanggar.6 Adapun akad penyewaan 
harta wakaf berakhir dengan kematian pihak-pihak yang melakukan akad dan 
selesainya jangka waktu penyewaan sesuai ketentuan akad. Meskipun demikian 
para ahli fikih sepakat bahwa akad sewa tidak berakhir dengan kematian 
penyewa (al-Kabisi, 1977(.

 2. Akad al-Hukr
  Al-hukr secara bahasa berarti menahan, memborong, atau memonopoli 

(Munawwir, 1984(. Sementara hukr menurut istilah fikih merupakan akad 
sewa yang dimaksudkan untuk mengekalkan penggunaan tanah wakaf yang 
ditetapkan dengan mendirikan bangunan dan kegiatan pertanian, atau salah 
satu darinya.7 Pada hakikatnya, penyewaan harta wakaf dengan akad hukr 
merupakan penyewaan tanah wakaf dalam jangka waktu yang panjang dan 
izin dari hakim. Dalam hal ini, nazhir memperbolehkan adanya pemanfaatan 
tanah wakaf oleh seseorang dan mendapatkan darinya harga sewa yang hampir 

4  Amin bin ‘Umar bin Abdul Aziz Ibn Abidin, Muhammad. 1966. Rad al-Mukhtar 'Ala al-Dur al-Mukhtar. Juz 3. Mesir: Mustafa al-
Babi al-Halabi.

5  Ibrahim bin Musa bin Abu Bakr bin Syeikh ‘Ali al-Tarablisi, Burhanuddin. 1292 H. Al-Is‘af fi Ahkam al-Awqaf. Mesir: al-Kubra.
6  Ibrahim bin Musa bin Abu Bakr bin Syeikh ‘Ali al-Tarablisi, Burhanuddin. 1292 H. Op. cit.
7  Amin bin ‘Umar bin ‘Abdul Aziz Ibn ‘Abidin, Muhammad. 1966. Op. cit. Lihat pula Yakan, Zuhdi. 1968. Al-Waqf fi al-Syari‘ah Wa al-

Qanun. Beirut: Dar An-Nahdoh al-‘Arabiyah.
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sama dengan nilai harta wakaf tersebut. Hal tersebut dapat terjadi jika penyewa 
mendapatkan hak pemanfaatan harta, seperti mendirikan bangunan, kegiatan 
pertanian, dan segala bentuk pemanfaatan harta lainnya. Tujuan akad adalah 
pemanfaatan tanah wakaf yang terbengkalai pada saat harta wakaf tersebut 
tidak mungkin lagi untuk dimanfaatkan. Berikut syarat-syarat penyewaan harta 
wakaf dengan akad hukr (Ibrahim al-Haiti, 1998(.
a. Sesuai dengan akad sewa, seperti ketetapan jangka waktu sewa dan 

besarnya harga sewa yang tidak boleh kurang dari harga pasar. Adapun 
jangka waktu sewa sesuai dengan batas waktu kehidupan, yaitu 99 tahun 
atau batas umur ekonomis, yaitu 30 tahun, yang mana penyewa bisa 
mendapatkan nilai modal yang memadai.

b. Sesuai dengan keperluan dan kemaslahatan harta wakaf, para ahli fikih 
telah membuat ketetapan untuk menjaga kemaslahatan harta wakaf 
tersebut, di antaranya penyewa harus membayar sesuai harga yang 
mengikuti harga pasar, menjaga keberlangsungan dan manfaat harta wakaf 
tanpa mengurangi manfaat atau tujuan wakaf itu sendiri. 

c. Mendapatkan izin hakim dengan melakukan pendaftaran kepadanya. 
Penyewaan harta wakaf dengan akad hukr berakhir seiring berakhirnya 
jangka waktu akad, pemutusan akad karena penyewa tidak membayar hak 
pemanfaatan harta selama tiga tahun berturut-turut, atau penyewa tidak 
melakukan pembangunan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya.

   Para ahli fikih memberlakukan akad hukr untuk mencegah penjualan 
harta wakaf. Nazhir dapat menjual hak pemanfaatan tanah wakaf tanpa harus 
menjual tanah wakaf secara keseluruhan untuk memperoleh pembayaran 
dari penggunaan harta tersebut. Nantinya, uang pembayaran tersebut dapat 
digunakan untuk tujuan wakaf dan pengembangan harta wakaf selanjutnya. 
Menurut Zarqa (1968(, pembayaran tersebut dilakukan oleh penyewa dalam 
jumlah yang hampir sama nilainya dengan harga perolehan tanah. Selanjutnya, 
sisanya akan dibayarkan setiap tahunnya dalam jumlah yang relatif kecil. 
Pemanfaatan tanah wakaf menjadi hak penyewa, yang mana pihaknya 
boleh menjual, menyewakan kembali, memberikan, atau mewariskan hak 
pemanfaatan harta wakaf tersebut (Zarqa, 1968(.

   Dalam kegiatan ekonomi, akad hukr merupakan salah satu akad jual beli 
terhadap semua harta yang memiliki umur ekonomis yang cukup panjang, 
seperti tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Penjualan hak hukr merupakan 
salah satu bentuk investasi harta wakaf karena dapat menghasilkan uang dari 
kegiatan penjualan tersebut. Hal tersebut dapat membuat harta wakaf yang 
terbengkalai menjadi bermanfaat. Selain merupakan bentuk investasi secara 
lebih luas yang dapat memberikan manfaat bagi perekonomian umat. Walaupun 
begitu, pelaksanaan sewa dengan akad hukr memerlukan pengawasan demi PE
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kepentingan dan kemaslahatan harta wakaf. Lebih lanjut menurut Zarqa 
(1987(, cara penjualan hak hukr harus dianggap sebagai pengecualian yang 
sebenarnya tidak boleh dilakukan, kecuali dalam keadaan keuangan yang 
kurang mendukung. Selain itu, perlu dikaji adanya kesesuaian dan ketetapan 
dengan harga pasar, serta tidak adanya unsur penipuan karena kemungkinan 
terdapat perubahan situasi permintaan dan penawaran dalam waktu yang 
sangat lama (Zarqa, 1987(.

 3. Akad al-Ijaratain
  Penyewaan harta wakaf dengan akad al-Ijaratain merupakan akad sewa dalam 

jangka waktu yang cukup lama terhadap harta wakaf tidak bergerak yang 
tidak mampu dikembangkan lagi dengan izin dari hakim (Yakan, 1968; Zarqa, 
1968(. Pada akad al-Ijaratain, nazhir sepakat mengelola kembali harta wakaf 
bersama seseorang yang membayar sejumlah uang kepada nazhir yang mana 
nilainya sama dengan harta wakaf. Terkait hal ini, penyewa mendapatkan hak 
penguasaan harta ditambah dengan pembayaran dalam jumlah yang relatif 
tidak besar setiap tahunnya. Dinamakan akad al-Ijaratain karena penyewa 
membayar sewa sebanyak dua kali, yaitu pembayaran di muka, ketika mengelola 
kembali harta wakaf, yang mana nilainya sama dengan nilai harta wakaf; dan 
pembayaran angsuran yang akan dibayarkan setiap kali membuat akad yang 
baru (Ibrahim al-Haiti, 1998(.  

   Akad al-Ijaratain pertama kali dipraktikkan pada era Daulah Uthmaniah, 
yakni tahun 1020 H. Bentuk akad ini diberlakukan karena terjadi kebakaran 
besar yang merusak sebagian besar harta wakaf di Konstantinopel pada 
waktu itu. Dalam peristiwa tersebut, hasil pengelolaan harta wakaf tidak 
dapat digunakan untuk mengelola kembali, sehingga nazhir lalu mengusulkan 
untuk menyewakan harta wakaf dengan akad al-Ijaratain (Zarqa, 1968(. Hal 
tersebut merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengelola 
kembali harta wakaf yang ada dan terbengkalai dalam waktu yang cukup lama. 
Terdapat perbedaan di antara akad al-Ijaratain dengan akad hukr. Pada akad 
hukr, bangunan dan tanaman menjadi hak milik penyewa selama waktu sewa, 
sementara pada akad al-Ijaratain, bangunan dan tanaman tersebut merupakan 
bagian dari harta wakaf.8 Bentuk pelaksanaan akad untuk mengelola harta 
wakaf di antara keduanya memiliki tujuan yang sama. Hanya modal awal yang 
dibebankan kepada penyewa untuk mengelola kembali harta wakaf. Hal itu 
berarti pembayaran angsuran setiap tahunnya bukanlah syarat sebagai akibat 
adanya penguasaan hak pemanfaatan harta, tetapi lebih kepada kewajiban 
untuk membayar hak sewa atas harta wakaf.  

8  ‘Abd Allah al-Amin, Hasan. 1989. “Al-Waqf fi Fiqh al-Islami.” Dalam Hasan (Editor). Idarah wa Tathmir Mumtalakat al-Awqaf. 
Jeddah: al-Ma‘had al-Islami li al-Buhuts wa Tadrib. Lihat pula Zarqa, Mustafa Ahmad. 1968. Op. cit. Lihat pula Hammad, Nazih. 
1993. Op. cit.
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Investasi Langsung dengan Cara Istibdal
Istibdal adalah upaya menjadikan barang lain sebagai pengganti harta wakaf 
awal yang telah dijual. Istilah istibdal mencakup ibdal dan istibdal. Ibdal berarti 
penggantian harta wakaf dilakukan dengan harta yang sejenis dengannya dan sesuai 
dengan syarat yang ditentukan oleh wakif. Sementara istibdal adalah penggantian 
tanah wakaf dilakukan dengan uang yang besarnya sama dengan nilai tanah wakaf 
yang dimaksud (al-Kabisi, 1977(. Menurut Abu Zahrah (1971( bahwa kedua makna 
istilah tersebut menunjukkan adanya makna istibdal secara keseluruhan. Hal ini 
karena istibdal mengharuskan adanya ibdal, yang mana jika harta wakaf dalam 
bentuk uang, maka harta wakaf tersebut harus diganti dengan harta yang sejenis 
dengannya dan sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh wakif (Abu Zahrah, 1971(.
 Berikut beberapa bentuk pelaksanaan istibdal sebagai bentuk investasi harta 
wakaf.
 1. Menjual harta wakaf untuk membeli harta wakaf lainnya yang sejenis agar 

dapat memperoleh lebih banyak manfaat atas harta wakaf tersebut.
  Para ahli fikih memiliki perbedaan pendapat terkait keabsahan pelaksanaan 

istibdal ini. Mazhab Hanafi memiliki pendapat yang lebih fleksibel dan terbuka 
daripada mazhab-mazhab lainnya. Mereka berpendapat bahwa harta wakaf 
boleh ditukarkan kecuali harta wakaf yang diperuntukkan bagi masjid. Masjid 
tidak boleh diganti dengan harta wakaf yang lain, yang mana ini juga berarti 
bahwa masjid harus tetap pada tempatnya, meskipun terjadi kerusakan atasnya 
(al-Zuhaili, 2004(. Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i mempunyai pendapat 
yang lebih kaku terhadap persoalan istibdal. Menurut Mazhab Maliki, tidak 
boleh menjual dan menukar harta wakaf tidak bergerak. Walaupun begitu, 
mereka memperbolehkannya atas dasar kemaslahatan dan kepentingan publik, 
seperti perluasan masjid, area pemakaman, dan jalan-jalan yang merupakan 
fasilitas umum. Sementara pendapat dari Mazhab Syafi’i lebih cenderung 
menghindari penyelewengan yang mungkin terjadi terhadap harta wakaf. 
Namun sebagian di antaranya membolehkan adanya penggantian agar harta 
wakaf tidak terbengkalai dan sia-sia (Abu Zahrah, 1971(. Mazhab Hambali 
berpendapat apabila harta wakaf tidak mampu lagi mendatangkan manfaat, 
maka harta wakaf tersebut boleh dijual dan digantikan dengan bentuk 
harta lainnya yang kemudian dinyatakan juga sebagai harta wakaf. Mereka 
memperbolehkan terjadinya penukaran harta wakaf sekiranya penukaran itu 
dapat mengakomodir tujuan wakaf (Abu Zahrah, 1971(. Berdasarkan hal itu, 
umumnya para ahli fikih memperbolehkan adanya pelaksanaan istibdal harta 
wakaf jika diperlukan, yang mana tujuannya untuk menjaga kemaslahatan harta 
sesuai tujuan wakaf.

 2. Menjual sebagian harta wakaf untuk pengelolaan dan pengembangan sebagian 
harta wakaf yang lain.

  Dalam bentuk istibdal ini, sebagian harta wakaf dijual, yang mana uang hasil 
penjualan digunakan untuk biaya pengelolaan dan pengembangan sebagian PE
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harta wakaf yang lain. Mazhab Hambali membolehkan adanya pelaksanaan 
istibdal ini jika ditujukan untuk kepentingan sebagian harta wakaf lainnya. 
Terkait hal ini, mereka menetapkan dua syarat, yaitu tidak mengurangi nilai 
dari sebagian harta wakaf lainnya, dan kesesuaian terhadap harta wakaf dari 
wakif dan mauquf’alaih (‘Abd Allah bin Ahmad Ibn Qudamah, 1972(. Menurut 
Kahf (2000(, pelaksanaan istibdal ini sangat membantu pembiayaan yang 
diperlukan untuk pengelolaan harta wakaf, khususnya tanah wakaf yang berada 
di kawasan perkotaan. Dalam hal ini, besarnya nilai penjualan sebagian harta 
wakaf tersebut dapat membantu pengelolaan dan pengembangan sebagian 
tanah wakaf yang lain, sehingga dapat meningkatkan nilai tanah wakaf (Kahf, 
2000(. 

 3. Menjual harta wakaf untuk membeli harta wakaf lainnya.
  Para ahli fikih memperbolehkan penjualan harta bergerak untuk memperoleh/

membeli harta tidak bergerak karena harta tidak bergerak dalam berbagai 
situasi merupakan jenis harta yang lebih baik terutama dari segi kekekalan. 
Mazhab Maliki memperbolehkan hal tersebut dilakukan jika didasarkan pada 
kemaslahatan, seperti menjual hewan-hewan yang sudah tua, atau buku-
buku yang terbengkalai dan sudah tidak digunakan lagi, untuk selanjutnya 
memperoleh/membeli harta wakaf yang memiliki nilai yang sama.9 Namun 
terkait penjualan harta tidak bergerak untuk memperoleh/membeli harta 
bergerak atau mendapatkan sejumlah uang, mayoritas para ahli fikih 
mensyaratkan adanya kewajiban pemeliharaan terhadap jenis harta tersebut 
agar terjamin keutuhannya. Meskipun demikian, sebagian Mazhab Maliki 
dan Mazhab Hanafi memperbolehkan adanya penjualan sebagian harta tidak 
bergerak untuk memperoleh/membeli harta bergerak atau mendapatkan 
sejumlah uang jika didasarkan pada kemaslahatan harta wakaf yang dimaksud 
(‘Abd Allah bin Ahmad Ibn Qudamah, 1972(.

 4. Menjual sejumlah harta tidak bergerak untuk memperoleh/membeli harta 
tidak bergerak yang baru, yang mana harta wakaf yang baru lebih berpotensi 
untuk dikelola dan dikembangkan.

  Nazhir menjual sejumlah harta tidak bergerak yang mana keberadaannya tidak 
lagi mendatangkan manfaat, misalnya, tanah wakaf yang tidak lagi produktif 
karena faktor lokasi, luas tanah, dan/atau ketidaksesuaian tanah untuk 
dijadikan kawasan pengembangan karena sulitnya medan yang harus ditempuh. 
Nazhir dapat menggantinya dengan harta tidak bergerak lainnya, yang mana 
harta wakaf yang baru lebih berpotensi untuk dikelola dan dikembangkan. 
Terkait hal ini, para ahli fikih telah membenarkan pelaksanaan istibdal ini 
selama didasarkan pada kemaslahatan harta wakaf dan tujuan wakaf.10

9   Al-Dardiri, Ahmad. 1289 H. Al-Syarh al-Shaghir. Juz 4. Mesir: al-Masriyah.
10 Ibid.
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 Pada hakikatnya, istibdal tidak melakukan perubahan jenis harta dan tidak 
menambahkan nilai atas harta wakaf, tetapi mengganti upaya pemanfaatannya untuk 
sesuatu yang baru. Berdasarkan ketentuan hukum, para ahli fikih membenarkan 
pelaksanaan istibdal selain harta wakaf yang diperuntukkan bagi masjid dalam 
beberapa situasi tertentu (Muhyi al-Din al-Ghurrah Daghi, 2004(, seperti:
 a. Terjadi kerusakan yang dapat menunda kegiatan pengelolaan dan 

pengembangan harta wakaf.
 b. Tidak adanya pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. 
 c. Terjadinya perlakuan yang berbeda (pengasingan( terhadap harta wakaf.
 d. Adanya manfaat yang lebih besar yang akan diperoleh atas harta istibdal.
 e. Terjadinya pemanfaatan yang dilakukan secara terus-menerus dan tanpa henti 

(penindasan( terhadap harta wakaf.
 f. Adanya kebutuhan terhadap pengelolaan dan pengembangan harta wakaf 

ketika terjadi ketiadaan modal.
 g. Kekhawatiran terjadinya penguasaan terhadap harta wakaf oleh para ahli waris 

atau pihak-pihak yang berkuasa (misalnya, pemerintah(.
 h. Adanya syarat wakif atas istibdal.

Metode Investasi Wakaf Uang secara Langsung 
Wakaf uang mampu memberikan manfaat yang sangat besar dalam kegiatan 
investasi dan pembiayaan harta wakaf. Pada hakikatnya, pelaksanaan wakaf uang 
bukanlah sesuatu yang baru. Ulama terdahulu, seperti Imam Zufar dari Mazhab 
Hanafi, al-Ansari dari Mazhab Maliki, dan Ibn Taimiyah dari Mazhab Hambali 
telah membenarkan pelaksanaan wakaf uang. Bentuk investasi wakaf uang 
dapat diimplementasikan secara langsung, seperti di pasar modal atau institusi 
keuangan dan perbankan, yang mana keuntungan atas pengelolaan wakaf uang 
akan dialokasikan sesuai tujuan wakaf. Berikut beberapa bentuk investasi wakaf 
uang secara langsung.
 1. Simpanan Mudharabah pada bank Islam. 
  Wakaf uang disimpan di lembaga-lembaga keuangan agar dapat diinvestasikan 

dalam berbagai kegiatan perbankan. Salah satu bentuk investasi wakaf uang 
di dalam kegiatan perbankan adalah wadiah investasi tetap. Wadiah investasi 
tetap adalah menggunakan uang simpanan nasabah untuk tujuan investasi 
sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan. Terkait hal ini, nasabah tidak 
dibenarkan menarik kembali dana tersebut sebelum jatuh tempo. Pihak bank 
dapat menggunakan uang simpanan nasabah dalam setiap kegiatan perbankan 
menggunakan akad mudharabah, yang mana keuntungannya akan dialokasikan 
sesuai ketetapan yang telah dibuat pada waktu akad (al-tayar, 1993(.

 2. Investasi wakaf uang di sektor riil/bisnis.
  Wakaf uang dapat diinvestasikan pada sektor-sektor usaha, yang mana 

modal, proses, dan pendapatannya harus sesuai dengan syariat. Nazhir dapat 
menginvestasikan wakaf uang secara langsung dalam kegiatan bisnis yang PE
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sudah beroperasi atau mencoba mewujudkan peluang bisnis baru. Nazhir 
dapat menciptakan bisnis-bisnis baru dalam bentuk penyediaan layanan publik, 
seperti kedai, pasar rakyat, swalayan, dan lain sebagainya. Nazhir juga dapat 
menggunakan wakaf uang untuk memberikan pembiayaan kepada sejumlah 
UMKM. Usaha ini dapat membuka peluang pekerjaan dan memenuhi kebutuhan 
pokok masyarakat. Nazhir tidak hanya dapat memperoleh keuntungan, tetapi 
juga membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat (Masyita Telaga, 2005(.

 3. Pembelian saham. 
  Wakaf uang dapat digunakan untuk membeli saham-saham perusahaan di pasar 

saham. Pembelian saham yang dilakukan dalam bentuk kerjasama bertujuan 
untuk memelihara aset pokok dan mengharapkan keuntungan investasi.

Metode Investasi Harta Wakaf melalui Pembiayaan
Investasi harta wakaf melalui pembiayaan berarti memperoleh pembiayaan (baik 
sepenuhnya maupun sebagian darinya( dari pihak-pihak lainnya untuk dijadikan 
sebagai modal wakaf. Sumber pembiayaan dapat berasal dari institusi keuangan dan 
perbankan maupun dari masyarakat umum (Kahf, 2000(. Bentuk pembiayaan ini 
didasarkan pada prinsip-prinsip kerja sama, jual beli, dan sewa-menyewa. Berikut 
beberapa akad pembiayaan yang dapat digunakan sebagai metode investasi harta 
wakaf. 
 1. Murabahah
  Murabahah merupakan akad jual beli barang di antara penjual dan pembeli 

dengan sejumlah keuntungan yang disepakati bersama.11 Pembayaran sebesar 
harga jual, termasuk di dalamnya sejumlah keuntungan yang disepakati oleh 
kedua belah pihak yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan sistem 
angsuran (Borhan, 1998(. Murabahah dapat digunakan untuk membiayai 
pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Menurut Kahf (2000(, akad 
murabahah digunakan ketika nazhir bertindak sebagai pihak yang menjalankan 
usaha dan kemudian memperoleh pembiayaan dari institusi keuangan dan/
atau bank untuk membeli sejumlah peralatan yang dibutuhkan. Selanjutnya, 
institusi keuangan dan/atau bank tersebut membeli peralatan dan kemudian 
menjualnya kepada nazhir. Lembaga wakaf kemudian melunasi pembiayaan 
sebesar harga beli ditambah keuntungan penjualan atas peralatan yang 
berhak diterima institusi keuangan dan/atau bank. Pembayaran tersebut 
dapat dilakukan secara tunai atau dengan sistem angsuran. Peralatan tersebut 
kemudian menjadi hak milik lembaga wakaf dan dikelola oleh nazhir sesuai 
tujuan wakaf (Kahf, 2000(. Dengan demikian, murabahah merupakan akad 
alternatif yang dapat membantu nazhir dalam mengelola dan mengembangkan 
harta wakaf melalui pembiayaan dari pihak luar, seperti institusi keuangan dan 
perbankan.

11 Khatib Syarbini, Muhammad. 1377 H. Op. cit. Lihat pula Ibn Rushd. 1984. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Kaherah: 
Mustafa al-Babi al-Halabi.
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 2. Istishna’
  Istishna’ adalah akad atas suatu kegiatan proyek yang ditanggung oleh 

perusahaan atau akad pembelian atas sesuatu yang akan dibiayai oleh 
perusahaan, yang mana segala kegiatan dan barang berasal dari mereka. 
Apabila barang berasal dari pemesan, maka akadnya menjadi akad ijarah 
(al-Zuhaili, 2004(. Terdapat dua jenis akad dalam pembiayaan investasi harta 
wakaf dengan akad istishna’, yaitu akad istishna’ di antara pihak pemodal 
dengan nazhir dan akad istishna’ di antara pihak pemodal dengan perusahaan 
sebagai pelaksana produksi. Dalam hal ini, perusahaan setuju mengembangkan 
harta wakaf dan menyerahkan barang sesuai akad yang ditetapkan kepada 
pihak pemodal dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Dana 
yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengembangan diberikan secara tunai 
oleh pihak pemodal, sementara nazhir membayar dengan cara mengangsur 
berdasarkan hasil yang diperoleh dalam kegiatan investasi tersebut. Instrumen 
akad istishna’ menjadikan lembaga wakaf sebagai pihak penerima pembiayaan 
dari institusi keuangan dan perbankan yang memberikan pembiayaan. Hal 
ini dikarenakan lembaga wakaf telah melakukan pengajuan terkait upaya 
pengelolaan dan pengembangan yang diperlukan dengan pembiayaan yang 
diperoleh dari institusi keuangan dan perbankan tersebut (Kahf, 2000(.

   Menurut resolusi yang dinyatakan oleh Akademi Fikih Islam Internasional, 
Organisasi Kerjasama Islam (OKI(, istishna’ merupakan akad yang dibenarkan, 
yang mana pembayaran dapat dilakukan dengan sistem angsuran berdasarkan 
kesepakatan dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Konferensi OKI 
kedua yang dilaksanakan pada tahun 1984 telah menyatakan bahwa akad 
istishna’ merupakan akad pembiayaan yang ideal atas harta wakaf. Dalam akad 
istishna’, harta wakaf yang dikembangkan menjadi milik pihak pemodal sampai 
lembaga wakaf mampu memperoleh/membelinya dari pemodal sesuai harga 
jual yang ditetapkan sebelumnya. Pembayaran dapat dilakukan dengan sistem 
angsuran dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Setelah pembayaran 
tersebut lunas, kepemilikan harta wakaf yang dikembangkan berpindah ke 
tangan lembaga wakaf (Sabit Haji Mohammad, 2006(.

 3. Ijarah Thumma Bay’
  Akad ini hanya dapat digunakan pada kegiatan penyewaan tanah wakaf 

dalam jangka waktu yang cukup lama. Akad ini dapat digunakan dengan dua 
pendekatan, yakni apakah kegiatan penyewaan dilakukan dalam jangka waktu 
yang cukup lama dan/atau perjanjian pembelian bangunan oleh lembaga wakaf 
sebesar harga sewa setahun yang dapat dibayarkan kepada pihak pengembang. 
Dalam akad ini, Zarqa (1987( dan Hammad (1993( berpendapat bahwa lembaga 
wakaf dapat menyewakan tanah wakaf kepada pihak lain dalam jangka waktu 
yang cukup lama. Dengan akad ini, penyewa boleh mendirikan bangunan di 
atas tanah wakaf tersebut untuk kemudian dimiliki dan digunakan oleh pihak 
pengembang dengan memberikan harga beli bangunan sampai jangka waktu 
sewa berakhir. Harga beli tersebut merupakan harga keseluruhan dari sewa PE
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bangunan. Pihak pengembang membeli hak sewa dari penyewa atas bangunan, 
sementara lembaga wakaf membeli bangunan yang telah dibangun oleh pihak 
pengembang (Sabit Haji Mohammad, 2006(.

 4. Ijarah Thumma Tamlik
  Akad ini memiliki persamaan dengan akad Ijarah Thumma Bay’. Menurut 

Kahf (2000(, akad ini merupakan akad sewa yang khusus karena nazhir tetap 
melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan proyek. 
Kahf (2000( menyatakan bahwa nazhir dapat memberikan izin kepada institusi 
keuangan dan perbankan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan untuk 
mendirikan bangunan di atas tanah wakaf tersebut. Selanjutnya, nazhir dapat 
menyewakan bangunan milik institusi keuangan dan perbankan tersebut 
dan menggunakan hasil sewanya untuk tujuan wakaf, seperti membangun 
rumah sakit, sekolah, atau kembali menginvestasikannya dalam bentuk 
properti lainnya. Bangunan tersebut setelah jangka waktu sewa habis dapat 
menjadi milik lembaga wakaf melalui pembelian, pemberian, atau lainnya. 
Apabila jangka waktu transaksi di antara nazhir dan institusi keuangan dan 
perbankan berakhir, maka institusi keuangan dan perbankan akan memperoleh 
keuntungan dan/atau dapat melanjutkan hubungan kerja sama jika tidak 
terjadi penyalahgunaan terhadap izin. Terkait hal ini, nazhir tetap mengelola 
bangunan dan membayar angsuran secara berkala kepada institusi keuangan 
dan perbankan (Kahf, 2000(.

 5. Mursod
  Mursod merupakan bentuk akad pembiayaan di antara nazhir dengan pihak 

pemodal untuk mengembangkan harta wakaf, yang mana nazhir memiliki hak 
untuk mengawasi dan mengelola harta wakaf tersebut. Harta wakaf yang telah 
dikembangkan kemudian ditawarkan hak sewanya kepada pihak pemodal 
sesuai besarnya biaya yang telah dikeluarkan. Nazhir menjadi berutang, yang 
mana pembayarannya sesuai harga sewa dengan sistem angsuran. Jangka waktu 
penyewaan sesuai jangka waktu pembiayaan yang pertama kali dilakukan 
dengan pihak pemodal. Bangunan ini menjadi milik lembaga wakaf, sementara 
pihak pemodal memiliki hak kepemilikan sewa, yang berarti pihaknya dapat 
menjual, menghibahkan, dan/atau mewariskannya (Ibrahim al-Haiti, 1998; 
Rashid, 2002(.

   Metode pembiayaan ini biasanya diterapkan pada penyewaan tanah 
wakaf yang dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama dan memerlukan 
pembiayaan terkait pemanfaatannya. Harta wakaf dikembalikan kepada nazhir 
ketika jangka waktu sewanya telah berakhir. Nazhir harus mendapatkan izin 
dari hakim dan tidak boleh mengabaikan pihak pemodal dari hak kepemilikan 
sewanya. Hak sewa pihak pemodal seharusnya memiliki jangka waktu tertentu 
sesuai kelayakan proyek dan permintaan pasar yang lamanya tidak lebih dari 
99 tahun (Sabit Haji Mohammad, 2006(.PE
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Metode Pembiayaan dengan Akad Kerjasama Bagi Hasil
 1. Mudharabah 
  Mudharabah merupakan salah satu bentuk akad kerjasama bagi hasil, yang 

mana pihak pemodal dengan pihak yang menjalankan usaha sepakat bahwa 
pihak pemodal menyediakan modal, sementara pihak yang menjalankan usaha 
merupakan pihak yang menggunakan keahliannya untuk memanfaatkan 
modal yang diberikan demi menjalankan suatu proyek ekonomi. Keuntungan 
atas kerjasama ini akan dibagi sesuai proporsi bagi hasil yang ditetapkan 
sebelumnya. Tujuan akad ini adalah perkongsian di antara pihak pemodal 
dengan pihak yang menjalankan usaha, yang mana pihak pemodal tidak boleh 
ikut campur dalam pengelolaan yang dilakukan pihak yang menjalankan 
usaha.12

   Menurut Zarqa (1987(, lembaga wakaf dapat menggunakan akad 
mudharabah dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Dalam 
hal ini, lembaga wakaf memperbolehkan institusi keuangan dan perbankan 
membuat bangunan di atas tanah wakaf dan kemudian menyewakan bangunan 
tersebut kepada pihak lain. Selanjutnya, di antara lembaga wakaf dengan 
institusi keuangan dan perbankan melakukan alokasi bagi hasil atas hasil 
sewa tersebut. Lembaga wakaf dapat menggunakan hasil pemanfaatan tanah 
wakaf tersebut untuk tujuan meningkatkan penyertaannya dalam bangunan 
dan/atau mendistribusikannya kepada para mauquf’alaih (Zarqa, 1987(. Kahf 
(2000( menyatakan bahwa akad mudharabah dapat digunakan apabila nazhir 
memegang peranan sebagai pihak yang menjalankan usaha. Hal ini berarti 
nazhir menerima dana likuid dari institusi keuangan dan perbankan untuk 
mendirikan bangunan di atas tanah wakaf. Pengelolaan harta wakaf juga 
menjadi tanggung jawab nazhir. Sementara rasio bagi hasil didasarkan pada 
kegiatan usaha yang dijalankan dan hasil pemanfaatan tanah wakaf tersebut. 
Lembaga wakaf tidak dapat menjadikan tanah wakaf sebagai bagian dari modal 
karena tanah wakaf merupakan bagian dari biaya modal.

 2. Musyarakah 
  Musyarakah adalah akad perkongsian modal dan usaha di antara dua atau lebih 

pemilik modal untuk menjalankan suatu proyek bisnis atau investasi, yang 
mana mereka memiliki kesepakatan terkait besarnya penyertaan modal dan 
proporsi pembagian laba atau rugi.13 Modal dapat berbentuk uang atau harta 
benda lainnya yang dapat dinilai dengan uang.14

   Akad musyarakah dapat digunakan untuk pengelolaan dan pengembangan 
harta wakaf. Menurut Zarqa (1987(, lembaga wakaf dapat menawarkan kepada 
pihak pengembang untuk membuat bangunan di atas tanah wakaf. Harga 
tanah wakaf dan bangunan harus ditetapkan pada saat kontrak dilakukan, 

12  Khatib al-Syarbini, Muhammad. 1377 H. Op. cit.
13  Bakar bin ‘Abd Jalil al-Marghinani, Abu. 1356. Al-Hidayah.Vol. 2. Kaherah: Mustafa al-Babi al-Halabi.
14  ‘Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm, Abu Muhammad. 1351. Al-Muhalla. Beirut: al-Munirah.
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sehingga modal kerjasama dapat disesuaikan dengan besarnya nilai tanah 
wakaf dan bangunan tersebut (Zarqa, 1987(. Hammad (1993( berpendapat 
bahwa bangunan tersebut menjadi milik pihak pengembang, sementara tanah 
wakaf tetap menjadi harta wakaf. Bangunan disewakan dan hasil sewa dibagi di 
antara lembaga wakaf dan pihak pengembang sesuai nilai tanah dan bangunan 
(Hammad, 1993(. Lain halnya dengan Kahf (2000( yang meletakkan akad 
musyarakah berdasarkan hak kepemilikan. Pihak pengembang boleh membuat 
bangunan di atas tanah wakaf yang akan dikelola sendiri atau memberikan 
modal kepada nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf. 
Pihak pengembang menjadi agen untuk pihak lainnya, sementara bangunan 
menjadi milik institusi keuangan dan perbankan. Pendapatan dialokasikan 
sesuai besarnya penyertaan modal yang diberikan dalam proyek, serta nilai 
pembiayaan pengelolaan dan pengembangan (Kahf, 2000(.

Metode Pembiayaan dari Masyarakat 
Metode pembiayaan dari masyarakat berarti menghimpun dana yang diperlukan dari 
masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mendukung keberlangsungan pengelolaan 
dan pengembangan harta wakaf (Kahf, 2000(. Saat ini, nazhir bisa mendapatkan 
pembiayaan dari masyarakat melalui pasar modal. Pembiayaan melalui pasar modal 
dapat dilakukan, baik dalam bentuk penawaran umum maupun dari sukuk. Berikut 
beberapa metode pembiayaan dari masyarakat sebagaimana yang dikemukakan 
oleh para ahli dan telah dipraktikkan di negara-negara Islam.
 1. Penawaran umum
  Penawaran umum adalah kegiatan penawaran untuk menjual saham kepada 

masyarakat umum, yang mana hal ini ditujukan untuk mengumpulkan dana bagi 
pendirian perusahaan atau menambah modal untuk memperluas operasional 
sebuah perusahaan (Hishamuddin, 2006(. Nazhir melalui perwakilannya, 
misalnya, perusahaan yang memegang proyek wakaf, dapat menerbitkan 
prospektus kepada masyarakat agar bisa memperoleh dana yang diperlukan. 
Besarnya dana yang diserahkan akan diunitkan dalam nilai-nilai nominal 
tertentu, misalnya, Rp10.000 per unit sebagai suatu bentuk keikutsertaan 
dalam proyek (Sabit Haji Mohammad, 2006(.

   Menurut Kahf (2000(, penerbitan saham atas harta wakaf merupakan salah 
satu upaya memperoleh dana pembiayaan untuk harta wakaf yang didapatkan 
melalui kegiatan penawaran umum. Perusahaan yang mewakili nazhir akan 
mengelola proyek-proyek wakaf dan menggunakan dana yang tersedia dari 
kegiatan penawaran umum untuk pembiayaannya. Pemegang saham akan 
mendapatkan dividen dari keuntungan proyek setelah dikurangi seluruh beban 
yang dikeluarkan. Sebagai contoh, nazhir membangun pusat perbelanjaan di 
atas tanah wakaf, dan kemudian menyewakannya kepada pemerintah. Terkait 
hal ini, pemegang saham berhak memperoleh pendapatan dari kegiatan 
penyewaan tersebut dalam persentase tertentu (Kahf, 2000(.PE
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   Penawaran umum berdasarkan ketentuan syariah dapat dilakukan dengan 
dua jenis akad, yaitu mudharabah dan musyarakah.  
a. Mudharabah
 Menurut Kahf (2000( bahwa nazhir melakukan akad mudharabah 

menggunakan tanah wakaf sebagai modal dasar tetap, sementara dana 
yang diperoleh dari kegiatan penawaran umum digunakan untuk keperluan 
pembiayaannya, sebagaimana transaksi muzara’ah yang dilakukan pada 
bidang pertanian (Kahf, 2000(. Akad ini menjelaskan hubungan di antara 
nazhir dengan pemegang saham. Kegiatan penawaran nazhir kepada 
masyarakat umum untuk membeli saham dalam jumlah tertentu, yang 
mana dana yang diperoleh akan digunakan sebagai pembiayaan terkait 
pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf. Dalam hal ini, nazhir 
merupakan pihak yang memberikan penawaran, sementara masyarakat 
umum adalah pihak yang memegang saham yang diterbitkan oleh nazhir. 
Selanjutnya, setelah bangunan yang didirikan di atas tanah wakaf selesai 
dikerjakan, nazhir akan melakukan serah terima bangunan tersebut 
dengan pemegang saham. Nazhir akan mengelola bangunan tersebut 
dengan porsi pembagian keuntungan yang telah ditentukan bersama. 
Kelebihan dari penggunaan akad transaksi ini adalah bahwa dividen 
didasarkan pada pendapatan neto yang dihasilkan dari proyek setelah 
dikurangi beban pemeliharaan dan pengelolaannya. Dengan demikian, 
akad transaksi ini lebih sederhana, sehingga menghindari kemungkinan 
terjadinya perselisihan di kemudian hari.

b. Musyarakah
 Penawaran umum dengan akad musyarakah memberikan hak kepemilikan 

pada proyek pembangunan di atas tanah wakaf sesuai nilai harta wakaf 
tersebut. Nazhir melalui perwakilannya mengeluarkan nilai proyek secara 
keseluruhan, termasuk nilai bangunan setelah selesai dikerjakan. Nazhir 
mengelola proyek dan memperoleh gaji darinya. Hal ini karena terdapat 
unsur timbal balik atas penggunaan tanah wakaf untuk mendirikan 
bangunan yang dimaksud. Alokasi pembagian dividen didasarkan pada 
keuntungan yang diperoleh dari nilai harta wakaf yang dikongsikan. 
Seluruh beban pemeliharaan dan pengelolaan dikurangkan dari 
keuntungan tersebut, sebelum akhirnya dibagikan kepada para pemegang 
saham (Sabit Haji Mohammad, 2006(. 

 2. Sukuk 
  Sukuk merupakan surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan 

atas aset dasar, manfaat, dan jasa atau bagian kepemilikan aset atas suatu 
proyek atau aktivitas investasi (Huda, 2007(. Sukuk menggambarkan suatu alat 
investasi dalam Islam yang ditujukan untuk memperoleh dana berdasarkan 
syariat Islam. Hal ini berarti sukuk dapat digunakan untuk pengelolaan 
dan pengembangan harta wakaf. Berikut beberapa bentuk akad yang dapat 
diimplementasikan dalam sukuk (Ngadimon, 2006(.PE
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a. Sukuk murabahah
 Sukuk murabahah melibatkan penjualan aset pokok. Penerbit sukuk 

akan menjual aset pokok kepada investor dengan harga, misalnya, 
Rp100.000.000 secara tunai, untuk kemudian membelinya kembali dengan 
sistem angsuran pada harga, misalnya, Rp120.000.000. Hal ini berarti 
penerbit sukuk telah berutang kepada investor sebesar Rp120.000.000. 
Untuk membuktikan adanya utang tersebut, penerbit sukuk menerbitkan 
sukuk BBA/murabahah untuk investor. Dana yang diperoleh penerbit 
sukuk akan digunakan untuk biaya pendirian bangunan yang bersifat 
komersial. Bangunan yang telah selesai pengerjaannya akan disewakan 
untuk kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan syariat Islam, misalnya, 
dalam jangka waktu 10 tahun. Dalam jangka waktu tersebut, investor 
akan memperoleh bagian keuntungan dan pengembalian modal. Setelah 10 
tahun, penerbit sukuk akan menebus kembali sukuk tersebut, yang mana 
ini berarti bangunan yang bersifat komersial tersebut akan menjadi hak 
millik penerbit sukuk sepenuhnya. Penjualan harta wakaf dalam transaksi 
sukuk BBA/murabahah diperbolehkan jika didasarkan pada kemaslahatan 
umat.

b. Sukuk ijarah
 Sukuk ijarah meliputi unsur jual beli pada tingkat pertama dan ijarah 

pada tingkat kedua. Pemilik pertama akan menjual aset kepada anak 
usaha/perusahaan bertujuan khusus (Special Purpose Vehicle—SPV(, 
dan selanjutnya SPV yang mewakili investor akan menyewakan aset 
tersebut kepada pemilik pertama. SPV menerbitkan sukuk ijarah untuk 
membuktikan hak milik investor atas aset dan penerimaan ijarah tersebut.

c. Sukuk istishna’
 Sukuk istishna’ menggambarkan akad secara paralel. Dalam rangka 

mengembangkan suatu proyek, nazhir memerlukan dana dari investor 
dengan menerbitkan sukuk istishna’. Pada saat yang sama, investor juga 
menjalin kerjasama dengan pihak pengembang untuk mempersiapkan 
proyek pembangunan di atas tanah wakaf berdasarkan ketentuan dan 
jangka waktu yang disepakati dengan akad istishna’. Penerbit sukuk 
akan menerbitkan sukuk istishna’, sementara investor akan melakukan 
pembiayaan atas proyek pembangunan tersebut kepada pihak 
pengembang. Pembiayaan ini dapat dilakukan secara tunai atau pun 
bertahap sesuai tahapan pembangunan proyek yang telah direncanakan. 
Pembangunan yang telah selesai dikerjakan akan diserahterimakan oleh 
pihak pengembang kepada investor untuk selanjutnya dikelola oleh nazhir 
sebagai penerbit sukuk. Hasil perolehan dari proyek dapat disalurkan 
sebagai bentuk pengembalian modal kepada pemegang sukuk istishna’.

d. Sukuk musyarakah
 Sukuk musyarakah didasarkan pada perkongsian modal, yang mana baik 

penerbit maupun investor secara bersama-sama menyumbangkan modal PE
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pada proyek wakaf yang akan dilaksanakan. Nazhir menerbitkan sukuk 
musyarakah berdasarkan bagian kepemilikan investor atas proyek. Nazhir 
akan menyediakan tanah wakaf untuk dikembangkan sebagai modal 
musyarakah, sementara investor memberikan modal dalam bentuk uang. 
Proyek wakaf dapat dikelola, baik oleh penerbit sukuk maupun pihak 
ketiga sesuai kesepakatan. Terkait hal-hal tersebut, tanah wakaf perlu 
ditentukan nilainya agar besarnya persentase penyertaan modal dapat 
diketahui. Bangunan yang telah selesai pengerjaannya sebagai proyek 
wakaf akan disewakan, yang mana hasil penyewaannya akan dialokasikan 
bersama berdasarkan kesepakatan. 

e. Sukuk mudharabah
 Sukuk mudharabah melibatkan investor dan nazhir yang menyepakati 

bahwa investor akan melakukan penyertaan modal dan nazhir selaku 
pengusaha akan menggunakan modal yang diperoleh untuk mengelola 
dan mengembangkan harta wakaf. Untuk membuktikan hak milik investor, 
nazhir akan menerbitkan sukuk mudharabah. Bangunan akan disewakan 
kepada pihak tertentu, yang mana hasil penyewaannya akan dialokasikan 
sesuai proporsi bagi hasil yang disepakati bersama.

 
 Pengembangan harta wakaf menggunakan instrumen sukuk telah dipraktikkan 
di beberapa negara Islam, seperti di Arab Saudi dan Singapura. Di Arab Saudi, sukuk 
yang biasa digunakan untuk mendapatkan pembiayaan terkait pengembangan 
harta wakaf adalah sukuk intifa’, sementara di Singapura menggunakan sukuk 
ijarah dan musyarakah. Sukuk intifa’ merupakan suatu surat perjanjian sebagai 
bukti hak atas sesuatu yang diakui berdasarkan ketentuan hukum. Penerbit sukuk 
memberikan hak kepada pemegang sukuk untuk menggunakan unit-unit bangunan 
tertentu dalam jangka waktu tertentu. Hak ini dimiliki sepenuhnya oleh pemegang 
sukuk, yang berarti bangunan yang dimaksud dapat dijual, dipinjamkan, diwariskan, 
atau disimpan sebagai salah satu bentuk investasi. Sukuk intifa’ ditujukan untuk 
mendapatkan dana dari investor guna pembiayaan proyek pembangunan yang 
didirikan di atas tanah wakaf. Di Singapura, terdapat proyek pembangunan yang 
dilakukan di atas tanah wakaf menggunakan sukuk, seperti pembangunan masjid 
atau bangunan-bangunan komersial lainnya. Penerbitan sukuk ini ditujukan untuk 
membeli bangunan, yang kemudian dialihfungsikan menjadi harta wakaf komersial 
yang cukup berpotensi untuk disewakan (Ngadimon, 2006(.

MANAJEMEN ASET WAKAF

Wakaf adalah memberikan pokok harta yang produktif dan terlepas dari campur 
tangan pribadi, serta menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai 
tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama, maupun 
umum. Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan harus terkonsentrasi pada PE
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upaya merealisasikan sebesar mungkin perolehan manfaat untuk tujuan yang telah 
ditentukan atas harta yang diwakafkan (Hasanah, 2012(. Target manajemen wakaf 
yang produktif adalah (1( meningkatkan kelayakan produksi aset wakaf sampai 
mencapai target ideal untuk memberikan manfaat yang sebesar mungkin bagi 
tujuan wakaf; dan (2( melindungi pokok-pokok aset wakaf dengan melakukan upaya 
perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan yang baik dalam 
menginvestasikan aset wakaf.
 Saat memberikan aset untuk diwakafkan, wakif menyertakan juga peruntukan 
wakafnya. Sebagai contoh, jika wakif menginginkan peruntukan wakafnya untuk 
bidang kesehatan, seperti pembangunan rumah sakit, maka nazhir harus berupaya 
agar tujuan tersebut dapat terlaksana. Berikut asas-asas pokok yang harus 
diperhatikan dalam pengelolaan dana wakaf (Munir, 2013(.
 1. Asas keabadian manfaat. 
  Suatu aset wakaf dapat dikategorikan memiliki nilai keabadian manfaat jika 

terdapat empat hal, yang mana aset-aset yang diwakafkan tersebut akan 
mendapatkan nilai pahala yang terus mengalir (sedekah jariyah( karena 
kemanfaatannya, yaitu (a( aset wakaf tersebut dapat dimanfaatkan (digunakan( 
oleh orang banyak; (b( aset wakaf memberikan nilai yang lebih riil bagi para 
wakif itu sendiri. Secara materiel, para wakif berhak (boleh( memanfaatkan 
aset wakaf tersebut sebagaimana yang juga berlaku bagi para penerima wakaf 
lainnya; (c( manfaat yang tidak materiel atas aset wakaf melebihi manfaat 
materielnya. Dengan kata lain, nilai ekstrinsik atas aset wakaf melebihi nilai 
intrinsiknya; serta yang paling penting bahwa (d( aset wakaf itu sendiri tidak 
menjadikan atau mengarah kepada bahaya (madharat( bagi orang lain sebagai 
penerima wakaf dan juga wakif itu sendiri.

 2. Asas pertangungjawaban. 
  Pertangungjawaban merupakan paradigma baru dalam wakaf. Sebagai sebuah 

ajaran yang memiliki dimensi ilahiyyah dan insaniyyah, wakaf harus dapat 
dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

 3. Asas profesionalisme manajemen. 
  Manajemen pengelolaan menempati posisi yang paling urgen dalam dunia 

perwakafan. Oleh karena yang paling menentukan adalah bukan ketika aset 
wakaf tersebut memiliki nilai manfaat, tetapi bergantung pada baik atau 
buruknya pola pengelolaan. Apabila pengelolaan aset-aset wakaf selama 
ini hanya dilakukan “sekadarnya” dengan “manajemen kepercayaan” dan 
kepemimpinan yang terpusat yang mengabaikan aspek pengawasan, maka 
dalam pengelolaan wakaf secara modern harus menonjolkan sistem manajemen 
yang lebih profesional. Asas profesionalisme manajemen ini seharusnya 
dijadikan sebagai prinsip pokok dalam pengelolaan, pengorganisasian, 
pengendalian, dan pengawasan aset wakaf agar dapat memperoleh manfaat 
yang lebih besar dan lebih riil untuk kemaslahatan umat.PE
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 Teori manajemen modern yang dikenal sebagai Total Quality Management 
(TQM( menjabarkan beberapa poin berikut terkait pengelolaan dana wakaf 
(Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013(.
 1. Amanah (dapat dipercaya(. Umumnya, pola manajemen dianggap profesional 

jika seluruh sistem yang digunakan dapat dipercaya, baik masukan (input( 
maupun keluarannya (output(. Terkait wakaf, masukan dalam sebuah 
pengelolaan dapat dilihat dari sumber daya manusianya (SDM(, seperti 
nazhir yang harus memiliki (a( standar pendidikan yang tinggi (terdidik( dan 
standar moralitas yang unggul, sehingga seluruh proses yang dilakukan dapat 
menghasilkan produk yang baik dan tidak akan merugikan orang lain; (b( 
keterampilan yang lebih banyak, sehingga dapat memberikan produk yang 
berkualitas dan memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan produk yang 
lain; (c( skema pembagian kerja (job description( yang jelas, sehingga tidak 
akan terjadi tumpang tindih wewenang, peran, dan tanggung jawab; (d( standar 
hak dan kewajiban, yang mana penting untuk memastikan bahwa tidak ada 
ketimpangan di antara hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang 
terlibat dalam sebuah manajemen pengelolaan; serta (e( standar operasional 
yang jelas dan terarah, sehingga tidak akan terjadi kepincangan dalam sebuah 
manajemen pengelolaan.

 2. Shiddiq (jujur( adalah sifat mendasar, baik yang terkait dengan kepribadian 
sumber daya manusianya maupun bentuk program yang ditawarkan, 
sehingga pihak-pihak yang terkait atau pun masyarakat umum tidak merasa 
dimanfaatkan secara sepihak.

 3. Fathanah (cerdas(. Kecerdasan sangat diperlukan untuk menciptakan produk 
(program( yang dapat diterima oleh pasar (masyarakat( dengan menawarkan 
berbagai harapan yang baik dan maju.

 4. Tabligh (menyampaikan informasi dengan benar/transparan(. Sebenarnya 
konsep tabligh ini lebih mengarah kepada kemauan dan kemampuan untuk 
menyampaikan segala informasi dengan baik dan benar. Dalam manajemen, 
penyebarluasan informasi yang baik dan jujur sangat terkait dengan pola 
pemasaran dan pelaporan keuangan. Pemasaran sebuah produk harus 
disampaikan secara jujur, tidak menipu, bahkan membodohi masyarakat.

 Jika poin-poin tersebut dimiliki oleh nazhir sebagai pengelola wakaf, maka 
kepercayaan masyarakat akan meningkat dan manfaat wakaf bagi kesejahteraan 
umat juga akan dapat dirasakan secara maksimal. UU No. 41 Tahun 2004 menjelaskan 
bahwa nazhir mempunyai tugas, yakni (a( melakukan pengadministrasian harta 
benda wakaf; (b( mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan 
tujuan, fungsi, dan peruntukannya; (c( mengawasi dan melindungi harta benda 
wakaf; serta (d( melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.
 Dari segi kepemimpinan, berikut tiga aspek yang dapat dilihat dari nazhir yang 
memiliki manajemen yang baik (Hasanah, 2012(.
 a. Transparansi. Dalam manajemen yang profesional, transparansi menjadi 

karakteristik utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ketika aspek PE
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transparansi sudah ditinggalkan, maka kepemimpinan tidak akan berjalan 
dengan baik, bahkan akan membuka peluang terjadinya penyelewengan yang 
tidak terkendali. Transparansi adalah aspek penting yang tidak terpisahkan 
dalam kepemimpinan yang memiliki nilai-nilai Islam.

 b. Akuntabilitas publik (public accountability(. Akuntabilitas publik merupakan 
wujud dari pelaksanaan sifat amanah (dapat dipercaya( dan shiddiq (jujur(. 
Kedua sifat tersebut memang harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia 
maupun di akhirat kelak.

 c. Aspiratif. Aspiratif berarti mau mendengar dan mengakomodasi seluruh 
dinamika yang terjadi dalam pengelolaan dan pengembangan aset wakaf(. 
Nazhir yang dipercaya mengelola aset-aet wakaf harus mendorong terjadinya 
sistem sosial yang tentunya melibatkan partisipasi banyak kalangan. Partisipasi 
perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya pola pengambilan keputusan 
secara sepihak oleh kalangan elit lembaga/organisasi.

MANAJEMEN PERENCANAAN DANA WAKAF

Islam memandang perencanaan (planning( sebagai musyawarah yang dilakukan 
untuk mengantisipasi kecenderungan yang terjadi di masa yang akan datang, 
sekaligus penentuan strategi yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan 
organisasi. Lebih lanjut, konsep manajemen ekonomi dalam Islam menjelaskan 
bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi( hendaknya memperhatikan apa 
yang telah diperbuat di masa lalu untuk merencanakan hari esok, sebagaimana 
firman Allah SWT. dalam surat Al-Hasyr (59( ayat 18 berikut.

  “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap 
diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan 
bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan.” 

 
 Dalam manajemen perencanaan dana wakaf, perlu dilakukan identifikasi 
terkait kebutuhan, penetapan prioritas kebutuhan, identifikasi potensi yang 
dimiliki, penentuan rencana kegiatan yang dilengkapi dengan jadwal, anggaran 
dan pelaksanaan, serta tujuan-tujuan yang akan dicapai. Termasuk di dalamnya 
perencanaan untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan manfaat dana 
wakaf yang digunakan sebagai alat untuk mengarahkan pemanfaatan dana wakaf, 
meminimalisasi pemborosan sumber daya, serta menetapkan standar dalam 
pengawasan kualitas.
 Nazhir sebagai pengelola wakaf harus selalu menyesuaikan manajemen 
perencanaannya dengan kondisi masyarakat sekitar. Dengan harapan agar program 
kerja yang dirancang untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan manfaat 
dana wakaf nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat, serta mampu dilaksanakan 
secara optimal. Manajemen perencanaan dana wakaf dapat berlangsung dalam PE
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jangka pendek dan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang dalam bentuk 
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan digunakan untuk merumuskan proyeksi, 
investasi, dan target yang akan dicapai, serta rencana pendistribusian manfaat dana 
wakaf selama satu tahun ke depan. Sementara untuk perencanaan jangka pendek 
dilakukan dalam pertemuan rutin setiap bulannya, yang mana hal ini ditujukan 
untuk mengevaluasi program-program kerja.
 Nazhir harus memiliki perencanaan yang baik terkait aset-aset wakaf yang 
dikelolanya. Sebagai contoh, nazhir harus dapat memperkirakan kapan rumah sakit 
yang dibangun dengan dana wakaf tidak dapat lagi menampung pasien. Perkiraan ini 
harus disertakan dalam perencanaan pengelolaan rumah sakit (aset wakaf(. Sebelum 
rumah sakit tersebut dinyatakan tidak mampu lagi menangani banyaknya pasien, 
nazhir harus melakukan penambahan kapasitas rumah sakit. Perlu dipertimbangkan 
juga penambahan unit-unit usaha, yang mana laba yang dihasilkan dari unit-unit 
usaha tersebut dapat digunakan sebagai tambahan pembiayaan untuk operasional 
rumah sakit.

MANAJEMEN PENGORGANISASIAN DANA WAKAF

Pengorganisasian berasal dari kata organisasi, yakni sebuah entitas dengan 
bagian-bagian yang terintegrasi, yang mana hubungan satu sama lain dipengaruhi 
oleh hubungan secara keseluruhan. Untuk mengukur kualitas manajemen 
pengorganisasian dana wakaf dibutuhkan tiga poin kunci yang dapat digunakan 
sebagai alat ukur. Pertama, amanah. Sifat amanah (dapat dipercaya( menjadi syarat 
mutlak yang harus dimiliki oleh setiap nazhir. Kedua, profesionalisme. Sifat amanah 
yang dimiliki masih belum cukup karena nazhir harus mengimbanginya dengan 
sikap profesionalisme dalam pengorganisasian. Ketiga, transparansi. Dengan 
adanya transparansi dalam pengorganisasian dana wakaf, sistem pengendalian 
yang baik dapat diciptakan. Hal ini karena pengorganisasian dana wakaf tidak 
hanya melibatkan pihak internal, tetapi juga pihak eksternal lembaga/organisasi. 
Tentu saja hal ini ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 
lembaga wakaf di Indonesia.
 Prinsip-prinsip lembaga wakaf, antara lain, pertama, apabila dilihat dari aspek 
kelembagaan. Lembaga wakaf harus memperhatikan berbagai faktor, seperti visi 
dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, dasar hukum dan struktur organisasi, serta 
aliansi strategis. Kedua, apabila dilihat dari aspek sumber daya manusia. Sumber 
daya manusia merupakan aset yang paling berharga, sehingga penentuan siapa 
yang akan menjadi pengelola dana wakaf (nazhir( harus dilakukan secara hati-hati. 
Oleh karena itu, perlu diperhatikan adanya perubahan paradigma yang menyatakan 
bahwa nazhir adalah sebuah profesi dengan kualifikasi khusus. Ketiga, apabila 
dilihat dari aspek sistem pengelolaan. Terkait hal ini, lembaga wakaf diharuskan 
memiliki sistem pengelolaan yang baik.PE
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 Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pengelola dana wakaf 
(nazhir( baik secara individu maupun kelembagaan (Direktorat Pemberdayaan 
Wakaf, 2013(.
 a. Memiliki sistem, prosedur, dan mekanisme kerja.
  Sistem ini dimaksudkan untuk memperjelas mekanisme kerja pengelola dana 

wakaf, sehingga pembagian tugas tidak terikat oleh salah satu orang melainkan 
terikat kepada prosedur dan ketentuan yang ada.

 b. Melakukan skema pengelolaan secara terbuka.
  Pengelola dana wakaf sebagai lembaga publik perlu melakukan hubungan 

dengan masyarakat melalui media publikasi, serta melakukan kerjasama 
dengan pihak investor, konsultan, tokoh agama, dan lembaga-lembaga 
keagamaan lainnya dalam rangka pengembangan fungsi dan tujuan dana wakaf.

 
 Dalam pengorganisasian dana wakaf, nazhir harus memiliki kebijakan yang 
komprehensif terkait jenis-jenis aset yang akan diperoleh. Penentuan aset-aset 
wakaf yang akan dihimpun oleh nazhir harus disesuaikan dengan kemampuan 
nazhir dalam pengelolaannya. Sebagai contoh, nazhir secara kelembagaan memiliki 
kompetensi dalam pengelolaan properti, seperti gedung, hotel, perumahan, dan 
lain-lain. Dengan kemampuan pengelolaan dalam bidang properti tersebut, nazhir 
akan fokus pada jenis-jenis aset wakaf, seperti tanah atau gedung yang akan dikelola 
menjadi wakaf produktif, yang mana keuntungannya kemudian akan didistribusikan 
kepada para penerima manfaat wakaf.

MANAJEMEN PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN 
DANA WAKAF

Inti dari pengaturan ini adalah mengenai bagaimana hal-hal yang spesifik tentang 
optimalisasi aset wakaf dapat dimanfaatkan pada aset-aset wakaf, baik yang 
menganggur maupun yang belum optimal menghasilkan keuntungan. Dengan 
demikian diharapkan pendayagunaan aset wakaf ini dapat lebih maksimal dan 
menghasilkan keuntungan yang lebih optimal.
 Manajemen pelaksanaan dana wakaf dilakukan melalui tiga metode utama, 
yaitu penghimpunan (fundraising(, investasi, dan penyaluran manfaat dana wakaf.
 1. Penghimpunan dana wakaf15

  Fundraising memiliki peranan yang sangat penting bagi perkembangan lembaga 
wakaf terkait upayanya mengumpulkan dana wakaf dari masyarakat. Berikut 
dua jenis metode yang dapat digunakan (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 
2013(.

15 Badan Wakaf Indonesia. 23 Februari 2010. “Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang.” https://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/
artikel/595-pencanangan-gerakan-nasional-wakaf-uang-1.html. Diakses pada tanggal 23 Desember 2018.
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a. Metode langsung
 Metode ini melibatkan partisipasi wakif secara langsung. Dalam metode ini, 

proses interaksi (hubungan dua arah( dengan para wakif dapat langsung 
dilakukan. Misalnya, direct mail, direct advertising, telefundraising, dan 
presentasi langsung.

b. Metode tidak langsung
 Metode ini tidak melibatkan partisipasi wakif secara langsung. Dalam 

metode ini, fundraising tidak dilakukan dengan mengakomodasi interaksi 
(hubungan dua arah( dengan para wakif secara langsung. 

   Untuk memastikan penghimpunan dana wakaf berjalan sesuai rencana, 
berikut beberapa hal yang harus diperhatikan.
a. Analisis kebutuhan, seperti kesesuaian dengan syariah, laporan dan 

pertanggungjawaban, manfaat bagi kesejahteraan umat, serta kualitas 
pelayanannya.

b. Segmentasi calon wakif, baik perorangan, organisasi, maupun badan 
hukum.

c. Identifikasi profil calon wakif. 
d. Produk, yang mana pengelola seharusnya memiliki satu atau beberapa 

produk wakaf.
e. Harga, yakni besarnya nilai aset yang akan diwakafkan terkait kemampuan 

pengelola untuk mengelolanya.

 2. Investasi dana wakaf
  Dalam PP No. 42 Tahun 2006, Pasal 45 ayat (1( disebutkan bahwa pengelola 

wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan 
peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf. Berdasarkan ketentuan 
ini, pengelola diperbolehkan mengelola dan mengembangkan dana wakaf 
dalam bentuk apapun asalkan dengan cara yang halal.16 

   Dalam ekonomi, mengelola dan mengembangkan aset yang dimaksud 
dikenal dengan istilah investasi. Gambar 4.1 menjelaskan peranan dan ruang 
lingkup pengelola dalam proses investasi dana wakaf.

   Investasi dana wakaf dilakukan dengan mengelola dana wakaf, baik dengan 
prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah(, maupun sewa (ijarah(. Lebih 
lanjut, Kahf (2000( menegaskan bahwa bentuk baru pengembangan dana 
wakaf adalah melalui perusahaan investasi keuangan. Sementara investasi riil 
dana wakaf dapat berupa proyek-proyek produktif untuk kemaslahatan umat. 
Wakif menempatkan dananya pada akun pengelola yang ada di Bank Syariah 
untuk kemudian dikelola menjadi usaha peternakan, perkebunan, penyediaan 
sarana niaga, dan bentuk usaha produktif lainnya. Penempatan dana wakaf ke 

16 Badan Wakaf Indonesia. 23 Februari 2010. “Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang.” https://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/
artikel/595-pencanangan-gerakan-nasional-wakaf-uang-1.html. Diakses pada tanggal 23 Desember 2018.
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sektor-sektor produktif dilakukan agar prinsip “menahan pokok dan menikmati 
manfaatnya” sesuai hadis Nabi Muhammad SAW. dapat terwujud. Wakaf dari 
wakif adalah “pokok,” sementara manfaat/hasil dari pengelolaan dana wakaf 
adalah “buah.”

   Investasi dana wakaf juga dapat dilakukan secara tidak langsung (Medias, 
2014(. Dalam hal ini, investasi dilakukan melalui lembaga lain yang memenuhi 
kriteria kelembagaan yang memadai. Terkait hal ini, ada dua hal yang harus 
diperhatikan pengelola sebelum memutuskan untuk menginvestasikan dana 
wakafnya. Pertama, mempertimbangkan unit usaha/lembaga keuangan syariah 
yang akan dijadikan tempat untuk berinvestasi, seperti Bank Umum Syariah, 
Unit Usaha Syariah, BPR Syariah, Baitul Mal wa Tamwil, dan koperasi yang 
menjalankan usahanya sesuai prinsip syariah. Kedua, proyek investasi yang 
akan dikerjakan menggunakan dana wakaf. Proyek yang dimaksud harus 
dianalisis terlebih dahulu untuk mengantisipasi adanya potensi kerugian di 
kemudian hari.

Wakif
LKS-PWU

Pengelola

Investasi Keuangan Pasar Uang, Deposito di Bank Syariah, Unit 
Asuransi Syariah, dan lain sebagainya.

Investasi Riil/Proyek

Langsung 

Pengelola berinvestasi secara langsung pada 
proyek-proyek yang menggunakan dana 
wakaf, seperti pembangunan apartemen. 
Terkait hal ini, pengelola dapat meminta 
Bank Syariah untuk mencari pihak ketiga. 
Selanjutnya, pengelola dan pihak ketiga 
bekerjasama dengan akad mudharabah 
muqoyyadah untuk membangun apartemen 
di atas tanah wakaf tersebut.

Tidak Langsung 

Pengelola menginvestasikan dana wakaf ke 
produk-produk yang tersedia di lembaga-
lembaga keuangan syariah.

Pasar Modal, seperti  Saham Syariah, Obligasi 
Syariah, dan Reksadana Syariah

Investasi 
Keuangan/Riil

Mauquf’alaihInvestasi
Keuangan/Riil

Hasil Investasi 
Keuangan/Riil

10%

90%

Penghimpunan PenyaluranInvestasi

Gambar 4.1
Peranan dan Ruang Lingkup Pengelola dalam Proses Investasi Dana Wakaf 

Sumber: Badan Wakaf Indonesia, 2010.

PE
NE

RB
IT

SA
LE

MBA



90 Akuntansi dan Manajemen Wakaf

 3. Penyaluran manfaat dana wakaf17

  Penyaluran manfaat dana wakaf bagi para mauquf ’alaih menjadi tahapan 
berikutnya yang harus dilakukan oleh pengelola dana wakaf. UU No. 41 Tahun 
2004 menyatakan bahwa sebelum disalurkan kepada para mauquf ’alaih, 
manfaat dari hasil investasi dana wakaf boleh dinikmati oleh pengelola 
maksimal 10% dari seluruh hasil investasi. Sementara sisanya, yakni 90% dari 
hasil investasi disalurkan pada para mauquf’alaih, baik dalam bentuk program 
maupun sumbangan secara langsung.

   Penyaluran manfaat dari hasil investasi dana wakaf ditujukan terutama 
pada program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang diharapkan 
akan berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan dan pembukaan 
lapangan kerja, sehingga dapat mendorong kemandirian masyarakat dalam 
jangka panjang. Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat untuk 
kemaslahatan umat tersebut dapat dijalankan dengan pola penyaluran secara 
langsung dan tidak langsung.18

a. Pola penyaluran secara langsung.
 Pola penyaluran secara langsung dari program pembinaan dan 

pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh manajer pengelolaan 
dan pemberdayaan wakaf di lembaga wakaf. Program tersebut akan 
mendapatkan pembiayaan dari hasil investasi dana wakaf sebagaimana 
yang telah dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia. Tabung Wakaf Indonesia 
memusatkan penyaluran hasil investasi dana wakaf pada proyek-proyek 
pendidikan (Wakaf Pro Cendikia(, seperti Smart Ekselensia Indonesia, 
Beastudi Indonesia, Sekolah Guru Indonesia, Makmal Pendidikan, dan 
Institut Kemandirian; kesehatan, seperti Layanan Kesehatan Cuma-
Cuma (LKC(, Rumah Sakit Gratis, dan Rumah Sakit Sehat Terpadu; serta 
pemberdayaan ekonomi, seperti Pertanian Sehat Indonesia, Kampoeng 
Ternak, Masyarakat Mandiri, Penyaluran Kredit Mikro, dan Social Trust 
Fund.

b. Pola penyaluran secara tidak langsung
 Pola penyaluran secara tidak langsung dari program pembinaan dan 

pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kemitraan dengan lembaga/
organisasi pemberdayaan lainnya yang memenuhi kriteria kelembagaan 
dan profesionalisme yang memadai, antara lain, Lembaga Amil Zakat 
Nasional, lembaga pemberdayaan masyarakat nasional, lembaga 
kemanusiaan nasional, serta yayasan/organisasi kemasyarakatan dan 
lembaga lainnya, baik yang berskala nasional maupun internasional, yang 
melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai 
prinsip syariah.

17  Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2013. Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan 
Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia.

18 Badan Wakaf Indonesia. 23 Februari 2010. “Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang.” https://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/
artikel/595-pencanangan-gerakan-nasional-wakaf-uang-1.html. Diakses pada tanggal 23 Desember 2018.
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MANAJEMEN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 
DANA WAKAF

Pengendalian dan pengawasan merupakan upaya-upaya sistematis untuk 
menetapkan standar prestasi kinerja berdasarkan tujuan perencanaan untuk 
mendesain sistem umpan balik informasi, membandingkan prestasi sesungguhnya 
dengan standar yang telah ditetapkan, serta mengambil tindakan perbaikan yang 
diperlukan dalam rangka memastikan bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki 
telah digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. 
 UU No. 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa menteri melakukan pembinaan 
dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan 
fungsi wakaf. Khusus mengenai pembinaan, menteri mengikutsertakan Badan 
Wakaf Indonesia. Pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan memperhatikan 
saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Sementara dalam pelaksanaan 
pengawasan, menteri dapat menggunakan akuntan publik.
 Berdasarkan PP No. 42 Tahun 2006 dinyatakan bahwa (1( pengawasan terhadap 
perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik secara aktif maupun 
pasif; (2( pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung 
terhadap nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun; 
(3( pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai 
laporan yang disampaikan nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf; (4( dalam 
melaksanakan pengawasan, pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan 
jasa akuntan publik independen; serta (5( ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pengawasan terhadap diatur dengan Peraturan Menteri.
  Pengawasan dalam manajemen wakaf adalah pengawasan yang telah melekat 
sejak awal, yang mana ketika melakukan perencanaan harus terdapat unsur 
pengendalian di dalamnya. Sistem pengawasan dalam manajemen dana wakaf 
dilakukan pada saat melakukan penghimpunan, investasi, dan penyaluran manfaat 
dana wakaf yang dapat dilakukan oleh lembaga wakaf di Indonesia secara produktif 
dan profesional.

RANGKUMAN

Wakaf adalah suatu bentuk berderma dalam Islam yang memiliki dimensi spiritual 
(keagamaan(, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. Dari dimensi spiritual 
(keagamaan(, wakaf tentu tidak dapat terlepas dari prinsip-prinsip syariat yang 
mendasarinya. Dari dimensi ekonomi, terdapat aspek-aspek ekonomi yang harus 
dipertimbangkan untuk mempertahankan pokok harta dan keberlanjutan manfaatnya 
bagi kemaslahatan umat. Sementara dari dimensi sosial kemasyarakatan, wakaf 
diharapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi para mauquf’alaih. 
Dalam hal ini, nazhir memiliki kewajiban untuk memelihara keabadian harta wakaf 
dan terus-menerus mengalirkan manfaatnya dengan mempertimbangkan ketiga 
dimensi ini ketika akan melakukan investasi harta wakaf.PE
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 Investasi harta wakaf dapat dipahami sebagai kegiatan mengusahakan 
atau mengembangkan harta wakaf dalam berbagai metode investasi yang dapat 
mendatangkan lebih banyak keuntungan dan ditujukan untuk memastikan 
keberlangsungan pokok harta wakaf tersebut. Namun demikian, investasi harta 
wakaf berbeda dengan investasi harta milik pribadi maupun harta publik karena 
memiliki karakteristik, prinsip-prinsip ekonomi, dan asas syariat yang berbeda. 
Oleh karenanya, berdasarkan sejumlah literatur yang menjelaskan berbagai metode 
investasi, nazhir diberikan kebebasan untuk ber-ijtihad dan berkreasi dengan tetap 
mempertimbangkan karakteristik, prinsip-prinsip ekonomi, dan asas syariat demi 
keberlanjutan manfaat harta wakaf tersebut. 
 Manajemen harta wakaf merupakan upaya pengelolaan dan pemberdayaan 
ekonomi umat Islam menggunakan harta wakaf. Pengelolaan wakaf secara produktif 
dapat menciptakan peluang strategis untuk menyelesaikan persoalan-persoalan 
sosial kemasyarakatan. Pada kenyataannya, pengelolaan dan pengembangan aset 
wakaf tidak dapat berjalan secara optimal tanpa dukungan manajemen dan nazhir 
yang profesional. Dalam hal ini, lembaga wakaf harus mampu merencanakan, 
mengorganisasikan, melaksanakan, mengelola, mengendalikan, dan mengawasi 
dana wakaf secara profesional dan produktif demi kesejahteraan ekonomi seluruh 
umat muslim di Indonesia. 

SOAL UJI MANDIRI

 1. Apakah yang dimaksud dengan investasi harta wakaf?
 2. Jelaskan perbedaan di antara investasi harta wakaf dengan investasi harta milik 

pribadi maupun harta publik.
 3. Jelaskan metode-metode investasi harta wakaf.
 4. Jelaskan target manajemen wakaf yang produktif.
 5. Jelaskan manajemen pelaksanaan dana wakaf. 

PE
NE

RB
IT

SA
LE

MBA



Konsep dan Teori 
Akuntansi Wakaf

TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:
1. Memahami definisi akuntansi wakaf.
2. Mengetahui dasar hukum akuntansi wakaf.
3. Memahami urgensi akuntansi wakaf.
4. Memahami teori akuntansi wakaf dalam Islam.
5. Mengetahui perlakuan harta benda wakaf dalam akuntansi 

di Indonesia.
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Ifa Hanifia Senijati
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PENGANTAR

Dalam mendukung pengembangan dan pemberdayaan aset wakaf di Indonesia, perlu 
adanya serangkaian aturan dan mekanisme yang mendukung proses pemeliharaan 
aset wakaf. Salah satunya dengan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan 
aset wakaf melalui adanya regulasi atau panduan terkait akuntansi wakaf yang 
menjadi acuan bagi seluruh pengelola wakaf (nazhir) di Indonesia.

DEFINISI AKUNTANSI WAKAF

Akuntansi wakaf terdiri dari dua kata, yakni akuntansi dan wakaf. Akuntansi secara 
bahasa diambil dari Bahasa Inggris, yaitu accounting, yang berarti menghitung, 
menimbang, mengalkulasikan, dll. Sementara wakaf secara bahasa diambil dari 
Bahasa Arab, yang berasal dari kata waqafa-yaqifu-waqfan, yang mana artinya 
semakna dengan kata habasa-yahbisu-tahbisan ( التصرف عن احلبس), yakni terhalang 
untuk menggunakan. Kata waqf dalam bahasa Arab mengandung makna menahan, 
menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindah kepemilikannya.1 
 Secara umum, akuntansi (accounting) dapat diartikan sebagai sistem informasi 
yang menyediakan laporan bagi para pemangku kepentingan terkait aktivitas 
ekonomi dan kondisi perusahaan (Reeve, 2011). Selain itu, menurut American 
Accounting Association (AAA), akuntansi adalah proses mengidentifikasi/
mengenali, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan 
adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka 
yang menggunakan informasi tersebut. Belkaoui sebagaimana yang dikutip Harahap 
(2004) menyebutkan beberapa gambaran (image) yang menjelaskan sifat-sifat 
akuntansi, antara lain:
 a. Akuntansi sebagai ideologi karena akuntansi dinilai menopang atau merupakan 

sub sistem dari ideologi kapitalisme yang mengutamakan kepentingan pihak 
pemilik modal. 

 b. Akuntansi sebagai suatu bahasa karena akuntansi menyampaikan atau 
mengomunikasikan informasi terkait perusahaan kepada pihak-pihak lain yang 
memerlukannya. Akuntansi sama seperti bahasa karena sama-sama memiliki 
aturan gramatika dan terminologi khusus. 

 c. Akuntansi sebagai suatu catatan historis karena akuntansi hanya mencatat 
hal-hal yang sudah terjadi, dan tidak dapat mencatat hal-hal yang akan terjadi 
di masa yang akan datang. 

 d. Akuntansi sebagai suatu realitas ekonomi saat ini sudah menjadi bagian dari 
sistem ekonomi dan bisnis. 

 e. Akuntansi sebagai suatu sistem informasi karena akuntansi mengolah data 
menjadi informasi yang bermanfaat bagi pemakainya pada saat pengambilan 
keputusan.

1 Ibn Mandzur Al-Mishri, Muhammad Ibn Bakar. 1301 H.  Lisan Al-‘Arab. Jilid 11. Bulaq: Almishriyah.
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 f. Akuntansi dianggap sebagai pertanggungjawaban. Dalam hal ini, akuntansi 
dianggap sebagai sarana bagi manajemen untuk mempertanggungjawabkan 
pengelolaannya atas harta kekayaan perusahaan yang diamanahkan pemiliknya.

 
 Sementara pengertian wakaf secara umum, meskipun terdapat perbedaan 
penafsiran, menyepakati bahwa makna wakaf adalah menahan dzat-nya benda dan 
memanfaatkan hasilnya atau menahan dzat-nya dan menyedekahkan manfaatnya 
(Abu Zahrah, 1971).  Perbedaan pendapat para ulama fikih dalam mendefinisikan 
wakaf diakibatkan cara penafsiran dalam memandang hakikat wakaf. Selain 
itu, berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif 
untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk 
dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya 
guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. 
 Pengertian akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112 adalah mengatur 
pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf. Sementara 
transaksi dan peristiwa lain terkait wakaf yang dimaksud dalam pernyataan ini 
meliputi penerimaan, pengelolaan, dan pengembangan aset wakaf, serta penyaluran 
manfaat dari aset wakaf yang dilakukan oleh nazhir, dan juga penyerahan aset wakaf 
yang dilakukan oleh wakif.2 

DASAR HUKUM AKUNTANSI WAKAF

Dalam hukum Islam, dasar akuntansi wakaf merujuk pada Al Quran sebagai sumber 
hukum yang pertama. Tidak ada dalil yang secara khusus berbicara mengenai 
akuntansi wakaf, namun terdapat dalil-dalil umum yang menggambarkan posisi 
akuntansi dalam Islam, di antaranya:
 1. Surat Ali ‘Imran (3) ayat 92 tentang perintah agar manusia menyedekahkan 

sebagian harta yang dicintainya. 

  “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.”

 2. Surat Al-Baqarah (2) ayat 261-262 tentang balasan yang berlipat ganda bagi 
orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah dengan ikhlas, yang mana 
orang tersebut dijamin akan terhindar dari rasa khawatir, takut, dan sedih.

  “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan 
hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 
tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) 
bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha 
Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian 
mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut 

2  DSAS IAI. 2018. PSAK 112 tentang Penyajian dan Pelaporan Akuntansi Wakaf. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
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pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka 
memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap 
mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

 3. Surat Al-Baqarah (2) ayat 282 tentang perintah melakukan pencatatan 
terhadap aktivitas muamalah atau ekonomi agar terjaga profesionalitas dan 
akuntabilitasnya.

  “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah 
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar …”

 Landasan hukum terkait akuntansi wakaf secara umum mengacu pada 
hadis-hadis yang terkait dengan wakaf. Mayoritas ulama menyatakan asal mula 
disyariatkannya ibadah wakaf dalam Islam adalah pada zaman Rasulullah 
SAW., sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar RA tentang tanah di 
Khaibar.3 

  “Umar bin Khattab RA memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang 
kepada Nabi Muhammad SAW. 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 
itu, apa perintah engkau (kepadaku) mengenainya? Nabi Muhammad SAW. 
menjawab, jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya). Ibn 
Umar berkata, maka Umar menyedekahkan tanah itu (dengan mensyaratkan) 
tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, yang mana ia 
menyedekahkan hasilnya kepada fuqara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang 
tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa dari orang yang 
mengelola 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 Ibn Sirin, lalu ia 
berkata ghaira mutaatstsilin malan’ (tanpa menyimpannya sebagai harta hak 
milik).” (HR. Bukhari, Muslim, al Tarmidzi, al Nasa’i).4

Serta dari Abu Hurairah RA., yang mana Rasulullah SAW. bersabda:

  “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga 
perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang 
sholeh.” (HR. Muslim).5

3 Muhammad bin Shalih al-Usman, Syaikh. 2008. Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat Menurut Al Quran dan as-Sunnah. Jakarta: 
Pustaka Imam Syafi‘i.

4 Muslim. Shahih Muslim. Juz 8. Mesir: Dar al-Fikr al-Mu’ashir.
5  Ibid.
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 Terdapat juga hadis mengenai pencatatan dalam aktivitas ekonomi, tidak 
terkecuali dalam bidang wakaf.

  “Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Yusuf Al Jubairi dan Jamil bin 
Al Hasan Al Atiki, yang mana keduanya berkata; telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Marwan Al Ijli berkata, telah menceritakan kepada kami 
Abdul Malik bin An Nadlrah dari Bapaknya dari Abu Sa’id Al Khudri, ia berkata 
ketika dia membaca ayat ini: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian 
berutang piutang untuk waktu tertentu, hendaklah kalian menuliskannya, hingga 
ayat: Akan tetapi jika sebagian kalian percaya kepada sebagian yang lain, ia 
mengatakan, Ayat ini menghapus ayat yang sebelumnya.”  (HR. Ibn Majah)

 Dasar hukum terkait pelaksanaan wakaf di Indonesia terdapat di dalam UU 
No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. UU tersebut memang belum secara spesifik 
mengatur terkait akuntansi wakafnya, namun telah mengatur terkait pendaftaran 
aset wakaf untuk menjaga profesionalitas para pengelola wakaf. Adapun beberapa 
pernyataan standar akuntansi yang mengatur hal-hal yang terkait dengan akuntansi 
wakaf, namun tidak diatur dalam PSAK 112 adalah seperti: 
 1. Aset wakaf berupa aset tetap mengacu pada PSAK 16 tentang Aset Tetap.
 2. Aset wakaf berupa properti investasi mengacu pada PSAK 13 tentang Properti 

Investasi.
 3. Aset wakaf berupa aset takberwujud mengacu pada PSAK 19 tentang Aset 

Takberwujud. 
 4. Aset wakaf berupa sukuk mengacu pada PSAK 110 tentang Akuntansi Sukuk.
 5. Aset wakaf berupa aset keuangan selain sukuk mengacu PSAK 71 tentang 

Instrumen Keuangan. 

 Penerapan PSAK ini pada aset wakaf perlu disesuaikan dengan karakteristik 
entitas pelaporan nazhir yang dijelaskan pada Paragraf 48-50.

URGENSI AKUNTANSI WAKAF

Urgensi akuntansi wakaf tergambar dari definisi akuntansi wakaf itu sendiri, yang 
mana terdapat proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan 
transaksi wakaf yang dilakukan oleh nazhir sebagai pengelola atau dari wakif, baik 
yang berbentuk organisasi maupun badan hukum. Selain karena tujuan utamanya 
adalah untuk meraih al-falah dan ridho Allah SWT., juga karena agar terhindar dari 
penyimpangan dan perputaran harta benda wakaf yang dieksploitasi oleh pihak-
pihak tertentu.
 Dalam akuntansi wakaf ini, selain perlu menjaga setiap alur transaksi aset 
wakaf, juga memuat beberapa prinsip yang menjadi tujuan dari akuntansi wakaf, PE
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dan hal tersebut menjadi bagian penting dari maqashid al-Shari’ah, yaitu hifdzul 
maal pada wakaf. Tujuan yang tergambar dari prinsip tersebut adalah:
 a. Pertanggungjawaban dan transparansi
  Unsur pertanggungjawaban pengelola wakaf (nazhir) menjadi sangat penting 

dalam pengembangan aset wakaf. Terkait hal ini, perlu adanya bukti pencatatan 
mengenai pengembangan aset wakaf tersebut, termasuk alur transaksi yang 
baik dan akuntabel. Dengan demikian, pokok aset wakaf dengan hasil dari 
pengembangan wakaf akan dapat dipertanggungjawabkan secara terpisah. 
Selain itu, dengan adanya pencatatan yang rapi dapat diketahui juga besarnya 
nilai penyaluran manfaat wakaf kepada para mauquf’alaih.

 b. Keadilan
  Proses akuntansi wakaf dilakukan secara adil, yang mana dalam pengakuan dan 

pelaporannya dilakukan secara benar. Informasi yang disampaikan merupakan 
informasi yang sebenarnya dan tidak menyebabkan kedzaliman bagi pihak 
lain, sehingga keadilan dapat tercapai dengan memenuhi semua hak dari 
pihak-pihak yang terkait, seperti wakif, mauquf’alaih, maupun nazhir. Hal ini 
didasarkan pada UU No. 41 Tahun 2004 terkait hasil neto dari pengelolaan dan 
pengembangan aset wakaf yang disampaikan kepada para mauquf’alaih secara 
adil.

 c. Kebenaran dan profesionalisme
  Dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah Ibn Mas’ud RA, Rasulullah SAW. 

bersabda: “Sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan 
kebaikan itu akan membimbing ke surga. Sesungguhnya jika seseorang yang 
senantiasa berlaku jujur, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. 
Dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan 
sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Sesungguhnya jika 
seseorang selalu berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah SWT. sebagai orang 
pendusta.”  (HR. Bukhari dan Muslim)

 Hadis-hadis tersebut menggambarkan pentingnya membiasakan sikap benar 
dan jujur dalam setiap aktivitas, khususnya dalam bidang muamalah. Kebiasaan yang 
baik membuat seseorang diberikan amanah, khususnya dalam pengelolaan wakaf. 
Oleh karena seseorang tersebut merupakan sosok yang memiliki integritas dalam 
melaksanakan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf untuk kesejahteraan 
umat.
 Dalam kaidah Ushul dikenal kaidah  مر بشيء �أمر بوسائله  al-amru bi syai’in) الأ
amrun biwasaa ilihi) yang berarti perintah melakukan sesuatu, yakni perintah untuk 
melakukan sarana yang mencapai pada yang diwajibkan. Artinya bahwa perintah 
untuk melaksanakan sesuatu merupakan perintah yang wajib untuk dilaksanakan 
sampai tercapainya tujuan dari perintah tersebut. Oleh karena itu, menjalankan 
aktivitas ekonomi dalam pengelolaan wakaf yang teliti, amanah, jujur, dan terjaga 
merupakan kewajiban bagi setiap orang, khususnya bagi seorang muslim dalam PE
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bermuamalah. Hal tersebut dapat diraih dengan menguasai dan mengaplikasikan 
beberapa keilmuan yang menunjang aktivitas tersebut. Hal ini penting, khususnya 
dalam menguasai dan mengembangkan akuntansi wakaf.

TEORI AKUNTANSI WAKAF DALAM ISLAM

Di Indonesia, akuntansi wakaf yang diatur dalam regulasi dan pedoman standar 
akuntansi secara khusus baru ada pada bulan Juli 2018. Regulasi dan pedoman ini 
dikembangkan karena praktik wakaf semakin berkembang, sementara pengelolaan 
aset bukan hanya terbatas pada aset-aset, seperti tanah atau bangunan, tetapi pada 
bentuk aset-aset lainnya. Wakaf merupakan salah satu transaksi keuangan dalam 
syariah Islam, sehingga metode pencatatan akuntansi wakaf akan sejalan dengan 
Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) atau Standar AAOIFI yang mengatur 
tentang transaksi syariah. Dengan demikian, wakaf secara teoritis menggunakan 
teori-teori akuntansi syariah. 

Teori Shari’ah Enterprise
Istilah shari’ah enterprise muncul ketika teori enterprise yang dikembangkan oleh 
Suojanen (1958) kurang relevan diterapkan untuk akuntansi syariah. Triyuwono 
(2001) menyatakan bahwa teori shari’ah enterprise berorientasi pada pemberian 
informasi pada pemangku kebijakan (stakeholders) dan pelestarian lingkungan  
alam (natural environment) sebagai wujud pertanggungjawaban pada Tuhan, 
manusia, dan lingkungan alam. Pemangku kebijakan (stakeholders) pada bagian 
ini dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu: pihak yang terkait langsung dengan 
bisnis perusahaan (direct stakeholders) yang memberikan kontribusi langsung 
pada perusahaan (seperti: pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditur, dan 
lain sebagainya) dan pihak yang tidak terkait langsung dengan bisnis perusahaan 
(indirect stakeholders) yang tidak memberikan kontribusi pada perusahaan (seperti: 
fakir, miskin, dan lain sebagainya).6

 Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Slamet (2001) terkait teori shari’ah 
enterprise yang menyatakan bahwa:

  Shariah Enterprise Theory starts from the development of the concept of 
Enterprise Theory that contains value of justice, truth, honesty, trust, and 
accountability. However Enterprise Theory still overshadowed by the Agency 
Theory and the politicization of accounting. According Shariah Enterprise Theory 
(SET), Allah is the source of the trust principal and the resources that have been 
owned by stakeholders is a mandate from Allah that with the responsibility to 
use in accordance with the Allah guidance. In the Shariah Enterprise Theory, 
the distribution of wealth or value added does not only given to the participants 

6 Triyuwono, Iwan. 2001. “Metafora Zakat dan Shari’ah Enterprise Theory sebagai Konsep Dasar dalam Membentuk Akuntansi 
Syariah.” JAAI. Vol. 5, No. 2, Bulan Desember, Hlm. 131-145.
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that have direct contribution to the company’s operations, but also other parties 
who are not directly related to the business of the company. It is based on the 
premise khalifatullah fil Ardh that brings the mission to create and distribute 
prosperity for all human beings and nature. It encourages Shariah Enterprise 
Theory to create the value of justice for the human and natural environment. 
Therefore, the Shariah Enterprise Theory will bring benefit to stockholders, 
stakeholders, communities and the natural environment without leaving the 
essential obligations that is giving charity as a manifestation of worship to Allah 
(Nastiti dan Wardayati, 2015). 

 Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa teori shari’ah enterprise bukan 
hanya mementingkan pemegang saham (stockholder) saja, tetapi juga masyarakat 
atau individu yang berkepentingan terhadap organisasi (stakeholder). Bahkan lebih 
luas dari stakeholder yang dipahami oleh keilmuan konvensional (keilmuan yang 
diadopsi dari barat), yang mana manusia sebagai pengelola bumi (khalifatu fil ard) 
harus memperhatikan kegiatan perusahaannya dalam hubungannya dengan aspek 
lingkungan (hubungan manusia dengan hewan dan tumbuhan), aspek muamalah 
(hubungan manusia dengan manusia), serta aspek ibadah mahdhoh (hubungan 
manusia dengan Allah SWT. sebagai pencipta alam). 
 Rangkaian kegiatan yang dilakukan manusia secara keseluruhan bernilai 
ibadah, tidak ada pemisahan antara agama dan kegiatan bisnis karena sumber daya 
yang dimiliki dan dinikmati manusia saat ini adalah amanah dari Allah SWT. yang 
harus dikelola sebagaimana firmanNya dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 254. Ayat 
tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT. merupakan pemegang kendali atas seluruh 
alam, sehingga semua aktivitas manusia di muka bumi harus berujung karena ridho 
Allah SWT. atau dalam istilah lain dikatakan bahwa kegiatan yang dilakukan karena 
Allah SWT. Sikap ini merupakan bukti tauhid kita kepada Allah SWT., sebagaimana 
yang dijelaskan dalam Islam bahwa tauhid dapat dibagi menjadi tiga, yaitu tauhid 
rububiyah, uluhiyah, dan asma’ wa shifat. Menurut Abdul Wahid dan Nashr Akbar 
(2018), berikut penjelasan mengenai keterkaitan tauhidullah dengan ekonomi Islam.
 1. Implementasi tauhid rububiyah bagi penggiat ekonomi Islam.

a. Para ekonom Islam harus yakin bahwa Allah SWT. adalah pencipta alam 
semesta. Allah SWT. tidak membutuhkan makhluk, tetapi makhluklah 
yang sangat membutuhkanNya. Dengan demikian, seorang penggiat 
ekonomi Islam tidak boleh merasa bahwa dirinya adalah orang yang 
sangat dibutuhkan dalam perkembangan ekonomi Islam. Apalagi sampai 
merasa bahwa tanpa dirinya, ekonomi Islam tidak dapat berkembang dan 
maju karena bagi Allah SWT. sangat mudah untuk menjadikan Islam dan 
ekonomi Islam menjadi satu-satunya agama dan sistem ekonomi di dunia.

b. Para penggiat ekonomi Islam harus yakin bahwa Allah SWT. merupakan 
satu-satunya Dzat Pemberi Rezeki, bahkan rezeki seseorang telah diatur 
sejak dalam kandungan, sebagaimana yang disebutkan dalam Surat  Hud PE
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(11) ayat 6, “Dan tidak satu binatang melata-pun di bumi melainkan 
Allah-lah yang memberi rezekinya …” Para penggiat ekonomi Islam juga 
harus memiliki keyakinan bahwa dengan menjalankan dakwah ekonomi 
Islam, berarti telah menegakkan dakwah agama Islam dan niscaya Allah 
SWT. akan selalu memberinya pertolongan termasuk dalam hal rezeki, 
sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Muhammad (47) ayat 7, “Hai 
orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan 
menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.”

 2. Implementasi tauhid uluhiyah bagi penggiat ekonomi Islam.
  Para penggiat ekonomi Islam harus memperbaiki akidah dan amal ibadahnya 

sebelum mendakwahkan ekonomi Islam, yang mana para penggiat tersebut 
harus berniat untuk berdakwah karena Allah SWT. dengan rasa keihlasan dan 
mengharap ridho Allah SWT.

 3. Implementasi tauhid asma’ wa shifat bagi penggiat ekonomi Islam.
  Para penggiat ekonomi Islam harus menginternalisasi 99 asma Allah SWT. 

(Asmaul  Husna) dalam kegiatan berekonomi. Sebagai contoh, asma Allah SWT., 
Al-Aziz, yakni Yang Maha Kuat, yang mana dalam berekonomi Islam perlu 
memiliki kekuatan dalam kaitannya dengan mental, kekuasaan, teknologi, 
informasi, media dan jaringan, finansial, dan intelektual. Selain itu, perlu juga 
menjaga kemuliaan diri para penggiat ekonomi Islam dengan meneladani 
akhlak Rasulullah SAW.

 Konsep tauhidullah menurut Triyuwono (2015) merupakan akar dari 
konsep akuntansi syariah, yaitu keyakinan (faith/tauhidullah), pengetahuan 
(knowledge), dan akhlak (action) yang diturunkan kembali menjadi prinsip 
filosofi akuntansi syariah, yaitu humanis (manusiawi, sesuai fitrah manusia), 
emansipatoris (perubahan yang membebaskan), transcendental (lintas batas 
disiplin ilmu, bahkan melintasi dunia ekonomi secara material), dan teleological 
(tidak sekadar memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, tetapi bentuk 
pertanggungjawaban kepada Tuhan). Dari prinsip filosofi ini akan diturunkan 
menjadi konsep dasar, kemudian menghasilkan teori akuntansi syariah, diturunkan 
kembali menjadi standar akuntansi, sampai akhirnya dapat menjadi pedoman bagi 
praktik-praktik akuntansi syariah.7 
 Penjelasan tersebut sejalan dengan paradigma transaksi syariah yang dijelaskan 
dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah 
(KDPPLKS) yang menjelaskan bahwa transaksi akuntansi syariah didasarkan pada 
paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah dan 
sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan 
hakiki secara material dan spiritual (al-falah).8 

7  Triyuwono, Iwan. 2015. Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori. Jakarta: Rajawali Pers.
8 Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. Standar Akuntansi Keuangan Syariah: KDDPLKS. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia. 
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 Dengan demikian, teori akuntansi wakaf harus sejalan dengan nilai-nilai 
tauhidullah. Bahkan kekayaan yang diwakafkan itu merupakan hak Allah SWT., 
nazhir hanya berkewajiban untuk mengelolanya dengan baik. Dalam hal ini, 
teori shari’ah enterprise dapat diterapkan di lembaga-lembaga wakaf dan dapat 
disesuaikan dengan teori social enterprise. Dalam kegiatan wakaf, bukan hanya 
wakif yang berhak menerima informasi mengenai transparansi keuangan atau 
pengelolaan aset wakaf, melainkan nazhir memiliki kewajiban bahwa aset wakaf 
harus berkembang dan hasilnya harus didistribusikan kepada para mustahiq tanpa 
perlu mengacu pada delapan ashnaf. Hal ini dikarenakan wakaf lebih luas dibanding 
zakat terkait pengelolaan dan fleksibilitasnya.

Teori Shari’ah Value Added
Teori shari’ah value added merupakan konsekuensi ketika mengaplikasikan teori 
shari’ah enterprise pada akuntansi syariah. Hal ini membuat akuntansi syariah tidak 
lagi menggunakan konsep income dalam pengertian laba, tetapi menggunakan 
nilai tambah. Pemikiran yang didasarkan pada konsep nilai tambah mungkin 
menghasilkan realitas yang memiliki beberapa potensi, seperti (1) Definisi nilai 
tambah berpotensi menjadi bibit munculnya nilai kapitalisme melalui etika 
utilitarianisme, (2) Nilai tambah memiliki konsep distribusi pada kalangan terbatas, 
dan (3) Secara praktik dalam beberapa kasus, konsep dan format laporan nilai 
tambah belum menunjukkan kemudahan dalam muamalah sesuai dengan aturan 
syariat Islam (Dwi Saputro dan Triyuwono, 2008). Konsep nilai tambah adalah 
nilai-nilai ekonomi yang tidak terukur (tangible) dan terukur dalam unit moneter. 
Sementara menurut Mulawarman (2006) bentuk substansi keseimbangan shari’ah 
value added  (SVA) adalah zakat karena zakat merupakan simbol penyucian dari 
pertambahan yang harus memiliki nilai keseimbangan dan keadilan. 
 Namun secara konkret SVA ini belum dilaksanakan dalam akuntansi syariah. 
Namun jika dibahas lebih lanjut, maka SVA dalam transaksi wakaf merupakan 
surplus dari pengelolaan wakaf yang akan didistribusikan kepada para mustahiq. 
Hal ini senada dengan pernyataan bahwa secara terminologi, wakaf sudah satu 
paket dengan keharusan untuk mendistribusikan surplus wakafnya, sehingga nilai 
tambah pada lembaga wakaf sudah langsung dapat dilaksanakan dalam akuntansi 
wakaf, sebagaimana yang dikemukakan Triyuwono (2011).

  The result of the study exhibits that Shari’ah value-added comprises of economic 
(monetary), mental, and spiritual ones. Economic value-added is the one that can 
be measured in monetary term. Mental and spiritual value-added inversely cannot 
be measured. In the holistic sense of Shari’ah value-added, all types of value-added 
(i.e. economic, mental, and spiritual value-added) are required, processed, and 
distributed in halal-way.9 

9  Triyuwono, Iwan. 2011. “Mengangkat Sing Liyan untuk Formulasi Nilai Tambah Syariah.” Jurnal Akuntansi Multiparadigma. Vol. 2, 
No. 2, Hlm. 186-200 (15). Directory of Open Access Journals.
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 Kegiatan operasional wakaf adalah kegiatan penciptaan nilai tambah (value 
added creation), sehingga teori SVA ini lebih tepat digunakan untuk memahami 
akuntansi wakaf. Secara terpisah, laporan keuangan dari aktivitas wakaf adalah 
laporan terkait nilai tambah yang dihasilkan dari pengelolaan aset wakaf, yang 
mana hal ini menuntut adanya kompetensi nazhir yang baik. Lembaga-lembaga 
wakaf atau para nazhir secara berjamaah dan ta’awun merupakan bagian dari 
sistem perwakafan di dunia. Implikasinya akan terwujud sesuai tujuannya untuk 
membangun sistem perwakafan, yaitu: 
 a. Untuk meningkatkan jumlah wakif (literasi dan kesadaran).
 b. Untuk meningkatkan jumlah dan diversifikasi harta benda wakaf (kreatif, 

inovatif, dan memanfaatkan teknologi informasi agar tidak terjadi kesenjangan 
digital—digital deviden).

 c. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan (termasuk layanan dan tata kelola 
yang baik—good governance).

 d. Untuk meningkatkan nilai tambah harta benda wakaf (jiwa bisnis—sense 
of business, kewirausahaan—entrepreneurship, dan penciptaan nilai—value 
creation).

 e. Untuk meningkatkan kualitas hidup, dakwah, dan martabat umat (kemaslahatan 
bagi para mauquf ‘alaih).10

PERLAKUAN HARTA WAKAF DALAM AKUNTANSI DI 
INDONESIA

Dalam perkembangannya, harta wakaf yang dikelola nazhir harus dilaporkan dalam 
bentuk laporan keuangan, sebagaimana yang diatur dalam PSAK 112 tentang 
Penyajian dan Pelaporan Akuntansi Wakaf. Dalam poin 18-25 disebutkan bahwa 
aset wakaf yang dapat dikelola oleh nazhir adalah jika wakif telah mengalihkan 
kendali atas pengelolaan aset wakif kepada nazhir dengan terpenuhinya kondisi 
pengendalian aset secara hukum, yang berarti telah dibuatkan akta wakafnya dan 
hal yang terkait dengan aspek hukum atas aset tersebut. Dalam hal ini, telah terjadi 
pengalihan atas manfaat ekonomi dari aset wakaf, sehingga manfaat ekonominya 
tidak lagi dirasakan oleh para wakif, melainkan untuk kesejahteraan masyarakat. 
Pengalihan secara hukum dan manfaat ekonomi aset wakaf ini tidak berlaku jika 
wakif melakukan wakaf wasiat dan wakaf wa’ad. Akuntansi tidak akan mencatat 
dan mengakui aset wakaf bagi wakaf wasiat pada saat terjadinya pemberian 
wasiat kepada nazhir karena nazhir akan mengakui aset wasiat tersebut jika wakif 
telah meninggal dunia. Begitu pula dengan wakaf wa’ad (janji), nazhir tidak akan 
mengakui aset yang baru akan diperoleh di masa yang akan datang. Selain bentuk 
wakaf tersebut, dalam PSAK 112, nazhir diperkenankan mengelola wakaf yang 
berbatas waktu, yang mana hal ini disebut sebagai wakaf temporer. Bentuk wakaf 

10 Setiawan, Nanda Putra. 2018. Materi Wakaf Produktif: Strategi Membangun Operasional Nazhir yang Mandiri. Jakarta: IMZ 
Dompet Dhuafa University.
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ini akan diakui nazhir pada sisi liabilitas, yang mana nazhir berkewajiban untuk 
mengembalikan aset wakaf jika waktunya sudah selesai. Selain itu, nazhir menerima 
wakaf permanen, yaitu wakaf yang tidak berbatas waktu dan syarat.
 Pencatatan perlakuan aset wakaf dan modal dari investor, jika aset wakaf 
disewakan, maka surplus wakaf atau sumber pendapatan dari aset wakaf akan 

Gambar 5.1
Prinsip Dasar Pertambahan Nilai pada Wakaf

Sumber: Nanda, 2018.
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diakui sebagai hasil sewa yang akan menjadi keuntungan nazhir11 atau disebut 
sebagai dana tidak terikat. Sementara hasil sewa setelah pembagian keuntungan 
kepada nazhir akan menjadi dana terikat temporer. Sesuai PSAK 45 tentang Laporan 
Entitas Nirlaba, maka penyajian keuntungan pada dana tidak terikat atas nama 
nazhir dan dana terikat temporer atas aktivitas wakaf disajikan dalam laporan yang 
terpisah (Msaidhisyam, 2015). 
 Berdasarkan PSAK 112, pengakuan hasil pengelolaan dan pengembangan 
aset wakaf diakui sebagai tambahan aset wakaf dan imbalan untuk nazhir adalah 
kas atau setara kas dari hasil neto atas pengelolaan dan pengembangan aset wakaf 
tersebut. Dalam PSAK 112 tidak dijelaskan terkait persentase atau nominal imbalan 
bagi para nazhir, namun dijelaskan terkait peruntukan imbalan bagi nazhir. Dalam 
hal ini, imbalan bagi para nazhir adalah imbalan kerja (employee benefits) yang 
diperuntukkan bagi orang-orang yang melaksanakan fungsi administrasi aset 
wakaf, mengelola dan mengembangkan aset wakaf, mengawasi dan melindungi aset 
wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya. Namun secara terinci seharusnya 
peruntukan imbalan nazhir dijelaskan dalam tata kelola nazhir. Persentase imbalan 
nazhir tersebut dijelaskan dalam UU No. 41 Tahun 2004 pada Pasal 12. Dalam pasal 
tersebut dijelaskan bahwa nazhir dapat menerima imbalan dari hasil neto atas 
pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 
10% (sepuluh persen). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa imbalan bagi 
nazhir adalah 10% dari hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf 
yang berbentuk kas atau setara kas. Pada pelaksanaannya, sebelum adanya PSAK 
112, para nazhir mengakui imbal jasa hasil wakaf yang dialokasikan untuk biaya 
operasional nazhir dan menambah harta wakaf (Msaidhisyam, 2015). 
 Selanjutnya, setelah mengetahui pengelolaan aset wakaf, perlu juga diketahui 
jenis-jenis aset wakaf yang dapat dikelola oleh nazhir dan dilaporkan dalam laporan 
keuangan wakaf. Berdasarkan PSAK 112 dan UU No. 41 Tahun 2004, aset wakaf 
adalah harta benda wakaf, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak 
bergerak. Berikut pengklasifikasiannya.
 a. Aset tidak bergerak, seperti hak atas tanah, bangunan, atau bagian bangunan 

di atas tanah, tanaman dan benda lain terkait tanah, hak milik satuan rumah 
susun, dan lain sebagainya.

 b. Aset bergerak, seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak 
kekayaan intelektual, hak sewa, dan lain sebagainya.

 Pengakuan dan pengukuran terkait aset wakaf juga akan berkaitan dengan 
kebijakan akuntansi lainnya, seperti:
 a. Aset wakaf berupa aset tetap yang mengacu pada PSAK 16 tentang Aset Tetap.
 b. Aset wakaf berupa properti investasi yang mengacu pada PSAK 13 tentang 

Properti Investasi.
 c. Aset wakaf berupa aset takberwujud yang mengacu pada PSAK 19 tentang Aset 

Takberwujud.

11 Pemerintah Republik Indonesia. 2004. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jakarta: Sekretariat Negara.
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 d. Aset wakaf berupa sukuk yang mengacu pada PSAK 110 tentang Akuntansi 
Sukuk.

 e. Aset wakaf berupa aset keuangan selain sukuk yang mengacu pada PSAK 71 
tentang Instrumen Keuangan.

 Semua transaksi keuangan lembaga wakaf ini akan dilaporkan dalam lima 
bentuk laporan keuangan nazhir, yaitu: 
 a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode. Aset diklasifikasikan menjadi aset 

lancar dan aset tetap, sementara liabilitas diklasifikasikan menjadi liabilitas 
jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.

 b. Laporan rincian aset wakaf pada akhir periode. Nazhir menyajikan laporan 
perubahan aset wakaf yang mencakup unsur aset wakaf yang diterima dari 
wakif, dan aset wakaf yang berasal dari hasil pengelolaan dan pengembangan.

 c. Laporan aktivitas selama periode tertentu. Unsur aktivitas yang dilaporkan 
meliputi penerimaan wakaf permanen dan temporer, dampak pengukuran 
ulang aset wakaf, hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf, dan penyaluran 
manfaat wakaf.

 d. Laporan arus kas selama periode tertentu.
 e. Catatan atas laporan keuangan.12

RANGKUMAN

Akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112 adalah mengatur pengakuan, pengukuran, 
penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf. Sementara transaksi dan peristiwa 
lain terkait wakaf yang dimaksud dalam pernyataan ini, meliputi penerimaan, 
pengelolaan, dan pengembangan aset wakaf, serta penyaluran manfaat dari aset 
wakaf yang dilakukan oleh nazhir, dan juga penyerahan aset wakaf yang dilakukan 
oleh wakif. Dasar hukum terkait pelaksanaan wakaf di Indonesia terdapat di dalam 
UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan dilengkapi dengan regulasi mengenai 
akuntansi wakaf yang diatur dalam PSAK 112, dan beberapa PSAK yang terkait 
dengan wakaf seperti PSAK 16 tentang Aset Tetap, PSAK 13 tentang Properti 
Investasi, PSAK 19 tentang Aset Takberwujud, PSAK 110 tentang Akuntansi Sukuk, 
serta PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan. 
 Urgensi akuntansi wakaf menyatakan bahwa transaksi wakaf merupakan 
transaksi yang memerlukan pertanggungjawaban bukan hanya kepada manusia 
melainkan kepada Allah SWT. sebagai pemilik amanah wakaf yang hakiki. Selain 
itu pula, wakif tidak memiliki kewenangan untuk menuntut hasil pengembangan 
dan pengelolaan aset wakaf. Sementara nazhir bertanggung jawab atas pengelolaan 
wakaf yang kian hari harus mendatangkan manfaat. Hal ini selaras dengan tujuan 
akuntansi bahwa lembaga wakaf harus memiliki asas going concern. Jika pengelolaan 

12  DSAS IAI. 2018. PSAK 112 tentang Penyajian dan Pelaporan Akuntansi Wakaf. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia..PE
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dan pencatatannya tidak dilaporkan dengan baik, maka yang diragukan adalah 
kompetensi nazhir dalam mengelola aset wakaf.
 Teori akuntansi wakaf merupakan bagian dari akuntansi syariah karena wakaf 
salah satu transaksi/akad dalam muamalah. Teori akuntansi syariah yang dapat 
digunakan pada akuntansi wakaf adalah teori shari’ah enterprise dan shari’ah value 
added. Hubungan teori shari’ah enterprise pada akuntansi wakaf adalah kenyataan 
bahwa nazhir memberikan informasi bukan hanya pada pemegang saham maupun 
wakif, melainkan pada seluruh individu atau masyarakat yang memiliki kepentingan 
terhadap lembaga wakaf, seperti pemerintah, mauquf’alaih, lembaga keuangan 
syariah, dan masyarakat luas pada umumnya, serta lingkungan. Bahkan, pengelola 
wakaf (nazhir) akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT. pada 
hari kiamat kelak. Perlakuan akuntansi syariah terkait transaksi wakaf diatur dalam 
PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf dan secara internasional, akuntansi wakaf diatur 
dalam Standar AAOIFI No. 33 dan beberapa PSAK terkait, sebagaimana yang telah 
dijelaskan sebelumnya.
 

SOAL UJI MANDIRI

 1. Jelaskan definisi akuntansi wakaf menurut pemahaman yang Anda ketahui.
 2. Sebutkan dasar hukum akuntansi wakaf berdasarkan Undang-Undang dan 

Pernyataan Standar Akuntansi Syariah.
 3. Jelaskan urgensi terkait adanya akuntansi wakaf di Indonesia.
 4. Jelaskan hubungan teori shari’ah enterprise dengan praktik operasional 

lembaga wakaf (nazhir).
 5. Bagaimana ruang lingkup perlakuan akuntansi wakaf yang diatur di Indonesia?
 6. Jelaskan hadis terkait tanah di Khaibar dengan praktik akuntansi wakaf.
 7. Jelaskan bentuk laporan keuangan pada lembaga wakaf (nazhir).
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Anggaran 
Lembaga Wakaf

TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:
1. Memahami definisi anggaran lembaga wakaf.
2. Memahami fungsi dan manfaat anggaran bagi lembaga 

wakaf.
3. Mengetahui proses penyusunan anggaran di lembaga 

wakaf.
4. Menyusun anggaran di lembaga wakaf. 
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Pada tanggal 27 Oktober 2015, Bapak Ali, pimpinan Lembaga Wakaf Amanah 
jengkel pada bagian keuangan. Kejengkelan ini terjadi karena bendahara 
melaporkan ketidakcukupan kas untuk membayar gaji staf lembaga yang 
seharusnya dibayarkan setiap bulan pada tanggal 25. Setelah ditelusuri, 
ditemukan bahwa kegagalan pembayaran gaji secara tepat waktu karena adanya 
ketidaktepatan dalam penyusunan anggaran lembaga, serta belum adanya 
pengendalian atas anggaran yang sudah disusun tersebut. Dari ilustrasi ini, kita 
dapat mengetahui pihak-pihak yang seharusnya terlibat dalam penyusunan 
anggaran, jenis-jenis informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan anggaran 
secara tepat, upaya pengendalian, serta pihak-pihak yang seharusnya 
bertanggung jawab dalam pengendalian anggaran, dan lain sebagainya. 

PENGANTAR

Daft (2010) menyatakan manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi 
secara efektif dan efisien melalui merencanakan, mengorganisir, memimpin, 
dan mengendalikan. Sementara Griffin (2016) berpendapat bahwa manajemen 
dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aktivitas (termasuk merencanakan dan 
mengambil keputusan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan) yang 
mengarahkan sumber daya organisasi (sumber daya manusia, keuangan, fisik, dan 
informasi) untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 
 Anggaran merupakan bagian dari perencanaan, khususnya terkait aktivitas 
keuangan organisasi. Sama halnya dengan organisasi lainnya, lembaga wakaf 
harus membuat anggaran untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi. Jika 
tidak membuat anggaran secara tepat, lembaga wakaf berpotensi gagal dalam 
menjalankan organisasinya untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan 
umat.
 Lembaga wakaf merupakan organisasi nonprofit yang memiliki sejumlah 
aset wakaf dan mengelolanya untuk memberikan manfaat terbaik bagi penerima 
manfaatnya (Hassan dan Shahid, 2010). Dengan demikian agar lembaga wakaf 
dapat mencapai tujuannya dengan baik, lembaga tersebut harus dijalankan secara 
profesional (Rozalinda, 2015). Salah satu ukuran profesional sebuah organisasi 
adalah adanya anggaran, yang dapat menjadi salah satu alat mengukur kinerja 
dengan menilai pencapaiannya (Smillie, 1995). 
 Anggaran pada lembaga wakaf memiliki peran yang berbeda dibanding 
peranannya pada perusahaan bisnis. Pada perusahaan, anggaran ditetapkan dengan 
titik berat pada target penerimaan. Untuk itu, produksi dan pemasaran akan dikelola 
untuk menetapkan target penerimaan ini. Pada lembaga wakaf, anggaran merupakan 
penerjemahan dari rencana aktivitas atau program organisasi dan sumber dana PE
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yang dibutuhkan. Dengan demikian dapat dikatakan anggaran pada lembaga wakaf 
dimulai dari program atau aktivitas yang direncanakan dan kemudian dinyatakan 
dalam satuan uang, untuk selanjutnya disesuaikan dengan anggaran penerimaan.
 Setelah anggaran disusun, penerimaan dan pengeluaran aktual harus 
dibandingkan dengan penerimaan dan pengeluaran yang dianggarkan, untuk 
memastikan diterapkannya rencana yang sudah disusun. Anggaran digunakan 
untuk dua tujuan yang berbeda, yaitu: perencanaan dan pengendalian. Perencanaan 
meliputi pengembangan tujuan dan menyiapkan berbagai anggaran untuk mencapai 
tujuan tersebut. Sementara pengendalian melibatkan pengumpulan umpan balik 
untuk memastikan bahwa rencana dilaksanakan secara tepat dan dimodifikasi 
sesuai perubahan situasi (Garrison, 2012).

DEFINISI ANGGARAN

Beberapa penulis buku akuntansi manajemen mengemukakan beberapa definisi 
anggaran, di antaranya:
 1. Hansen dan Mowen (2007) menyatakan bahwa anggaran adalah komponen 

kunci dari perencanaan, yaitu rencana keuangan untuk masa depan yang 
mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. 
Sebelum mempersiapkan anggaran, organisasi seharusnya mengembangkan 
suatu rencana strategis, yang mana rencana strategis mengidentifikasi strategi-
strategi untuk berbagai aktivitas dan operasi di masa yang akan datang, 
biasanya mencakup sekurang-kurangnya 5 tahun.   

 2. Garrison (2012) menyatakan bahwa anggaran adalah rencana terinci mengenai 
masa depan yang biasanya dinyatakan dalam bentuk kuantitatif formal.

 3. Munandar (2001) menyatakan anggaran adalah suatu rencana yang disusun 
secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan 
dalam unit atau satuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu yang akan 
datang. 

 4. Welsch (2000) menyatakan bahwa anggaran juga dapat diartikan sebagai istilah 
perencanaan untuk pengendalian laba secara menyeluruh, yang mana dapat 
didefinisikan secara luas sebagai suatu anggaran sistematis dan formal untuk 
perencanaan, pengoordinasian, dan pengendalian tanggung jawab manajemen. 

 5. Nafarin (2000) menyatakan bahwa anggaran merupakan rencana tertulis 
mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk 
jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi 
dapat juga dinyatakan dalam satuan barang maupun jasa.  

 6. Sofyan (1996) menyatakan bahwa anggaran merupakan suatu pendekatan 
yang sistematis dan formal untuk tercapainya pelaksanaan fungsi perencanaan 
sebagai alat bantu pelaksanaan tanggung jawab manajemen. PE
NE

RB
IT

SA
LE

MBA
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 Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran 
merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang mencakup seluruh 
aktivitas organisasi, yang dinyatakan dalam satuan uang (unit moneter), dan berlaku 
untuk jangka waktu yang akan datang. 

KARAKTERISTIK SISTEM PENGANGGARAN YANG BAIK

Sistem penganggaran yang baik harus berguna bagi perencanaan dan pengendalian 
yang efektif. Perencanaan yang baik tanpa pengendalian yang efektif akan membuang 
waktu dan sumber daya. Berikut beberapa karakteristik sistem penganggaran yang 
baik (Garrison, 2012).
 a. Adanya umpan balik atas kinerja.
  Sistem penganggaran yang baik akan menyediakan umpan balik atas kinerja 

secara rutin. Untuk menilai kinerja tersebut, secara berkala anggaran akan 
dibandingkan dengan realisasinya. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana 
pencapaian anggaran (rencana penerimaan dan pengeluaran yang ditargetkan). 
Jika pencapaian masih sedikit, manajemen akan mengambil tindakan-tindakan 
perbaikan supaya realisasi anggaran tersebut tercapai. Selain itu, pencapaian 
(realisasi) anggaran yang jauh melebihi target dapat memberikan umpan 
balik yang positif (adanya reward yang bisa berupa bonus atau promosi) bagi 
pihak-pihak yang terkait. Keduanya menunjukkan kalau anggaran memberikan 
umpan balik atas kinerja. 

 b. Adanya insentif moneter dan nonmoneter.
  Agar anggaran dapat direalisasikan sesuai target, lembaga perlu memberikan 

insentif bagi para stafnya. Insentif ini bisa berbentuk moneter, seperti 
adanya bonus, kenaikan gaji, tunjangan komunikasi dan transportasi, dan 
lain sebagainya. Selain itu untuk insentif nonmoneter bisa berbentuk adanya 
promosi jabatan, penyediaan ruangan kerja yang nyaman, dan lain sebagainya. 

 c. Adanya partisipasi dalam penganggaran.
 d. Adanya standar yang realistis.
 e. Biaya yang dapat dikendalikan.
 f. Berbagai ukuran dalam menilai kinerja.
 

MANFAAT ANGGARAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan lembaga wakaf, lembaga wakaf tentunya 
harus menyusun anggaran. Anggaran ini mempunyai beberapa manfaat (Hansen 
dan Mowen, 2007), di antaranya:
 1. Memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan.
  Pimpinan menetapkan anggaran dalam rapat tahunan guna memastikan 

tercapainya tujuan organisasi. Anggaran yang ditetapkan pimpinan ini 
kemudian diberikan pada para manajer untuk membuatnya sesuai fungsi/PE
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bagian yang dikelolanya. Dengan penugasan ini tentunya para manajer, beserta 
staf-stafnya mau tidak mau harus membuat perencanaan secara akurat.  

  Ilustrasi 
  Sebuah lembaga wakaf yang bergerak dalam bidang pendidikan dan kesehatan 

bagi kaum duafa merencanakan akan membangun 10 klinik di 10 daerah 
tertinggal, sehingga pimpinan lembaga wakaf tersebut akan meminta manajer 
program membuat anggaran kebutuhan dana untuk pembangunan klinik dan 
manajer pemasaran membuat anggaran penerimaan dana untuk pembangunan 
klinik.

 2. Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan 
keputusan.

  Anggaran jangka pendek biasanya dibuat untuk satu tahun, sementara 
anggaran jangka panjang dapat memiliki jangka waktu 5 sampai 10 tahun. Pada 
pertengahan jangka waktu anggaran, pencapaian ini akan dievaluasi. Evaluasi 
ini bisa membuat terjadinya perubahan strategi untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan.

  Ilustrasi 
  Lembaga wakaf pada ilustrasi sebelumnya menganggarkan akan memperoleh 

penerimaan dana pembangunan klinik sebesar Rp60.000.000 per klinik atau 
total Rp600.000.000. Ternyata sampai pertengahan tahun baru diperoleh 
dana sebesar Rp180.000.000, sehingga pimpinan kemudian merevisi target 
pembangunan menjadi 8 klinik dan sejumlah kebutuhan peralatan klinik 
yang kemudian membuat anggaran kebutuhan dana per klinik menjadi 
Rp55.000.000. Selain itu, pimpinan juga meningkatkan pemasaran program, 
yang mana selama ini hanya dilakukan melalui media sosial, saat ini ditambah 
dengan pemasangan iklan di sejumlah surat kabar dan memasarkan program-
program tersebut ke sejumlah sekolah dan perkantoran.   

 3. Menyediakan standar evaluasi kinerja.
  Salah satu sarana untuk mengevaluasi kinerja manajer adalah anggaran. Pada 

pertengahan maupun akhir tahun akan dievaluasi mengenai seberapa besar 
pencapaian target anggaran seorang manajer. Hasil evaluasi ini bisa menjadi 
dasar pemberian bonus maupun kenaikan tunjangan dan jabatan.

  Ilustrasi 
  Jika target penerimaan yang dimuat di anggaran tercapai, maka jabatan staf 

pemasaran bisa naik menjadi manajer. Begitupun sebaliknya, jika target 
pengeluaran tidak tercapai, maka rencana pemberian bonus ataupun kenaikan 
tunjangan dan jabatan dapat ditangguhkan.PE
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 4. Memperbaiki komunikasi  dan koordinasi.
  Agar tujuan organisasi tercapai dengan baik, pimpinan mengomunikasikan 

tujuan-tujuan tersebut kepada para manajer. Namun terkait anggaran, agar 
anggaran yang dibuat dapat mendukung tujuannya, para manajer juga harus 
saling berkoordinasi. Hal ini dikarenakan anggaran suatu bagian tidak bisa 
dilepaskan dengan anggaran bagian yang lain. Dalam membuat anggaran 
tersebut, manajer harus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan para stafnya 
untuk melihat kemampuan mereka dalam memenuhi target. 

  Ilustrasi 
  Manajer pemasaran mengumpulkan para stafnya yang berjumlah 3 orang (A, B, 

dan C). Manajer pemasaran akan menanyakan ke masing-masing staf tersebut 
terkait seberapa besar kemampuan mereka memenuhi target penerimaan dana 
untuk pembangunan klinik. Ternyata mereka menargetkan penerimaan dana 
per bulan masing-masing sebesar Rp15.000.000 untuk staf A, Rp15.000.000 
untuk staf B, dan Rp.20.000.000 untuk staf C, sehingga totalnya mencapai 
Rp50.000.000 per bulan atau Rp600.000.000 setahun. Namun karena 
sampai pertengahan tahun baru diperoleh dana sebesar Rp180.000.000, 
manajer pemasaran tersebut kemudian mengomunikasikannya kepada 
pimpinan. Dalam sebuah pertemuan, pimpinan menyimpulkan bahwa besar 
kemungkinannya target penerimaan tidak tercapai, sehingga pimpinan 
akan merevisi target jumlah klinik yang dibangun, sementara manajer 
program akan merevisi kebutuhan dana per klinik. Hal ini menunjukkan 
bahwa anggaran akan membentuk komunikasi dan koordinasi dalam suatu 
organisasi.

PROSES ANGGARAN

Umumnya proses penganggaran dimulai paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya 
tahun fiskal untuk memastikan bahwa anggaran disetujui oleh pimpinan sebelum 
dimulainya tahun yang baru. Fiscal Management Associates (2015) mengungkapkan 
setidaknya terdapat lima langkah dalam mengembangkan anggaran, yaitu: 
 a. Membentuk sebuah tim anggaran.
 b. Membuat kalender anggaran.
 c. Menyiapkan proses penganggaran.
 d. Menyusun anggaran.
 e. Memantau anggaran.

Membentuk Sebuah Tim Anggaran
Pihak yang mempunyai tanggung jawab utama dalam mempersiapkan anggaran 
lembaga wakaf adalah direktur keuangan, beserta para stafnya. Direktur keuangan PE
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Manajer 
Program

Direktur 
Pengembangan Bendahara

Direktur 
SDM

Direktur
Utama

nantinya menyusun anggaran dengan arahan dari direktur utama, input dari direktur 
sumber daya manusia, komite keuangan, direktur pengembangan, dan tentunya dari 
manajer program. Gambar 6.1 memaparkan mengenai tim anggaran tersebut.  

Membuat Kalender Anggaran
Agar penyusunan anggaran berjalan efektif, tim perlu merumuskan kalender 
anggaran yang memuat aktivitas-aktivitas dalam penyusunan anggaran, beserta 
target waktunya. Tabel 6.1 merupakan contoh pembuatan kalender anggaran pada 
sebuah organisasi.
 Selain menggunakan kalender masehi dengan periode yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember setiap tahunnya, tahun anggaran juga dapat menggunakan 
kalender hijriah. Hal ini tergantung kesepakatan para pimpinan di lembaga wakaf. 
Beberapa lembaga sosial keagamaan di Indonesia menggunakan tahun hijriah 
untuk penganggaran dan pelaporan keuangan karena pada umumnya masyarakat 
Indonesia lebih banyak berdonasi di bulan Ramadhan.

Gambar 6.1
Tim Anggaran

Sumber: Fiscal Management Associates, 2015.

Direktur Keuangan 
dengan Staf Keuangan

PE
NE

RB
IT

SA
LE

MBA



116 Akuntansi dan Manajemen Wakaf

Tabel 6.1
Kalender Anggaran (Akhir Tahun Fiskal, Tanggal 31 Desember)

Aktivitas Juli Agus Sep Okt Nov Des
Menyiapkan revisi anggaran semesteran untuk periode 
berjalan berdasarkan hasil aktual dari kuartal 1 dan 
kuartal 2.
Memperoleh persetujuan komite keuangan terkait revisi 
anggaran semesteran untuk periode berjalan.
Memulai proses penganggaran untuk tahun depan: 
identifikasi tim dan jadwal waktu penganggaran, 
mengumpulkan sejumlah informasi yang diperlukan 
untuk mengembangkan anggaran biaya dan pendapatan.
Menyusun draf anggaran untuk tahun depan dengan 
menggabungkan sejumlah usulan, baik dari staf fiskal 
maupun staf program.
Memeriksa kembali draf anggaran dengan manajer 
senior dan menyertakan komentar dan rekomendasinya 
(bila ada).
Mengirimkan draf anggaran, beserta narasinya ke 
komite keuangan dan menyertakan komentar dan 
rekomendasinya (bila ada).
Mengirimkan draf anggaran tersebut ke rapat pengurus 
lembaga (yang dihadiri oleh para pengawas dan anggota 
direksi) untuk mendapatkan persetujuan terkait anggaran 
yang disusun.
Memperbarui template arus kas untuk periode 12 bulan 
yang akan datang.

Sumber: Fiscal Management Associates, 2015.

Menyiapkan Proses Penganggaran
Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menyiapkan proses penganggaran, yaitu:
 1. Menyusun tujuan keuangan.
  Dalam rapat tahunan, manajemen lembaga wakaf menyepakati tujuan keuangan 

yang akan dicapai lembaga dalam satu tahun (tujuan keuangan terkait rencana 
taktis) ataupun selama beberapa tahun ke depan (tujuan keuangan terkait 
rencana strategis). Tujuan keuangan ini tentunya terkait dengan program yang 
akan digulirkan oleh lembaga wakaf.

 2. Mengumpulkan data dan membangun template anggaran.
  Dalam menyusun anggaran harus dikumpulkan data-data yang terkait. 

Salah satu anggaran yang dibuat, misalnya anggaran biaya. Anggaran biaya 
terdiri dari biaya gaji, biaya pemasaran, biaya listrik, biaya alat tulis kantor, 
dan lain sebagainya. Dengan demikian data yang diperlukan adalah total gaji 
yang dibayarkan selama sebulan, rencana kenaikan gaji, jumlah bonus, dan PE
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tunjangan, beserta rencana waktu pemberiannya. Demikian halnya dengan 
biaya listrik, perlu dipelajari berapa rata-rata kWh pemakaian listrik dan 
jumlah pembayaran listrik setiap bulannya, beserta prediksi besarnya kenaikan 
biaya listrik per kWh. Pimpinan lembaga wakaf juga perlu membuat template 
anggaran untuk dibagikan ke masing-masing bagian, yang mana di dalamnya 
memuat format anggaran dan pembagian jangka waktunya (mingguan, bulanan, 
kuartalan, atau tahunan).   

 3. Meramalkan hasil penerimaan tahun berjalan.
  Untuk membuat anggaran penerimaan, pimpinan perlu membuat proyeksi 

penerimaan tahun berjalan. Sebagai contoh, jika lembaga wakaf mempunyai 
beberapa program, seperti: pendirian rumah sakit, sekolah, wakaf produktif 
terkait pengadaan sawah untuk pesantren yatim, dan lain sebagainya, maka 
dari masing-masing program tersebut perlu diketahui besarnya proyeksi 
penerimaan dalam satu tahun.  

 4. Memulai pertemuan tim.
  Untuk menyusun anggaran sebuah bagian, tim yang terlibat harus mengadakan 

pertemuan. Bagian tersebut menyepakati target-target pencapaian, asumsi-
asumsi dalam mengembangkan anggaran tersebut, kemudian penyusunan 
anggarannya. Anggaran yang sudah disusun oleh suatu bagian selanjutnya 
digabungkan dengan anggaran bagian lain untuk membuat anggaran organisasi 
secara keseluruhan. Tidak menutup kemungkinan, anggaran suatu bagian akan 
direvisi lagi sesuai ketersediaan sumber daya organisasi.

Menyusun Anggaran
Pada tahap penyusunan anggaran terdapat empat hal yang perlu dilakukan, di 
antaranya:
 1. Menyusun anggaran biaya (pengeluaran).
  Dalam menyusun anggaran biaya, lembaga wakaf menguraikan biaya-biaya 

yang terjadi di organisasi. Selanjutnya, menetapkan biaya per unit (untuk 
anggaran variabel), biaya rata-rata (untuk anggaran tetap), dan proyeksi 
kenaikan masing-masing biaya. Umumnya, jenis biaya yang ada di lembaga 
wakaf adalah biaya gaji, biaya pemasaran program, biaya listrik, biaya alat tulis 
kantor, dan lain sebagainya.

 2. Menyusun anggaran pendapatan (penerimaan) dan merencanakan beberapa 
alternatif skenario pencapaian kinerja.

  Untuk menyusun anggaran pendapatan, manajer program menetapkan target 
penerimaan masing-masing program. Namun target ini bisa saja tidak tercapai, 
sehingga perlu dibuat beberapa alternatif skenario pencapaian kinerja. 

 3. Meramalkan arus kas.
  Lembaga wakaf membuat ramalan arus kas dengan menyusun anggaran kas. 

Anggaran kas ini berisi penerimaan kas, pengeluaran kas, saldo kas minimal 
(saldo kas yang harus tersedia), dan saldo akhir kas. PE
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 4. Meminta persetujuan badan pengurus, dengan langkah-langkah berikut:
a. Penyerahan draf anggaran ke komite keuangan.
b. Manajemen senior dan staf keuangan membuat revisi anggaran.
c. Persetujuan oleh komite keuangan dan penyerahan draf anggaran ke badan 

pengurus.
d. Badan pengurus menyetujui anggaran tersebut sebelum tahun anggaran 

baru dimulai.

Memantau Anggaran
Dalam memantau anggaran, ada dua hal yang perlu ditetapkan, yaitu pejabat yang 
bertanggung jawab memantau anggaran, baik secara bulanan maupun secara 
kuartalan, beserta jenis anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. Tabel 6.2 
menjabarkan hal tersebut.
 Organisasi Propel Nonprofit (2015) menetapkan 10 langkah penyusunan 
anggaran tahunan, yakni:
 1. Menentukan target waktu. 

a. Menetapkan tanggal target untuk persetujuan pimpinan. 
b. Memberikan waktu untuk masing-masing tahapan, termasuk memeriksa 

kembali dan berdiskusi.
c. Persetujuan sebelum dimulainya tahun fiskal.

 2. Menyetujui tujuan-tujuan organisasi.   
a. Memprioritaskan program-program yang sesuai dengan tujuan organisasi.
b. Menyusun tujuan keuangan organisasi.
c. Mengklarifikasi tujuan tahunan dari rencana staregis.

Tabel 6.2
Pemantauan Anggaran secara Bulanan dan Kuartalan

Bulanan Kuartalan
Manajer Program Direktur Eksekutif Dewan Direksi

	Anggaran dan aktualisasi 
penerimaan dan beban 
untuk program yang 
menjadi tanggung 
jawabnya.

	Anggaran dan aktualisasi 
penerimaan dan beban 
untuk:
a. Masing-masing 

program
b. Untuk organisasi 

secara keseluruhan
	Anggaran neraca
	Anggaran akhir tahun
	Anggaran kas

	Catatan manajemen
	Anggaran dan aktualisasi 

penerimaan dan beban 
untuk:
a. Masing-masing 

program
b. Untuk organisasi 

secara keseluruhan
	Anggaran neraca
	Anggaran akhir tahun
	Anggaran kas
	Catatan kinerja utama

Sumber: Fiscal Management Associates, 2015.PE
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 3. Memahami kondisi keuangan saat ini.
a. Menelaah pendapatan dan biaya tahun berjalan dibandingkan dengan 

anggaran.
b. Meramalkan pendapatan dan biaya akhir tahun.
c. Menganalisis dan memahami berbagai varians. 

 4. Menyetujui pendekatan anggaran.
a. Menetapkan peran dan tanggung jawab.
b. Menyetujui otoritas untuk membuat keputusan.
c. Menyetujui persentase ketidakpastian yang dapat ditolerir.

 5. Mengembangkan draf anggaran biaya.
a. Menentukan biaya untuk mencapai tujuan-tujuan program.
b. Menentukan biaya untuk mencapai tujuan organisasi dan tujuan strategis.

 6. Mengembangkan draf anggaran pendapatan.
a. Memproyeksikan pendapatan berdasarkan aktivitas-aktivitas pengumpulan 

dana (fund raising) dan penerimaan dana.
b. Memproyeksikan pendapatan baru berdasarkan aktivitas-aktivitas baru.

 7. Menelaah draf anggaran.
a. Memverifikasi bahwa draf sudah memenuhi tujuan program dan organisasi.
b. Menelaah dan mendiskusikan semua asumsi yang digunakan.
c. Membuat penyesuaian berdasarkan tujuan dan kapasitas untuk dipadankan 

dengan pendapatan dan beban.
d. Menelaah draf akhir untuk semua tujuan dan sasaran.

 8. Menyetujui anggaran.
a. Menyajikannya pada berbagai komite terkait.
b. Menyajikannya pada dewan untuk meminta persetujuan.

 9. Mendokumentasikan keputusan anggaran.
a. Membuat kertas kerja anggaran konsolidasi dan mengajukannya.
b. Menuliskan semua asumsi pada anggaran tersebut.

 10. Mengimplementasikan anggaran
a. Menetapkan tanggung jawab manajemen.
b. Menghubungkannya dengan sistem akuntansi.
c. Memantau dan merespons perubahan sesuai kebutuhan.

 Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga wakaf minimal 
membuat anggaran yang terdiri dari:
 1. Anggaran penerimaan.
 2. Anggaran pengeluaran.
 3. Anggaran kas.
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RANGKUMAN

 1. Anggaran adalah rencana keuangan formal dan ditulis untuk satu tahun.
 2. Anggaran diperlukan untuk memudahkan pencapaian tujuan organisasi.
 3. Penyusunan anggaran membuat adanya kerjasama tim dan koordinasi 

antarbagian.
 4. Anggaran merupakan bagian dari pengendalian yang memberikan umpan balik 

atas pencapaian kinerja.

ILUSTRASI SOAL

Lembaga Wakaf “Fastabiqul Khairat” mempunyai tujuan utama menjadi lembaga 
wakaf yang berkontribusi untuk kesejahteraan umat, khususnya di bidang 
pendidikan. Untuk itu lembaga wakaf ini merencanakan salah satu program pada 
tahun 2018, yakni penggalangan dana wakaf produktif berupa pembangunan kios 
dan kontrakan di daerah yang dekat dengan perkantoran dan perguruan tinggi. 
Pendapatan sewa nantinya akan disalurkan untuk mendanai operasional pesantren. 
Pesantren mempunyai kebijakan subsidi silang, yang mana anak-anak dari keluarga 
mampu dibebani biaya pendidikan, sementara anak yatim dan anak kurang mampu 
dapat memperoleh pendidikan secara gratis. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 
program pendidikan gratis ini berasal dari subsidi silang dan hasil pengelolaan 
wakaf produktif pesantren. Dengan demikian, semakin besar hasil pengelolaan 
wakaf produktif, semakin banyak anak yatim dan anak kurang mampu yang dapat 
memperoleh pendidikan di pesantren tersebut secara gratis. 
 Kios dan kontrakan akan dibangun di atas lahan seluas 480 m2 (32 × 15 m). 
Perkiraan harga tanah sebesar Rp1.000.000 per m2. Sementara biaya pembangunan 
kios sebesar Rp1.200.000 per m2, yang mana diperkirakan dapat dibangun 5 
unit kios dengan ukuran 8 × 6 m2. Lantai 2 dan 3 berisi ruangan-ruangan untuk 
dikontrakkan yang masing-masing berukuran 4 × 3 m2, sebanyak 20 unit per lantai 
(atau totalnya 40 unit) dengan biaya pembangunan sebesar Rp1.300.000 per unit, 
dan biaya perabot sebesar Rp2.500.000 per unit yang dikontrakkan. Perabot unit-
unit yang dikontrakkan terdiri dari tempat tidur senilai Rp1.500.000, lemari senilai 
Rp700.000, dan meja kursi senilai Rp300.000. Sisa lahan seluas 240 m2 [(5 × 30) 
+ (2 × 30) + (15 × 2)] digunakan untuk lahan parkir dan fasilitas umum lainnya 
dengan perkiraan biaya sebesar Rp100.000 per m2. Selain itu ada biaya arsitektur 
sebesar Rp20.000.000 dan biaya perizinan sebesar Rp10.000.000. Berdasarkan data 
tersebut, berikut penjabaran biaya program.
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No. Nama Program Luas/
Jumlah Satuan Harga Satuan

(Rp)
Jumlah

(Rp)
1. Pembelian lahan 480 m2 1.000.000 480.000.000 
2. Pembangunan kios 240 m2 1.200.000 288.000.000 
3. Pembangunan kontrakan 480 m2 1.400.000 672.000.000 
4. Perabot unit yang 

dikontrakkan
40 paket 2.500.000 100.000.000 

5. Pembangunan fasilitas 
umum

240 m2 100.000 24.000.000 

6. Biaya arsitektur 1 paket 20.000.000 20.000.000 
7. Biaya perizinan 1 paket 10.000.000 10.000.000 

Total   1.594.000.000 
    
 Program-program ini kemudian dikomunikasikan ke bagian pengumpulan 
dana (fund raising). Bagian pengumpulan dana inilah yang akan menggalang wakaf 
produktif dalam bentuk wakaf tunai. Ada beberapa bentuk skema wakaf yang 
ditawarkan, yaitu: (1) pembelian perabot unit yang dikontrakkan, dan (2) wakaf 
tunai langsung menggunakan kupon, yang nilainya mulai dari Rp10.000 sampai 
Rp100.000.000. Dalam hal ini, bagian penelitian dan pengembangan memetakan 
potensi, sementara bagian pemasaran membuat target pemasaran. 

No. Skema Wakaf Nilai (Rp) Target Donatur Jumlah (Rp)
1. Pembelian perabot unit yang 

dikontrakkan
Tempat tidur (X) 1.500.000 40 60.000.000
Lemari (Y) 700.000 40 28.000.000
Meja (Z)   300.000 40 12.000.000
Subtotal 100.000.000

2. Wakaf tunai langsung Target Kupon
A 10.000 17.200 172.000.000
B 50.000 8.440 422.000.000
C 100.000 2.000 200.000.000
D 1.000.000 400 400.000.000
E 10.000.000 20 200.000.000
F 50.000.000 2 100.000.000
Subtotal 1.494.000.000

Total 1.594.000.000
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Berikut rancangan pilihan donasi, nama paket, dan sasaran donatur.

No. Pilihan Donasi (Rp) Nama Paket Sasaran Donatur
1. 10.000 A Siswa, mahasiswa, jamaah masjid, dan umum
2. 50.000 B Mahasiswa, jamaah masjid, umum, dan kantor
3. 100.000 C Pegawai
4. 1.000.000 D Pegawai dan pengusaha 
5. 10.000.000 E Sekolah dan lembaga-lembaga lainnya
6. 50.000.000 F Perusahaan 
7. 1.500.000 X Pegawai, pengusaha, dan lembaga 
8. 700.000 Y Pegawai dan pengusaha 
9. 300.000 Z Jamaah masjid, pegawai, dan pengusaha 

 Target pencapaian untuk wakaf tanah dan pembangunannya pada kuartal I 
sebesar 10%, kuartal II sebesar 30%, kuartal III sebesar 40%, dan kuartal IV sebesar 
20%. Sementara untuk wakaf perabot unit yang dikontrakkan akan mulai dipasarkan 
pada kuartal III sebesar 20% dan kuartal IV sebesar 80%.  
 Untuk biaya yang dikeluarkan setiap bulannya oleh Lembaga Wakaf “Fastabiqul 
Khairat” terdiri dari biaya gaji, biaya listrik, biaya komunikasi dan Internet, biaya 
alat tulis kantor, biaya transportasi, biaya rapat, dan biaya-biaya lainnya (termasuk 
biaya pemeliharaan dan perbaikan). Setiap bulannya, lembaga wakaf ini membayar 
gaji untuk 7 orang pegawai yang terdiri dari 4 orang staf, 2 orang manajer, dan 1 
orang pimpinan; yang mana gajinya masing-masing sebesar Rp2.000.000 per staf, 
Rp3.000.000 per manajer, dan Rp4.000.000 untuk pimpinan. Sementara berikut 
rata-rata biaya lainnya setiap bulan.
 a. Biaya listrik sebesar Rp300.000.   
 b. Biaya komunikasi dan Internet sebesar Rp500.000. 
 c. Biaya alat tulis kantor sebesar Rp200.000. 
 d. Biaya transportasi sebesar Rp1.000.000.  
 e. Biaya rapat sebesar Rp400.000. 
 f. Biaya-biaya lainnya (termasuk biaya pemeliharaan dan perbaikan) sebesar 

Rp100.000. 

 Berdasarkan pengalaman sebelumnya, untuk mencapai target penerimaan dan 
pelaporan, aktivitas biasanya meningkat di kuartal ketiga dan keempat. Hal ini tentu 
saja berimbas pada kenaikan biaya listrik, biaya alat tulis kantor, dan biaya rapat 
sebesar 5% pada kuartal ketiga dan sebesar 10% pada kuartal keempat. Sementara 
biaya komunikasi dan Internet, serta biaya transportasi hanya meningkat pada 
kuartal keempat sebesar 10%. Selain biaya-biaya tersebut, ada biaya lembur sebesar 
5% dari gaji pada kuartal ketiga dan 8% dari gaji pada kuartal ketiga.PE
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 Saldo awal kas di bank adalah Rp300.000.000 dan berdasarkan data 
sebelumnya terdapat bagi hasil bank yang masuk ke rekening setiap bulannya 
sebesar Rp300.000. Selain itu ada target penerimaan infak untuk operasional 
lembaga wakaf sebesar Rp20.000.000 setiap bulannya. Pembayaran ke pihak ketiga 
untuk tanah dan pembangunan pada kuartal I sebesar 20%, kuartal III sebesar 50%, 
dan kuartal IV sebesar 30%, sementara untuk perabot unit yang dikontrakkan sesuai 
perolehan dana wakaf perabot.

Jawaban
Anggaran Penerimaan

 Keterangan  Kuartal I 
(Rp)

 Kuartal II 
(Rp)

 Kuartal III 
(Rp)

 Kuartal IV 
(Rp)

 Total 
(Rp)

 Penerimaan 
 Perabot unit yang dikontrakkan 20% 80%
 Tempat tidur (X)  -    -    12.000.000  48.000.000  60.000.000 
  Lemari (Y)  -    -    5.600.000  22.400.000  28.000.000 
 Meja (Z)     -    -    2.400.000  9.600.000  12.000.000 
 Subtotal  -    -    20.000.000  80.000.000  100.000.000 
 Tanah dan pembangunan 10% 30% 40% 20%
  A  17.200.000  51.600.000  68.800.000  34.400.000  172.000.000 
  B  42.200.000  126.600.000  168.800.000  84.400.000  422.000.000 
  C  20.000.000  60.000.000  80.000.000  40.000.000  200.000.000 
  D  40.000.000  120.000.000  160.000.000  80.000.000  400.000.000 
  E  20.000.000  60.000.000  80.000.000  40.000.000  200.000.000 
  F  10.000.000  30.000.000  40.000.000  20.000.000  100.000.000 
 Subtotal  149.400.000  448.200.000  597.600.000  298.800.000  1.494.000.000 
 Total  149.400.000  448.200.000  617.600.000  378.800.000  1.594.000.000 

Anggaran Pengeluaran

 Keterangan  Kuartal I 
(Rp)

 Kuartal II 
(Rp)

 Kuartal III 
(Rp)

 Kuartal IV 
(Rp)

 Total 
(Rp)

 Pengeluaran 
 Gaji  54.000.000  54.000.000  54.000.000  54.000.000  216.000.000 
 Lembur  -    -    2.700.000  4.320.000  7.020.000 
 Listrik  900.000  900.000  945.000  990.000  3.735.000 
 Komunikasi dan Internet  1.500.000  1.500.000  1.500.000  1.650.000  6.150.000 
 Alat tulis kantor  600.000  600.000  630.000  660.000  2.490.000 
 Transportasi  3.000.000  3.000.000  3.000.000  3.300.000  12.300.000 
 Rapat  1.200.000  1.200.000  1.260.000  1.320.000  4.980.000 
 Biaya-biaya lainnya  
 (Termasuk pemeliharaan dan perbaikan)  300.000  300.000  300.000  300.000  1.200.000 
 Total  61.500.000  61.500.000  64.335.000  66.540.000  253.875.000 PE
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Anggaran Kas

 Keterangan  Kuartal I 
(Rp)

 Kuartal II 
(Rp)

 Kuartal III 
(Rp)

 Kuartal IV 
(Rp)

 Total 
(Rp)

 Penerimaan 
 Program wakaf  149.400.000  448.200.000  617.600.000  378.800.000  1.594.000.000 
 Bagi hasil bank  900.000  900.000  900.000  900.000  3.600.000 
 Infak  60.000.000  60.000.000  60.000.000  60.000.000  240.000.000 
 Subtotal  210.300.000  509.100.000  678.500.000  439.700.000  1.837.600.000 
 Pengeluaran 
 Biaya  61.500.000  61.500.000  64.335.000  66.540.000  253.875.000 
 Pembayaran ke pihak ketiga 
  Tanah dan pembangunan  298.800.000  -    747.000.000  448.200.000  1.494.000.000 
  Pemasok  -    -    20.000.000  80.000.000  100.000.000 
 Subtotal  360.300.000  61.500.000  831.335.000  594.740.000  1.847.875.000 
 Kenaikan (penurunan) kas  (150.000.000)  447.600.000  (152.835.000)  (155.040.000)
 Saldo awal kas  300.000.000  150.000.000  597.600.000  444.765.000  300.000.000 
 Saldo akhir kas  150.000.000  597.600.000  444.765.000  289.725.000  289.725.000 

SOAL UJI MANDIRI 

Lembaga Wakaf Amanah Umat mengelola pesantren untuk anak-anak yang berasal 
dari keluarga tidak mampu. Pada awal pendiriannya, pesantren memperoleh tanah 
wakaf seluas 35.000 m2 atau 3,5 hektar. Tanah tersebut sudah digunakan untuk 
bangunan sekolah seluas 9.000 m2; asrama seluas 2.500 m2; serta jalan, taman, 
dan area parkir seluas 3.000 m2. Oleh karena sebagian tanah belum optimal 
pemanfaatannya, maka lembaga wakaf ini berencana menjadikan tanah wakaf 
tersebut sebagai sawah seluas 10.000 m2; kolam ikan seluas 10.000 m2; klinik 
kesehatan seluas 300 m2; serta jalan, taman, dan area parkir klinik seluas 200 m2. 
Program sawah dan kolam ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan makanan 
pokok para santri sekaligus membiayai klinik kesehatan yang diperuntukkan bagi 
para santri, guru, dan masyarakat sekitar.
 Untuk mengefisienkan pengolahan sawah, lembaga wakaf ini berencana 
membeli 1 unit traktor yang harganya sebesar Rp25.000.000. Biaya produksi per 
siklus usaha (masa panen setiap 4 bulan) yang meliputi bibit, pupuk, dan upah 
nilainya diperkirakan sebesar Rp12.000.000. Sementara untuk kolam ikan lele 
terdapat biaya pembuatan kolam sebesar Rp2.000.000. Biaya produksi per siklus 
usaha (masa panen setiap 2,5 bulan) sebesar Rp4.500.000. Pada setiap siklus usaha, 
hasil panen untuk sawah dan kolam ikan lele masing-masing sebesar Rp22.000.000 
dan Rp8.500.000. PE
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 Lembaga wakaf juga memiliki program alternatif lainnya untuk sawah dan 
kolam, yakni dengan pengembangan mina padi. Mina padi merupakan integrasi 
antara pertanian dan budidaya perikanan dalam satu lahan. Hasil produksi mina 
padi untuk setiap siklus usaha diprediksi mencapai 9 ton padi per hektar seharga 
Rp5.000 per kilogramnya dan 1,5 ton ikan nila per hektar seharga Rp30.000 per 
kilogramnya. Biaya produksi untuk setiap siklus usaha sebesar Rp60.000.000 per 
hektar. 
 Klinik kesehatan akan dibangun pada kuartal ketiga dan mulai beroperasional 
di bulan Desember. Biaya pembangunan klinik diperkirakan sebesar Rp2.000.000 
per m2, sementara untuk biaya pembangunan jalan, taman, dan area parkir klinik 
diperkirakan sebesar Rp200.000 per m2. Biaya peralatan sebesar Rp50.000.000, 
biaya obat sebesar Rp3.500.000, biaya listrik sebesar Rp500.000, sementara biaya 
gaji dokter, perawat, dan staf lainnya sebesar Rp10.000.000.   
 Target pencapaian untuk wakaf sawah dan kolam pada kuartal I sebesar 50%, 
kuartal II sebesar 30%, dan kuartal III sebesar 20%. Wakaf yang diperuntukkan bagi 
biaya produksi hanya untuk satu kali siklus usaha. Oleh karena target dana wakaf 
untuk program ini belum tercapai, pimpinan lembaga akan melakukan pinjaman 
ke pihak ketiga sebesar Rp20.000.000 dan berencana melunasinya pada kuartal II 
sebesar 30%, sementara sisanya dilunasi pada kuartal III. Untuk program layanan 
kesehatan ditargetkan perolehan dana wakaf akan dicapai pada kuartal III sebesar 
80% dan kuartal IV sebesar 20%. Pembangunan diperkirakan terealisasi sebesar 
40% pada kuartal III dan selesai pada kuartal IV. Selain itu terdapat saldo dana 
wakaf sebesar Rp80.000.000 dengan bagi hasil bank per bulan sebesar Rp200.000 
dan penerimaan infak rutin sebesar Rp1.000.000 per bulan. 

Diminta: 
 a. Jelaskan program yang akan dipilih oleh Lembaga Wakaf Amanah Umat. 

Apakah program sawah dan kolam ikan lele secara terpisah atau program 
pengembangan mina padi (terintegrasi)?

 b. Susun anggaran penerimaan dana program, serta anggaran kas terkait program 
sawah, kolam ikan, dan layanan kesehatan bagi Lembaga Wakaf Amanah Umat.
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Akuntansi Pemberdayaan 
Aset Tanah Wakaf Produktif

TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:
1. Menjelaskan pengertian pemberdayaan aset tanah wakaf 

produktif.
2. Menjabarkan pemberdayaan aset tanah wakaf produktif.
3. Menjelaskan jenis-jenis usaha produktif.
4. Memahami akuntansi pemberdayaan aset tanah wakaf 

produktif. 

B A B  7

127

Muthmainah
Nyata Nugraha
Slamet Wiyono
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 PENGANTAR      

Pelaksanaan wakaf di Indonesia telah diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004. Dalam 
UU tersebut telah diatur segala sesuatunya yang berkaitan dengan hukum dan 
pelaksanaan wakaf di Indonesia, mulai dari definisi wakaf sampai bagaimana 
mengorganisasikan dan mengelola aset wakaf. UU tersebut mendefinisikan wakaf 
sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan 
sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka 
waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau 
kesejahteraan umum menurut syariah. Sementara dalam pengorganisasian dan 
pengelolaan aset wakaf diperlukan orang atau lembaga yang dapat memberdayakan 
aset-aset wakaf tersebut sesuai keinginan wakif yang mewakafkan hartanya. Pihak 
yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan 
sesuai dengan peruntukannya disebut sebagai nazhir.
 Harta benda wakaf yang diserahkan kepada nazhir akan digunakan sesuai 
tujuan peruntukannya. Dalam hal ini, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan 
bagi sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan, serta kesehatan; 
bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan bantuan dalam 
bentuk beasiswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kemajuan 
kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan 
perundang-undangan. Harta benda wakaf tidak bergerak, seperti tanah dapat 
diberdayakan, tidak saja untuk menunjang kepentingan ibadah, pendidikan, dan 
sosial, akan tetapi juga dapat diberdayakan untuk menghasilkan manfaat ekonomi. 
Tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, 
dan/atau peternakan. Selain itu, pembangunan properti (misalnya, perkantoran, 
rumah susun) di atas tanah wakaf juga dapat dilakukan, yang mana nanti hasil 
sewanya dapat digunakan untuk membiayai aktivitas-aktivitas lainnya dari lembaga 
wakaf sesuai tujuan peruntukannya.  

PENGERTIAN PEMBERDAYAAN ASET WAKAF PRODUKTIF

Salah satu tujuan wakaf adalah menjadikan wakaf tersebut sebagai sumber dana 
produktif, yang mana untuk itu diperlukan nazhir (pengelola wakaf) yang profesional 
dan bertanggung jawab agar wakaf dapat diberdayakan (Direktorat Pemberdayaan 
Wakaf, 2013). Pemberdayaan aset wakaf produktif merupakan pengelolaan aset 
wakaf agar aset wakaf tersebut dapat lebih berdaya guna, sehingga mampu menjadi 
sumber dana produktif untuk membiayai operasional usaha produktif, membiayai 
pengelolaan aset wakaf, dan meningkatkan kesejahteraan umat (Al-Hadi, 2009; 
Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013; dan Munir, 2015).
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PEMBERDAYAAN ASET WAKAF PRODUKTIF

Pemberdayaan aset wakaf produktif dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama 
(dalam bentuk kemitraan) dengan pihak ketiga, seperti lembaga keuangan syariah 
bank, lembaga keuangan syariah nonbank, dan investasi perseorangan (Direktorat 
Pemberdayaan Wakaf, 2013). Pemberdayaan aset wakaf produktif tersebut dapat 
berbentuk, baik aset wakaf yang menghasilkan barang dan/atau jasa, maupun 
aset wakaf yang berbentuk investasi usaha yang sesuai dengan syariat Islam 
(Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013). Bentuk investasi usaha yang sesuai dengan 
syariat Islam dapat menggunakan akad murabahah, salam, istishna’, mudharabah 
musyarakah, ijarah, dan sukuk (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013; dan IAI, 
2016).

JENIS-JENIS USAHA PRODUKTIF

Penentuan barang dan/atau jasa yang dihasilkan dari aset wakaf harus 
memperhatikan tiga hal, yaitu: barang dan/atau jasa yang dimaksud harus benar-
benar unik, sehingga memiliki keunggulan komparatif, konsumen potensial, dan 
posisi konsumen potensial (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013). Aset wakaf 
produktif sendiri dapat berupa, baik aset wakaf tidak bergerak (seperti, tanah dan 
gedung) maupun aset wakaf bergerak (seperti, kendaraan). Menurut Mubarok 
(2009) dalam Huda (2015), tanah wakaf produktif dapat dikategorikan berdasarkan 
lokasi tanah, kategori tanah, dan kemungkinan jenis pengembangan usaha yang 
dapat dilakukan oleh nazhir. Tabel 7.1 menjabarkan jenis-jenis usaha produktif yang 
dapat dikembangkan di atas tanah wakaf.
 Berdasarkan tabel 7.1, aset wakaf berupa tanah berpotensi untuk diberdayakan 
dalam berbagai jenis usaha, tentu saja dengan menyesuaikan lokasi tanah wakaf 
tersebut. Dengan potensi usaha produktif tersebut, maka nazhir harus memiliki 
tim yang kompeten untuk mengembangkan aset tanah wakaf produktif sesuai 
peruntukannya. Dengan demikian, nantinya nazhir seharusnya merupakan 
kumpulan dari para kaum muslim/muslimah yang memiliki beragam kompetensi, 
mulai dari kompetensi syariah, kompetensi manajerial dan kepemimpinan, sampai 
kompetensi teknis dan bisnis. Pemberdayaan aset wakaf produktif memerlukan 
keahlian bisnis karena usaha produktif akan selalu mempertimbangkan biaya dan 
keuntungan (cost and benefit) yang secara bisnis dapat menghasilkan nilai tambah 
ekonomi. Hal ini berarti tujuan pengelolaan aset wakaf produktif adalah untuk 
menghasilkan nilai tambah ekonomi, yang pada gilirannya nilai tambah tersebut 
akan digunakan untuk memberdayakan ekonomi umat, pendidikan, kesehatan, dan 
program-program kemaslahatan umat lainnya. Hal ini yang menjadi alasan seorang 
nazhir perlu mengembangkan usaha di atas tanah wakaf sesuai kompetensi yang 
dimilikinya dan lokasi di mana tanah wakaf tersebut berada.PE
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 Terkait pemberdayaan aset wakaf produktif tersebut, maka nazhir perlu 
memahami akuntansi syariah yang sesuai dengan iklim usahanya, termasuk jenis 
pendanaan yang dipilih. Perlakuan akuntansi akan berbeda di antara pendanaan 
yang dilakukan dengan instrumen zakat, infak, dan/atau sedekah; pendanaan 
yang dilakukan dengan instrumen wakaf; serta jika pendanaan dilakukan dengan 
akad bertujuan komersial, seperti akad musyarakah, ijarah, murabahah, dan lain 
sebagainya.

Tabel 7.1
Jenis-Jenis Usaha Produktif pada Tanah Wakaf

Lokasi Tanah Kategori Tanah Jenis Usaha
Pedesaan Tanah persawahan Pertanian dan/atau tambak ikan.

Tanah perkebunan Perkebunan, industri rumahan, dan/atau tempat 
wisata.

Tanah ladang/padang 
rumput

Tanaman palawija, real estat, pertamanan, dan/
atau industri rumahan.

Tanah rawa Perikanan. 
Tanah perbukitan Tempat wisata, bangunan, industri rumahan, 

dan/atau penyulingan air mineral.
Perkotaan Tanah dekat jalan 

protokol
Perkantoran, pusat perbelanjaan, apartemen, 
hotel/penginapan, dan/atau gedung pertemuan.

Tanah dekat jalan 
utama

Perkantoran, pertokoan, pusat perbelanjaan, 
rumah sakit, rumah makan, sarana pendidikan, 
hotel/penginapan, apartemen, gedung 
pertemuan, pom bensin, apotek, wartel/warnet, 
dan/atau bengkel mobil (motor).

Tanah dekat jalan tol Pom bensin, bengkel, rumah makan, gerai, dan/
atau warung.

Tanah dekat jalan 
lingkungan

Perumahan, klinik, apotek, sarana pendidikan, 
warnet, gerai, warung makan, dan/atau jasa 
fotokopi.

Jalan dekat atau dalam 
perumahan

Sarana pendidikan, klinik, apotek, gerai, warung 
makan, katering, dan/atau BMT.

Tanah dekat keramaian 
(sekolah, pasar, stasiun, 
terminal, dan lain-lain)

Pertokoan, rumah makan, bengkel, BPRS/BMT, 
warung (sembako), warnet, klinik, dan/atau jasa 
penitipan.

Tanah pantai Pinggir laut Tambak ikan, objek wisata, dan/atau industri 
kerajinan rumah.

Rawa bakau Perkebunan. 

Sumber: Mubarok (2009) dalam Huda, 2015.
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 AKUNTANSI PEMBERDAYAAN ASET WAKAF PRODUKTIF

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bentuk investasi usaha yang sesuai 
dengan syariat Islam dapat menggunakan akad murabahah, salam, istishna’, 
mudharabah, musyarakah, ijarah, dan sukuk (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 
2013; dan IAI, 2016). Tabel 7.2 menjabarkan beberapa alternatif pendanaan untuk 
membiayai dan memberdayakan aset tanah wakaf produktif dan akuntansi syariah 
yang diperlukan.

 Akuntansi Pemberdayaan Aset Wakaf Produktif dengan Akad Salam
Salam merupakan akad jual beli barang pesanan (muslam fiih) dengan pengiriman di 
kemudian hari oleh penjual (muslam illaihi) dan pelunasannya akan dilakukan oleh 
pembeli pada saat akad disepakati sesuai syarat-syarat tertentu (DSN MUI, 2006 
dan IAI, 2016). Akuntansi salam didasarkan pada PSAK 103 (IAI, 2016). Singkatnya, 
mitra lembaga keuangan syariah (nazhir) sebagai penjual barang pesanan dengan 
akad salam akan mengakui adanya utang salam. Utang salam akan lunas pada 
saat penyerahan barang pesanan dengan akad salam. Dalam memproduksi barang 
pesanan dengan akad salam, misalnya, padi, maka nazhir akan mengakui adanya 
beban operasional, seperti biaya tenaga kerja, benih, pupuk, dan lain sebagainya 
(Wiyono, dkk., 2012). Berikut contoh akuntansi pemberdayaan aset wakaf produktif 
dengan akad salam.

Tabel 7.2 
Jenis Pendanaan Aset Tanah Wakaf Produktif dan Akuntansi Syariah yang Diperlukan

No. Jenis Pendanaan Aset 
Tanah Wakaf Produktif

Standar Akuntansi 
Keuangan Syariah 

(SAKS)
Keterangan

1. Dana wakaf benda bergerak dan 
tidak bergerak

PSAK 112

2. Dana zakat, infak atau sedekah Akuntansi untuk 
amil zakat, infak atau 
sedekah

PSAK 109 (Tahun 2016)

3. Dana wakaf tunai PSAK 112-wakaf uang
4. Dana komersial dengan akad 

musyarakah 
SAKS-transaksi  
musyarakah

PSAK 106 (Tahun 2016)

5. Dana komersial dengan akad 
murabahah

SAKS-transaksi  
murabahah

PSAK 102 (Tahun 2016)

6. Dana komersial dengan akad salam SAKS-transaksi salam PSAK 103 (Tahun 2016)
7. Dana komersial dengan akad 

istishna’ 
SAKS-transaksi 
istishna’

PSAK 104 (Tahun 2016)

8. Dana komersial dengan akad ijarah 
muntahiyah bi tamlik 

SAKS-transaksi ijarah PSAK 107 (Tahun 2016)

9. Dana komersial dengan akad sukuk SAKS-transaksi sukuk PSAK 110 (Tahun 2016)
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Ilustrasi Soal
Yayasan Peduli Umat Al Amanah mendapatkan amanah untuk mengelola tanah 
wakaf berupa sawah seluas 5 hektar. Gudang untuk menampung hasil pertanian 
(dalam hal ini, beras) dibangun dengan menggunakan dana infak atau sedekah 
dari para jamaah di lingkungan masjid. Dalam upaya memberdayakan tanah wakaf 
yang dikelolanya, maka nazhir bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah 
Barokah terkait pembiayaannya dengan akad salam pada tanggal 1 Agustus 2017. 
Pembiayaan tersebut diperuntukkan bagi biaya produksi beras atau pengolahan 
sawah. Selanjutnya, nazhir akan menyerahkan beras hasil panen ke lembaga 
keuangan syariah, dan bila akad salam dilakukan secara paralel, maka lembaga 
keuangan syariah sudah memiliki pembeli akhir dari beras tersebut, misalnya Bulog. 
 Sawah yang dikelola seluas 5 hektar, sementara beras hasil panen diperkirakan 
mencapai 5 ton per hektar. Lembaga Keuangan Syariah Barokah membiayai usaha 
tersebut sebesar Rp250.000.000 dalam bentuk pembelian beras dengan harga 
per kilogramnya sebesar Rp10.000. Dengan demikian, tiga bulan setelah selesai 
produksi atau panen atau paling lambat tanggal 30 November 2017, nazhir akan 
menyerahkan beras sebanyak 25 ton (25.000 kg).
 Untuk menghasilkan beras tersebut, berikut biaya operasional yang dikeluarkan 
oleh nazhir.

Upah tenaga kerja  Rp 50.000.000
Bibit padi Rp 2.000.000
Obat-obatan Rp 48.000.000
Pupuk Rp 30.000.000
Biaya produksi lainnya Rp 20.000.000
Total Rp 150.000.000

Diminta:

Bagian akuntansi Yayasan Peduli Umat Al Amanah meminta bantuan Anda untuk 
membuat ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi-transaksi tersebut.

Jawaban:

Ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi-transaksi tersebut.

Tanggal Nama Akun dan Keterangan Ref Debit (Rp) Kredit (Rp)
Agustus 

2017
1 Kas 250.000.000

Utang Salam—Lembaga 
Keuangan Syariah Barokah

250.000.000

Jurnal untuk mencatat adanya kerjasama pembiayaan dengan akad salam 
dengan Lembaga Keuangan Syariah Barokah.PE
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Tanggal Nama Akun dan Keterangan Ref Debit (Rp) Kredit (Rp)
November 

2017
29 Biaya Tenaga Kerja 50.000.000

Biaya Benih Padi 2.000.000
Biaya Obat-Obatan 48.000.000
Biaya Pupuk 30.000.000
Biaya Produksi Lainnya 20.000.000

Kas 150.000.000
Jurnal untuk mencatat biaya operasional untuk menghasilkan beras tersebut.

Tanggal Nama Akun dan Keterangan Ref Debit (Rp) Kredit (Rp)
November 

2017
29 Aset Salam—Barang dalam Proses 150.000.000

Biaya Tenaga Kerja 50.000.000
Biaya Benih Padi 2.000.000
Biaya Obat-Obatan 48.000.000
Biaya Pupuk 30.000.000
Biaya Produksi Lainnya 20.000.000

Jurnal untuk mencatat barang dalam proses (aset salam) yang berasal dari 
biaya produksi.

Tanggal Nama Akun dan Keterangan Ref Debit (Rp) Kredit (Rp)
November 

2017
30 Persediaan Barang Dagangan 

Salam—Beras
150.000.000

Aset Salam—Barang dalam 
Proses

150.000.000

Jurnal untuk mencatat barang jadi (beras) pada saat panen.

Tanggal Nama Akun dan Keterangan Ref Debit (Rp) Kredit (Rp)
November 

2017
30 Utang Salam—Lembaga Keuangan 

Syariah Barokah
250.000.000

Persediaan Barang 
Dagangan Salam—Beras

150.000.000

Keuntungan Penjualan 
Salam—Beras

100.000.000

Jurnal untuk mencatat penyerahan beras kepada Lembaga Keuangan Syariah 
Barokah sebagai penjualan.

Keterangan:

Sebagian keuntungan penjualan salam (dalam hal ini, beras) dibagikan sebagai 
hak nazhir, sementara sebagian lagi untuk kepentingan agama dan umat, misalnya, 
membiayai pendidikan agama Islam, memberikan permodalan bagi kaum duafa, 
dan/atau kepentingan-kepentingan lainnya.
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 Berikut ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi imbalan nazhir 
dan penyaluran manfaatnya ke para mauquf’alaih.

Tanggal Nama Akun dan Keterangan Ref Debit (Rp) Kredit (Rp)
November 

2017
30 Imbalan Nazhir 5.000.000

Kas 5.000.000
Jurnal untuk mencatat imbalan nazhir, misalnya sebesar 5% (maksimal 10%) 
dari hasil neto pengelolaan aset wakaf.

 Hasil neto pengelolaan aset wakaf sebesar Rp100.000.000 berupa kas. 
Sementara mutasi kas adalah adanya penambahan sebesar Rp250.000.000 pada 
tanggal 1 Agustus 2017 sebagai pembiayaan salam. Selanjutnya pengeluaran sampai 
dengan tanggal 29 November 2017 untuk beban operasional sebesar Rp150.000.000, 
yang mana dengan pengeluaran ini dihasilkan panen sebesar Rp250.000.000. Oleh 
karena pembiayaan salam sudah lunas (tertutupi dari hasil panen), maka masih 
tersisa kas sebesar Rp100.000.000 yang merupakan keuntungan dari pengelolaan 
aset wakaf ini. 

Tanggal Nama Akun dan Keterangan Ref Debit (Rp) Kredit (Rp)
November 

2017
30 Kegiatan Ekonomi Umat 95.000.000

Kas 95.000.000
Jurnal untuk mencatat penyaluran manfaat aset wakaf kepada para 
mauquf ’alaih (misalnya, untuk memberikan permodalan kepada para duafa) 
sebesar 95% dari hasil neto pengelolaan aset wakaf.

Akuntansi Pemberdayaan Aset Wakaf Produktif dengan Akad Musyarakah
Musyarakah merupakan akad kerjasama usaha di antara dua pihak atau lebih, yang 
mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, baik berupa kas maupun 
aset nonkas. Sementara keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian dibagi 
sesuai porsi kontribusi dana yang diberikan (DSN MUI, 2006; dan IAI, 2016). 
Akuntansi musyarakah didasarkan pada PSAK 106 (IAI, 2016). 
 Pada prinsipnya, dalam pemberdayaan aset tanah wakaf produktif dengan akad 
musyarakah, nazhir dapat berperan sebagai mitra aktif maupun mitra pasif. Sebagai 
mitra aktif, nazhir mengelola tanah wakaf untuk usaha produktif. Apabila nazhir 
mengalami kekurangan dana investasi dan biaya operasional, maka nazhir dapat 
memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan syariah bank maupun lembaga 
keuangan syariah nonbank. Terkait hasil usaha kemitraan yang dilakukan, hasil 
usaha akan dibagi bersama dengan ketentuan, jika memperoleh laba, maka akan 
dibagi menurut nisbah bagi hasil yang disepakati, tapi jika mengalami kerugian, 
maka akan dibagi menurut persentase kontribusi modal yang diberikan masing-
masing pihak.PE
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 Sementara terkait nazhir sebagai mitra pasif, yang mana itu berarti yang 
menjalankan usahanya adalah pihak-pihak lain, jika memperoleh laba, maka akan 
dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati bersama di antara para pihak-pihak 
yang bekerjasama. Jika mengalami kerugian, maka akan dibagi menurut persentase 
kontribusi modal yang diberikan masing-masing pihak. Berikut contoh akuntansi 
pemberdayaan aset wakaf produktif dengan akad musyarakah. 

Ilustrasi Soal: Nazhir sebagai Mitra Pasif
Yayasan Muslimah Al Amanah memberdayakan aset tanah wakaf produktif dengan 
mengajak seorang pengusaha muslimah untuk bekerjasama membuat usaha kolam 
renang khusus wanita menggunakan akad musyarakah. Yayasan sebagai mitra pasif 
menyerahkan tanah wakafnya, sementara pengusaha muslimah sebagai mitra aktif 
menjadi pihak yang mengelola usaha dan membangun kolam renang lengkap dengan 
segala fasilitasnya. 
 Tanah wakaf tersebut ditaksir memiliki nilai wajar sebesar Rp1.000.000.000, 
sementara nilai bukunya adalah Rp900.000.000. Usaha ini mulai beroperasional 
pada tanggal 1 Januari 2017, sementara penutupan buku dilakukan setiap tanggal 
31 Desember. Sebagai tambahan informasi, biaya untuk membangun kolam renang 
lengkap dengan segala fasilitasnya adalah Rp500.000.000.

Diminta:

Bagian akuntansi dari yayasan meminta bantuan Anda untuk membuat ayat jurnal 
yang diperlukan untuk mencatat transaksi tersebut.

Jawaban:

 a. Jurnal yang dibuat oleh yayasan sebagai mitra pasif pada saat penyerahan aset 
nonkas berupa tanah wakaf kepada mitra aktif untuk dikelolanya.

Tanggal Nama Akun dan Keterangan Ref Debit (Rp) Kredit (Rp)
Januari 

2017
1 Investasi Musyarakah—Tanah 

Wakaf
1.000.000.000

Aset Musyarakah—Tanah 
Wakaf

900.000.000

Keuntungan Tangguhan 100.000.000
Jurnal untuk mencatat penyerahan aset nonkas (tanah wakaf) kepada 
mitra aktif.
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 b. Jurnal yang dibuat oleh yayasan untuk mencatat amortisasi keuntungan 
tangguhan (misalnya, masa akad 10 tahun) pada tanggal 31 Desember 2017.

Tanggal Nama Akun dan Keterangan Ref Debit (Rp) Kredit (Rp)
Desember 

2017
31 Keuntungan Tangguhan—

Tanah Wakaf
10.000.000

Keuntungan Kenaikan 
Nilai Tanah Wakaf—Dana 
Wakaf*

10.000.000

*Keuntungan Kenaikan Nilai Tanah Wakaf—Dana Wakaf dihitung 
dengan membagi keuntungan tanggguhan sebesar Rp100.000.000 
dengan masa akad 10 tahun.

 c. Jurnal yang dibuat oleh yayasan sebagai mitra pasif untuk mencatat penerimaan 
bagi hasil dari mitra aktif (misalnya, laba neto selama tahun 2017 adalah 
Rp300.000.000). Sesuai kesepakatan, jika memperoleh keuntungan, maka 
nisbah bagi hasil yang disepakati di antara mitra pasif dan mitra aktif adalah 
1 : 3 dari laba neto. Hal ini berarti yayasan sebagai mitra pasif mendapatkan 
laba bagi hasil sebesar Rp75.000.000 (1/4 × Rp300.000.000). 

Tanggal Nama Akun dan Keterangan Ref Debit (Rp) Kredit (Rp)
Desember 

2017
31 Kas 75.000.000

Pendapatan Bagi Hasil 75.000.000

 d. Setelah berakhirnya masa akad musyarakah, yayasan akan menerima 
penyerahan kembali tanah wakaf yang dikelola termasuk kolam renang 
lengkap dengan segala fasilitasnya. Dalam hal ini, fasilitas yang dimaksud 
dapat diakui sebesar nilai tercatat atau nilai wajar. Misalnya, fasilitas tersebut 
diperoleh dengan biaya sebesar Rp500.000.000 dan sudah disusutkan sebesar 
Rp300.000.000, maka nilai tercatatnya (nilai buku) adalah Rp200.000.000. 
Aset fasilitas kolam renang kemudian diakui sebagai aset kolam renang wakaf. 
Berikut jurnal yang dibuat untuk mencatatnya.

Tanggal Nama Akun dan Keterangan Ref Debit (Rp) Kredit (Rp)
Januari 

2027
1 Tanah Wakaf 900.000.000

Aset Musyarakah—Kolam 
Renang Wakaf

200.000.000

Investasi Musyarakah—
Tanah Wakaf

1.000.000.000

Dana Wakaf 100.000.000
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Ilustrasi Soal: Nazhir sebagai Mitra Aktif
Apabila nazhir berperan sebagai mitra aktif, maka nazhir mencari dana pembiayaan 
pembangunan kolam renang lengkap dengan segala fasilitasnya dari mitra pasif, 
seperti lembaga keuangan syariah menggunakan akad musyarakah. Sebagaimana 
ilustrasi soal sebelumnya, pembiayaan pembangunan dengan akad musyarakah 
didapatkan dari lembaga keuangan syariah sebesar Rp500.000.000. Sesuai 
kesepakatan, jika memperoleh keuntungan, maka nisbah bagi hasil yang disepakati 
di antara mitra aktif dan mitra pasif adalah 3 : 1 dari laba neto. Jika pada tahun 
2017, usaha penyewaan kolam renang khusus muslimah ini memperoleh laba neto 
sebesar Rp300.000.000, maka mitra pasif mendapatkan laba bagi hasil sebesar 
Rp75.000.000 (1/4 × Rp300.000.000).

Diminta:

Bagian akuntansi dari yayasan meminta bantuan Anda untuk membuat ayat jurnal 
yang diperlukan untuk mencatat transaksi tersebut.

Jawaban:

 a. Jurnal yang dibuat oleh yayasan untuk mencatat pembangunan usaha 
penyewaan kolam renang khusus muslimah.

Tanggal Nama Akun dan Keterangan Ref Debit (Rp) Kredit (Rp)
Januari 

2017
1 Investasi Musyarakah—Kas 500.000.000

Investasi Musyarakah—Tanah 
Wakaf

1.000.000.000

Aset Musyarakah—Tanah 
Wakaf

900.000.000

Dana Syirkah Temporer 500.000.000
Keuntungan Tangguhan 100.000.000

 b. Jurnal yang dibuat oleh yayasan untuk mencatat pembangunan fasilitas kolam 
renang tersebut.

Tanggal Nama Akun dan Keterangan Ref Debit (Rp) Kredit (Rp)
Februari 

2017
1 Investasi Musyarakah—Fasilitas 

Kolam  Renang
500.000.000

Investasi Musyarakah—
Kas

500.000.000
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 c. Jurnal yang dibuat oleh yayasan untuk mencatat amortisasi keuntungan 
tangguhan (misalnya, masa akad 10 tahun) pada tanggal 31 Desember 2017.

Tanggal Nama Akun dan Keterangan Ref Debit (Rp) Kredit (Rp)
Desember 

2017
31 Keuntungan Tangguhan—

Tanah Wakaf
10.000.000

Keuntungan Kenaikan 
Nilai Tanah Wakaf—Dana 
Wakaf*

10.000.000

*Keuntungan Kenaikan Nilai Tanah Wakaf—Dana Wakaf dihitung 
dengan membagi keuntungan tanggguhan sebesar Rp100.000.000 
dengan masa akad 10 tahun.

 d. Jurnal yang dibuat oleh yayasan untuk mencatat penyusutan kolam renang, 
misalnya penyusutan yang terjadi sebesar Rp30.000.000.

Tanggal Nama Akun dan Keterangan Ref Debit (Rp) Kredit (Rp)
Desember 

2017
31 Beban Penyusutan—Fasilitas 

Kolam Renang
30.000.000

Akumulasi Penyusutan—
Fasilitas Kolam Renang

30.000.000

 e. Jurnal yang dibuat oleh yayasan untuk mencatat alokasi bagi hasil atas laba 
ke mitra pasif, yang mana pembayaran akan dilakukan pada tanggal 5 Januari 
2018.

Tanggal Nama Akun dan Keterangan Ref Debit (Rp) Kredit (Rp)
Desember 

2017
31 Alokasi Bagi Hasil 75.000.000

Kewajiban Bagi Hasil 75.000.000

 f. Jurnal yang dibuat oleh yayasan untuk mencatat pembayaran bagi hasil atas 
laba ke mitra pasif pada tanggal 5 Januari 2018.

Tanggal Nama Akun dan Keterangan Ref Debit (Rp) Kredit (Rp)
Januari 

2018
5 Kewajiban Bagi Hasil 75.000.000

Kas 75.000.000

Akuntansi Pemberdayaan Aset Wakaf Produktif dengan Akad Ijarah
Ijarah (operating lease) merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas 
suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujrah (fee/sewa) tanpa diikuti 
dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri (DSN MUI, 2006; dan IAI, 2016). 
Akuntansi ijarah didasarkan pada PSAK 107 (IAI, 2016). Berikut contoh akuntansi 
pemberdayaan aset wakaf produktif dengan akad ijarah.PE
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Ilustrasi Soal
Yayasan Masjid Besar Al Amanah memberdayakan aset tanah wakaf produktif 
dengan membangun pertokoan di lingkungan masjid yang masih luas dan letaknya 
yang cukup strategis di tepi jalan besar. Pertokoan tersebut disewakan kepada 
para pengusaha rumah makan Halalan Thayyiban, pengusaha baju-baju muslim, 
pengusaha cinderamata, pengusaha oleh-oleh khas daerah, dan pengusaha salon 
kecantikan khusus wanita, dan lain-lain. Biaya pembangunan gedung pertokoan 
tersebut menggunakan dana infak/sedekah yang diperoleh dari para donatur di 
lingkungan masjid. 
 Untuk membangun gedung pertokoan tersebut, yayasan menyerahkan 
pembangunannya kepada sebuah perusahaan kontraktor yang harga borongannya 
sebesar Rp10.000.000.000. Harga tersebut untuk membangun 10 toko. Pertokoan 
tersebut diserahterimakan oleh kontraktor kepada yayasan pada tanggal 2 Januari 
2017 dan pada saat itulah perusahaan mulai beroperasi. Penutupan buku dilakukan 
setiap tanggal 31 Desember.

Diminta:

Bagian akuntansi dari yayasan meminta bantuan Anda untuk membuat ayat jurnal 
yang diperlukan untuk mencatat transaksi tersebut.

Jawaban:

 a. Untuk penggunaan dana infak/sedekah, maka akuntansinya mengacu pada 
PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Apabila pengelola 
dana infak/sedekah menggunakan atau memberdayakan dana infak/sedekah, 
maka nantinya akan diperlakukan sebagai aset kelolaan dana infak/sedekah, 
bukan sebagai penyaluran dana infak/sedekah. Berikut jurnal yang dibuat oleh 
yayasan untuk mencatat penerimaan kas dari dana infak/sedekah dan serah 
terima gedung pertokoan dari kontraktor pada tanggal 2 Januari 2017. 

 
Tanggal Nama Akun dan Keterangan Ref Debit (Rp) Kredit (Rp)
Januari 

2017
2 Kas—Dana Infak/Sedekah 10.000.000.000

Penerimaan Dana Infak/
Sedekah

10.000.000.000

Jurnal untuk mencatat penerimaan kas dari dana infak/sedekah.

Tanggal Nama Akun dan Keterangan Ref Debit (Rp) Kredit (Rp)
Januari 

2017
2 Aset Kelolaan Dana Infak/

Sedekah—Gedung Pertokoan
10.000.000.000

Kas—Dana Infak/Sedekah 10.000.000.000
Jurnal untuk mencatat serah terima gedung pertokoan dari kontraktor.PE
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 b. Misalnya, pada tanggal 5 Januari 2017, yayasan menerima pembayaran sewa 
untuk 10 toko dengan jangka waktu 3 tahun, yang mana biaya sewanya sebesar 
Rp120.000.000 per toko per tahun. Berikut jurnal yang dibuat oleh yayasan 
untuk mencatat transaksi tersebut.

Tanggal Nama Akun dan Keterangan Ref Debit (Rp) Kredit (Rp)
Januari 

2017
5 Kas 3.600.000.000

Pendapatan Sewa (Ijarah) 
Diterima Dimuka

3.600.000.000

 c. Jurnal penyesuaian yang dibuat oleh yayasan terkait sewa toko pada tanggal 
31 Desember 2017.

Tanggal Nama Akun dan Keterangan Ref Debit (Rp) Kredit (Rp)
Desember 

2017
31 Pendapatan Sewa (Ijarah) 

Diterima Dimuka
1.200.000.000

Penerimaan Dana Infak/
Sedekah—Pendapatan 
Sewa (Ijarah)

1.200.000.000

 d. Jurnal penyesuaian yang dibuat oleh yayasan untuk mencatat beban penyusutan 
toko pada tanggal 31 Desember 2017. (Dalam kasus ini, misalnya, toko tersebut 
memiliki umur ekonomis selama 20 tahun dan tanpa nilai residu).

Tanggal Nama Akun dan Keterangan Ref Debit (Rp) Kredit (Rp)
Desember 

2017
31 Beban Penyusutan Aset 

Kelolaan Dana Infak/
Sedekah—Gedung Pertokoan

500.000.000

Akumulasi Penyusutan 
Aset Kelolaan Dana 
Infak/Sedekah—Gedung 
Pertokoan

500.000.000

 RANGKUMAN

Dalam pemberdayaan aset tanah wakaf produktif, nazhir harus memperoleh dana 
untuk pemberdayaan yang dimaksud. Sumber dana dapat berasal dari infak/sedekah, 
hibah, wakaf tunai, maupun bentuk pembiayaan dari investor syariah (bank syariah, 
lembaga keuangan syariah, atau lembaga lainnya). Akad yang digunakan bervariasi, 
seperti akad murabahah untuk jenis pembiayaan jual beli angsuran dengan 
barang berwujud; atau akad salam untuk pembiayaan pertanian, peternakan, dan 
perkebunan; sementara untuk kegiatan konstruksi dan manufaktur dapat digunakan 
akad istishna’. Pemberdayaan aset tanah wakaf produktif dapat juga menggunakan PE
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akad mudharabah musyarakah, akad musyarakah yang merupakan akad perkongsian 
usaha, serta akad ijarah dan ijarah muntahiya bi tamlik untuk sewa-menyewa. Selain 
itu, pemberdayaan aset tanah wakaf produktif juga dapat dibiayai dengan akad 
sukuk ijarah dan sukuk mudharabah. 
 Perlakuan akuntansi untuk semua akad tersebut didasarkan pada PSAK 101 
tentang Laporan Keuangan Syariah; PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah; 
PSAK 103 tentang Akuntansi Salam; PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna’; PSAK 
105 tentang Akuntansi Mudharabah; PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah; 
PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah; PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/
Sedekah, dan PSAK 110 tentang Akuntansi Sukuk. Mengingat pemberdayaan aset 
tanah wakaf produktif belum diatur secara khusus dalam PSAK, maka perlakuan 
akuntansinya dapat menggunakan PSAK lain yang relevan. Terkait pemberdayaan 
aset tanah wakaf produktif, maka laporan keuangan yang harus dibuat oleh nazhir 
paling tidak adalah Laporan Laba Rugi, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Dana 
Wakaf, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan 
Keuangan.

 SOAL UJI MANDIRI

Untuk membangun gedung pertokoan, yayasan menyerahkan pembangunannya 
kepada sebuah perusahaan kontraktor yang harga borongannya sebesar 
Rp10.000.000.000. Seluruh biaya ini ditanggung oleh lembaga keuangan syariah. 
Harga tersebut untuk membangun 10 toko. Pertokoan tersebut diserahterimakan 
oleh kontraktor kepada yayasan pada tanggal 2 Januari 2017 dan pada saat itulah 
perusahaan mulai beroperasi. Terkait gedung pertokoan tersebut, kepemilikannya 
masih berada di tangan lembaga keuangan syariah (pihak yang memberikan 
pembiayaan), sementara nazhir akan menyewakan gedung pertokoan ini kepada 
para pengusaha. Nilai sewa yang disepakati di antara nazhir dan lembaga keuangan 
syariah atas pembiayaan sebesar Rp10.000.000.000 dengan jangka waktu 10 tahun 
adalah Rp1.000.000.000. Penutupan buku dilakukan setiap tanggal 31 Desember.

Diminta:
Bagian akuntansi dari yayasan meminta bantuan Anda untuk membuat ayat jurnal 
yang diperlukan untuk mencatat transaksi tersebut.
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Akuntansi Wakaf Sosial

TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:
1. Mengetahui sistem pelaporan akuntansi wakaf sosial.
2. Mengetahui tujuan dan manfaat akuntansi wakaf sosial.
3. Mengetahui informasi yang perlu dilaporkan pada 

akuntansi wakaf sosial.
4. Mengetahui laporan keuangan, akuntansi, dan standar 

pelaporan akuntansi wakaf sosial.

B A B  8
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PENGANTAR

Eksistensi lembaga wakaf dalam tatanan sosial di masyarakat sangat penting, 
mengingat dalam Islam, lembaga wakaf memiliki peranan utama dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi sumber dana yang 
potensial untuk pembangunan bangsa dan negara. Namun, masih kurangnya regulasi 
terkait standar akuntansi dan pelaporan keuangan untuk lembaga wakaf menjadi 
salah satu hambatan dalam pencatatan dan pelaporan aset wakaf, baik yang berupa 
kas maupun nonkas.
 Sebelumnya, lembaga wakaf mengikuti standar pelaporan untuk yayasan, 
yaitu PSAK 45 tentang Laporan Entitas Nirlaba karena lembaga wakaf yang legal 
merupakan yayasan, sehingga belum ada standar khusus terkait hal ini. Ikatan 
Akuntan Indonesia sendiri bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia sudah 
mengesahkan PSAK 112 tentang Penyajian dan Pelaporan Akuntansi Wakaf pada 
tanggal 7 November 2018.

SISTEM PELAPORAN AKUNTANSI WAKAF SOSIAL

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan lembaga profesional di bidang akuntansi 
yang telah berdiri sejak tanggal 23 Desember 1957. Sejalan dengan perkembangan 
lembaga keuangan syariah, saat ini IAI telah membentuk Dewan Standar Akuntansi 
Syariah atau yang biasa disebut DSAS. DSAS ini yang kemudian akan mengembangkan 
dan menyusun standar akuntansi dan pelaporan keuangan syariah di Indonesia 
untuk mewujudkan lembaga wakaf yang terbuka, transparan, dan akuntabel.
 Prinsip dan nilai akuntansi yang terdapat dalam akuntansi konvensional saat 
ini tidak dapat memenuhi standar untuk akuntansi syariah. Akuntansi syariah 
dalam kegiatan pencatatan transaksi usaha berasaskan pada prinsip persaudaraan 
(ukhuwah), keadilan (‘adalah), kemaslahatan (maslahah), keseimbangan (tawazun), 
dan universalisme (syumuliyah). Prinsip tersebut bertujuan untuk memupuk 
kepercayaan dan kenyamanan bermuamalah dalam Islam, terutama dalam hal 
kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan di antara sesama (IAI, 2007).
 Sejalan dengan perkembangan lembaga wakaf, standar akuntansi untuk 
pelaporan keuangan wakaf semakin dibutuhkan terutama untuk menjaga 
akuntabilitas (ihtisab) sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga wakaf 
kepada Allah SWT. dan masyarakat atas amanah yang dijalankannya. Informasi 
yang dimuat dalam akuntansi wakaf berkaitan dengan ketaatan lembaga wakaf 
dan nazhir terhadap ketentuan syariah Islam terutama dalam hal pengelolaan 
dan pengembangan hasil dan manfaat wakaf yang diperoleh, serta penyaluran 
manfaat atas aset wakaf agar dapat diakses dan diawasi secara bersama-sama 
(Muljawan, dkk., 2016). Salah satu kunci kesuksesan lembaga wakaf terdapat pada 
transparansi laporan keuangan yang membuat minat masyarakat untuk berwakaf 
semakin meningkat karena sikap transparan dari lembaga wakaf itu sendiri (Yaacob, 
2012).PE
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TUJUAN DAN MANFAAT AKUNTANSI WAKAF SOSIAL

Salah satu tujuan wakaf adalah untuk memanfaatkan aset wakaf sesuai dengan 
fungsinya. Fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis aset 
tersebut untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. UU No. 
41 Tahun 2004, Pasal 22 menyebutkan peruntukan wakaf, di antaranya:
 a. Sarana dan kegiatan ibadah.
 b. Sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan.
 c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa.
 d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.
 e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya.

 Tujuan utama dan manfaat akuntansi wakaf sosial selain untuk menyediakan 
informasi berkaitan dengan sirkulasi keuangan lembaga wakaf yang bermanfaat bagi 
masyarakat, juga memiliki tujuan komprehensif lainnya (Muljawan, 2016), yaitu:
 1. Menyediakan informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung 

jawab nazhir terhadap amanah pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, 
serta pemeliharaan dan pendistribusian hasilnya. Dalam hal ini, perlu adanya 
evaluasi secara berkala oleh Dewan Pengawas Syariah terkait pengelolaan, 
pengembangan, pemeliharaan, dan pendistribusian (P4) manfaat wakaf. 
Mengingat hal ini cukup penting terkait apakah nazhir sudah amanah dan 
bertanggung jawab terhadap harta wakaf.

 2. Menyediakan informasi terkait kepatuhan nazhir dan lembaga wakaf terhadap 
prinsip syariah. Dalam hal ini, perlu adanya informasi yang komprehensif 
di antara nazhir dan lembaga wakaf sosial dalam mekanisme implementasi 
prinsip-prinsip syariah, mengingat hal ini merupakan landasan utama dan 
rambu-rambu syariah.

 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja nazhir dan lembaga wakaf. 
Lembaga wakaf sosial kinerjanya harus efektif dan efisien karena hal ini 
menyangkut sikap profesionalisme dan keberadaan nazhir itu sendiri.

 4. Melindungi aset-aset wakaf. Keberadaan aset wakaf harus dilindungi dengan 
asuransi agar selalu terjaga. Dalam hal ini, nazhir tidak boleh menggunakan 
pokok dari harta wakaf yang diberikan wakif.

 5. Evaluasi terhadap hal-hal yang dilakukan nazhir atau lembaga wakaf 
(stewardship) atas sumber daya wakaf yang diamanahkan kepadanya. Dalam 
hal ini, perlu adanya evaluasi secara berkala oleh DPS terhadap nazhir, lembaga 
wakaf sosial, dan individu (sumber daya manusia) yang mendapatkan amanah 
untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf demi kemajuan dan 
perkembangan wakaf itu sendiri, yang mana dalam pelaksanaannya tidak 
boleh keluar dari rambu-rambu syariah.PE
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 Laporan keuangan lembaga wakaf juga digunakan untuk kepentingan bersama 
dalam rangka memenuhi hak-hak yang terkait dengannya (Rozalinda, 2015), di 
antaranya:
 a. Keadilan nazhir dalam melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya 

terkait tanggung jawabnya dalam mengemban amanah atas harta wakaf. 
 b. Kepribadian nazhir yang baligh dan berakal, serta kemampuannya dalam 

memelihara, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf.

 Laporan keuangan yang telah disusun ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 
bersama sebagian besar pengguna, seperti regulator, lembaga mitra investasi, dan 
masyarakat.

INFORMASI YANG PERLU DILAPORKAN PADA 
AKUNTANSI WAKAF SOSIAL

Hal-hal yang perlu disajikan dalam laporan keuangan lembaga wakaf bersifat umum, 
tidak dapat memenuhi kebutuhan seluruh pengguna informasi. Kustiawan, dkk. 
(2012) merumuskan bentuk laporan keuangan zakat yang bisa diadopsi untuk 
wakaf sebagai berikut.
 1. Jumlah dan sifat aset, liabilitas, dan hasil pengelolaan wakaf.
  Nazhir harus menyusun laporan akutansi wakaf yang jelas terkait jumlah dana 

wakaf yang dihimpun, sifat dan jumlah aset wakaf, liabilitas jangka pendek dan 
jangka panjang yang dimiliki lembaga wakaf, serta hasil pengelolaan wakaf. 
Aset wakaf temporer adalah aset wakaf dalam bentuk kas yang diserahkan oleh 
wakif kepada nazhir untuk dikelola dan dikembangkan dalam jangka waktu 
tertentu. Hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf temporer selama 
jangka waktu tertentu akan diperuntukan bagi mauquf’alaih. Selanjutnya, 
setelah jangka waktu tertentu, aset wakaf berupa kas akan dikembalikan 
kepada wakif.

 2. Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan 
sifat ekuitas hasil wakaf. 

  Nazhir harus mencatat segala transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang 
mengubah nilai dan sifat ekuitas hasil wakaf agar laporan keuangannya menjadi 
rapi dan baik untuk lembaga wakaf sosial.

 3. Jenis dan jumlah arus sumber daya masuk dan arus sumber daya keluar dalam 
satu periode dan hubungan di antara keduanya. 

  Nazhir harus mengetahui dan memahami setiap jenis wakaf dan jumlah 
dana wakaf, baik yang masuk maupun yang keluar dalam satu periode, agar 
pencatatannya saling berkesinambungan dan terhindar dari terjadinya 
kebingungan dan kesalahan terkait laporan.PE
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 4. Metode nazhir dalam mendapatkan dan membelanjakan kas, beserta faktor 
lainnya yang berpengaruh pada likuiditas. 

  Nazhir harus mempunyai metode yang bagus dan menarik agar dapat memperoleh 
dana wakaf dan membelanjakannya ke hal-hal yang bersifat produktif, mengingat 
hal ini berpengaruh pada kas dan likuiditas yang dimiliki lembaga. Likuiditas yang 
dimaksud di sini adalah kemampuan lembaga wakaf untuk memenuhi kewajiban, 
seperti membayar gaji staf atau membayar tagihan listrik.

 5. Kepatuhan nazhir terhadap ketentuan syariah, serta informasi penerimaan yang 
tidak sesuai dengan ketentuan syariah (bila ada), dan bagaimana penerimaan 
tersebut diperoleh, termasuk penyalurannya. 

  Penerimaan dana nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari 
dana wakaf, dan dana nazhir. Aset nonhalal disalurkan sesuai ketentuan 
syariah, bila ada informasi penerimaan yang tidak sesuai dengan ketentuan 
syariah, maka nazhir menyajikan laporan dana wakaf, dana nazhir, dan dana 
nonhalal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan (neraca).

 6. Tingkat hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf yang diperoleh. 
  Hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf merupakan tambahan 

manfaat ekonomis dalam bentuk tambahan aset yang bersumber dari aset 
wakaf yang ada. Hasil neto dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf 
dapat berupa berbagai macam penghasilan, seperti imbal hasil, dividen, dan 
bentuk penghasilan lainnya, setelah dikurangi beban-beban yang terkait. 
Termasuk di dalamnya, selisih pelepasan aset yang bersumber dari aset wakaf 
awal. Aset baru yang bersumber dari hasil pengelolaan dan pengembangan 
aset wakaf (aset reinvestasi) merupakan tambahan aset wakaf karena sumber 
dananya berasal dari hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.

 Dalam PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat disebutkan secara khusus terkait 
keharusan lembaga amil zakat mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan 
transaksi zakat (IAI, 2008). Demikian pula halnya, Muljawan (2016) menyebutkan 
nazhir sebagai pengelola dan pengembang wakaf juga memiliki kewajiban yang 
sama terkait transaksi wakaf, tidak hanya terbatas pada hal-hal berikut.
 a. Kebijakan penyaluran hasil wakaf, seperti penentuan skala prioritas penyaluran 

dan penerimaan. Dalam hal ini, nazhir wajib menentukan hal-hal pokok terkait 
penyaluran dan penerimaan hasil wakaf.

 b. Kebijakan penyaluran hasil wakaf untuk penerima manfaat, seperti persentase 
pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. Dalam hal ini, nazhir diwajibkan 
menentukan kebijakan penyaluran hasil wakaf untuk mauquf’alaih terkait 
besarnya presentase yang harus dihasilkan, kejelasan mengenai pembagian 
manfaat, beserta alasan yang tepat dan konsistensi yang harus ada pada setiap 
kebijakan nazhir.PE
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 c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan wakaf berupa 
aset nonkas. Nazhir harus menggunakan metode terbaik dalam menentukan 
besarnya aset nonkas yang diberikan kepada mauquf’alaih. Penentuan nilai 
wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar atas aset nonkas 
tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat digunakan metode 
penentuan nilai wajar lainnya yang sesuai, sebagaimana yang diatur dalam 
PSAK yang relevan.

 d. Rincian jumlah penyaluran dana wakaf yang mencakup jumlah beban 
pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh masing-masing 
penerima manfaat. Dalam hal ini, nazhir harus mampu menjelaskan dalam 
laporan terkait rincian jumlah penyaluran dana wakaf yang diberikan kepada 
para penerima manfaat wakaf.

 e. Hubungan istimewa di antara nazhir dan penerima manfaat yang meliputi 
sifat hubungan, jumlah dan jenis manfaat yang disalurkan, serta persentase 
hasil pengelolaan wakaf yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama 
periode tertentu.

 Pengakuan berhubungan erat dengan proses pencatatan transaksi (pembuatan 
jurnal atas transaksi yang dimaksud). Transaksi-transaksi di lembaga wakaf diakui 
pada saat penerimaan dan penyaluran manfaat wakaf. Penerimaan dan penyaluran 
manfaat wakaf yang dimaksud dapat berupa wakaf harta benda maupun wakaf 
uang. Informasi tersebut disajikan secara rutin dan diaudit dalam beberapa laporan 
keuangan (Kustiawan, dkk., 2012), yang meliputi:
 1. Laporan posisi keuangan (neraca).
 2. Laporan perubahan dana yang memuat perubahan dana wakaf, dana nazhir, 

dan dana nonhalal, baik dari pengumpulan maupun hasil pengelolaan wakaf.
 3. Laporan arus kas yang memuat informasi bagi para pengguna laporan keuangan 

terkait kas dan setara kas yang dihasilkan, beserta kebutuhan para nazhir untuk 
menggunakan arus kas tersebut. Laporan arus kas mencakup keseluruhan arus 
kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dalam satu periode tertentu.

 4. Catatan atas laporan keuangan, yaitu berbagai catatan yang menyediakan 
informasi secara lebih terperinci mengenai nazhir, kebijakan akutansi nazhir, 
penjelasan atas akun-akun penting, dan upaya-upaya pengembangan sumber 
daya manusia.

LAPORAN KEUANGAN, AKUNTANSI, DAN STANDAR 
PELAPORAN AKUNTANSI WAKAF SOSIAL

Seluruh lingkup aktivitas transaksi yang dijalankan oleh nazhir di lembaga wakaf 
sosial seharusnya diawasi oleh auditor eksternal, terutama dalam kaitannya dengan 
standardisasi pelaporan keuangan untuk meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan 
aset wakaf. Auditor eksternal diharapkan dapat mengaudit laporan keuangan nazhir PE
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dan menjaga objektivitas laporan tersebut. Dalam hal ini, auditor eksternal yang 
telah ditunjuk tersebut harus dipastikan memahami transaksi dan sistem wakaf 
sebelum memastikan laporan keuangan yang disusun oleh nazhir telah sesuai 
dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan mendapat pengakuan di 
seluruh dunia. Mengingat hal tersebut, nazhir memiliki wewenang untuk memilih 
auditor eksternal. Auditor eksternal terpilih harus memastikan bahwa laporan 
keuangan yang dibuat oleh nazhir telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi 
yang berlaku umum dan PSAK agar nazhir dapat selalu menjaga amanah dan 
lembaga wakafnya pun mendapatkan kepercayaan dari para umat muslim. 
 PSAK Syariah 112 tentang Penyajian dan Pelaporan Akuntansi Wakaf 
menjabarkan kebijakan akuntansi lainnya atas aset wakaf, yaitu:
 1. Aset wakaf berupa aset tetap mengacu pada PSAK 16 tentang Aset Tetap.
 2. Aset wakaf berupa properti investasi mengacu pada PSAK 13 tentang Properti 

Investasi.
 3. Aset wakaf berupa aset takberwujud mengacu pada PSAK 19 tentang Aset 

Takberwujud.
 4. Aset wakaf berupa sukuk mengacu pada PSAK 110 tentang Akuntansi Sukuk.
 5. Aset wakaf berupa aset keuangan selain sukuk mengacu pada PSAK 71 tentang 

Instrumen Keuangan.

Laporan Posisi Keuangan
Nazhir “XXX”

Per Tanggal 31 Desember 20x2 dan 20x1

31 Desember 
20x2

31 Desember 
20x1

ASET
Aset Lancar
Kas dan Setara Kas xxx xxx
Piutang xxx xxx
Surat Berharga xxx xxx
Logam Mulia xxx xxx
Aset Lancar Lainnya xxx xxx

Aset Tidak Lancar
Surat Berharga xxx xxx
Investasi pada Entitas Lainnya xxx xxx
Aset Tetap xxx xxx
Aset Takberwujud xxx xxx

(Bersambung)PE
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(Lanjutan)

31 Desember 
20x2

31 Desember 
20x1

Aset Tidak Lancar Lainnya xxx xxx

TOTAL ASET xxx xxx

LIABILITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Utang xxx xxx
Wakaf Temporer Jangka Pendek xxx xxx
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya xxx xxx

Liabilitas Jangka Panjang
Wakaf Temporer Jangka Panjang xxx xxx
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya xxx xxx

TOTAL LIABILITAS xxx xxx

ASET NETO xxx xxx
TOTAL ASET NETO xxx xxx

TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO xxx xxx

Laporan Rincian Aset Wakaf
Nazhir “XXX”

Per Tanggal 31 Desember 20x2 dan 20x1

Keterangan

31 Desember 20x2 31 Desember 20x1

Wakif
Hasil 

Pengelolaan dan 
Pengembangan

Total Wakif
Hasil 

Pengelolaan dan 
Pengembangan

Total

Kas dan Setara Kas xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Piutang - xxx xxx - xxx xxx
Surat Berharga
Efek Ekuitas xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Efek Utang xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Logam Mulia xxx xxx xxx xxx xxx xxx
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(Lanjutan)

Keterangan

31 Desember 20x2 31 Desember 20x1

Wakif
Hasil 

Pengelolaan dan 
Pengembangan

Total Wakif
Hasil 

Pengelolaan dan 
Pengembangan

Total

Aset Lancar Lainnya
Hak Sewa xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Lainnya xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Investasi pada Entitas 
Lainnya xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Aset Tetap
Hak atas Tanah xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Bangunan xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Hak Milik Satuan Rumah 
Susun xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Kendaraan xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Tanaman xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Lainnya xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Aset Takberwujud
Hak Kekayaan Intelektual xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Lainnya xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Aset Tidak Lancar 
Lainnya
Hak Sewa xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Lainnya xxx xxx xxx xxx xxx xxx
TOTAL ASET xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Laporan Aktivitas
Nazhir “XXX”

Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 20x2 dan 20x1

PENGHASILAN 31 Desember 
20x2

31 Desember 
20x1

Penerimaan Wakaf Permanen
Kas xxx xxx
Surat Berharga xxx xxx
Logam Mulia xxx xxx
Bangunan xxx xxx
Kendaraan xxx xxx
Tanaman xxx xxx

(Bersambung)PE
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(Lanjutan)

PENGHASILAN 31 Desember 
20x2

31 Desember 
20x1

Hak atas Tanah xxx xxx
Hak Milik Rumah Susun xxx xxx
Hak Kekayaan Intelektual xxx xxx
Hak Sewa xxx xxx
Lainnya xxx xxx
Total xxx xxx
 
Penerimaan Wakaf Temporer
Kas xxx xxx
Total xxx xxx
 
Dampak Pengukuran Ulang Aset Wakaf
Kas xxx xxx
Surat Berharga xxx xxx
Logam Mulia xxx xxx
Bangunan xxx xxx
Kendaraan xxx xxx
Tanaman xxx xxx
Hak atas Tanah xxx xxx
Hak Milik Rumah Susun xxx xxx
Hak Kekayaan Intelektual xxx xxx
Hak Sewa xxx xxx
Lainnya xxx xxx
Total xxx xxx

Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf
Bagi Hasil xxx xxx
Dividen xxx xxx
Keuntungan Neto Pelepasan Investasi xxx xxx
Kenaikan atau Penurunan Nilai Investasi xxx xxx
Beban Pengelolaan dan Pengembangan xxx xxx
Bagian Nazhir atas Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf 
yang sudah Terealisasi

xxx xxx

Total xxx xxx
 
TOTAL PENGHASILAN xxx xxx
 

(Bersambung)
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(Lanjutan)

PENGHASILAN 31 Desember 
20x2

31 Desember 
20x1

BEBAN
Kegiatan Ibadah xxx xxx
Kegiatan Pendidikan xxx xxx
Kegiatan Kesehatan xxx xxx
Bantuan Fakir Miskin, Anak Terlantar, Yatim Piatu, Beasiswa xxx xxx
Kegiatan Ekonomi Umat xxx xxx
Kegiatan Kesejahteraan Umum Lainnya xxx xxx
TOTAL BEBAN xxx xxx
 
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO xxx xxx
ASET NETO AWAL PERIODE xxx xxx
ASET NETO AKHIR PERIODE xxx xxx

RANGKUMAN

Sistem pelaporan akutansi wakaf sosial yang didasarkan pada PSAK 112  dan 
diinisiasi oleh Ikatan Akuntan Indonesia memiliki banyak sekali tujuan dan manfaat 
akuntansi wakaf. Hal yang terpenting adalah keharusan untuk mengimplementasikan 
tata kelola wakaf yang baik dalam lembaga wakaf dan nazhir demi terwujudnya 
lembaga wakaf dan nazhir yang akuntabel dan profesional. Dalam hal ini, nazhir dan 
lembaga wakaf harus memahami proses penyusunan laporan keuangan, akuntansi,  
dan standar pelaporan akuntansi wakaf sosial sebagai bentuk tanggung jawab dan 
akuntabilitas karena telah diamanahi dana wakaf untuk kemaslahatan umat.
    

ILUSTRASI SOAL

 1. Lembaga Wakaf Aladin menerima wakaf tunai sebesar Rp2.000.000 dari wakif 
pada tanggal 5 Januari 2018. Buat ayat jurnal atas transaksi tersebut.

 2. Lembaga Wakaf Aladin melakukan konversi dana yang diterima untuk aset 
wakaf sosial sebesar Rp2.000.000 pada tanggal 7 Januari 2018. Buat ayat jurnal 
atas transaksi tersebut.

 3. Lembaga Wakaf Aladin melakukan penyusutan dari dana aset wakaf sebesar 
Rp100.000 dengan periode penyusutan selama 20 tahun. Buat ayat jurnal atas 
transaksi tersebut.

 4. Lembaga Wakaf Aladin melakukan pembayaran beban operasional lembaga 
wakaf tunai sebesar Rp600.000 pada tanggal 28 Februari 2018. Buat ayat jurnal 
atas transaksi tersebut.PE
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Jawaban:
 1. Lembaga Wakaf Aladin menerima wakaf tunai sebesar Rp2.000.000 dari wakif 

pada tanggal 5 Januari 2018.

Tanggal Nama Akun dan Keterangan Ref Debit (Rp) Kredit (Rp)

Januari 5 Kas 2.000.000
2018 Wakaf 2.000.000

Jurnal untuk mencatat penerimaan wakaf tunai.

 2. Lembaga Wakaf Aladin melakukan konversi dana yang diterima untuk aset 
wakaf sosial sebesar Rp2.000.000 pada tanggal 7 Januari 2018.

Tanggal Nama Akun dan Keterangan Ref Debit (Rp) Kredit (Rp)

Januari 7 Aset Wakaf Sosial 2.000.000
2018 Kas 2.000.000

Jurnal untuk mencatat konversi dana yang diterima untuk aset wakaf 
sosial, yakni pembangunan gedung.

 3. Lembaga Wakaf Aladin melakukan penyusutan dari dana aset wakaf sebesar 
Rp100.000 dengan periode penyusutan selama 20 tahun.

Tanggal Nama Akun dan Keterangan Ref Debit (Rp) Kredit (Rp)

Desember 31 Beban Penyusutan 100.000
2018 Akumulasi Penyusutan 100.000

Jurnal untuk mencatat penyusutan selama 20 tahun.

 4. Lembaga Wakaf Aladin melakukan pembayaran untuk biaya operasional 
lembaga wakaf tunai sebesar Rp600.000 pada tanggal 28 Februari 2018. 

Tanggal Nama Akun dan Keterangan Ref Debit (Rp) Kredit (Rp)

Februari 28 Beban Operasional 600.000
2018 Kas 600.000

Jurnal untuk mencatat pembayaran listrik.

SOAL UJI MANDIRI

 1. Sebutkan laporan keuangan wakaf secara lengkap.
 2. Jelaskan 5 informasi yang perlu dilaporkan pada akuntansi wakaf sosial.PE
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Pengukuran 
Kinerja Wakaf

TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:
1. Memahami pengukuran kinerja wakaf.
2. Menjelaskan urgensi pengukuran kinerja dari perspektif 

Islam. 
3. Menjelaskan urgensi evaluasi dan pengukuran kinerja 

pada lembaga wakaf.
4. Mengetahui model pengukuran kinerja yang dapat 

diaplikasikan pada wakaf.

B A B  9
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PENGANTAR

Tidak dapat dipungkiri bahwa potensi wakaf di Indonesia sangat besar. Menurut 
data dari Badan Wakaf Indonesia, terdapat lebih dari empat miliar meter persegi 
tanah wakaf yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia dengan nilai tanah 
diperkirakan sebesar Rp377 triliun (Nisaputra, 2017). Selain berwujud aset tetap, 
terdapat juga aset wakaf dalam bentuk uang yang potensinya diperkirakan senilai 
Rp188 triliun per tahun (Pulungan, 2018). Angka-angka ini bisa jadi lebih besar 
mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di 
dunia yang menurut hasil beberapa kajian memiliki tingkat kedermawanan yang 
tinggi. Oleh karena itu, wakaf diyakini dapat menjadi salah satu instrumen alternatif 
untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi berbagai masalah sosial budaya 
melalui penyediaan sejumlah infrastruktur dan berbagai fasilitas penunjang (Ihsan, 
dkk., 2017). 
 Hanya saja, potensi wakaf yang sedemikian besar ini tidak akan berarti apa-
apa jika tidak dimanfaatkan secara optimal. Masih banyak aset wakaf yang tidak 
dikelola secara produktif. Data kementerian agama menunjukkan bahwa lebih 
dari 50% tanah wakaf baru dimanfaatkan untuk satu tujuan, yakni pembangunan 
masjid. Bukan berarti pemanfaatan untuk tujuan keagamaan ini tidak bagus. Akan 
tetapi, ini bukan merupakan model ideal pengelolaan wakaf, sebagaimana yang 
dicontohnya dari masa lalu. Semestinya, aset wakaf dapat diberdayakan lebih dari 
itu. Pada masa lalu, aset wakaf bahkan sudah dimanfaatkan untuk menunjang 
berbagai aspek, seperti perkembangan agama, sosial, ekonomi, dan budaya. Jika 
aset wakaf ingin diberdayakan secara ekonomi, maka tentunya manajemen harus 
bersikap profesional atas harta benda wakaf yang dikelolanya. Nazhir dituntut 
untuk menunjukkan kinerja yang tidak saja sekadar menjaga keberlangsungan 
aset-aset wakaf, tetapi juga mampu mengelolanya agar dapat memberikan manfaat 
secara terus-menerus kepada para penerima manfaat (mauquf’alaih). Oleh karena 
itu, diperlukan suatu instrumen untuk mengukur kinerja nazhir dalam mengelola 
wakaf. Bab 9 ini secara khusus akan membahas mengenai aspek-aspek pengukuran 
kinerja lembaga wakaf. 

PENGUKURAN KINERJA

Terminologi pengukuran kinerja tidak saja dikenal dalam entitas bisnis, namun juga 
menjadi pembahasan dalam kajian-kajian organisasi nirlaba dan sektor publik. Pada 
dasarnya, setiap organisasi perlu memberikan perhatian pada pencapaian kinerja 
karena kinerja merupakan cerminan kemampuan organisasi dalam mengelola dan 
mengalokasikan sumber daya yang dimiliki (Winarni dan Sugiyarso, 2005). Secara 
umum, pengukuran kinerja merupakan proses penilaian kemajuan suatu organisasi 
dalam menjalankan kegiatan usahanya terkait kesesuaiannya dengan tujuan yang 
telah ditetapkan. Secara khusus, kinerja (performance) merupakan gambaran 
mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan PE
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157Bab 9: Pengukuran Kinerja Wakaf

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam 
rencana strategis (strategic planning) suatu organisasi (Mahsun, 2006). 
 Penilaian kinerja harus dilakukan secara sistematis dan terus-menerus guna 
memastikan bahwa organisasi berada pada jalur yang tepat (Sulaiman dan Zakari, 
2018). Selain itu, untuk memenangkan persaingan global yang semakin ketat saat 
ini, kinerja sebuah organisasi harus mencerminkan peningkatan dari satu periode ke 
periode berikutnya (Ciptani, 2000). Pengukuran kinerja organisasi dapat dijadikan 
sebagai tolok ukur keberhasilan sebuah organisasi dalam kurun waktu tertentu 
dan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijadikan sebagai masukan untuk 
melakukan perbaikan dan peningkatan organisasi di masa yang akan datang. 
 Lebih lanjut, menurut Mahsun (2006), pengukuran kinerja harus didasarkan 
pada karakteristik operasional organisasi. Hal ini diperlukan untuk mendefinisikan 
indikator dan ukuran kinerja yang digunakan. Suatu pengukuran kinerja yang 
didasarkan pada karakteristik operasional akan bermanfaat untuk menguantifikasi 
tingkat efisiensi dan efektivitas suatu pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, dalam 
konteks lembaga wakaf, pengukuran kinerja harus mempertimbangkan keunikan 
karakteristik wakaf. 
 Wakaf, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kahf (2007), merupakan organisasi 
sektor publik tapi nonpemerintahan. Meskipun dewasa ini, banyak wakaf yang 
dikelola dengan pola bisnis, tapi hal ini tidak menjadikan orientasinya berubah 
menjadi profit oriented. Tetap saja, tujuan akhir pengelolaan bisnis dari aset-aset 
wakaf adalah untuk memberikan manfaat yang besar dan berkesinambungan kepada 
para penerima manfaat (mauquf’alaih).
 Terkait hal ini, perlu dibedakan antara pengukuran kinerja organisasi nazhir 
dengan pengukuran kinerja program wakaf. Jika kinerja organisasi nazhir bisa saja 
ditentukan oleh banyak aspek, seperti misalnya, berapa banyak aset wakaf yang bisa 
dihimpun, maka kinerja program wakaf sangat ditentukan oleh kemampuan nazhir 
dalam merealisasikan hal-hal yang tercantum pada ikrar wakaf. Sebagaimana yang 
diungkapkan oleh Ebrahim (2003), pengukuran kinerja tidak persis sama dengan 
evaluasi. Menurutnya, pengukuran lebih fokus pada sebuah program, sementara 
evaluasi lebih bersifat meninjau ulang organisasi secara keseluruhan. Secara umum, 
bisa dikatakan bahwa pengukuran kinerja adalah bagian dari evaluasi. Merujuk pada 
hal ini, maka pengukuran kinerja wakaf bisa didefinisikan sebagai proses penilaian 
dari pelaksanaan program atau kebijakan lembaga wakaf sesuai dengan visi, misi, 
dan tujuannya, sebagaimana yang tertuang dalam kebijakan strategis organisasi dan 
ikrar pendirian lembaga wakaf. 

PENGUKURAN KINERJA DARI PERSPEKTIF ISLAM 

Pentingnya pengukuran kinerja dari perspektif Islam dapat ditinjau dari dua sisi, 
yaitu akuntabilitas dan manajemen (Noordin, dkk., 2017). Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa pengukuran kinerja dalam sebuah organisasi merupakan suatu PE
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alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas 
pengambilan keputusan manajerial. Berikut pembahasan lebih lanjut mengenai 
kedua aspek tersebut.

Akuntabilitas 
Tidak bisa dipungkiri bahwa pengelolaan wakaf membutuhkan akuntabilitas 
karena tanpanya, setiap organisasi bisa berujung pada kegagalan. Akuntabilitas 
juga merupakan salah satu unsur tata kelola yang baik (good governance). Hanya 
saja, selama ini akuntabilitas dipahami dari berbagai sudut pandang dan dimensi. 
Akuntabilitas lebih sering dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan 
akuntansi dan laporan. Padahal, konsep akuntabilitas jauh lebih luas dari itu. 
Menurut Drucker (1990), pembahasan mengenai akuntabilitas tidak hanya terbatas 
pada penyediaan laporan keuangan saja, tetapi juga mencakup pengukuran kinerja.
 Menurut Ebrahim (2003), salah satu mekanisme yang vital dalam menunjukkan 
akuntabilitas adalah pengukuran kinerja. Organisasi, baik yang berorientasi pada 
laba maupun  yang tidak berorientasi pada laba (nirlaba), perlu melakukan evaluasi 
dan pengukuran kinerja sebagai bagian akuntabilitasnya. Pada lembaga nonprofit, 
lembaga amal, dan organisasi yang berorientasi pada kegiatan sosial, perhatian 
terhadap pengukuran kinerja semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. 
Hal ini karena publik sebagai penyumbang dana bagi organisasi-organisasi tersebut 
ingin mengetahui dengan cara bagaimana dana yang mereka donasikan kemudian 
diolah dan dimanfaatkan. Oleh karena itu, sebagai organisasi yang bersentuhan 
dengan kepentingan publik, lembaga wakaf tentu saja tidak bisa dikecualikan 
dari tuntutan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerjanya. Hanya saja, perlu 
diingat bahwa konsep akuntabilitas Islam meliputi dua hal, yaitu akuntablitas 
kepada manusia dan kepada Allah SWT. Ini yang disebut oleh Shahul (2000) 
sebagai dual accountability. Dual accountability berarti bahwa orang-orang sebagai 
khalifah bertanggung jawab kepada Tuhan dan kepada semua sumber daya yang 
dipercayakan. Dual accountability lebih tepat untuk wakaf karena perjanjian wakaf 
didasarkan pada motivasi agama dan melibatkan kepentingan publik. Mengingat hal 
itu, model pengukuran kinerja wakaf juga harusnya merefleksikan prinsip-prinsip 
tersebut. 

Manajemen 
Selain sebagai mekanisme untuk menunjukkan akuntabilitas, pengukuran kinerja 
juga merupakan alat bagi manajemen untuk memfasilitasi aktivitas manajemen dan 
pengendalian internal. Aktivitas pengukuran merupakan bagian dari nilai-nilai Islam 
yang menekankan pada prinsip keadilan dalam mengelola sumber daya manusia 
dan sumber daya lainnya. PE
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 Manajemen memanfaatkan penilaian kinerja untuk berbagai tujuan, antara 
lain:
 a. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemberian 

motivasi pada para personel secara maksimum.
 b. Membantu proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan karyawan.
 c. Mengidentifikasi adanya kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan, 

serta untuk menyediakan kriteria penentuan dan evaluasi program pelatihan 
karyawan.

 d. Memberikan umpan balik.

 Dalam perspektif Islam, pengukuran kinerja diharapkan dapat membantu 
manajemen dalam membuat keputusan manajerial guna kebaikan di dunia dan 
akhirat dalam bingkai semangat tauhid (Ismail dan Sharif, 2011). 

URGENSI PENGUKURAN KINERJA WAKAF

Sebelum mendiskusikan terkait urgensi pengukuran kinerja pada lembaga wakaf, 
bagian ini terlebih dahulu akan memaparkan bagaimana aspek pengukuran 
kinerja pernah dipraktikkan di masa lalu. Meskipun terminologi pengukuran 
kinerja identik dengan pengelolaan organisasi modern, akan tetapi praktiknya 
sudah sejak lama dilakukan untuk mengevaluasi pengelolaan wakaf. Pada zaman 
dahulu, evaluasi wakaf mencakup tiga aspek, yakni: ketercapaian tujuan, beban-
beban yang dikeluarkan, dan pendapatan wakaf (Barnes, 1987). Pada abad ke-16, 
di masa Turki Utsmani, salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan 
keberhasilan pengelolaan wakaf terkait apakah pendapatan pengelolaan aset-aset 
wakaf didistribusikan pada para mauquf‘alaih sesuai akad yang dicantumkan dalam 
ikrar wakaf (waqfiyya). Oleh karena itu, keberadaan waqfiyya sangat penting pada 
saat itu. Semakin sesuainya pencapaian nazhir dengan hal-hal yang dicantumkan 
pada waqfiyya, maka kinerjanya dianggap semakin baik (Peri, 1992). 
 Selain kesesuaian dengan akad, ukuran kinerja wakaf di masa lalu juga 
ditentukan oleh beban yang dikeluarkan dalam pengelolaan wakaf. Secara spesifik, 
setiap nazhir akan dievaluasi terkait apakah beban yang dikeluarkan bisa ditutupi 
dengan pendapatan yang dihasilkannya dari pengelolaan aset-aset wakaf. Oleh 
karenanya, jumlah pendapatan yang dihasilkan juga menjadi salah satu ukuran 
kinerja nazhir (Barnes, 1987). 
 Pada masa Turki Utsmani, kebanyakan aset wakaf disewakan dengan 
menggunakan akad ijarah. Hal menarik lainnya yang dijumpai pada zaman ini adalah 
realita bahwa Sultan menunjuk seorang qadi untuk mengevaluasi kinerja para 
nazhir. Nazhir-nazhir yang dianggap tidak amanah bisa saja mendapatkan hukuman, 
mulai dari diberikan peringatan sampai akhirnya dipenjara, jika terbukti memiliki 
indikasi menyalahgunakan wewenang. Qadi juga dapat menggantikan nazhir yang 
dianggap tidak kompeten dalam mengurus wakaf (Van Leeuwen, 1999). PE
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 Jika dilihat dari konteks lembaga wakaf saat ini, salah satu faktor yang menjadi 
tekanan dalam pengukuran kinerja wakaf yang tepat dan komprehensif berasal dari 
wakif. Dalam beberapa kasus, wakif menetapkan peruntukan wakaf secara spesifik, 
sehingga membutuhkan pelaporan khusus, yang mana hal tersebut harus diberikan 
oleh nazhir. Terlebih lagi, dalam model manajemen wakaf modern, lembaga 
pengelola wakaf harus bersaing untuk merebut kepercayaan publik agar dapat 
mempercayakan pengelolaan harta benda wakafnya kepada mereka. Pengukuran 
kinerja yang efektif tidak hanya untuk melepaskan tanggung jawab nazhir, tetapi 
juga untuk memfasilitasi manajemen terkait pelaksanaan kegiatan pengendalian 
internal. Lembaga pengelola wakaf yang tidak menunjukkan kinerja bagus tentu 
saja berisiko akan ditinggalkan oleh publik. Berikut urgensi pengukuran kinerja 
(Ihsan, 2014).
 a. Sebagai bahan evaluasi bagi nazhir terkait apakah pengelolaan wakaf sudah 

sesuai dengan tujuan pendirian wakaf, sebagaimana yang tertuang pada ikrar 
wakaf. Dalam hal ini, nazhir bekerja dalam upaya untuk menjalankan amanah 
yang diberikan oleh wakif kepadanya. Secara umum, ada dua hal utama yang 
harus dipenuhi oleh setiap nazhir saat mengelola harta benda wakaf, yakni 
memastikan aset wakaf terjamin kekekalannya dan manfaatnya terus mengalir.  

 b. Memungkinkan pihak regulator, dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia (BWI), 
untuk memonitor kinerja para nazhir. Kinerja yang ditunjukkan oleh nazhir 
akan menentukan keberlanjutannya dalam mengelola wakaf. Berdasarkan UU 
No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI memiliki wewenang untuk mengganti 
nazhir yang dianggap tidak kompeten dalam mengelola wakaf.

 c. Nazhir memberikan informasi kepada wakif bahwa harta yang diwakafkan 
sudah dikelola sesuai dengan yang diamanahkan kepadanya.

 d. Sebagai informasi kepada calon wakif bahwa nazhir yang dimaksud memang 
kompeten dalam mengelola wakaf, sehingga layak diberikan amanah untuk 
mengelola harta benda wakaf lainnya.

MODEL PENGUKURAN KINERJA UNTUK LEMBAGA 
WAKAF

Pengukuran kinerja harus mencakup aspek finansial dan nonfinansial. Meskipun 
pada umumnya organisasi menggunakan ukuran finansial dalam mengukur 
kinerjanya, akan tetapi hal-hal selain aspek keuangan juga sangat penting untuk 
menunjukkan akuntabilitas suatu organisasi. Lebih lanjut, pengukuran kinerja dinilai 
penting, baik dari sisi internal maupun eksternal. Dalam konteks wakaf, pengukuran 
kinerja penting dari sisi internal karena memungkinkan nazhir mengevaluasi sejauh 
mana pengelolaan wakaf sudah sejalan dengan tujuan pendirian wakaf, sebagaimana 
yang tertuang pada ikrar wakaf. Sementara dari sisi eksternal, pengukuran kinerja 
penting untuk menjaga kepercayaan para wakif dan publik.PE
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 Ada hal penting yang harus dipahami terkait pembahasan mengenai pengukuran 
kinerja wakaf, yakni, perlunya dibedakan antara evaluasi program wakaf dengan 
evaluasi organisasi nazhir secara keseluruhan. Oleh karena dewasa ini, nazhir 
bisa saja mengelola berbagai macam wakaf, yang mana sesuai dengan ikrarnya, 
tujuan masing-masing wakaf tersebut bisa saja berbeda. Ada wakaf yang ditujukan 
untuk pendidikan, untuk dikelola secara produktif, atau untuk kepentingan sosial 
lainnya. Sebagaimana yang dipraktikkan oleh Lembaga Wakaf Daarut Tauhid, yang 
memfokuskan wakaf untuk tujuan memenuhi kebutuhan kegiatan pendidikan 
di pesantren dan juga kebutuhan dakwah (Ihsan, dkk., 2016). Oleh karena itu, 
pengukuran kinerja setiap program wakaf bisa berbeda di antara satu dengan yang 
lainnya. Ukuran kinerja wakaf sosial jelas berbeda dengan wakaf produktif. Jika pada 
wakaf sosial, ukuran yang digunakan adalah ukuran pengelolaan organisasi nirlaba, 
maka pada wakaf sosial, ukuran kinerja organisasi bisnis akan sangat relevan 
(Adnan, 2005).
 Terlepas dari perbedaan di antara wakaf sosial dengan wakaf produktif, ada 
dua hal pokok dalam pengelolaan wakaf yang tetap harus diperhatikan untuk 
mengevaluasi kinerja wakaf, yakni: menjaga kekekalan harta benda wakaf dan 
memastikan manfaatnya bisa terus mengalir. Meskipun menjaga kekekalan harta 
benda wakaf adalah sebuah keharusan, manfaat harta benda wakaf justru sangat 
memerlukan perhatian. Oleh karena wakaf dikategorikan sebagai sedekah jariyah, 
tentunya pahala atas wakaf akan terus mengalir jika manfaatnya bisa dipastikan 
sampai pada para penerima manfaat. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh 
lembaga wakaf untuk mempertahankan prinsip wakaf ini adalah dengan cara 
memproduktifkan harta benda wakaf. 

Gambar 9.1
Kerangka Model Pengukuran Kinerja Wakaf

Sumber: Noordin, dkk., 2017
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 Lebih lanjut, menurut Noordin, dkk. (2017), ada empat dimensi pengukuran 
kinerja wakaf, yaitu efisiensi, efektivitas sosial, maqashid al-Shari’ah, serta 
keberlanjutan dan pertumbuhan aset wakaf. Dimensi-dimensi tersebut meliputi 
aspek finansial dan nonfinansial, serta diukur secara kuantitatif dan kualitatif. 
Dimensi-dimensi tersebut dapat disajikan di dalam kerangka model pengukuran 
kinerja wakaf, sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 9.1. 
 Masukan (input) adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk melakukan 
program wakaf. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan 
dari program wakaf. Sementara hasil (outcome) adalah dampak keluaran pada 
jangka panjang di lingkungan eksternal dalam bentuk manfaat kepada pemangku 
kepentingan (stakeholder). Masing-masing dimensi pengukuran kinerja tersebut 
akan dibahas lebih lanjut. 
 Efisiensi berhubungan dengan masukan yang digunakan untuk melaksanakan 
suatu program dengan tingkat aktivitas yang dilakukan terhadap para penerima 
manfaat. Tujuan dilakukannya pengukuran efektivitas adalah untuk melihat 
bagaimana aset wakaf dapat digunakan sesuai peruntukannya. Berikut beberapa 
pengukuran dengan menggunakan rasio keuangan untuk mengukur efisiensi wakaf, 
sebagaimana yang dikemukakan oleh Ihsan dan Shahul (2011), serta Pirasteh 
(2011).
 1.  Rasio beban program
  Rasio beban program dapat diukur dengan formula berikut.

  
Rasio Beban Program = 

Beban Program

Total Beban

Rasio Efisiennsi Ekonomi = 
Penyaluran Manfaat Wakaf

Pendapatan Pengelolaaan Wakaf  Beban program terkait dengan semua beban yang dikeluarkan untuk 
melaksanakan program wakaf, baik berupa pemberian barang maupun 
pelayanan kepada para penerima manfaat. Menurut Ihsan dan Shahul (2011), 
dengan rasio ini bisa diukur seberapa banyak aset wakaf yang digunakan untuk 
keperluan program wakaf, dibandingkan untuk biaya administrasi. Hal ini 
penting, mengingat wakif sekarang tidak lagi tertarik dengan seberapa banyak 
uang yang dapat dikumpulkan oleh uang yang dikumpulkan, tapi bagaimana 
uang yang dikumpulkan tersebut dapat digunakan. Meskipun untuk mencapai 
rasio penuh atas semua beban yang digunakan untuk program wakaf sangat 
sulit diwujudkan, tetapi semakin tinggi rasio beban program terhadap total 
beban menunjukkan bahwa pengelolaan dana wakaf lebih efisien. 

 2.  Rasio efisiensi ekonomi 
  Menurut Pirasteh (2011), rasio efisiensi ekonomi bisa digunakan untuk 

mengukur seberapa optimal hasil pengelolaan wakaf yang disalurkan untuk 
para penerima manfaat. Rasio efisiensi ekonomi dapat diukur dengan formula 
berikut.

  

Rasio Beban Program = 
Beban Program

Total Beban

Rasio Efisiennsi Ekonomi = 
Penyaluran Manfaat Wakaf
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 Dimensi pengukuran kinerja wakaf selanjutnya adalah efektivitas sosial. 
Efektivitas sosial berkaitan dengan kemampuan suatu organisasi untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat menggunakan sumber daya yang tersedia. Efektivitas sosial 
mencakup efektivitas internal dan efektivitas eksternal. Efektivitas internal diukur 
dari seberapa jauh pencapaian tujuan organisasi, sebagaimana yang tertuang di 
dalam rencana strategisnya. Sementara efektivitas eksternal diukur dari tingkat 
kepuasan para penerima manfaat (Noordin, dkk., 2017). 
 Hal yang membedakan pengukuran kinerja konvensional dengan pengukuran 
kinerja syariah adalah tujuan syariah (maqashid al-shari’ah) yang tidak dimiliki oleh 
pengukuran kinerja konvensional. Maqashid al-shari’ah merupakan tujuan yang 
hendak dicapai dari suatu penetapan hukum syariah, salah satunya adalah dengan 
mewujudkan kemaslahatan umat. Terwujudnya kemaslahatan umat di dunia dan di 
akhirat merupakan tujuan syariah. Untuk mengukur kemaslahatan tersebut, harus 
dilihat dari tingkat kebutuhan manusia, yakni kebutuhan daruriyyah (primer), 
hajiyyah (sekunder), serta tahsiniyyah (tersier) (Arshad, dkk., 2018). Konsep 
kemaslahatan akan memberikan kontribusi yang besar jika diimplementasikan 
dalam kegiatan pengembangan ekonomi syariah, misalnya, terkait konsep 
pemenuhan kebutuhan manusia, paradigma aktivitas ekonomi, dan standar utilitas 
(Kara, 2012). Dimensi maqashid al-Shari’ah merupakan pembeda model pengukuran 
kinerja syariah karena mempertimbangkan akuntabilitas kepada Allah SWT., yang 
mana hal ini tidak tercermin di dalam model pengukuran kinerja konvensional.
 Dimensi pengukuran selanjutnya adalah keberlanjutan dan pertumbuhan 
(sustainability and growth). Prinsip keberlanjutan pada organisasi nirlaba 
merupakan alat untuk memenuhi misi mereka kepada masyarakat. Kemampuan 
organisasi nirlaba untuk menciptakan nilai-nilai sosial dan ekonomi dianggap 
sebagai arus utama organisasi, yakni double bottom line yang menciptakan nilai 
ekonomi sekaligus nilai sosial (Zainon, dkk., 2014). Sementara prinsip pertumbuhan 
terkait dengan pertumbuhan keluaran (output) riil suatu perekonomian sepanjang 
waktu (Zuhdi, 2008). Keberlanjutan dan pertumbuhan merupakan ukuran kinerja 
yang digunakan untuk memperluas operasional dan manajemen wakaf dalam 
mempertahankan pengelolaan program wakaf di masa yang akan datang. Selain 
itu juga dapat digunakan untuk memastikan bahwa program wakaf dapat berjalan 
secara berkelanjutan untuk nantinya dilanjutkan dengan pengembangan program. 
Dengan demikian sebuah lembaga sosial atau organisasi nirlaba mengukur 
keberhasilan kinerja mereka tidak hanya dilihat dari sisi finansial maupun sisi 
sosial saja, melainkan dilihat dari kedua sisi tersebut. Hal ini memperjelas bahwa 
keberlanjutan dan pertumbuhan pada lembaga sosial atau organisasi nirlaba sangat 
penting untuk menciptakan nilai-nilai ekonomi dan sosial. 
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164 Akuntansi dan Manajemen Wakaf

RANGKUMAN

Sebagaimana layaknya sebuah organisasi dikelola, lembaga wakaf membutuhkan 
pengukuran kinerja. Secara umum, urgensi pengukuran kinerja wakaf dapat 
dilihat dari dua perspektif, yaitu akuntabilitas dan manajemen. Dari perspektif 
akuntabilitas, pengukuran kinerja merupakan mekanisme yang dapat digunakan 
untuk menunjukkan akuntabilitas nazhir (pengelola wakaf). Sedangkan dari sisi 
manajemen, pengukuran kinerja juga bisa menjadi alat bagi manajemen untuk 
melakukan pengendalian internal. Pada dasarnya, mengukur kinerja wakaf bukanlah 
hal baru. Di masa lalu, pengukuran kinerja nazhir sudah dipraktikkan, yaitu dengan 
melihat kesesuaian di antara pencapaian dengan akad yang dicantumkan dalam 
ikrar wakaf (waqfiyya). 
 Ada dua hal pokok dalam pengelolaan wakaf yang tetap harus diperhatikan 
untuk mengevaluasi kinerja wakaf, yakni: menjaga kekekalan harta benda wakaf 
dan memastikan manfaatnya bisa terus mengalir. Selain itu, terdapat empat dimensi 
pengukuran kinerja wakaf, yaitu efisiensi, efektivitas sosial, maqashid al-Shari’ah 
(tujuan syariah), serta keberlanjutan dan pertumbuhan aset wakaf. Dimensi-dimensi 
tersebut mencakup aspek finansial dan nonfinansial, serta diukur secara kuantitatif 
dan kualitatif.

SOAL UJI MANDIRI

 1. Apakah yang dimaksud dengan pengukuran kinerja wakaf?
 2. Jelaskan pentingnya pengukuran kinerja dari perspektif Islam.
 3. Jelaskan urgensi pengukuran kinerja wakaf dalam konteks pengelolaan wakaf 

modern.
 4. Jelaskan urgensi pengukuran kinerja secara internal dan eksternal.
 5. Sebutkan empat dimensi pengukuran kinerja wakaf.
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Pengelola Wakaf

TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:
1. Memahami tata kelola menurut pandangan Islam.
2. Menjelaskan lembaga pengelola wakaf sebagai sebuah 

organisasi nirlaba di Indonesia.
3. Menjelaskan tata kelola pengelola wakaf di Indonesia.
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Yayasan ABC merupakan lembaga wakaf yang mengelola berbagai aset wakaf. 
Aset wakaf terbanyak adalah tanah selain aset bangunan, sekolah bagi anak-anak 
tidak mampu, dan masjid. Mengingat kondisi masjid dan bangunan sekolah yang 
sudah tidak layak, pengurus yayasan setuju untuk melakukan penjualan aset 
wakaf yang berupa tanah. Hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk 
perbaikan masjid dan sekolah. Hanya saja keputusan tersebut tidak diketahui 
para wakif, mengingat diputuskan tersendiri dalam rapat yayasan. Selain itu, 
yayasan tidak pernah mengeluarkan laporan terkait pengelolaan wakaf kepada 
para pemangku kepentingan, baik berupa laporan keuangan maupun kegiatan 
yayasan. Bagaimana tata kelola Yayasan ABC menurut Anda?

PENGANTAR

Tata kelola merupakan istilah yang sudah dikenal cukup baik. Pembahasan mengenai 
tata kelola yang baik lebih banyak dilakukan pada organisasi yang berorientasi laba, 
namun tidak berarti organisasi nirlaba tidak membutuhkan tata kelola yang baik. 
 Tata kelola wakaf yang baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat untuk 
menyerahkan harta yang dimilikinya agar dapat dikelola oleh nazhir. Dengan 
meningkatnya kepercayaan masyarakat, maka wakaf sebagai salah satu sumber 
pendanaan untuk meningkatkan perekonomian umat Islam merupakan suatu 
keniscayaan. Tata kelola wakaf yang baik mencakup seluruh aspek pengelolaan 
wakaf, termasuk di antaranya dari sisi regulasi dan pengawasan; penghimpunan 
dana; pengelolaan; pendistribusian manfaat; pelaporan; sampai keterlibatan para 
pemangku kepentingan. Salah satu negara yang berhasil dalam tata kelola wakaf 
adalah Singapura dengan jumlah dana aset kelolaan sebesar SGD829.230.000 (MUIS, 
2017). Hal ini dapat tercapai dengan dukungan regulasi dari Administration of 
Muslim Law Act (AMLA) yang diwajibkan bagi setiap pekerja muslim. Dalam hal 
ini, seluruh aset wakaf yang dicatat dan dikelola oleh Majlis Ugama Islam Singapura 
(MUIS), yang mana kegiatan wakaf produktifnya juga dapat dilakukan oleh pihak-
pihak lain secara independen, pelaporannya diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 
untuk mengetahui perkembangan aset wakaf tersebut. Untuk memahami tata 
kelola yang baik pada lembaga pengelola wakaf, maka pembahasan di bab ini akan 
diawali dengan penjelasan mengenai tata kelola menurut pandangan Islam, lembaga 
pengelola wakaf sebagai sebuah organisasi nirlaba di Indonesia, dan diakhiri dengan 
pembahasan mengenai tata kelola pengelola wakaf di Indonesia. 

TATA KELOLA MENURUT PANDANGAN ISLAM

Tata kelola (governance) berasal dari bahasa latin kuno gubernare atau gubernator 
(pengendalian) yang merupakan keadaan dalam kondisi terkendali (the state PE
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167Bab 10: Tata Kelola Pengelola Wakaf

of being governed), sebagaimana yang digambarkan ketika mengendalikan dan 
menahkodai sebuah kapal (the idea of steering or captaining a ship) (Rahim, 2012).  
Dalam perkembangannya, tata kelola memiliki ruang lingkup dan tingkatan 
(level) yang luas. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pembahasan mengenai tata 
kelola, seperti misalnya, dalam konteks hukum, politik, dan ekonomi. Mulai dari 
pengelolaan negara, kemampuan untuk mengambil keputusan yang dipengaruhi 
oleh pembagian kekuasaan dan proses pengambilan keputusannya, sampai pada 
bidang ilmu ekonomi dan akuntansi dalam tingkatan yang lebih sempit, seperti 
yang terjadi di perusahaan/entitas. Dalam lingkup perusahaan sebagai entitas 
yang bertujuan mencari laba, Komite Nasional Kebijakan Tata Kelola (2011) 
mendefinisikan tata kelola korporasi sebagai struktur, sistem, dan proses yang 
digunakan oleh bagian perusahaan guna memberikan nilai tambah perusahaan 
yang berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan 
tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya, berlandaskan peraturan dan 
norma yang berlaku.
 Tata kelola juga tidak hanya dibutuhkan oleh lembaga yang berorientasi laba, 
seperti korporasi, melainkan juga pada lembaga yang tidak berorientasi laba, seperti 
lembaga pemerintahan, lembaga sosial, dan lain sebagainya. Hal yang membedakan 
adalah fokus di antara keduanya. Organisasi berorientasi laba fokus pada pemegang 
saham. Sementara organisasi nirlaba memiliki dua fokus, yaitu pencapaian misi 
sosial yang ditetapkan dan kelayakan organisasi agar dapat mencapai hal tersebut. 
Kelayakan yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan tindakan dan 
pelaksanaan wewenang pengurus/manajemen, serta kepercayaan dan akuntabilitas 
publik dari para donatur sampai para penerima manfaat (Nonprofit Quarterly, 
2017).
 Konsep tata kelola yang paling dekat dalam bahasa Arab adalah al hakimiya 
(yang berarti pertimbangan—judgement), opini, keputusan, aturan, dan administrasi 
pengadilan). Al hakimiya dapat diartikan sebagai bentuk cetak biru atas tatanan 
sosial moral yang tinggi, yang mana semua pengambilan keputusan dilakukan 
oleh pemegang otoritas dalam pemerintahan yang hanya dapat dicapai dengan 
menyerahkan kehendak seseorang sesuai kehendak Tuhan (Bahlul dalam Iqbal 
dan Lewis, 2009). Kehendak Tuhan menjadi inti dari konsep tata kelola dalam 
Islam karena selalu menyesuaikan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh 
Allah SWT. dan adanya implikasi bahwa ketentuan tersebut akan mengacu pada 
apa yang menjadi sumber hukum Islam, baik Al Quran, hadis, maupun ijtihad atau 
ijma. Kehendak Tuhan merupakan pilar utama dalam pandangan hidup (worldview) 
menurut Islam. Mengingat Islam tidak memisahkan antara ketentuan/kehendak 
Tuhan dengan seluruh aspek kehidupan.
 Dalam menjalankan kehidupan ini, manusia tidak dapat terlepas dari 
tugasnya untuk beribadah dan menjadi khalifah Allah SWT. di muka bumi dengan 
memakmurkan kehidupan di bumi agar tetap berlanjut/berlangsung melalui 
aktivitas menjaga keseimbangan dan keharmonisan di berbagai aspek. Dalam bidang PE
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sistem keuangan dan sosial Islam, terdapat karakteristik yang ditawarkan dalam 
Islam, yaitu kebebasan, persamaan, keadilan, dan akuntabilitas (Iqbal dan Lewis, 
2009; Abu-Tepanjeh, 2009; dan Larbsh, 2015). 
 1. Kebebasan atau independensi, bukanlah bebas tanpa batas, melainkan bebas 

dengan dasar tauhid. Manusia bebas memilih, namun pada setiap penentuan 
pilihan dalam kehidupan harus selalu menyadari keberadaan Allah SWT. 
sebagai pemilik absolut, yang berkuasa atas segala sesuatu di dunia dan 
akhirat. Dalam kebebasan juga terdapat independensi tanpa intervensi dalam 
melakukan tindakan sepanjang sesuai dengan tujuan dan ketentuan syariah.  

 2. Adil dan bertanggung jawab. Adil dalam bertindak merupakan bentuk 
implementasi atas persamaan. Dalam hal ini, adil bukan sama rata tetapi 
ditempatkan sesuai proporsi. Saat melakukan tindakan harus dipastikan tidak 
ada pihak yang dirugikan, serta adanya prinsip keseimbangan. Tanggung jawab 
merupakan bentuk kewajiban setiap individu dalam organisasi untuk selalu 
berhati-hati dan mematuhi aturan etika dalam bertindak secara ekonomi.

 3. Etika bisnis. Islam memiliki koridor mengenai baik dan buruknya tindakan 
yang diambil oleh setiap umat muslim sebagai panduan ketika melaksanakan 
kegiatan bisnis. Etika dalam Islam akan ditentukan oleh Al Quran, As Sunnah, 
serta contoh-contoh dari kehidupan Rasulullah SAW. Etika bisnis Islam akan 
mendorong persamaan, keadilan, dan kejujuran terhadap seluruh pihak yang 
terkait, sebagaimana yang dijelaskan oleh Shiddiqi (dalam Iqbal dan Lewis, 
2009). Hal ini menjelaskan bahwa kaum muslimin memiliki aturan moral yang 
baik, sehingga tidak akan mengkhianati, menipu, dan mengeksploitasi untuk 
keuntungan pribadi. 

 4. Akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas 
seluruh tindakan kepada Allah SWT. dan masyarakat. Hal ini akan mendorong 
adanya pengawasan yang melekat pada setiap diri individu muslim (self-
monitoring duty) agar selalu sesuai dengan ketentuan/hukum syariah. Bahkan 
Al Quran menyebutkan al hesab atau to account (yang menjadi asal kata 
accounting) sebanyak 8 kali, dengan dasar bahwa Allah SWT. akan mencatat 
seluruh perbuatan baik dan buruk setiap umat muslim. Oleh karena itu, 
akuntabilitas dan akuntansi sulit dipisahkan. Mengingat fungsi dari sistem 
informasi akuntansi adalah untuk meningkatkan akuntabilitas melalui alokasi 
sumber daya yang memadai, serta ketersediaan informasi, baik ex-post (untuk 
pengevaluasian kinerja) ataupun ex-ante (untuk perencanaan sebagai dasar 
pengambilan keputusan) (Lewis, 2006).

   Proses pengambilan keputusan juga merupakan bentuk akuntabilitas.  
Menurut Iqbal dan Lewis (2009), terdapat tiga hal yang harus dijelaskan, yaitu:
a. Oleh siapa (by whom). Hal ini terkait dengan struktur pengambilan 

keputusan. Islam mengenal konsep syura’ yang berarti saling menjelaskan 
dan merundingkan atau saling meminta dan bertukar pendapat mengenai 
suatu perkara (Amiruddin, 2000). Melalui majelis syura’ akan dilakukan 
proses pengambilan keputusan dengan tauhid sebagai dasar dan nilai PE
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moral Islam sebagai acuan. Melalui majelis syura’ juga, kepemimpinan 
tidak akan absolut, dan mendorong para pemangku kepentingan lainnya 
untuk ikut terlibat.    

b. Untuk siapa (for whom). Hal ini terkait dengan hal yang mendasari konteks 
pengambilan keputusan. Untuk siapa keputusan/tindakan tersebut 
diambil, menurut Islam, tentu untuk Allah SWT., mengingat seluruh 
aktivitas manusia dilakukan hanya untuk Allah SWT. sebagai tujuan. Hal 
ini sekaligus menggarisbawahi mengenai pentingnya ketentuan syariah, 
maqashid al-Shari’ah, dan lembaga hisba (yang bertindak selaku pengawas 
atas perilaku para pihak dalam masyarakat dan pasar).  

c. Kepada siapa (to whom). Hal ini terkait dengan bentuk pertanggungjawaban 
penggunaan sumber daya, sekaligus sebagai pilar untuk memastikan 
bahwa seluruh kegiatan, kontrak, maupun operasional telah sesuai dengan 
ketentuan syariah. Hal ini kembali menegaskan pentingnya ketentuan 
syariah dan maqashid al-Shari’ah, serta adanya lembaga yang mengawasi 
kesesuaian proses bisnis dengan syariah dan audit syariah.

 5. Transparansi, serta pengungkapan yang benar dan adil, yang mana hal ini akan 
dihasilkan dari akuntabilitas. Keduanya harus diterapkan pada setiap kontrak 
maupun perjanjian, yang mana nantinya setiap tindakan yang dilakukan dengan 
benar dan jujur akan membuat seluruh tanggung jawab dapat ditunaikan 
dengan baik. 

 Dari uraian tersebut, tata kelola bukan merupakan hal baru dalam Islam. 
Apalagi jika dibandingkan dengan prinsip tata kelola yang berkembang saat ini, 
yaitu: transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), responsibilitas 
(responsibility), independensi (independency), dan keadilan (fairness), maka tata 
kelola menurut Islam tidak berbeda (Tapanjeh, 2009). Namun untuk penerapannya, 
diperlukan penyesuaian agar sesuai dengan kondisi saat ini. 

LEMBAGA PENGELOLA WAKAF SEBAGAI SEBUAH 
ORGANISASI NIRLABA DI INDONESIA

Dalam sejarah pengelolaan wakaf di Indonesia menurut Itang dan Iik (2017), 
tercatat pelimpahan wewenang untuk mengelola wakaf kepada Menteri Agama 
dengan diterbitkannya PP No. 33 Tahun 1949. Selanjutnya, PP ini ditindaklanjuti 
dengan Peraturan Menteri Agama No. 9 Tahun 1952 yang memberikan kewenangan 
kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota untuk menyelidiki, mendata, 
dan mengawasi penyelenggaraan perwakafan. Surat Keputusan Bersama antara 
Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Agraria pada tanggal 5 Maret 1959, No. 
Pem. 19/22/23/7; SK/62/Ka/59P ini mengalihkan pengesahan perwakafan 
tanah milik yang semula menjadi wewenang bupati menjadi wewenang Kepala 
Pengawas Agraria. Selanjutnya, disusul UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan PE
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Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang mana dalam Pasal 49 dinyatakan bahwa negara 
melindungi keberlangsungan perwakafan di Indonesia. Berikutnya, muncul PP No. 
28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang mana dengan keberadaannya, 
perwakafan tanah milik di Indonesia mulai diatur dengan tertib. 
 Oleh karena pengelolaan perwakafan masih berfokus pada wakaf tanah, 
sehingga regulasi yang muncul mengikuti regulasi-regulasi sebelumnya, masih 
menitikberatkan pada permasalahan wakaf tanah, di antaranya Peraturan Menteri 
Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai 
Perwakafan Tanah Milik, dan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang 
Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan 
sejumlah peraturan pelaksanaan teknis lainnya. Pada tanggal 30 November 1990, 
dikeluarkan Instruksi Bersama antara Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional No. 4 Tahun 1990 dan No. 24 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf.
 Titik terang dari proses pengelolaan wakaf dimulai sejak disahkannya UU No. 
41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU 
No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Produk peraturan perundang-undangan ini telah 
memberikan pijakan hukum yang pasti, kepercayaan publik, serta perlindungan 
terhadap aset wakaf. Pengesahan peraturan perundang-undangan ini merupakan 
langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan peranan wakaf 
yang tidak hanya sebagai pranata keagamaan saja, tetapi juga memiliki kekuatan 
ekonomi yang potensial untuk memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, dengan 
disahkannya peraturan perundang-undangan ini, membuat objek wakaf lebih luas 
cakupannya tidak hanya sebatas benda tidak bergerak saja, tapi juga termasuk benda 
bergerak, seperti uang, logam mulia, surat berharga, hak sewa, dan lain sebagainya.
 Lembaga pengelola wakaf di Indonesia yang dikenal sebagai Badan Wakaf 
Indonesia (BWI) berdiri seiring dengan dijalankannya UU No. 41 Tahun 2004 
tentang Wakaf. Berdasarkan UU tersebut, tugas dan wewenang BWI adalah: (a) 
melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan 
harta benda 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; serta (f) memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam 
penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. 
 Badan Wakaf Indonesia saat ini memayungi 15 Lembaga Keuangan Syariah 
Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan 200 nazhir wakaf uang (BWI, 2018). Angka 
ini akan terus bertambah seiring antusiasme umat muslim untuk melakukan wakaf 
uang. Kemudahan untuk melakukan wakaf uang, baik ditinjau dari sisi syariah 
maupun regulasi, diharapkan dapat mengembangkan sistem yang ada pada lembaga 
pengelola wakaf di Indonesia. Bank Indonesia dalam kajiannya, menggambarkan 
infrastruktur institusi dalam pengembangan wakaf secara nasional, sebagaimana 
yang ditunjukkan pada Gambar 10.1.PE
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Otoritas Pajak

Bank Syariah Riset & 
Pengembangan

Pusat Informasi 
WakafLKMS

Mediasi, Arbitrase 
& Pengadilan Lembaga Rating

Forum Komunikasi 
Wakaf

Ikatan Akuntan 
Indonesia

Regulator & 
Pengawas BWI

NAZHIR NAZHIR NAZHIR

Pengawas Syariah 
Wakaf

 Struktur tersebut adalah bentuk yang ditawarkan oleh Bank Indonesia dalam 
pengembangan wakaf ke depan. Kondisi ini perlu dibentuk agar lembaga wakaf bisa 
bersinergi dengan lembaga lain untuk menjadi lebih baik dalam seluruh aspek tata 
kelola. 
 Dalam struktur yang lebih mikro, yaitu level organisasi, nazhir memiliki peran 
penting dalam melakukan administrasi wakaf sebagaimana yang telah dijelaskan 
pada Gambar 10.1. Saat ini, nazhir di Indonesia telah berkembang, yang mana nazhir 
(mutawalli) secara perseorangan sebagai pengelola wakaf telah bergeser menjadi 
secara kelembagaan karena dilakukan oleh lembaga yang independen. Lembaga 
wakaf di Indonesia saat ini telah memiliki badan hukum dalam bentuk yayasan atau 
koperasi dan dikelompokkan sebagai organisasi nirlaba. 
 Dengan adanya badan hukum tersebut, maka struktur dan bentuk hubungan 
internal maupun eksternal lembaga wakaf mendekati bentuk korporasi, walaupun 
orientasinya bukan untuk mencari laba. Sebagai organisasi nirlaba, tata kelola 
lembaga wakaf tentu memiliki para pemangku kepentingan yang berbeda, yang 
mana pemangku kepentingan yang paling utama bukanlah pemegang saham, 
melainkan umat muslim yang berperan sebagai pemberi wakaf (wakif), pengelola 
wakaf (nazhir), dan penerima manfaat wakaf (mauquf‘alaih), beserta regulator 
maupun pihak lainnya. 
 Lembaga pengelola wakaf sendiri merupakan lembaga nirlaba. Mengingat 
lembaga pengelola wakaf adalah kumpulan dari individu yang memiliki tujuan 
bersama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut, yang mana dalam 
pelaksanaanya tidak berorientasi untuk memperoleh laba semata (Nainggolan, 
2005). Sebagai salah satu lembaga nirlaba, maka berdasarkan hukum di Indonesia 
terdapat 4 bentuk organisasi nirlaba, yaitu: yayasan, perkumpulan, organisasi 
kemasyarakatan, dan organisasi yang diatur secara tersendiri, seperti pada bidang 
pendidikan dan koperasi. 

Gambar 10.1
Sistem Lembaga Wakaf

Sumber: Bank Indonesia, 2016
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 Sebagian besar lembaga pengelola wakaf saat ini berbentuk yayasan atau 
koperasi (Baitul Maal wa Tamwil dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah). Badan 
hukum dalam bentuk yayasan atau koperasi, berdasarkan UU No. 28 Tahun 2004 
tentang Yayasan dan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, memiliki tiga bagian 
utama, yakni:  
 1. Pengurus yang berperan sebagai pengelola badan hukum tersebut. Pada 

koperasi, pengurus diangkat oleh dan bertanggung jawab pada saat rapat 
anggota dan dapat mengangkat pihak lain sebagai pengelola, sementara pada 
yayasan, pengurus diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada pembina. 
Pengelola wakaf (nazhir) dapat bertindak secara langsung sebagai pengurus 
atau pengelola. 

 2. Pengawas yang berperan melakukan pengawasan dan memberi nasihat. Pada 
koperasi, pengawas diangkat oleh dan bertanggung jawab pada saat rapat 
anggota, sementara pada yayasan, pengawas diangkat oleh dan bertanggung 
jawab kepada pembina.

 3. Pembina dan rapat anggota yang berperan sebagai pemegang keputusan 
tertinggi pada yayasan dan koperasi. Dalam hal ini, pembina/rapat anggota 
dapat meminta pengurus dan/atau pengawas untuk mempertanggungjawabkan 
kegiatan-kegiatan yang dilakukan, beserta laporan keuangannya, untuk 
kemudian mengambil keputusan atas hal-hal yang tidak dilimpahkan tanggung 
jawabnya kepada pengurus dan/atau pengawas.

 Ketiga bagian tersebut memiliki peluang untuk meningkatkan tata kelola dalam 
lembaga wakaf sesuai dengan peranannya masing-masing. 

TATA KELOLA PENGELOLA WAKAF DI INDONESIA

Apabila dikaitkan dengan proses tata kelola menurut Islam, serta organisasi 
nirlaba di Indonesia, maka terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai dasar 
pembentukan tata kelola dalam lembaga wakaf di Indonesia, yaitu:
 1. Terkait independensi, lembaga wakaf harus memastikan bahwa seluruh 

pengelolaan wakaf dilakukan secara independen tanpa adanya intervensi dari 
pihak manapun sepanjang sesuai dengan ketentuan syariah maupun ketentuan 
regulator. Di sisi lain, pengurus, pengawas, maupun pembina tidak memiliki 
konflik kepentingan (conflict of interest) yang bisa jadi akan memengaruhi 
pengelolaan yang dilakukan oleh nazhir. Hal ini juga telah ditegaskan dalam 
UU tentang yayasan dan koperasi bahwa dalam yayasan atau koperasi tidak 
mengizinkan adanya rangkap jabatan di antara pengurus/pengelola, pengawas, 
dan pembina. Oleh karenanya, sebagai bentuk implementasi perlu adanya 
pernyataan oleh para pengurus/pengelola termasuk nazhir, pengawas, maupun 
pembina bahwa mereka tidak terlibat konflik kepentingan (conflict of interest) 
dan independen dalam pelaksanaan tugasnya. Lembaga wakaf juga diharapkan PE
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mampu mengelola manajemen, sumber daya keuangan, dan sumber daya 
manusia secara independen, serta tidak bergantung kepada lembaga lain.  

 2. Terkait adil dan bertanggung jawab, lembaga wakaf dapat 
mengimplementasikannya melalui penerapan keseimbangan dan kehati-hatian 
dalam melakukan kegiatan investasi/program wakaf. Keseimbangan dapat 
dilakukan melalui pertimbangan untuk mengelola aset-aset wakaf, termasuk 
wakaf tunai, bukan hanya yang menguntungkan dalam jangka pendek tetapi 
juga dalam jangka panjang. Begitu pula, keseimbangan dalam mengelola 
manfaat wakaf, tidak hanya yang berorientasi di sekitar lokasi lembaga wakaf, 
tetapi juga untuk dunia Islam pada umumnya. Untuk kehati-hatian dapat 
dilakukan melalui pemilihan sumber dana wakaf, investasi/program wakaf 
yang diputuskan secara hati-hati (melalui syura’) atau didukung oleh komite 
manajemen risiko (jika memungkinkan). Hal ini didasarkan pada kenyataan 
bahwa aset wakaf tersebut adalah milik Allah SWT., sekaligus melindungi para 
wakif agar dapat menerima pahala yang terus mengalir dalam jangka panjang. 

 3. Etika juga perlu ditanamkan pada setiap pihak dalam lembaga wakaf. Bentuk 
implementasi penerapan etika tidak boleh melanggar hukum. Ini berarti 
implementasinya harus mematuhi ketentuan syariah dan regulasi, serta 
pedoman perilaku dalam Islam. Hal ini akan menjadi bentuk pengawasan 
yang melekat pada diri setiap individu pada saat melakukan tindakan apapun, 
termasuk dalam kaitannya dengan pengelolaan wakaf. Jika memungkinkan, 
perlu adanya komite tata kelola yang dapat membantu penerapan etika dan 
tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) pada 
lembaga wakaf. Jika masih belum memungkinkan, hal tersebut dapat dikelola 
oleh pengurus dalam bentuk penanaman nilai dan budaya organisasi, termasuk 
yang di dalamnya membahas tentang etika.

 4. Akuntabilitas yang dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan, yakni: 
a. Terkait siapa yang akan mengambil keputusan, dalam konsep legal yang 

berhubungan dengan seluruh aspek pengelolaan. Seluruh operasional 
dan aktivitas tata kelola akan dibingkai dengan tauhid sebagai nilai 
dasar, melalui lembaga syura’ yang dilakukan oleh pembina atau dengan 
rapat anggota dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang 
utama, seperti: pengelola dan pengawas dengan mempertimbangkan 
regulasi yang ditetapkan oleh regulator, dan/atau mengangkat anggota 
pengurus dan pembina dari kelompok independen atau perwakilan para 
wakif dan penerima manfaat jika dianggap perlu. Proses syura’ seperti 
ini yang membuka peluang adanya konsultasi dengan berbagai pihak 
agar dapat tercapai konsensus untuk melindungi kepentingan seluruh 
pemangku kepentingan. Sekaligus untuk memastikan bahwa tidak akan 
ada pelanggaran syariah maupun hukum dalam pelaksanaan pengelolaan 
wakaf yang kemudian menjadi dasar acuan dalam pembentukan standar 
prosedur operasional yang lebih teknis. PE
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b. Terkait untuk siapa keputusan tersebut diambil adalah mengenai apa 
yang mendasari konteks pengambilan keputusan. Dalam hal ini, Allah 
SWT. dan para pemangku kepentingan (wakif dan mauquf ‘alaih). 
Pertanggungjawaban kepada Allah SWT. didasarkan pada konsep bahwa 
kaum muslimin akan mempertanggungjawabkan seluruh aset (baik privat 
maupun publik) yang diamanahkan kepadanya. Pertanggungjawaban 
kepada para pemangku kepentingan ini dilakukan dengan cara 
memanfaatkan aset wakaf dengan sebaik mungkin sesuai ketentuan 
syariah. Oleh karena itu, lembaga wakaf dapat memanfaatkan lembaga 
hisba dengan meningkatkan peran muhtasib. Peran lembaga hisba dalam 
konteks pengelolaan wakaf dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah 
(DPS), yang mana lembaga ini juga berperan sebagai pengawas penerapan 
hukum Islam dalam ranah publik, serta auditor internal sebagai pengawas 
operasional dan keuangan. Pemberian peran yang signifikan kepada DPS 
melalui pelaksanaan audit kepatuhan syariah dan lembaga auditor internal 
melalui audit operasional diharapkan dapat memantau pelaksanaan 
seluruh ketentuan syariah dan operasional, termasuk di dalamnya aturan 
pelaksanaan. Kedua peranan tersebut dapat digabungkan menjadi peran 
pengawas pada yayasan atau koperasi, sepanjang dilakukan oleh pihak 
yang kompeten. 

c. Terkait pertanggungjawaban penggunaan sumber daya, dalam 
hubungannya dengan konsep akuntabilitas. Penerapan akuntabilitas 
dapat menggunakan akuntansi sebagai dasar pertanggungjawaban atas 
pemanfaatan dan pengelolaan aset wakaf, serta alokasi dan distribusi 
manfaat aset wakaf tersebut. Dalam hal ini, pelaksanaannya dilakukan 
oleh pengurus (pengelola wakaf—nazhir) dalam lembaga wakaf. Dengan 
adanya akuntansi dalam cakupan yang luas (mulai dari anggaran, 
realisasi, pertanggungjawaban pelaksanaan, sampai penyusunan dan 
analisis laporan keuangan) diharapkan dapat membantu lembaga 
wakaf untuk memantau pengelolaan sumber daya dan kemudian 
mempertanggungjawabkannya. Audit operasional dan audit keuangan 
dapat dilakukan untuk seluruh transaksi yang dilakukan oleh lembaga 
wakaf agar selaras dengan kegiatan/aktivitas yang juga sesuai dengan 
syariah, serta untuk memastikan bahwa seluruh transaksi telah tercatat 
dan disajikan sesuai ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK 
Syariah) dan UU No. 41 Tahun 2004. Pelaksanaan audit operasional dan 
audit keuangan dapat dilakukan oleh auditor internal (dan komite audit 
jika memungkinkan), serta auditor eksternal dari pihak independen untuk 
menilai kewajaran laporan keuangan. 

 5. Transparansi. Dalam hal ini, lembaga wakaf diharapkan mampu mengungkapkan 
informasi penting kepada para pemangku kepentingan sebagai bentuk adanya PE
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akuntabilitas. Pengungkapan ini bukan hanya menyangkut informasi dan juga 
kemudahan akses untuk memperoleh informasi tersebut. Informasi ini bukan 
hanya tentang keberhasilan, tetapi juga kendala yang dihadapi. Bukan hanya 
mencakup keuangan tetapi juga nonkeuangan. Informasi tersebut juga harus 
relevan dengan proses pengambilan keputusan. Hal ini bertujuan agar para 
pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan yang tepat terkait lembaga 
wakaf tersebut. Bentuk implementasi dari lembaga wakaf atas transparansi 
yang disampaikan pengurus/pengelola, antara lain: memberikan informasi 
mengenai program pengumpulan wakaf, penyaluran manfaat wakaf, laporan 
keuangan, penerima manfaat wakaf, kondisi dana/aset wakaf, kebijakan dalam 
lembaga wakaf, capaian program, serta informasi lain yang relevan terkait 
lembaga wakaf lainnya. Media transparansi dapat bermacam-macam, seperti 
melalui situs web, laporan tahunan, laporan berkala, laporan keuangan, brosur, 
spanduk, sosialisasi program, dan lain sebagainya. 

 Dari seluruh unsur tata kelola tersebut, seluruhnya akan dilaksanakan oleh 
bagian-bagian yang terdapat dalam organisasi, seperti: rapat anggota/pembina, 
pengurus/pengelola, dan pengawas. 
 Untuk meningkatkan dan mendukung tata kelola wakaf, pada tahun 
2018, Prinsip-Prinsip Utama Pengelolaan Wakaf (Waqf Core Principles) telah 
dikembangkan sebagai prinsip-prinsip utama dalam pengelolaan wakaf. Waqf Core 
Principles disusun sebagai prinsip utama (core principles) yang digunakan di level 
internasional, yang mana dalam penyusunannya melibatkan para regulator dan 
lembaga wakaf internasional yang berpengalaman, para pemangku kepentingan, 
serta sejumlah akademisi. Susunan Wakaf Core Principles ini terbagi ke dalam dua 
bagian besar dengan 29 prinsip, sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 10.1 
(Waqf Core Principles, 2017). 
 Dari 29 prinsip yang dikelompokkan menjadi dua bagian tersebut, bagian 
pertama berkaitan dengan fungsi dari badan atau struktur organisasi termasuk 
pengawasan atas aset wakaf, sementara bagian kedua berkaitan dengan persyaratan 
dan mekanisme kehati-hatian lembaga pengelola wakaf dalam melaksanakan 
pengelolaan wakaf. Dengan dikembangkan waqf core principles ini diharapkan 
lembaga wakaf memiliki panduan yang lebih jelas terkait penghimpunan, 
perlindungan, pengelolaan, penyaluran manfaat, dan pelaporan kepada masyarakat. 
 Selain prinsip-prinsip utama pengelolaan wakaf, tahun 2018 ini juga disahkan 
PSAK 112 tentang Penyajian dan Pelaporan Akuntansi Wakaf yang akan mulai 
berlaku pada tahun 2021. Dengan waqf core principles serta PSAK 112 ini, diharapkan 
lembaga pengelola wakaf (nazhir) menjadi lebih profesional dalam mengemban 
amanah atas harta benda wakaf yang dipercayakan wakif dan dapat diandalkan 
oleh mauquf’alaih. PE
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RANGKUMAN

Prinsip tata kelola dalam Islam dapat diartikan sebagai bentuk cetak biru atas 
tatanan sosial moral yang tinggi, yang mana semua pengambilan keputusan 
dilakukan oleh pemegang otoritas dalam pemerintahan yang hanya dapat dicapai 
dengan menyerahkan kehendak seseorang sesuai kehendak Tuhan. Kehendak 
Tuhan menjadi inti dari konsep tata kelola dalam Islam karena selalu menyesuaikan 
dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT. dan adanya implikasi bahwa 
ketentuan tersebut akan mengacu pada apa yang menjadi sumber hukum Islam, baik 
Al Quran, hadis, maupun ijtihad atau ijma.

Tabel 10.1
Waqf Core Principles

Wewenang, Tanggung Jawab, dan Fungsi 
Pengawasan

Regulasi dan Ketentuan yang Bersifat 
Prudensial

WCP 1 Responsibilities, Objectives, 
Powers, Independence, 
Accountability, and Collaboration

WCP 13 Good Nazhir Governance

WCP 2 Asset Classes WCP 14 Risk Management
WCP 3 Permissible Activities WCP 15 Collection Management
WCP 4 Licensing Criteria WCP 16 Counterparty Risks
WCP 5 Transfer Waqf Management WCP 17 Disbursement Management
WCP 6 Take Over Waqf Institution and 

Assets
WCP 18 Problem Waqf Asset, Provision, 

and  Reserves
WCP 7 Waqf Supervisory Approach WCP 19 Transaction with Related Parties
WCP 8 Waqf Supervisory Techniques and 

Tools
WCP 20 Country and Transfer Risks

WCP 9 Waqf Supervisory Reporting WCP 21 Market Risks
WCP 10 Corrective and Sanctioning 

Powers of Waqf Supervisor
WCP 22 Reputation and Waqif Loss Risks

WCP 11 Consolidated Supervision WCP 23 Revenue/Profit Loss Sharing Risks
WCP 12 Home-House Relationships WCP 24 Disbursement Risks

WCP 25 Operational Risk and Shariah 
Compliant

WCP 26 Shari’ah Compliance and Internal 
Audit

WCP 27 Financial Reporting and External 
Audit

WCP 28 Disclosure and Transparency
WCP 29 Abuse of Waqf Asset  Services

Sumber: Waqf Core Principles, 2017.
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 Saat ini, regulasi mengenai lembaga pengelola wakaf di Indonesia mengacu 
pada UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Lembaga pengelola wakaf biasanya 
berbadan hukum dalam bentuk yayasan atau koperasi. Badan Wakaf Indonesia 
mengoordinasi seluruh lembaga pengelola wakaf di Indonesia, termasuk membantu 
mengawasi pengelolaan aset wakaf. Nantinya direncanakan keberadaan nazhir akan 
diawasi oleh pihak regulator, Dewan Pengawas Syariah, Ikatan Akuntan Indonesia, 
Lembaga Rating, dan Lembaga Arbitrase. 
 Berikut dasar pembentukan tata kelola dalam lembaga pengelola wakaf di 
Indonesia.
 a. Independen. Seluruh pengelolaan wakaf dilakukan secara independen tanpa 

adanya intervensi dari pihak manapun sepanjang sesuai dengan ketentuan 
syariah dan regulasi yang berlaku, serta menghindari adanya konflik 
kepentingan (conflict of interest).

 b. Adil dan bertanggung jawab. Penerapan keseimbangan dan prinsip kehati-
hatian dalam melakukan kegiatan investasi/program wakaf.

 c. Etika. Bentuk implementasi penerapan etika tidak boleh melanggar hukum. 
Ini berarti implementasinya harus mematuhi ketentuan syariah dan regulasi, 
serta pedoman perilaku dalam Islam. 

 d. Akuntabilitas. Proses pengambilan keputusan terkait pada subjek (who) dan 
objek (for whom) suatu keputusan dan pertanggungjawabannya.

 e. Transparan. Pengungkapan informasi secara menyeluruh atas pengelolaan aset 
wakaf.

 Waqf Core Principles disusun untuk membantu lembaga pengelola wakaf 
menjadi lebih profesional karena titik beratnya pada fungsi dari badan atau struktur 
organisasi termasuk pengawasan atas aset wakaf, serta persyaratan dan mekanisme 
kehati-hatian lembaga pengelola wakaf dalam melaksanakan pengelolaan wakaf.

ILUSTRASI SOAL

Jelaskan peran lembaga pengelola wakaf dalam mengelola aset dan dana wakaf.

Jawaban:
Lembaga pengelola wakaf mengelola aset dan dana wakaf berkaitan dengan 
perannya sebagai nazhir. Suatu lembaga wakaf dapat memiliki satu atau lebih 
nazhir, yang mana masing-masing nazhir akan mengelola aset dan dana wakaf yang 
menjadi tanggung jawabnya. Oleh karenanya, peran nazhir pada lembaga wakaf 
merupakan peran utama dan penting, mengingat nazhir akan bertanggung jawab 
terhadap pengembangan aset dan dana wakaf, sekaligus penyalurannya kepada 
para penerima manfaat. PE
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SOAL UJI MANDIRI

 1. Apakah yang dimaksud dengan tata kelola dalam pandangan Islam?
 2. Bagaimana implementasi tata kelola untuk lembaga pengelola wakaf di 

Indonesia?
 3. Jelaskan tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia (BWI).
 4. Jelaskan struktur lembaga pengelola wakaf yang terintegrasi.
 5. Bapak A ingin menyerahkan sebagian uang hasil penjualan tanah sebesar 

Rp20.000.000 untuk wakaf. Berikut beberapa alternatif yang dimilikinya.
a. Ikut serta dalam wakaf untuk mendirikan masjid di lingkungan sendiri.
b. Ikut serta dalam pembangunan sumur bor untuk wilayah yang sedang 

dilanda kekeringan pada Lembaga Wakaf BCD. Lembaga ini selalu 
memublikasikan kegiatannya melalui situs web yang dimilikinya, termasuk 
laporan keuangan dan bukti-bukti kegiatannya. 

c. Ikut serta dalam program wakaf tunai pada Lembaga Wakaf DEF. Lembaga 
ini dipimpin oleh individu yang cukup terkenal dan dapat dipercaya.

  Jika Bapak A bermaksud memilih lembaga penyaluran yang memiliki tata kelola 
yang baik, maka manakah alternatif penyaluran wakaf yang akan dipilih Bapak 
A dari ketiga alternatif tersebut? 
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Isu Pajak 
dalam Wakaf

TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:
1. Memahami esensi pajak yang berkembang di Indonesia.
2. Mengetahui isu-isu pajak yang berkembang di masyarakat.
3. Memahami integrasi di antara pajak dan wakaf, serta 

dampak nyatanya terhadap masyarakat.
4. Mengetahui pajak yang dikenakan pada lembaga wakaf.

BAB 11
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K.H. Syukron Makmum, pimpinan Pondok Pesantren Daarul Rahman, Jakarta, yang 
mewakili para ulama, mengatakan dalam pertemuan tersebut didapat kepastian bahwa 
Presiden Jokowi sudah membuat kebijakan bahwa tanah wakaf tidak akan dikenai pajak. 
“Insya Allah tanah wakaf setelah ini bebas pajak. Karena tanah wakaf itu tidak kena pajak. 
Karena saya sendiri ditagih pajak, yang jumlahnya sangat besar sekali.” Merujuk pada UU 
No. 12 Tahun 1985, tanah wakaf masuk kategori objek yang tidak dikenai pajak. (Sumber: 
detik.com)

PENGANTAR

Isu pajak saat ini menjadi topik perbincangan yang sangat hangat di Indonesia, 
yang mana pemerintah mengeluarkan kebijakan amnesti pajak (tax amnesty) yang 
ditujukan untuk mengetahui secara rinci dan jelas mengenai potensi nyata pajak 
yang selama ini tersembunyi. Selain itu, untuk memberikan kesempatan kepada 
para pengusaha atau masyarakat menyadari betapa pentingnya pembayaran 
pajak mengingat pengaruhnya yang sangat besar terhadap APBN dan penyediaan 
infrastruktur.
 Isu wakaf menjadi cukup dinamis akhir-akhir ini. Hal ini dikarenakan kesadaran 
masyarakat terhadap wakaf mulai terlihat nyata, walaupun pergerakannya mungkin 
belum sedinamis zakat. Wakaf menjadi hal yang cukup fenomenal karena manfaatnya 
yang nyata terhadap masyarakat, tetapi masih banyak potensi wakaf yang belum 
tergali, salah satunya masih banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat. Hal 
ini yang kemudian menyebabkan adanya tumpang tindih kebijakan di antara Dirjen 
Pajak dan Badan Wakaf Indonesia.

ESENSI PAJAK

Dalam bahasa Arab, pajak disebut dengan nama الُْعْشُر (Al-‘Usyr), atau الَْمْكُس
 (Al-Maks), atau nama lainnya disebut sebagai رِيَْبُة  yang berarti (Adh-Dharibah) لضَّ
penarikan uang yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak (Lisanul Arab 
9/217-218). Terkadang dapat juga disebut sebagai الَْخَراُج (Al-Kharaj), namun Al-
Kharaj dapat juga diartikan sebagai pungutan-pungutan yang berkaitan dengan 
tanah secara khusus (Al-Mughni 4/186-203). Sementara para penarik pajak disebut 
sebagai َصاِحُب الَْمْكِس (Shahibul Maks) atau اُر  .(Al-Asysyar) الَْعشَّ
 Pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk 
mendanai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan 
jasa-jasa untuk kepentingan umum (Ibn Saini bin Muhammad bin Musa, 2005). 
Apabila ditelaah dari sisi lembaga penarik pajak, berikut pengelompokan dua jenis 
pajak (Wikipedia, 2018).PE
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Pajak Negara
Pajak negara adalah pajak pusat, yaitu pajak yang ditarik oleh pemerintah pusat. 
Pajak ini terdiri dari:
 a. Pajak Penghasilan
  Pajak ini diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008.
 b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
  Pajak ini diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan UU No. 42 Tahun 2009.

 c. Bea Materai
  Pajak ini diatur dalam UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.
 d. Bea Masuk
  Pajak ini diatur dalam UU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006 tentang 

Kepabeanan.
 e. Cukai
  Pajak ini diatur dalam UU No. 11 Tahun 1995 jo. UU No. 39 Tahun 2007 tentang 

Cukai.

Pajak Daerah
Pajak daerah adalah pemasukan yang penting bagi suatu daerah karena pajak 
membuat pembangunan dapat berjalan maksimal. Upaya memaksimalkan 
penerimaan pajak daerah menjadi cukup penting, mengingat hal itu menjadi urat 
nadi pembangunan daerah, bahkan peranannya menjadi sangat luar biasa bagi 
kemakmuran dan kemaslahatan suatu daerah. 
 Menurut Marsyahrul (2004), pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh 
pemerintah daerah dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin 
dan pembangunan daerah (melalui APBD). Sementara menurut Mardiasmo (2002), 
pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada 
daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang mana dapat bersifat memaksa 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
 Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
berikut jenis-jenis pajak daerah yang dimaksud.
 1. Pajak provinsi, terdiri dari:

a. Pajak kendaraan bermotor.
b. Bea balik nama kendaraan bermotor.
c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
d. Pajak air permukaan.
e. Pajak rokok.PE
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 2. Pajak kabupaten/kota, terdiri dari:
a. Pajak hotel.
b. Pajak restoran.
c. Pajak hiburan.
d. Pajak reklame.
e. Pajak penerangan jalan.
f. Pajak mineral bukan logam dan batuan.
g. Pajak parkir.
h. Pajak air tanah.
i. Pajak sarang burung walet.
j. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

 Menurut Brotodiharjo (1982), pajak adalah iuran rakyat kepada negara (dapat 
bersifat memaksa) yang terutang oleh wajib pajak dan membayarnya berdasarkan 
undang-undang dengan tidak mendapat imbalan kembali secara langsung dan dapat 
digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas 
negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sementara menurut Soemitro 
(1988), pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang 
(dapat bersifat memaksa) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang 
langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 
Dalam hal ini, “dapat bersifat memaksa” berarti jika utang pajak tidak dibayar, 
utang tersebut dapat ditagih dengan upaya kekerasan, seperti surat paksa, sita, 
lelang, dan sandera. Dengan demikian, ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak, 
antara lain (1) pajak dipungut berdasarkan undang-undang; (2) jasa timbal tidak 
ditunjukkan secara langsung; (3) pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah 
pusat maupun pemerintah daerah; serta (4) dapat bersifat memaksa (bersifat 
yuridis).
 Berikut undang-undang yang mengatur perpajakan negara.
 a. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009.
 b. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008.
 c. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 
2009.

 d. UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan UU No. 17 Tahun 2006.

 e. UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
UU No. 39 Tahun 2007 (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2018) PE
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ISU PAJAK

Amnesti Pajak
Menurut UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, amensti pajak (tax 
amnesty) merupakan program pengampunan pajak terutang oleh negara. Hal ini 
berarti bahwa masyarakat yang belum melaporkan harta dan pajak terutangnya 
tidak akan dikenai sanksi administrasi maupun pidana, asalkan mau melapor 
dan membayar sejumlah uang tebusan kepada negara. Batas pelaporannya hanya 
sembilan bulan sejak Juli 2016 hingga Maret 2017. Di luar itu, negara segera 
memerintahkan dirjen pajak untuk mencari para pengemplang pajak. Oleh karena 
itu, dirjen pajak mengharapkan masyarakat untuk sadar dan melaporkan pajaknya 
selama ini yang belum terungkap (CNN Indonesia, 2017). Amnesti pajak mulai 
berlaku sejak disahkan hingga tanggal 31 Maret 2017 dan terbagi ke dalam 3 (tiga) 
periode (Direktorat Jenderal Pajak, 2016), yaitu:
 1. Periode I: Dari tanggal diundangkan s.d. 30 September 2016.
 2. Periode II: Dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d. 31 Desember 2016.
 3. Periode III: Dari tanggal 1 Januari 2017 s.d. 31 Maret 2017. 

 Keberhasilan program amnesti pajak (tax amnesty) di antaranya terdapat 
harta senilai Rp4.855 triliun yang dilaporkan kepada negara, dengan rincian 
sebesar Rp3.676 triliun dari dalam negeri dan Rp1.179 triliun dari luar negeri. 
Ini merupakan hasil yang luar biasa. Belum lagi, total dana yang berhasil diterima 
negara, yakni sebesar Rp135 triliun, dengan rincian: (1) pembayaran tebusan 
senilai Rp114 triliun; (2) pembayaran bukti permulaan senilai Rp1,75 triliun; serta 
(3) pembayaran tunggakan senilai Rp18,6 triliun. Sepanjang sejarah, Indonesia 
sudah tiga kali menerapkan program serupa, yakni pada tahun 1964; 1984; dan 
2004. Meskipun ketiganya gagal menarik antusiasme masyarakat, namun lain cerita 
dengan Tax Amnesty 2016. Dibandingkan Italia, Cile, dan Afrika Selatan, Indonesia 
berhasil mengumpulkan pelaporan harta sebanyak Rp4.855 triliun, sedangkan Italia 
sebanyak Rp1.179 triliun, Cile sebanyak Rp263 triliun, dan Afrika Selatan lebih 
menyedihkan karena hanya sebesar Rp115 triliun (CNN Indonesia, 2017). 

Harta Warisan Kena Pajak 
Akhir-akhir ini, pemerintah sedang gencar-gencarnya membahas mengenai 
pengelolaan pajak, terutama yang terkait dengan penerimaan, database pajak, dan 
distribusi pajak. Hal ini yang menyebabkan sebagian masyarakat khawatir karena 
segala sesuatu yang bernilai pasti kena pajak, begitu pula dengan warisan. Dalam 
Islam, warisan adalah sesuatu yang menarik untuk dibahas karena berkaitan dengan 
harta yang akan dibagikan kepada para ahli waris, baik dari segi hukum maupun 
aturan agama. PE
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 Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1983, pajak akan dikenakan atas setiap tambahan 
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Sementara UU No. 
36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) menyebutkan bahwa harta hibah 
dan warisan bukan objek pajak. Oleh karena itu, warisan dan hibah tidak kena pajak, 
tetapi jika warisan itu belum dibagikan (masih atas nama pewarisnya), maka pewaris 
tersebut masih berkewajiban untuk membayar pajak atas harta warisan ini. Selain 
itu, pewaris harus melaporkan hartanya terlebih dahulu melalui SPT Tahunan, tapi 
jika warisan itu sudah dibagikan, maka warisan tersebut bukan merupakan objek 
pajak lagi. Hal ini berarti ahli waris tersebut terbebas dari kewajiban membayar 
pajak atas harta warisan tersebut.
 Menurut dirjen pajak bahwa sesuai UU No. 9 Tahun 20171 tentang akses 
informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, Lembaga Keuangan (LK) wajib 
melaporkan data keuangan milik subjek pajak2 luar negeri (WNA) di Indonesia, 
selanjutnya dirjen pajak akan menyampaikannya ke otoritas pajak negara asal WNA 
tersebut. Informasi keuangan yang wajib dilaporkan lembaga keuangan merupakan 
saldo rekening, termasuk saldo rekening milik warga negara asing (WNA) yang 
sudah meninggal. Rekening tersebut belum dibagi kepada ahli waris yang sah yang 
disebut sebagai warisan yang belum dibagi. Pelaporan warisan belum terbagi yang 
berupa saldo rekening tersebut didasarkan pada ketentuan yang disebutkan dalam 
Common Reporting Standard (CRS) yang merupakan standar dalam pelaksanaan 
Automatic Exchange of Information (AEOI). Adapun dalam ketentuan perpajakan 
di Indonesia, warisan yang belum dibagi juga merupakan subjek pajak yang harus 
didaftarkan sebagai Wajib Pajak (WP) tersendiri, menggantikan pewaris yang 
sudah meninggal dunia (Liputan 6, 2018). Saldo rekening yang dilaporkan minimal 
senilai Rp1 miliar bagi wajib pajak orang pribadi. Sementara rekening keuangan 
yang dipegang oleh entitas, tidak memiliki batasan saldo rekening. Begitu pula 
dengan perusahaan asuransi yang wajib melaporkan polis asuransi dengan nilai 
pertanggungan nasabah paling sedikit sebesar Rp1 miliar (Liputan 6, 2018).

E-Commerce akan Kena Pajak
Perkembangan industri e-commerce di Indonesia semakin meningkat pada tahun 
2016, yang mana Bank Indonesia mencatat nilai transaksi secara daring mencapai 
$14,8 miliar. Targetnya pada tahun 2020 memiliki nilai transaksi e-commerce 
yang mencapai $130 miliar. Menyadari potensi yang sangat besar ini, pemerintah 
menyertakan e-commerce sebagai salah satu program nasional. Pada tanggal 21 Juli 
2017, pemerintah telah menandatangani PP No. 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan 

1 Lihat  PMK No. 19 Tahun 2018 ini merupakan Perubahan Kedua atas PMK No. 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai 
Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan; Selvi. 2018. "Automatic Exchange of Information sebagai Big Data di 
Bidang Perpajakan." Jurnal Transparansi. Vol. 1, No. 1, Bulan Juni 2018, Hlm. 128-133. Institut STIAMI Jakarta.

2 Sedangkan untuk nasabah orang atau entitas asing, kewajiban melapor diatur sebagai berikut: (1) Paling lambat tanggal 1 
Agustus 2018, lembaga jasa keuangan (perbankan/pasar modal/perasuransian) harus menyampaikan ke OJK, dan OJK paling 
lambat tanggal 31 Agustus 2018 menyampaikannya ke Dirjen Pajak; dan (2) Lembaga jasa keuangan dan entitas lainnya 
menyampaikan secara langsung ke Dirjen Pajak paling lambat akhir April 2018.
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Sistem Perdagangan Berbasis Elektronik atau Roadmap e-commerce. PP tersebut 
telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 3 
Agustus 2017. Roadmap e-commerce antara lain memuat pemenuhan kewajiban 
perpajakan bagi pelaku bisnis startup, penyusunan insentif pajak bagi investor 
e-commerce, penyederhanaan tata cara perpajakan untuk bisnis dengan omset di 
bawah Rp4,8 miliar. PP ini juga mengatur persamaan terkait perlakuan perpajakan 
bagi pemain e-commerce yang berasal dari luar negeri yang memiliki pengguna di 
Indonesia. Dalam hal ini, seluruh pemain e-commerce asing memiliki kewajiban 
untuk mendaftarkan diri.
 Dirjen Pajak selama ini menggunakan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE 
62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi e-Commerce. 
Hanya, surat edaran tersebut belum dinyatakan memadai dan kuat untuk mengatur 
perpajakan dalam industri e-commerce di dalam negeri (Lukman Tax Center, 2018). 
Nantinya, dirjen pajak akan mendata e-commerce yang omsetnya sudah mencapai 
Rp4,8 miliar per tahun, untuk kemudian memberikan NPWP dan mengenakan PPN 
sebesar 1% sesuai PP No. 44 Tahun 2013. Namun jika omsetnya berada di bawah 
Rp4,8 miliar per tahun, maka e-commerce tidak akan dikenakan PPN.

Harta Wakaf yang Belum Bersertifikat
Di Indonesia masih banyak sekali harta wakaf yang belum bersertifikat. Hal ini yang 
menyebabkan terjadinya banyak problematika di antara dirjen pajak dan nazhir, 
padahal UU No. 12 Tahun 1985 menyatakan bahwa tanah wakaf termasuk objek 
yang tidak kena pajak. Menurut Badan Wakaf Indonesia, baru sekitar 62% tanah 
wakaf yang sudah bersertifikat, padahal luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 420 
ribu hektar. Lambatnya proses perolehan sertifikat wakaf disebabkan oleh faktor 
keterbatasan kompetensi pengelola wakaf atau nazhir. Hal ini yang menyebabkan 
banyak sekali tanah wakaf yang belum bersertifikat menjadi objek kena pajak. 
Sertifikat atas tanah-tanah wakaf tersebut masih berbentuk Sertifikat Hak Milik 
(SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU), 
Girik, dan verponding3 (Pemeriksaan Pajak, 2017).
 Oleh karena itu, sudah semestinya kita mesti membenahi persoalan ini, agar 
pengelolaan wakaf menjadi maksimal. Selain itu perlu peran nyata dari berbagai 
lapisan masyarakat, antara lain Badan Wakaf Indonesia, nazhir, tokoh adat, tokoh 
agama, dirjen pajak, Badan Pertanahan Nasional, dan Dinas Pendapatan Daerah agar 
dapat dihasilkan penyelesaian dari permasalahan ini.

Perbaikan Manajemen Wakaf
Hal yang terpenting dalam mengembangkan wakaf di Indonesia adalah melakukan 
perbaikan manajemen. Hal ini merupakan poin penting karena potensi wakaf kita yang 
cukup besar. Berdasarkan data dari Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kementerian 

3 Verponding adalah surat tagihan pajak atas tanah atau tanah dan bangunan yang dimaksud.
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Agama, pada tanggal 18 Maret 2016 bahwa potensi tanah wakaf di Indonesia sebesar 
3,7 miliar m2 dengan potensi ekonomi sebesar Rp370 triliun. Selain itu, berdasarkan 
penelitian yang dilakukan Bank Indonesia pada tahun 2016, luas tanah wakaf di 
Indonesia adalah 4.359.443.170 m2 yang berada di 435.768 lokasi dengan rincian 
287.160 lokasi bersertifikat dan 148.608 lokasi belum bersertifikat. Sementara bila 
merujuk dari jumlah penduduk, menurut data sensus penduduk Badan Pusat Statisik 
(BPS) tahun 2010, Indonesia memiliki penduduk sebesar 237.641.326 orang, yang 
mana sebesar  87,2% di antaranya beragama Islam (sekitar 207.176.162 orang). 
Jika diilustrasikan, apabila 100 juta dari 207 juta muslim Indonesia melaksanakan 
wakaf rata-rata sebesar Rp100.000 per bulan, maka total wakaf yang terkumpul 
dalam satu bulan sebesar Rp10 triliun, dan dalam setahun sebesar Rp120 triliun 
(duniafintech.com). Jika hanya tercapai 50 persennya saja, maka jumlah wakaf uang 
yang terkumpul dalam satu tahun sebesar Rp60 triliun. Dengan wakaf senilai Rp60 
triliun, setiap tahunnya kita dapat membangun rumah sakit, sekolah, mendirikan 
berbagai usaha mikro untuk masyarakat, mengaktifkan lahan kosong menjadi lebih 
produktif, dan berbagai manfaat lain demi menciptakan kesejahteraan umat (Tempo, 
2017). Oleh karenanya, sistem manajemen harus dibenahi, baik dari sisi sumber 
daya manusia, manajemen pengelolaan wakaf, penggalangan dana wakaf, maupun 
penyaluran manfaat wakaf. 

INTEGRASI DI ANTARA PAJAK DAN WAKAF

Integrasi di antara pajak dan wakaf memang belum diatur sepenuhnya di dalam 
UU, namun sepertinya hal ini akan menjadi wacana yang menarik. Integrasi yang 
diharapkan di antara pajak dan wakaf, sistemnya seperti zakat pengurang pajak 
penghasilan. Adanya integrasi di antara Badan Wakaf Indonesia dengan Dirjen 
Pajak Indonesia akan menjadi suatu gagasan yang luar biasa karena database di 
antara wakif, mauquf ‘alaih, dan dirjen pajak akan menjadi satu kesatuan. Hal ini 
akan membangun semangat orang dalam berwakaf maupun untuk membayar 
pajak karena tidak ada dua kali pengenaan pajak (pajak ganda—double tax). Badan 
Wakaf Indonesia juga dapat membuat terobosan baru, berupa kartu NPW2 (Nomor 
Pokok Wajib Wakaf). Mengingat manfaat dan dampaknya sangat besar terhadap 
masyarakat, UU No. 36 Tahun 2008 mewajibkan para nazhir membayar pajak 
penghasilan masing-masing sebesar 1% atau 0,5% untuk investasi badan 3 tahun 
dan pribadi 6 tahun. Integrasi di antara pajak dan wakaf dapat menjadi sebuah 
wacana baru yang menarik. Walaupun hal ini merupakan sebuah dilema, tidak ada 
salahnya dicoba, mengingat manfaatnya yang nyata dan cukup besar bagi negara, 
umat Islam, dan masyarakat pada umumnya.
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PAJAK YANG DIKENAKAN PADA LEMBAGA WAKAF

Tidak Kena PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 1994, tanah yang digunakan semata-
mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, 
pendidikan, dan kebudayaan nasional, dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh 
keuntungan, tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan (metropolitan.id) dan 
apabila melihat dan menghayati secara saksama di dalam UU No. 41 Tahun 2004 
tentang Wakaf tertulis sangat jelas bahwa pengelolaan aset wakaf berizin untuk 
kepentingan umum tidak dikenakan pajak sepersen pun. 

Dikenakan Pajak Penghasilan
Tanah wakaf yang diinvestasikan dan dikelola dengan sangat profesional dan 
menghasilkan keuntungan akan berlaku pajak pada umumnya, yaitu pajak 
penghasilan yang dikenakan atas penghasilan bruto. Terkait hal ini, walaupun 
aktivitas usahanya dikenai pajak, tanahnya tidak akan dikenai pajak. Apabila 
merunut dari UU No. 36 Tahun 2008 dan PP No. 46 Tahun 2013 yang kemudian 
diganti dengan PP No. 23 Tahun 2018, maka pajak penghasilan yang dikenakan 
masing-masing sebesar 1% dan 0,5% untuk badan 3 tahun dan pribadi 6 tahun.  
 Pajak dari total pendapatan seluruh investasi dalam UMKM dikelompokkan 
menjadi 4 kategori, yakni: (1) Kategori usaha mikro/industri rumah tangga. 
Usaha mikro adalah usaha produktif milik perseorangan dan/atau badan usaha 
perseorangan. Usaha ini memiliki aset (kekayaan bersih) sampai Rp50 juta, omset 
penjualan per tahun sampai Rp300 juta, dan memiliki karyawan kurang dari 4 
orang; (2) Kategori usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang 
berdiri sendiri dan dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 
atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah 
atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha ini memiliki aset 
(kekayaan bersih) mulai dari Rp50 juta sampai Rp500 juta, omset penjualan per 
tahun mulai dari Rp300 juta sampai Rp2,5 miliar, dan memiliki karyawan sekitar 
5-19 orang; (3) Kategori usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi 
produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha 
yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 
dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha 
kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. 
Usaha ini memiliki aset (kekayaan bersih) mulai dari Rp500 juta sampai Rp10 
miliar, omset penjualan per tahun mulai dari Rp2,5 miliar sampai Rp50 miliar, dan 
memiliki karyawan sekitar 20-99 orang; serta (4) Kategori usaha besar. Usaha besar PE
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adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah 
kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang 
mencakup usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing 
yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Usaha ini memiliki aset (kekayaan 
bersih) yang nilainya lebih dari Rp10 miliar, omset penjualan per tahun yang nilainya 
lebih dari Rp50 miliar, dan memiliki karyawan yang jumlahnya lebih dari 100 orang 
(UU No. 36 Tahun 2008).

RANGKUMAN

Beberapa isu pajak dalam wakaf yang cukup menarik, di antaranya amnesti pajak 
(tax amnesty); warisan yang tidak dilaporkan, yang mana harta warisan akan kena 
pajak yang nominalnya sampai Rp1 miliar; lembaga wakaf yang tidak dibebani 
pajak, kecuali aset yang diinvestasikan karena aset tersebut akan dikenakan pajak 
penghasilan sebesar  1% atau 0,5%; integrasi di antara wakaf dan pajak, yang mana 
wakaf sebagai pengurang pajak masih memerlukan pembahasan dan perumusan 
di antara dirjen pajak dan Badan Wakaf Indonesia; perbaikan manajemen lembaga 
wakaf; banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat; serta e-commerce yang 
akan dibebani pajak. Terkait integrasi di antara pajak dan wakaf dapat dihasilkan 
kartu NPW2 (Nomor Pokok Wajib Wakaf) yang akan menstimulus kemajuan 
ekonomi terkait aktivitas berwakaf dan membayar pajak. Oleh karenanya, dalam 
mengembangkan pajak dan wakaf ini perlu kerja nyata dari Badan Wakaf Indonesia, 
nazhir, masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat, dirjen pajak, dan pihak-pihak lain 
demi terciptanya stabilitas dan kesejahteraan ekonomi, serta kemajuan dunia pajak 
dan wakaf di Indonesia.

ILUSTRASI SOAL

Menurut UU No. 11 Tahun 2016 tentang Perpajakan, amnesti pajak (tax amnesty) 
merupakan program pengampunan pajak terutang oleh negara. Artinya, masyarakat 
yang belum melaporkan harta dan pajak terutangnya tidak akan dikenai sanksi 
administrasi ataupun pidana, asalkan mau melapor dan membayar sejumlah uang 
tebusan kepada negara. Batas pelaporannya hanya sembilan bulan sejak Juli 2016 
hingga Maret 2017. Di luar itu, negara segera memerintahkan dirjen pajak untuk 
mencari para pengemplang pajak. Hal ini diharapkan dapat mendorong masyarakat 
untuk sadar dan melaporkan dana pajaknya selama ini yang tak pernah dibayar 
dan/atau diungkap.

Diminta:
 1. Jelaskan esensi pajak yang ada di Indonesia.
 2. Bagaimana integrasi di antara pajak dan wakaf yang ada di Indonesia?
 3. Apakah lembaga wakaf dikenai pajak?PE
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Jawaban:
 1. Pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk 

mendanai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan terkait penyelenggaraan 
jasa-jasa untuk kepentingan umum (Ibn Saini bin Muhammad bin Musa, 
2005). Menurut Brotodiharjo (1982), pajak adalah iuran rakyat kepada negara 
(dapat bersifat memaksa) yang terutang oleh wajib pajak dan membayarnya 
berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan kembali secara 
langsung dan dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang 
berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 
Sementara menurut Soemitro (1988), pajak adalah iuran rakyat pada kas 
negara berdasarkan undang-undang (dapat bersifat memaksa) dengan tidak 
mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan 
dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dalam hal ini, “dapat 
bersifat memaksa” berarti jika utang pajak tidak dibayar, utang tersebut dapat 
ditagih dengan upaya kekerasan, seperti surat paksa, sita, lelang, dan sandera. 
Dengan demikian, ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak adalah (1) pajak 
dipungut berdasarkan undang-undang; (2) jasa timbal tidak ditunjukkan secara 
langsung; (3) pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah; serta (4) dapat bersifat memaksa (bersifat yuridis).

   Berikut undang-undang yang mengatur perpajakan negara.
a. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009.
b. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008.
c. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 42 
Tahun 2009.

d. UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2006.

e. UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan UU No. 39 Tahun 2007 (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2018).

 2.  Integrasi di antara pajak dan wakaf memang belum diatur sepenuhnya di dalam 
UU, namun sepertinya hal ini akan menjadi wacana yang menarik. Integrasi 
yang diharapkan di antara pajak dan wakaf, sistemnya seperti zakat pengurang 
pajak penghasilan. Adanya integrasi di antara Badan Wakaf Indonesia dengan 
Dirjen Pajak Indonesia akan menjadi suatu gagasan yang luar biasa karena 
database di antara wakif, mauquf ‘alaih, dan dirjen pajak akan menjadi satu 
kesatuan. Hal ini akan membangun semangat orang dalam berwakaf maupun 
untuk membayar pajak karena tidak ada dua kali pengenaan pajak (pajak 
ganda—double tax). Badan Wakaf Indonesia juga dapat membuat terobosan 
baru, berupa kartu NPW2 (Nomor Pokok Wajib Wakaf). Mengingat manfaat 
dan dampaknya sangat besar terhadap masyarakat, UU No. 36 Tahun 2008 PE
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mewajibkan para nazhir membayar pajak penghasilan masing-masing sebesar 
1% atau 0,5% untuk investasi badan 3 tahun dan pribadi 6 tahun. Integrasi 
di antara pajak dan wakaf dapat menjadi sebuah wacana baru yang menarik. 
Walaupun hal ini merupakan sebuah dilema, tidak ada salahnya dicoba, 
mengingat manfaatnya yang nyata dan cukup besar bagi negara, umat Islam, 
dan masyarakat pada umumnya.

 3.  Tidak Kena PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
  Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 1994, tanah 
yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang 
ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, dan tidak 
dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, tidak dikenakan pajak bumi 
dan bangunan dan apabila melihat dan menghayati secara saksama di dalam 
UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tertulis sangat jelas bahwa pengelolaan 
aset wakaf berizin untuk kepentingan umum tidak dikenakan pajak sepersen 
pun. 

  Dikenakan Pajak Penghasilan
  Tanah wakaf yang diinvestasikan dan dikelola dengan sangat profesional dan 

menghasilkan keuntungan akan berlaku pajak pada umumnya, yaitu pajak 
penghasilan yang dikenakan atas penghasilan bruto. Terkait hal ini, walaupun 
aktivitas usahanya dikenai pajak, tanahnya tidak akan dikenai pajak. Apabila 
merunut dari UU No. 36 Tahun 2008, maka pajak penghasilan yang dikenakan 
sebesar 1% dan 0,5% untuk badan 3 tahun dan pribadi 6 tahun. Pajak dari total 
pendapatan seluruh investasi dalam UMKM dikelompokkan menjadi 4 kategori, 
yakni: usaha mikro/industri rumah tangga, usaha kecil, usaha menengah, serta 
usaha besar.

SOAL UJI MANDIRI

 1. Nahra memiliki bangunan rumah seluas 36 m2 yang berdiri di atas sebidang 
tanah seluas 72 m2. Diketahui harga tanah dan bangunan tersebut masing-
masing adalah Rp2.000.000 dan Rp1.000.000 per meter persegi. Selain itu, 
terdapat taman yang luasnya 36 m2, yang mana nilainya adalah Rp500.000 
per meter persegi. Jika Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 
ditetapkan sebesar Rp10.000.000, maka berapakah besarnya PBB yang harus 
dibayarkan Nahra?
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 2. Bapak Budi adalah seorang pedagang dan telah menjalankan usahanya selama 
3 tahun terakhir ini. Omset setahun terakhir mencapai Rp200.000.000 dengan 
rincian sebagai berikut.

  
Bulan Omset per Bulan Bulan Omset per Bulan

Januari Rp 25.000.000 Juli Rp 20.000.000
Februari Rp 11.000.000 Agustus Rp 18.000.000
Maret Rp 13.000.000 September Rp 25.000.000
April Rp 16.000.000 Oktober Rp 13.000.000
Mei Rp 15.000.000 November Rp 17.000.000
Juni Rp 11.000.000 Desember Rp 16.000.000

  Diminta: 
  Hitung besarnya PPh Final dari usaha kecil yang dikelola bapak Budi untuk 

bulan Januari dan Februari.
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Audit Wakaf1

TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:
1. Memahami konsep audit syariah secara umum dan 

khususnya pada lembaga wakaf.
2. Memahami landasan hukum dan standar audit pada 

lembaga wakaf.
3. Memahami implementasi audit wakaf.

BAB 12

193

1 Istilah wakaf dan waqf mungkin digunakan secara bergantian di dalam bab ini, tetapi dengan pengertian yang sama. Definisi 
dari istilah ini tidak akan dijelaskan lagi di bab ini karena sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya.

Ratna Mulyany
Tommy Kuncara
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PENGANTAR

Lembaga-lembaga wakaf telah memainkan peranan pentingnya dalam sejarah 
peradaban Islam. Mengingat pentingnya peran dan fungsi lembaga wakaf, prosedur 
audit dan pengendalian yang ketat telah diberlakukan terhadap lembaga wakaf pada 
zaman Khalifah Utsmaniyah (Cabuk, Saygili, dan Oguz, 2018). Penerapan sistem 
akuntansi dan audit yang efektif merupakan kunci keberhasilan dan keberlangsungan 
lembaga wakaf pada masa itu. Demikian halnya dalam konteks wakaf kontemporer 
dengan berbagai inovasi pada mekanisme wakaf, fungsi akuntansi dan audit menjadi 
semakin vital untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf 
dapat tercapai.

KONSEP DAN PERKEMBANGAN AUDIT SYARIAH 

Istilah audit berasal dari bahasa Latin, yakni audire, yang berarti “dia mendengar” 
(Woolf, 1979). Pada akhir abad pertengahan di Inggris, akun pendapatan 
(penerimaan pajak) dan pengeluaran untuk manor dan perkebunan “didengar” 
oleh auditor, yang tugasnya adalah untuk memeriksa akun tersebut (Cosserat, 
2004). A Statement of Basic Auditing Concepts (ASOBAC) yang diterbitkan oleh 
American Accounting Association (AAA) Committee on Basic Auditing Concepts 
mendefinisikan audit sebagai proses sistematis untuk secara objektif memperoleh 
dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan tentang tindakan dan peristiwa 
ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara pernyataan dan kriteria yang 
ditetapkan dan mengomunikasikan hasilnya kepada pemilik/pendiri perusahaan 
atau lembaga (interested user) (Committee on Basic Auditing Concepts—COBAC, 
1972). 
 Walaupun pengertian audit dalam konteks tersebut sudah komprehensif, 
tetapi audit dalam perspektif syariah memiliki pengertian dan ruang lingkup yang 
lebih luas dari pengertian audit konvensional. Audit dalam sistem ekonomi Islam 
merupakan a normative art which is inspired from the moral code of the shari’ah, 
sehingga auditor bukan hanya berfungsi untuk memastikan kepatuhan laporan 
keuangan entitas terhadap prinsip-prinsip syariah, namun juga diharapkan untuk 
menjalankan tanggung jawab amr bil ma’ruf wa nahi ‘an al-munkar, yaitu mengajak 
kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran (Khan, 1985). Oleh karena itu, 
tujuan syariah (maqashid al-Shari’ah) seharusnya mewarnai keseluruhan ruang 
lingkup (scope), kerangka (framework), tujuan dan prosedur audit syariah itu 
sendiri (Mulyany, 2008). Maqashid al-Shari’ah pada dasarnya mencakup semua 
elemen yang diperlukan untuk mencapai falah dan hayat thayyibah dalam kerangka 
dan batasan syariah (Chapra, 1992). Dalam konteks ini seharusnya audit syariah 
mencakup keseluruhan dimensi lembaga yang diaudit, termasuk sisi keuangan dan 
nonkeuangan yang meliputi di antaranya, kebijakan-kebijakan (policies) entitas, 
sumber daya manusia (human resource), dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan 
entitas, dan lain sebagainya. PE
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 Konsep audit dalam Islam sebenarnya telah digariskan secara implisit dalam Al 
Quran dan hadis-hadis. Beberapa landasan syariah tentang audit dalam Al Quran dan 
hadis-hadis sebagaimana yang tertera berikutnya diharapkan memberikan indikasi 
bahwa proses audit sangat diperlukan dalam memastikan tercapainya keadilan, 
kebenaran dan kesejahteraan dunia akhirat (falah) seperti yang terkandung dalam 
maqashid al-Shari’ah . 

  “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang 
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan 
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 
takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
apa yang kamu kerjakan.” (Surat Al-Ma’idah (5) ayat 8)

  “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa 
suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu 
musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan 
kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (Surat Al-Hujurat (49) ayat 6)

  “Katakanlah kebenaran itu sekalipun pahit.” (HR. Ibn Hibban) 

  “Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, hendaklah ia 
mengubah dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisannya; jika ia 
masih tidak mampu, maka dengan hatinya dan itu adalah selemah-lemahnya 
iman.” (HR. Muslim).

 Dalil-dalil tersebut juga mengilustrasikan bahwa audit seharusnya dilakukan 
berdasarkan sikap kehati-hatian terhadap sebuah laporan dengan tujuan untuk 
menegakkan kebenaran dan mewujudkan keadilan. Prinsip kehati-hatian menjadi 
hal yang memerlukan penekanan lebih, terutamanya ketika sebuah laporan itu 
bersumber dari pihak-pihak yang diragukan kebenarannya. Oleh karena itu, audit 
juga sebenarnya bertujuan untuk mencegah dan mengubah kemungkaran yang 
mungkin terjadi. 
 Dalam sejarah Islam, akuntansi dan audit telah dipraktikkan pada peradaban 
Arab pra-Islam (Khan, 1985). Hal ini disebabkan orang-orang Arab pra-Islam telah 
terlibat aktif dalam banyak kegiatan komersial, seperti valuta asing dan perdagangan, 
perbankan tradisional, dan spekulasi, yang mana kegiatan tersebut tidak akan 
mungkin berjalan tanpa memiliki beberapa konsep akuntansi dan audit. Bahkan, 
Khadijah “mendengarkan” kisah-kisah bisnisnya dari Nabi Muhammad SAW. atau 
dalam pernyataan kontemporer dia mengaudit akun-akun tersebut (Khan, 1985). 
Selain itu, verifikasi secara sederhana juga dilakukan oleh Khadijah dari bukti 
pribadi hambanya, Maysara yang menemani Rasulullah SAW. Praktik kegiatan bisnis 
pada waktu itu menunjukkan bahwa mereka sadar dan mempraktikkan konsep 
akuntabilitas.PE
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 Perkembangan audit di masa Rasulullah SAW. dan para sahabat lebih lanjut 
ditandai dengan pendirian lembaga hisba. Istilah hisba berasal dari akar h.s.b. yang 
berarti arithmetical problem, sum, atau reward (Khan, 1982). Menurut Al Quran, 
Surat An Nisa’ (4) ayat 6, Surat Al-Isra’ (17) ayat 14, dan Surat Al-Ahzab (33) 
ayat 39,  istilah hisba juga berarti “untuk memperhitungkan,” “untuk menghitung,” 
dan “untuk mengukur.” Orang yang memainkan fungsi hisba disebut sebagai 
muhtasib. Rasulullah SAW. dapat dianggap sebagai muhtasib pertama dalam sejarah 
hisba. Tanggung jawab utama muhtasib adalah untuk memerintahkan kebajikan 
dan melarang kejahatan (amr bil ma’ruf wa nahi ‘an al-munkar). Tradisi hisba 
dipertahankan selama khalifah Al-Rasyidin sampai secara resmi dilembagakan 
pada masa Abbasiyah di bawah pemerintahan Khalifah Al-Mansur (Furqani, 2003). 
Sejak itu hisba telah banyak didirikan di banyak wilayah muslim, seperti Mesir, 
Spanyol, dan negara-negara muslim lainnya. Namun dengan jatuhnya kekhalifahan 
Uthmaniyah pada tahun 1922, keberadaan hisba hampir tidak bisa dilacak lagi 
keberadaannya (Furqani, 2003).
 

AUDIT SYARIAH PADA LEMBAGA WAKAF

Shari’ah compliance dan audit merupakan dimensi yang sangat penting dalam 
mewujudkan akuntabilitas pada lembaga wakaf (Siswantoro, Rosdiana, dan 
Fathurahman, 2018). Audit syariah khususnya pada lembaga wakaf merupakan 
elemen penting dalam memastikan tercapainya maqashid al-Shari’ah pada 
pengelolaan lembaga wakaf, sehingga akuntabilitas terhadap semua pemilik 
lembaga/perusahaan (stakeholder) secara horizontal dan vertikal, termasuk kepada 
pemilik dunia dan akhirat (supreme stakeholder), yaitu sang Khaliq dapat terpenuhi. 
Audit pada lembaga wakaf perlu sejalan dengan konsep Islam yang menyeluruh 
dan mencakup semua aspek dan operasi lembaga wakaf, seperti aspek manajemen, 
pemasaran, keuangan, dan lain sebagainya. 
 Dalam perkembangan kontemporer, istilah dan implementasi konsep audit 
syariah yang tunggal dan komprehensif mungkin belum terwujud. Namun, audit 
pada lembaga wakaf lebih berwujud dalam bentuk audit internal dan audit eksternal 
(financial statement audit), serta performance audit. Waqf Core Principles (WCP) 
yang diluncurkan pada bulan Oktober 2018 juga menggarisbawahi beberapa jenis 
audit yang harus dilaksanakan oleh lembaga wakaf, yaitu shari’ah compliance 
dan audit internal, serta audit eksternal untuk laporan keuangan (International 
Working Group on Waqf Core Principles, 2018). WCP 26 lebih lanjut menetapkan 
tiga kriteria penting untuk aspek shari’ah compliance dan audit internal. Pertama, 
bahwa hukum syariah, regulasi, atau pengawas wakaf harus mewajibkan lembaga 
wakaf untuk memiliki kerangka kerja pengendalian internal yang memadai agar 
dapat menetapkan: (a) struktur organisasi; (b) kebijakan dan proses akuntansi 
wakaf; dan (c) pemisahan dana wakaf dan dana amal lainnya. Kedua, pengawas waqf 
menentukan bahwa fungsi audit internal: (a) memiliki sumber daya yang cukup dan PE
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berkualitas yang dilatih dengan sesuai dan memiliki pengalaman dan otoritas yang 
cukup untuk melakukan peran mereka; (b) diinformasikan dengan baik mengenai 
setiap perubahan yang dibuat oleh Dewan; (c) memiliki akses penuh ke setiap 
anggota staf dan data yang relevan dengan kinerja/pelaksanaan tugasnya; dan (d) 
memiliki rencana audit rutin. Ketiga, pengawas waqf menentukan bahwa lembaga 
wakaf memiliki fungsi kepegawaian yang memadai, tetap, independen, mematuhi 
syariah, dan fungsi audit internal yang dapat: (a) menilai apakah kebijakan, proses, 
kepatuhan syariah, dan pengendalian internal yang ada telah efektif, tepat, dan cukup 
untuk perwujudan kinerja lembaga waqf; dan (b) memastikan bahwa kebijakan dan 
proses dipatuhi.
 Selain audit internal yang dapat dijalankan pada lembaga wakaf, audit eksternal 
juga sangat berperan penting dalam memastikan tata kelola yang baik pada lembaga 
wakaf dan meningkatkan keyakinan donatur wakaf yang pada akhirnya akan 
meningkatkan aset wakaf (Noor, dkk., 2014). Untuk audit eksternal lembaga wakaf, 
WCP 27 menggarisbawahi bahwa pengawas wakaf harus memastikan lembaga wakaf 
memiliki pencatatan yang reliabel (reliable) untuk laporan keuangan, publikasi 
tahunan laporan keuangan, dan fungsi audit eksternal. Beberapa kriteria ditetapkan 
untuk aspek audit eksternal. Pertama, pengawas waqf harus memastikan bahwa 
dewan dan manajemen lembaga wakaf bertanggung jawab dalam: (a) memastikan 
bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan praktik akuntansi yang diterima 
secara nasional; dan (b) memastikan bahwa laporan keuangan yang diterbitkan 
setiap tahun kepada publik mengandung pendapat auditor eksternal independen. 
Kedua, hukum, peraturan, atau supervisor waqf memiliki kekuatan untuk 
menetapkan standar dan ruang lingkup kerja bagi auditor eksternal yang mencakup 
bidang-bidang, seperti penilaian aset dan tingkat persentase efektivitas pencairan. 
Ketiga, pengawas waqf memiliki kekuatan untuk menolak dan membatalkan audit 
eksternal yang tidak profesional.
 Selain audit internal dan eksternal, penerapan transparansi pada lembaga 
wakaf juga dapat dilakukan dengan audit kinerja (performance audit) terhadap 
manajemen dan operasi wakaf, serta manajemen investasi dan efisiensi dalam 
upaya pengembangan aset wakaf dan pendistribusian aset tersebut kepada pihak-
pihak penerima manfaat. Audit kinerja pada lembaga wakaf, meliputi audit tentang 
bagaimana kegiatan dan kinerja manajemen wakaf dimonitor dan dilaporkan kepada 
para pemangku kepentingan, wakif, penerima manfaat, regulator, dan masyarakat 
umum (Shafii, Iqbal, dan Tasdemir, 2015). 

LANDASAN HUKUM DAN STANDAR AUDIT SYARIAH 
PADA LEMBAGA WAKAF

Pada dasarnya, tuntutan bagi lembaga-lembaga wakaf di Indonesia untuk 
melakukan proses transparansi dan akuntabilitas telah ditentukan di dalam 
peraturan perundang-undangan, seperti misalnya pada UU No. 41 Tahun 2004 yang PE
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mewajibkan nazhir melaporkan pelaksanaan tugasnya pada Badan Wakaf Indonesia 
(BWI). Namun UU tersebut tidak secara eksplisit menetapkan peraturan mengenai 
prosedur audit yang harus dilakukan oleh lembaga wakaf. UU No. 41 Tahun 2004 
tentang Wakaf pada dasarnya memuat hal-hal berikut: 
 1. Ketentuan umum wakaf. 
 2. Dasar-dasar wakaf (umum, tujuan dan fungsi wakaf, unsur wakaf, wakif, nazhir, 

harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, wakaf dengan 
wasiat, dan wakaf benda bergerak berupa uang).

 3. Pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf. 
 4. Perubahan status harta benda wakaf. 
 5. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. 
 6. Badan Wakaf Indonesia. 
 7. Penyelesaian sengketa. 
 8. Pembinaan dan pengawasan. 
 9. Ketentuan pidana dan sanksi administratif.

 Sebagaimana yang dapat dilihat dari konten UU tersebut, masih belum 
ada peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur mengenai 
pelaksanaan audit pada lembaga wakaf di Indonesia. Walaupun demikian, sebagian 
lembaga wakaf telah melakukan proses audit, baik internal maupun eksternal secara 
sukarela (voluntary) dengan tujuan untuk memenuhi akuntabilitas dan menjaga 
kepercayaan stakeholder, dan bisa dikatakan sebagai upaya legitimasi keberadaan 
lembaga wakaf tersebut (Budiman, 2011; Dahlan dan Nasution, 2016).
 Seiring berkembangnya kesadaran dan penelitian mengenai wakaf pada tahun-
tahun terakhir, beberapa standar yang mengatur tentang wakaf telah dikeluarkan 
oleh berbagai pihak, baik di Indonesia maupun di tingkat internasional. Pada tingkat 
internasional, perumus standar akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan Islam, 
yaitu AAOIFI telah meluncurkan proyek Waqf Standards Packet yang ditujukan untuk 
merumuskan paket standar yang komprehensif untuk memenuhi tuntutan praktik 
dan operasional lembaga wakaf di tingkat global. Paket standar yang terdiri dari 
standar syariah, tata kelola (governance), dan akuntansi untuk wakaf diperkirakan 
akan selesai pada akhir tahun 2018 (AAOIFI, 2018). Pada dasarnya, standar AAOIFI 
No. 33 tentang Wakaf telah dikeluarkan sejak tahun 2010 dan telah direvisi beberapa 
waktu kemudian, tetapi komponen standar lainnya, khususnya aspek akuntansi 
untuk lembaga wakaf baru menjadi fokus AAOIFI pada tahun-tahun terakhir ini.
 International Working Group on Waqf Core Principles yang terdiri dari Bank 
Indonesia (BI), Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Islamic Research and Training 
Institute (IRTI) IsDB juga telah meluncurkan Core Principles for Effective Waqf 
Operation and Supervision atau Waqf Core Principles (WCP) pada bulan Oktober 2018. 
WCP adalah standar pengelolaan wakaf dunia yang merupakan hasil inisiatif BI, BWI, 
dan IRTI-IsDB untuk memperkuat manajemen wakaf di Indonesia khususnya dan 
di dunia pada umumnya (Tanjung, 2018). Terdapat lima area inti dari WCP, yaitu: PE
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dasar hukum (legal foundations), pengawasan wakaf (waqf supervision), tata kelola 
nazhir yang baik (good nazhir governance), manajemen risiko (risk management), 
dan tata kelola secara syariah (shari’ah governance). WCP memuat 29 butir prinsip 
pengelolaan wakaf yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu (1) wewenang, tanggung 
jawab, dan fungsi pengawasan (supervisory powers, responsibilities, and functions), 
dan (2) regulasi dan ketentuan yang bersifat prudensial (prudential regulations 
and requirements). Aspek audit wakaf yang meliputi shari’ah compliance dan audit 
internal, serta laporan keuangan (financial statement), dan audit eksternal dimuat 
pada kategori kedua, yakni prudential regulations and requirements.
 

IMPLEMENTASI AUDIT WAKAF

Pada tataran praktik, audit wakaf seharusnya mematerialisasi konsep dan ruang 
lingkup audit syariah yang dibahas pada sub-subbab sebelumnya, namun pada 
kenyataannya masih belum dapat dipastikan apakah keseluruhan konsep tersebut 
sudah dipraktikkan oleh lembaga wakaf, apalagi belum ada tuntutan hukum yang 
jelas untuk pelaksanaan audit wakaf. Dari sisi sejarah, pada masa pemerintahan 
Uthmaniyah sudah dipraktikkan proses akuntansi yang sistematis untuk lembaga 
wakaf, yang meliputi pendapatan tahunan, pengeluaran dan peningkatan aset 
wakaf, dengan tujuan  untuk menghindari malpraktik dan penyalahgunaan aset 
wakaf selama periode tahun 1490 hingga 1928 (Toruman dan Tuncsiper, 2007). 
Pada masa Uthmaniyah juga, prosedur pengendalian dan audit telah dipraktikkan 
secara efisien dan penuh kehati-hatian, namun lembaga formal yang mengaturnya 
hanya ada ketika pemerintahan Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II melakukan 
sentralisasi secara menyeluruh atas wakaf negara dan wakaf dari negeri lainnya 
di bawah kendali kementerian hal ihwal wakaf (Ministry of Waqf Affairs) yang 
didirikan pada tahun 1826.
 Siswantoro, dkk. (2018) mengungkapkan bahwa saat ini lembaga wakaf belum 
melakukan audit syariah dan lembaga wakaf biasanya mendiskusikan masalah 
implementasi syariah dalam pertemuan atau pengaturan informal. Dalam penelitian 
mereka yang mengkaji akuntabilitas lembaga wakaf tunai di Indonesia yang terdiri 
dari 82 lembaga wakaf tunai diungkapkan bahwa meskipun lembaga-lembaga wakaf 
tersebut diminta untuk menyerahkan laporan kepada BWI dan mengungkapkannya 
kepada publik karena mereka menggunakan dana publik sebagai sumber 
daya kegiatan mereka, namun hanya lima lembaga yang menerbitkan laporan 
keuangannya di situs webnya pada tahun 2014 dan lebih buruk lagi bahwa banyak 
lembaga wakaf tunai tidak diaudit oleh kantor akuntan publik yang berwenang. 
 Berdasarkan beberapa hasil studi, seperti oleh Dahlan dan Nasution (2016), 
Ihsan dan Mohamed Ibrahim (2011), serta Budiman (2011), sebagian lembaga 
pengelola wakaf di Indonesia telah melaksanakan audit laporan keuangan, namun 
belum ada bukti dari hasil studi yang menunjukkan pelaksanaan audit syariah 
yang lebih komprehensif dari hanya sekadar audit laporan keuangan. Dua lembaga PE
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pengelola wakaf tunai terbesar di Indonesia, yaitu YPI Wakaf Al Azhar dan Tabung 
Wakaf Indonesia (TWI) melakukan audit laporan keuangan, baik audit internal 
maupun audit eksternal (Dahlan dan Nasution, 2016). Khususnya untuk TWI, hasil 
laporan audit eksternal tersebut kemudian disampaikan kepada masyarakat melalui 
situs web Dompet Dhuafa. Dari pengamatan mereka, juga didapatkan bahwa kedua 
lembaga tersebut memiliki laporan audit dari akuntan publik dan audit internal. 
Ihsan dan Mohamed Ibrahim (2011) menemukan salah satu lembaga wakaf di 
Indonesia dalam kajian mereka telah melakukan prosedur audit, sementara satu 
lembaga wakaf lainnya sama sekali tidak melakukan prosedur audit karena tidak 
adanya peraturan yang menuntut mereka untuk melakukan audit. Kajian lain oleh 
Budiman (2011) juga mengungkapkan bahwa beberapa lembaga wakaf, seperti RS 
Soemani Muhammadiyah Semarang, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) 
Semarang, dan Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta juga 
menerapkap audit internal dan eksternal oleh akuntan publik.
 Dari sisi implementasi audit kinerja pada lembaga wakaf,  Shafii, dkk. (2015) 
yang mengkaji dimensi tata kelola dan regulasi wakaf di Turki, Malaysia, Indonesia, 
dan India mendapati bahwa semua undang-undang terkait waqf yang dianalisis 
tidak memiliki kerangka pengukuran kinerja dan langkah-langkah pemantauan 
pengelolaan wakaf. Prosedur audit kinerja terhadap lembaga wakaf pada umumnya 
tidak dilaksanakan di Indonesia dan Malaysia, yang mana pada kedua negara ini 
audit wakaf hanya berbentuk audit laporan keuangan (financial statement audit). 
Sementara itu, audit kinerja terhadap lembaga wakaf di Turki dilakukan oleh 
Directorate General of Foundations, dan di India dilakukan oleh Waqf State Board. 
 Pada umumnya di negara-negara lain juga terdapat perbedaan regulasi dan 
implementasi audit wakaf. Contohnya, di Malaysia, yang mana wakaf berada di 
bawah pengaturan Majelis Agama Islam (State Islamic Religious Council) setiap 
daerah di negara tersebut, namun terdapat perbedaan regulasi di antara daerah-
daerah yang ada di Malaysia dalam tuntutan pelaksanaan audit lembaga wakaf 
(Malaysian Accounting Standard Board, 2014). Sebagai contoh, dalam Paragraf 29(1) 
dari Enactment Waqf Negeri Sembilan dinyatakan bahwa pernyataan akun Dana 
Wakaf harus diaudit pada akhir setiap tahun keuangan oleh auditor yang ditunjuk 
oleh dewan; dan laporan yang telah diaudit harus segera diserahkan kepada council 
yang berwenang. Namun tidak semua daerah di Malaysia menetapkan peraturan 
yang sama tentang audit wakaf layaknya seperti di Negeri Sembilan tadi. Di Turki, 
terdapat  pula peraturan yang terperinci, sirkular, dan komunike tentang wakaf 
yang bisa didapatkan dalam Foundation Law. Peraturan-peraturan ini mencakup 
spektrum yang luas pada prinsip-prinsip akuntansi, audit internal, penyewaan aset 
wakaf, penyusunan program kerja, struktur administrasi direktorat jenderal, dan 
lain-lain (Shafii, dkk., 2015).
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RANGKUMAN

Audit pada lembaga wakaf telah menjadi tuntutan yang begitu penting semenjak 
masa Rasulullah SAW. dan mencapai puncaknya pada masa pemerintahan khalifah 
Abbasiyah dan Uthmaniyah. Untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi pada 
lembaga wakaf, audit syariah pada lembaga wakaf seharusnya mencakup seluruh 
aspek keuangan dan nonkeuangan lembaga wakaf. Namun pada implementasinya, 
bentuk audit yang dianut pada lembaga wakaf kebanyakan hanya berupa audit 
laporan keuangan dan audit internal.

SOAL UJI MANDIRI

 1. Bagaimana konsep audit syariah khususnya pada lembaga wakaf?
 2. Sebutkan jenis-jenis audit yang telah dipraktikkan pada lembaga wakaf.
 3. Jelaskan secara singkat bagaimana implementasi audit wakaf saat ini.
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Wakaf Kontemporer

TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:
1. Memahami harta benda wakaf kontemporer yang sudah 

diatur dalam UU wakaf.
2. Memahami harta benda wakaf kontemporer yang belum 

diatur dalam UU wakaf.
3. Menjelaskan pengelolaan wakaf kontemporer secara 

integrated waqf.
4. Menjelaskan pengelolaan wakaf kontemporer secara 

crowdfunding waqf.
5. Menjelaskan pengelolaan wakaf kontemporer secara bank 

waqf.

BAB 13
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PENGANTAR

Kata wakaf tidak disebutkan secara khusus di dalam Al Quran. Mayoritas ketentuan 
mengenai wakaf merupakan ijtihad yang memungkinkan terjadinya perubahan 
sesuai dengan perkembangan kondisi terkini (Kahf, 1999; Abbasi, 2012). Dengan 
demikian, peruntukan dan pengelolaannya cenderung fleksibel, serta membuka 
banyak ruang untuk terciptanya inovasi dan kolaborasi wakaf kontemporer. 

HARTA BENDA WAKAF KONTEMPORER

Harta Benda Wakaf Kontemporer yang Sudah Diatur dalam UU Wakaf
Salah satu pokok pengaturan yang baru dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 
berkaitan dengan ruang lingkup wakaf tersebut. Sebelumnya, wakaf dipahami secara 
terbatas karena hanya terkait dengan benda tidak bergerak, seperti tanah dan 
bangunan. Berdasarkan UU tersebut, uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, 
hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya merupakan bentuk 
harta benda wakaf kontemporer yang diperkenankan dan legal di Indonesia. 
 Regulasi lebih lanjut terkait jenis harta benda wakaf terdapat di PP No. 42 
Tahun 2006 dan PP No. 25 Tahun 2008. Berdasarkan PP ini, harta benda wakaf 
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu benda tidak bergerak, benda bergerak selain 
uang, dan benda bergerak berupa uang.
 1. Benda tidak bergerak, meliputi hak atas tanah, bangunan, atau bagian bangunan 

yang berdiri di atas tanah, tanaman, dan benda lain yang berkaitan dengan 
tanah, hak milik atas satuan rumah susun, benda tidak bergerak lain yang 
sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Hak atas 
tanah yang diwakafkan wajib dimiliki atau dikuasai wakif secara sah, serta 
bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa, dan tidak dijaminkan. Wakaf tanah 
berjangka waktu selama-lamanya, kecuali atas hak guna bangunan atau hak 
pakai. Ketentuan lebih lanjut terkait harta benda wakaf tidak bergerak diatur 
dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 73 Tahun 2013 tentang Tata 
Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang, 
Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 800 Tahun 2014 
tentang Pelaksanaan PMA No. 73 Tahun 2013, Peraturan BWI No. 1 Tahun 
2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan 
Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf, dan Peraturan BWI No. 3 
Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta 
Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.

 2. Benda bergerak selain uang, yaitu yang sifatnya dapat berpindah atau 
dipindahkan atau karena ketetapan UU dapat dibagi menjadi benda bergerak 
yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan. Benda bergerak 
yang dapat diwakafkan karena sifatnya, termasuk kapal, pesawat terbang, 
kendaraan bermotor, mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada PE
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bangunan, logam dan batu mulia; dan/atau benda lainnya yang tergolong 
sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang. 
Selain itu, benda bergerak dapat diwakafkan karena berdasarkan peraturan 
perundang-undangan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, meliputi: (1) 
surat berharga (saham, Surat Utang Negara, obligasi pada umumnya; dan/atau 
surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang); (2) hak atas kekayaan 
intelektual (hak cipta, hak merk, hak paten, hak desain industri, hak rahasia 
dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman, dan/atau hak 
lainnya); (3) hak atas benda bergerak lainnya (hak sewa, hak pakai, dan hak 
pakai hasil atas benda bergerak atau perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang 
dapat ditagih atas benda bergerak). Ketentuan lebih lanjut terkait harta benda 
wakaf bergerak selain uang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) 
RI No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak 
dan Benda Bergerak Selain Uang, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan 
Masyarakat Islam No. 800 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan PMA No. 73 Tahun 
2013, dan Peraturan BWI No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan 
Pengembangan Harta Benda Wakaf.

 3. Benda bergerak berupa uang dalam bentuk rupiah. Nominal wakaf uang tidak 
dibatasi, namun hanya nominal di atas Rp1 juta yang akan diberi Sertifikat 
Wakaf Uang; serta nominal di atas Rp10 juta yang dapat memilih jangka 
waktu yang dikehendaki, minimal lima tahun. Wakaf uang dapat dilakukan 
secara kolektif (Badan Wakaf Indonesia, 2012). Terkait hal ini, wakif dapat 
mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah 
Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama 
RI. Per tahun 2017 terdapat 16 LKS-PWU yang dapat menerima wakaf dalam 
bentuk uang. Ketentuan lebih lanjut terkait wakaf uang diatur dalam PMA RI 
No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Keputusan 
Menteri Agama RI tentang Penetapan Bank Syariah sebagai LKS-PWU, 
Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/420 Tahun 
2009 tentang Model, Bentuk, dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang, Peraturan 
BWI No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta 
Benda Wakaf Berupa Uang, dan Peraturan BWI No. 2 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang. Selain itu, diperbolehkannya wakaf uang 
di Indonesia diperkuat dengan Fatwa Wakaf Uang Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) yang diterbitkan pada tanggal 11 Mei 2002.

 Terdapat sedikitnya empat isu utama dalam perspektif akuntansi terkait 
harta benda wakaf kontemporer, yaitu pengakuan awal (recognition); pengukuran 
(measurement), baik setelah pengakuan awal maupun saat penyaluran; penyajian 
(presentation); dan pengungkapan (disclosure). Berdasarkan Pedoman Akuntansi 
Wakaf yang diterbitkan oleh BWI (2016), penerimaan wakaf uang dan wakaf 
bergerak selain uang, seperti logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan 
intelektual, dan hak sewa diakui pada saat aset tersebut diterima sebesar jumlah PE
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yang diterima, yang selanjutnya dapat dikategorikan sebagai aset lancar ataupun 
aset tetap. Sementara berdasarkan PSAK 112 tentang Penyajian dan Pelaporan 
Akuntansi Wakaf, pengakuan aset wakaf dilakukan ketika nazhir memiliki kendali 
secara hukum dan fisik atas aset tersebut.
 Berdasarkan PSAK 112, atas setiap kendali yang diperoleh atas aset wakaf 
permanen dicatat sebagai penambahan aset wakaf, sedangkan penerimaan aset 
wakaf temporer diakui sebagai liabilitas. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai 
perolehan, sedangkan aset nonkas tetap dinilai sebesar nilai wajar. Penyusutan atas 
nilai aset tetap diakui sebagai pengurang aset tersebut. Apabila terjadi kerugian 
ataupun kehilangan atas aset wakaf tersebut, maka diperlakukan sebagai pengurang 
aset wakaf maupun dana nazhir, tergantung dari sebab terjadinya kerugian 
tersebut. Atas setiap pendapatan dari hasil pengelolaan aset wakaf akan diakui 
sebagai tambahan dana aset wakaf (PSAK 112 Tahun 2018). Sementara atas setiap 
penyaluran manfaat dari hasil pengelolaan aset wakaf akan diakui sebagai beban 
pengurang aset wakaf.
 Berdasarkan pedoman akuntansi terbitan Badan Wakaf Indonesia, setidaknya 
terdapat empat hal yang perlu diungkapkan oleh nazhir, yaitu: (a) terkait kebijakan 
penyaluran wakaf, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, (b) kebijakan 
bagi hasil antara nazhir dan hasil yang diakui sebagai wakaf produktif, yang mana 
penyajian keduanya perlu dipisah, (c) rincian jumlah penyaluran dana wakaf, 
termasuk di dalamnya jumlah beban pengelolaan, serta (d) pengungkapan lainnya, 
yang mana terdapat sebagian aset wakaf dalam bentuk uang yang disalurkan untuk 
dikelola.

Harta Benda Wakaf Kontemporer yang Belum Diatur dalam UU Wakaf
Selain bentuk harta benda wakaf kontemporer yang sudah diatur dalam UU 
Wakaf di Indonesia, terdapat harta benda wakaf kontemporer yang belum diatur 
secara eksplisit, di antaranya wakaf manfaat (asuransi dan investasi), serta wakaf 
perusahaan. 

Wakaf Manfaat (Asuransi dan Investasi) 
Wakaf berupa polis asuransi syariah merupakan wakaf atas nilai investasi dan/
atau manfaat asuransi oleh tertanggung utama dengan sepengetahuan ahli waris 
ketika manfaat polis jatuh tempo dan/atau wakif meninggal dunia. Di Indonesia, 
berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 106 tentang Wakaf 
Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah yang diterbitkan 
pada tanggal 1 Oktober 2016 dijelaskan bahwa wakaf manfaat asuransi dan investasi 
hukumnya diperbolehkan selama mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa 
ini. 
 Ketentuan khusus wakaf manfaat asuransi berdasarkan fatwa tersebut 
adalah sebagai berikut: (a) pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi 
menyatakan janji yang mengikat (wa’d mulzim) untuk mewakafkan manfaat PE
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asuransi; (b) manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total 
manfaat asuransi; (c) semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau 
penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya; serta (d) ikrar wakaf 
dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang 
ditunjuk atau penggantinya. Sementara ketentuan khusus mengenai wakaf manfaat 
investasi adalah: (a) manfaat investasi boleh diwakafkan oleh peserta asuransi; (b) 
kadar jumlah manfaat investasi yang boleh diwakafkan paling banyak sepertiga dari 
total kekayaan dan/atau tirkah, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris. Selain 
itu, terdapat ketentuan khusus terkait ujrah atas produk wakaf, yaitu: (a) ujrah tahun 
pertama paling banyak 45% dari kontribusi reguler; dan (b) akumulasi ujrah tahun 
berikutnya paling banyak 50% dari kontribusi reguler.
 Dalam praktiknya, wakaf manfaat asuransi dan investasi umumnya diberikan 
kepada nazhir untuk dikelola setelah manfaat polis jatuh tempo, dan/atau wakif 
meninggal dunia. Lembaga Wakaf Al-Azhar merupakan salah satu nazhir yang 
menawarkan program Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah. Dengan program 
ini, pemegang polis dapat berwakaf melebihi aset yang dimiliki saat ini tanpa 
mengurangi hak ahli waris. Teknisnya, pemegang polis akan melakukan ikrar wakaf 
wasiat polis asuransi jiwa syariah di Lembaga Wakaf Al-Azhar. Misalnya, polis yang 
diwakafkan memiliki uang pertanggungan sebesar Rp500 juta, maka jika pemegang 
polis meninggal dunia, maksimal 45% dari Rp500 juta ditambah nilai investasinya 
(jika tidak ada polis lain) akan diserahkan kepada Lembaga Wakaf Al-Azhar untuk 
kepentingan pendidikan dan dakwah Islam.
 Dari perspektif akuntansi, aset wakaf yang diterima perlu diakui dan dicatat 
sebesar nilai manfaat yang diberikan. Selanjutnya, aset wakaf tersebut perlu 
dikategorikan oleh nazhir sesuai peruntukannya. Apabila aset wakaf tersebut 
dikelola secara produktif, maka setiap pendapatan dari hasil pengelolaan aset wakaf 
diakui sebagai penambah dana wakaf produktif. Sementara atas setiap penyaluran 
manfaat dari hasil pengelolaan aset wakaf akan diakui sebagai pengurang dana 
wakaf produktif.

Wakaf Perusahaan
Mohsin (2014) mendefinisikan wakaf perusahaan sebagai sebuah kontribusi yang 
diberikan oleh perseorangan, perusahaan, anak perusahaan, organisasi, institusi, 
atau bahkan pemerintah dalam bentuk uang, saham, keuntungan, ataupun dividen 
kepada entitas wakaf secara terpisah (perusahaan) yang mengelola aset wakaf 
secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa contoh sukses wakaf perusahaan 
di antaranya Sabanci Vakfi di Turki, Hamdard Waqf di India, Waqf al-Nur Corporation 
(WANCorp) di Malaysia.
 Terkait wakaf perusahaan, pemberian dana ataupun perusahaan yang 
didedikasikan untuk wakaf perlu diakui sebesar nilai perolehannya dan perlu 
dicatat secara terpisah. Atas setiap pendapatan dari hasil pengelolaan aset wakaf 
akan diakui sebagai penambah dana wakaf produktif dan atas setiap penyaluran PE
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manfaat dari hasil pengelolaan aset wakaf diakui sebagai pengurang dana wakaf 
produktif. Dalam hal ini, tata kelola yang baik dari nazhir yang bersangkutan sangat 
diperlukan untuk memastikan bahwa aset wakaf yang diterima dapat dikelola 
secara profesional dan optimal, sehingga manfaatnya tersampaikan kepada mauquf 
‘alaih sesuai yang dimaksudkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). WANCorp misalnya, 
mengalokasikan penyaluran manfaat wakaf untuk kesehatan melalui pembangunan 
dan pengoperasionalan klinik dan rumah sakit.

PENGELOLAAN WAKAF KONTEMPORER

Integrated Waqf
Ide awal terkait integrated waqf umumnya berawal dari hipotesis bahwa sistem 
ekonomi Islam, khususnya zakat dan wakaf memiliki potensi besar untuk 
menurunkan tingkat kemiskinan dan menciptakan distribusi ekonomi secara 
lebih adil (Sadeq, 2002; Ahmed, 2004, 2007). Salah satu konsep integrasi wakaf 
dengan lembaga keuangan mikro syariah yang ditawarkan oleh Haneef, dkk. (2015) 
adalah mengalokasikan wakaf uang yang terkumpul melalui lembaga keuangan 
mikro syariah yang selanjutnya disalurkan untuk kegiatan pembiayaan proyek 
dengan berbagai opsi skema akad, peningkatan kualitas sumber daya insani, dan 
pembayaran premi takaful sebagai upaya mitigasi risiko investasi yang dilakukan. 
Dengan konsep ini, wakaf sangat berpotensi untuk mengembangkan lembaga 
keuangan mikro syariah yang selama ini terkendala dengan tingginya beban operasi 
dan kurangnya kompetensi sumber daya insani di dalamnya. 
 Shirazi (2014) menawarkan integrasi wakaf dan zakat sebagai strategi 
pengurangan kemiskinan di negara-negara anggota Islamic Development Bank 
(IDB). Pengembangan aset wakaf yang sudah ada, seperti tanah, dapat dilakukan 
melalui alternatif pendanaan dari Awqaf Properties Investment Fund (APIF) yang 
dikelola oleh IDB. Di sisi lain, riset yang dilakukan Zaenal, dkk. (2017) menunjukkan 
bahwa optimalisasi aset wakaf berupa tanah dapat dilakukan menggunakan dana 
zakat. Beberapa layanan kesehatan gratis, yang biasa dikenal dengan Rumah Sehat 
BAZNAS, telah terbukti berhasil dikembangkan di atas tanah wakaf di beberapa 
daerah di Indonesia.
 Beberapa studi menemukan bahwa wakaf potensial untuk dikelola secara 
terintegrasi dengan lembaga keuangan mikro syariah maupun lembaga zakat 
(Shirazi, 2014; Haneef, dkk., 2015; Zaenal, dkk., 2017). Di Indonesia, skema ini 
mungkin terjadi jika didasarkan pada Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang dan 
Peraturan BWI No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan 
Harta Benda Wakaf. Sampai akhir tahun 2017, BWI mencatat bahwa dari 187 
nazhir wakaf uang yang terdaftar, lebih dari 50% di antaranya merupakan lembaga 
keuangan mikro syariah berbentuk Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) ataupun Koperasi 
Jasa Keuangan Syariah (KJKS).PE
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 Terdapat beberapa opsi integrasi yang dapat dilakukan oleh lembaga wakaf. 
Pertama, wakaf diintegrasikan dengan lembaga keuangan mikro syariah dan zakat 
untuk penghimpunan ataupun pengembangan (investasi) aset wakaf. Dengan model 
ini, maka aset wakaf yang digunakan dan dikembangkan perlu diakui dan dicatat 
sebesar biaya perolehan, metode ekuitas, ataupun nilai wajar (PSAK 112 Tahun 
2018). Kedua, ketika integrasi dilakukan dari sisi penyaluran manfaat hasil investasi 
wakaf. Dalam skema ini, maka perlakuan akuntansinya akan berkaitan dengan 
pengurangan hasil pengelolaan aset wakaf. Berdasarkan PSAK 112, atas setiap 
penyaluran yang dilakukan dapat diakui sebagai beban pengurang aset wakaf. 
Tata kelola yang baik, khususnya akuntabilitas dan trasparansi, diperlukan untuk 
memastikan bahwa integrasi lembaga keuangan mikro syariah, zakat, dan wakaf 
dilakukan secara profesional dan optimal. 

Crowdfunding Waqf
Perkembangan teknologi dan jejaring sosial saat ini memungkinkan berbagai 
sektor mengambil manfaat guna mengoptimalkan potensi yang ada, termasuk 
dalam konteks wakaf. Mekanisme crowdfunding awalnya digunakan oleh para 
pengusaha berskala kecil dan menengah yang berorientasi laba (profit oriented) 
untuk mengumpulkan modal, umumnya melalui Internet (Belleflamme, dkk., 2013). 
 Crowdfunding sebagai model aktivitas penggalangan dana secara kolektif 
yang berpotensi memobilisasi dana wakaf dari masyarakat karena salah satu isu 
utama dalam pengelolaan wakaf berkaitan dengan penggalangan dan mobilisasi 
dana. Ketika hendak mengembangkan aset wakaf yang sudah ada, seperti tanah 
wakaf, diperlukan dana yang sering kali tidak sedikit. Pada tahapan inilah, potensi 
crowdfunding waqf dilakukan.
 Meskipun belum terdapat regulasi yang mengatur crowdfunding platform di 
Indonesia, pengumpulan dana secara daring dari masyarakat sudah cukup dikenal. 
Salah satu contohnya adalah www.kitabisa.com. Dalam konteks wakaf, beberapa 
platform telah diinisiasi, baik di dalam maupun di luar negeri, di antaranya Waqf 
World (https://www.waqfworld.org/) dan BNI Syariah Wakaf Hasanah (https://
wakafhasanah.bnisyariah.co.id/). 
 Menggunakan BNI Syariah Wakaf Hasanah, misalnya. Gagasan platform ini 
adalah menjadi media yang mempertemukan nazhir wakaf dengan wakif dan 
calon wakif. Dengan pembaruan informasi yang dilakukan secara berkala, selain 
berpotensi mengundang wakif-wakif baru, platform seperti ini juga berpotensi 
untuk turut meningkatkan literasi masyarakat mengenai wakaf.
 Salah satu kelebihan crowdfunding waqf adalah adanya mekanisme yang 
memungkinkan terselenggaranya penggalangan dana wakaf secara transparan 
karena pada umumnya platform seperti ini bersifat real time. Sebagai media 
yang menghubungkan wakif dan calon wakif dengan nazhir, sudah semestinya 
crowdfunding waqf memberikan informasi yang memadai kepada pihak yang 
berkepentingan. Dengan adanya informasi yang memadai, calon wakif dapat memilih PE
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program ataupun proyek wakaf yang ingin didanai. Progres atas masing-masing 
program maupun proyek wakaf yang dikampanyekan perlu diperbarui secara 
berkala untuk membantu wakif memonitor wakaf yang dilakukan.

Waqf  Bank
Gagasan tentang bank wakaf (waqf bank) sebenarnya merupakan pengembangan 
dari konsep wakaf uang. Di Indonesia, ide ini menjadi populer di tengah masyarakat 
setelah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menginisiasi pembentukan 
bank wakaf ventura. Menurut ICMI (2017), bank wakaf ventura adalah lembaga 
keuangan berbentuk modal ventura yang modal pendiriannya berasal wakaf 
masyarakat melalui nazhir beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam 
yang selanjutnya bertindak sebagai pemegang saham. Dengan skema ini, bank wakaf 
ventura akan berperan sebagai nazhir wakaf yang akan menghimpun dan mengelola 
harta benda wakaf dalam bentuk tunai dan nontunai untuk dimanfaatkan dalam 
kegiatan yang bersifat produktif. Manfaat dari wakaf diharapkan dapat lebih luas 
karena aset wakaf yang terkumpul disalurkan untuk pengembangan ekonomi umat 
melalui pembiayaan maupun penyertaan modal, misalnya untuk Usaha Mikro Kecil 
dan Menengah (UMKM), industri properti, industri kreatif, dan lain sebagainya.
 Bank wakaf dipercaya dapat mengoptimalkan potensi wakaf melalui 
sinergi aset wakaf tanah yang sudah ada dengan menghimpun wakaf uang dari 
masyarakat. Beberapa penelitian terkait konsep bank wakaf di antaranya dilakukan 
oleh Mohammad (2015, 2011). Aziz (2017) menyarankan ide bank wakaf Islam 
dilaksanakan dengan menginvestasikan wakaf uang ke dalam berbagai bentuk 
aset tetap, seperti tanah ataupun bangunan yang kemudian disewakan, sehingga 
pendapatannya dapat disalurkan kepada mauquf ‘alaih, misalnya, pemberian 
beasiswa pendidikan, bantuan kesehatan, modal kepada pengusaha, ataupun 
membantu perekonomian muslim pada umumnya.
 Di Indonesia, berdasarkan paparan dari ICMI (2017), bank wakaf ventura 
direncanakan berbentuk perseroan terbatas dengan beberapa keunikan 
dibandingkan badan hukum yang umumnya berlaku, yaitu (a) seluruh pemegang 
saham adalah nazhir yang terdiri dari ormas-ormas Islam Indonesia, bukan orang-
perseorangan; (b) pemegang saham bank wakaf ventura bukan pemilik sejati atas 
saham tersebut, melainkan hanya pemegang amanat dari pemilik sejati Allah SWT. 
Terkait hal ini, pemegang saham bank wakaf ventura tidak memperoleh dividen; 
(c) dividen sebagai hasil akhir usaha bank wakaf ventura diperlakukan sebagai 
manfaat pengelolaan harta wakaf yang akan disalurkan dalam bentuk pemberdayaan 
ekonomi kepada penerima manfaat wakaf, yaitu usaha mikro binaan nazhir, ormas 
Islam pemegang saham, fakir, miskin, dan orang yang terlilit utang (ghorimin); (d) 
pemegang saham memiliki hak suara (voting right) dalam Rapat Umum Pemegang 
Saham (RUPS) terkait arah dan kebijakan usaha. Sementara terkait penentuan 
kepengurusan (direksi dan komisaris), hal ini merupakan kewenangan pemegang 
saham pengendali dari unsur pemerintah (BWI, BAZNAS, dan Badan Pengelola PE
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Keuangan Haji—BPKH). Hal ini dilakukan agar penentuan kepengurusan bank wakaf 
ventura dapat dilakukan secara profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, 
serta terbebas dari intervensi dan kepentingan ormas-ormas pemegang saham.
 Dalam menjalankan bank wakaf ventura tentu diperlukan kerjasama 
dari berbagai pihak. Meskipun secara kajian akademis pendirian bank wakaf 
memungkinkan, dan pendaftaran Dewan Pengawas Syariah, komisaris dan direksi 
bank wakaf ventura telah dibuka sejak 21 Juni 2017, namun sampai awal tahun 
2018 belum ada informasi mengenai peluncuran bank wakaf ventura secara resmi. 
Sebagai institusi yang dibentuk secara khusus untuk menjalankan proses bisnis 
secara profesional dan transparan, maka bank wakaf hendaknya melakukan segala 
aktivitas akuntansi sebagai entitas terpisah. Sebagai institusi yang modalnya berasal 
dari masyarakat, laporan keuangan, dan laporan tahunan hendaknya tersedia di 
public domain dan dapat diakses oleh masyarakat.

RANGKUMAN

Pada dasarnya, pembahasan wakaf kontemporer dapat dikategorikan menjadi 
dua bagian. Pertama, terkait bentuk harta bendanya; dan kedua, terkait opsi 
pengelolaannya. Di Indonesia sejak berlakunya UU mengenai Wakaf, ruang lingkup 
harta benda wakaf menjadi lebih luas, yakni mencakup harta benda tidak bergerak, 
harta benda bergerak selain uang, dan harta benda bergerak berupa uang. Selain 
bentuk harta benda wakaf kontemporer yang telah disebutkan dalam UU Wakaf, 
dalam praktiknya terdapat pula harta benda wakaf kontemporer yang belum 
diatur dalam UU tersebut. Dua di antaranya adalah wakaf manfaat asuransi dan 
investasi, serta wakaf perusahaan. Dari sisi pengelolaan, wakaf dapat dikelola secara 
kontemporer melalui skema integrated waqf, crowdfunding waqf, dan bank waqf. 
Setidaknya terdapat dua poin penting yang diperlukan dalam kaitannya dengan 
wakaf kontemporer. Pertama, perlunya tata kelola yang baik untuk memastikan 
bahwa wakaf dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga 
manfaatnya dapat secara optimal dirasakan oleh mauquf’alaih. Kedua, perlunya 
inovasi dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk meningkatkan literasi dan 
partisipasi masyarakat dalam dunia perwakafan. 

ILUSTRASI SOAL

Pada tahun 2016, BNI Syariah menginisiasi program yang serupa dengan 
crowdfunding platform dalam bentuk situs web bernama Wakaf Hasanah yang 
dapat diakses melalui https://wakafhasanah.bnisyariah.co.id/. Saat ini, akses Wakaf 
Hasanah dapat juga dilakukan melalui aplikasi di telepon pintar (smartphone). 
Per bulan Februari 2018, tercatat 17 nazhir dan 6.044 wakif telah berpartisipasi 
dalam 27 proyek wakaf. Dalam waktu yang cukup singkat (yakni, 15 bulan), salah 
satu contoh crowdfunding waqf ini berhasil menghimpun dana wakaf sebesar PE
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Rp6.580.972.097. Awalnya BNI Syariah berkolaborasi dengan 5 nazhir wakaf yang 
kemudian bertambah sampai menjadi tujuh belas nazhir. 
 Teknisnya masing-masing nazhir wakaf memiliki kesempatan untuk memilih 
program atau proyek yang akan dikampanyekan di platform ini. Selanjutnya, 
calon wakif dapat mengakses informasi mengenai program atau proyek yang 
dikampanyekan. Calon wakif dapat memilih program atau proyek mana yang ingin 
didanai melalui kegiatan wakaf uang atau wakaf melalui uang. Perkembangan status 
program diperbarui secara berkala agar dapat selalu diakses oleh wakif yang telah 
berwakaf. Setiap wakaf yang dilakukan dengan nominal minimal Rp1 juta, maka 
wakif berhak memperoleh sertifikat wakaf yang dikirimkan secara daring oleh 
sistem.

SOAL UJI MANDIRI

 1. Sebutkan jenis harta benda wakaf yang diatur dalam UU Wakaf. 
 2. Sebutkan regulasi yang mengatur tentang wakaf uang.
 3. Bagaimana perlakuan akuntansi atas harta benda wakaf dalam UU Wakaf 

berdasarkan Pedoman Akuntansi Wakaf yang diterbitkan oleh BWI?
 4. Jelaskan dua alternatif dari konsep integrated waqf.
 5. Jelaskan keunikan bentuk badan hukum bank wakaf ventura yang rencananya 

akan dikembangkan oleh ICMI.
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Isu Wakaf 

TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:
1. Menjelaskan harta benda wakaf yang dapat ditukar 

(istibdal).
2. Memahami isu legalitas lembaga wakaf tunai (uang) di 

Indonesia, beserta akuntabilitasnya.
3. Menjelaskan potensi wakaf fintech dan startup. 
4. Memahami perlunya standardisasi dan sertifikasi 

pengelolaan wakaf. 

BAB 14
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PENGANTAR

Tanah wakaf di Indonesia yang tercatat di Badan Wakaf Indonesia (BWI) jumlahnya 
sangat banyak (yakni, 435.768 titik lokasi yang tersebar di 33 provinsi). Hal yang 
menjadi masalah adalah hampir 35% dari tanah wakaf tersebut belum disertifikasi.1 
Legalitas dan cara yang digunakan nazhir dalam mengelola tanah tersebut tentu saja 
menjadi permasalahan penting apabila belum ada sertifikatnya. Selain itu, terdapat 
beberapa titik lokasi, tempat di mana tanah tersebut berada yang tidak prospektif 
untuk dijadikan sebagai wakaf produktif. Oleh karena itu, perlu dibuat terobosan 
agar tanah wakaf tersebut dapat ditukar dengan lokasi tanah yang strategis dan 
mempunyai prospek yang lebih baik. 

HARTA BENDA WAKAF YANG DAPAT DITUKAR 
(ISTIBDAL)

Regulasi yang Mengatur
Pada dasarnya, harta wakaf yang telah diberikan tidak boleh ditukar sesuai dengan 
UU No. 41 Tahun 2004, Pasal 40, huruf f. Namun demikian, pada Pasal 41 disebutkan 
“kecuali jika ada hal lain.” Berikut bunyi Pasal 41 tersebut. 
 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, huruf f dikecualikan apabila 

harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum 
sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan 
syariah.

 2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 
dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan 
Badan Wakaf Indonesia.

 3. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang 
manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf 
semula.

 4. Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah.

 Jika kita hanya melihat pada Pasal 41, ayat (1), maka harta wakaf hanya dapat 
ditukar apabila hal tersebut terkait dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR). 
Sebagai contoh, tanah tersebut terkena proyek pemerintah, sehingga harus ditukar 
dengan nilai yang sepadan atau lebih. Namun demikian, bagaimana jika kenyataannya 

1 Badan Wakaf Indonesia. Maret 2016. “Data Tanah Wakaf Seluruh Indonesia.” http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/data-
wakaf/data-wakaf-tanah.html. Diakses tanggal 3 April 2018.
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ditukar dengan nilai yang lebih rendah, tetapi mempunyai prospek yang lebih baik, 
yang mana hal tersebut dapat dibuktikan dengan penilaian (appraisal)?
 Jika merujuk pada PP No. 42 Tahun 2006, Pasal 49, ayat (2), terdapat penjelasan 
bahwa harta wakaf tersebut memang harus berkaitan dengan “kepentingan umum 
sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR),” bukan pilihan atau seperti di 
poin b (harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf). 
Jadi Pasal 49, ayat (2), poin a dan b ini satu kesatuan dengan poin c (pertukaran 
dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak) adalah 
pilihan. Namun demikian, penjelasan yang diberikan pada poin-poin tersebut juga 
tidak memberikan gambaran mengenai hal yang dimaksud dengan “keperluan 
keagamaan secara langsung dan mendesak.” Berikut bunyi Pasal 49 tersebut.
 1. Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang, kecuali 

dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
 2. Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 

diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
a. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan 

umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan 
prinsip syariah. 

b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf.
c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan 

mendesak.
 3. Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran 

harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:
a. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 
b. Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan 

harta benda wakaf semula.
 4. Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai 
yang anggotanya terdiri dari unsur:
a. Pemerintah daerah kabupaten/kota.
b. Kantor pertanahan kabupaten/kota.
c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota.
d. Kantor Departemen Agama kabupaten/kota.
e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.

 Suadi dan Chandra (2016) berpendapat, merujuk pada Keppres No. 55 Tahun 
1993, Pasal 1, ayat (3) mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum 
dan Perpres No. 36 Tahun 2005, Pasal 5 mengenai kepentingan umum tersebut, 
maka harta wakaf boleh ditukarkan sepanjang untuk kepentingan umum. Namun 
demikian, tujuan wakaf tersebut ditukarkan agar lebih baik dan mempunyai nilai 
potensial tidak dijelaskan. Hal ini juga dilakukan oleh Mardani (2017). Kedua buku PE
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yang ditulis tidak membahas hal tersebut secara eksplisit terkait boleh atau tidaknya 
penukaran dilakukan, serta cara penukaran harta wakaf untuk tujuan yang lebih 
baik. Hasan (2012) menjelaskan bahwa proses penukaran tersebut (tukar guling) 
merupakan hal yang tidak mudah mengingat ada beberapa syarat dan ketentuan 
yang harus dipenuhi.2 

Praktik Istibdal di Masyarakat
Praktiknya di masyarakat, aktivitas penukaran (istibdal) ini terjadi dengan tujuan 
untuk kepentingan dan manfaat yang lebih baik. Hal ini sama seperti penelitian 
Solikah (2012) yang meneliti aktivitas tukar guling tanah wakaf yang ditujukan 
untuk kepentingan yang lebih baik, sehingga dapat digunakan. Selain itu, masih 
terdapat tertib administrasi yang belum dilaksanakan oleh pihak nazhir, sehingga 
secara hukum pelaksanaan istibdal ini menjadi kurang kuat. Syarat berupa izin 
dari Menteri merupakan sesuatu yang dianggap sulit, sehingga kemudian menjadi 
terabaikan. Ditambah, tidak adanya sanksi yang tegas apabila terjadi tukar guling 
atas harta wakaf tersebut. Apabila proses tersebut tidak merugikan, maka hal 
ini pada dasarnya bukan hal yang utama, meskipun mengabaikan regulasi yang 
ada. Masyarakat pun menganggap aktivitas tukar guling menjadi suatu hal yang 
diperbolehkan UU tanpa melihat peraturan yang lebih detail.
 Badan Wakaf Indonesia (BWI) sendiri telah membuat peraturan mengenai tata 
cara penukaran harta benda wakaf yang tertuang dalam Peraturan BWI No. 1 Tahun 
2008. Segala mekanisme, syarat, dan tata cara proses penukaran tersebut diatur 
di dalamnya. Mekanismenya dimulai dari KUA kecamatan yang kemudian secara 
berjenjang akan naik ke kabupaten/kota, provinsi, sampai Menteri. Selanjutnya, 
BWI akan membuat disposisi untuk usulan tersebut yang dibuat di Dirjen Bimas 
Islam Departemen Agama.

ISU LEGALITAS LEMBAGA WAKAF TUNAI (UANG) DI 
INDONESIA, BESERTA AKUNTABILITASNYA

Menurut penelitian Siswantoro (2017), hampir 74% lembaga wakaf tunai bukan 
berbasis pada yayasan, melainkan berbasis seperti lembaga zakat, dan koperasi 
syariah. Merujuk pada UU No. 41 Tahun 2004, wakif dapat meliputi perseorangan, 
organisasi, dan badan hukum. Penjelasan lebih lanjut terdapat pada PP No. 42 
Tahun 2006 yang menyatakan bahwa ketiga tipe nazhir tersebut harus terdaftar 
di kementerian dan BWI. Nazhir harus melaksanakan fungsinya sebagai pengelola 
sejak Akta Ikrar Wakaf (AIW) dibuat. Bila tidak, nazhir dapat diganti dan hal tersebut 
dilakukan oleh BWI (PP No. 42 Tahun 2006, Pasal 12). Masa bakti nazhir adalah lima 
tahun yang kemudian dapat diangkat kembali (PP No. 42 Tahun 2006, Pasal 13).  

2  Badan Wakaf Indonesia. Tanggal Tidak Diketahui. “Istibdal Harta Benda Wakaf.” http://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/685-
istibdal-harta-benda-wakaf. Diakses tanggal 3 April 2018.
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 Awal tahun 2018, jumlah lembaga wakaf yang benar-benar fokus pada 
pengembangan wakaf tunai hanya ada 10 dari total 187 lembaga yang tercatat 
di BWI. Di beberapa negara, seperti Malaysia dan Singapura, lembaga wakaf 
merupakan lembaga yang hanya fokus mengurusi wakaf, bukan zakat, atau 
aktivitas sosial lainnya. Untuk lembaga wakaf produktif, tujuan utamanya adalah 
untuk memaksimalkan keuntungan karena keuntungan tersebut digunakan untuk 
kegiatan sosial. Oleh karenanya, lembaga tersebut harus memperoleh keuntungan 
yang sebesar mungkin. Seperti Lembaga Wakaf Warees di Singapura, aktivitas 
pengembangan wakaf dilaporkan secara terbuka ke masyarakat umum melalui 
Majelis Ugama Islam Singapore (MUIS). Dengan adanya pelaporan ini, masyarakat 
muslim di Singapura sangat antusias dalam memberikan dana wakaf dan jumlah 
dana kelolaan menjadi semakin besar, sampai akhirnya tidak semua hasil investasi 
digunakan untuk kegiatan sosial.  
 Untuk kasus-kasus di Indonesia, aktivitas dan kegiatan nazhir dalam mengelola 
wakaf harus dilaporkan setiap enam bulan sekali ke BWI sesuai Peraturan Menteri 
Agama No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak 
dan Benda Bergerak selain Uang, Pasal 28. Hal yang sama juga berlaku untuk wakaf 
uang (Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran 
Wakaf Uang, Pasal 6). Untuk pengelola wakaf uang, selain nazhir yang melaporkan 
pengelolaan wakaf uang, setiap akhir tahun Lembaga Keuangan Syariah–Penerima 
Wakaf Uang (LKS-PWU) juga harus melaporkan ke BWI dan Menteri Agama 
melalui Direktur Jenderal. Untuk mengetahui keadaan dan status nazhir, BWI yang 
mempunyai tugas pengawasan melaporkan aktivitas-aktivitasnya ke masyarakat 
(sesuai UU No. 41 Tahun 2004, Pasal 61, ayat (2)). 
 Secara formal, tugas BWI adalah sebagai pengawas nazhir, sehingga masyarakat 
dapat mengetahui nazhir mana yang baik dari segi kualitas pengelolaan dan 
pengembangan wakafnya. BWI seharusnya mempunyai daftar nazhir dan laporan 
singkat mengenai pengelolaan dan aktivitas nazhir tersebut. Dalam hal ini, BWI bisa 
mencontoh Bank Indonesia (saat ini dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan—OJK) 
yang memberikan Laporan Keuangan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat 
(BPR), yang mana di dalamnya mencakup laporan keuangan bank tersebut dan 
BPR Syariah. Dengan semakin transparan dan akuntabelnya lembaga wakaf tunai, 
kepercayaan masyarakat akan semakin besar kepada lembaga wakaf tunai, sehingga 
dana yang diberikan akan terus bertambah. Selain itu, dapat terbentuk kompetisi 
yang sehat, sehingga dapat meningkatkan kualitas dari lembaga wakaf tersebut. 

POTENSI WAKAF FINTECH DAN STARTUP

Dengan semakin berkembangnya teknologi membuat potensi wakaf menjadi 
semakin besar. Hal ini terkait dengan wakaf yang bersifat intangible, artinya 
mewakafkan harta yang tidak memiliki bentuk fisik. Jenis aset intangible tersebut, 
misalnya, hak paten dan hak kekayaan intelektual. Pada dasarnya, wakaf jenis ini PE
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telah diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004, Pasal 16, ayat (3). Pengelolaan wakaf 
jenis ini tentunya memerlukan nazhir yang kompeten karena tidak semua nazhir 
memahami seluk-beluk hak paten dan hak kekayaan intelektual.
 Perkembangan financial technology (fintech) dapat dikatakan sudah sangat 
pesat. Dari jenisnya pun sudah bermacam-macam. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 
14.1. Jenis fintech sangat beragam, mulai dari keuangan personal, blockchain, bitcoin, 
asuransi, regtechs, digital banks, pembayaran, dan lembaga keuangan lainnya. 
Berdasarkan perkembangan fintech tersebut, hal yang perlu diperhatikan adalah 
basis platform dari berbagai jenis aplikasi fintech yang digunakan, seperti blockchain 
yang merupakan basis pengembangan dari fintech.
 Wakaf blockchain merupakan hal yang baru dan perlu perhatian karena 
mempunyai potensi dan manfaat yang sangat besar. Apabila blockchain 
dikembangkan dan dijadikan platform bagi berbagai aplikasi fintech lainnya, maka 
hal ini memerlukan pengamanan tersendiri, mengingat blockchain dimiliki oleh 
pengembangnya sendiri. 
 Islamic Development Banks (IDB) juga telah mengembangkan fintech bernama 
Global Islamic Fintech Challenge (http://isdbfintech.net/) yang bekerjasama dengan 
Saudi-Spanish Center for Islamic Economics and Finance (SCIEF) (http://scief.es). 
Beberapa program yang dilakukan adalah membuat startup untuk kemajuan dunia 
kesehatan dalam proses aktivitas dan bidang pendidikan lainnya sesuai dengan 
Sustainable Development Goals (SDGs).  

Gambar 14.1
Jenis Fintech

Sumber: BI IntelligencePE
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 Cara kerja blockchain pada dasarnya digunakan sebagai platform untuk 
melakukan transaksi dengan menggunakan kriptografi. Selanjutnya, setelah 
melakukan transaksi, tahapan berikutnya adalah melakukan verifikasi yang 
diumumkan dalam ledger bersama yang terkunci atau dalam blok yang baru. Hal 
ini yang kemudian disebut sebagai blockchain. (Perhatikan Gambar 14.2). Jika 
wakaf dilakukan dengan blockchain, maka pada dasarnya kita sama saja seperti 
menyediakan tempat untuk block tempat transaksi tersebut. Ini merupakan hal baru 
dalam pengembangan wakaf. 
 Sementara itu, wakaf startup adalah wakaf untuk perusahaan yang baru berdiri 
yang berbasis aplikasi Internet dan teknologi. Pengembangan startup ini perlu 
didukung karena dapat membantu dan memberikan manfaat bagi masyarakat. 
Salah satu startup yang banyak digunakan karena memberikan manfaat bagi orang 
lain adalah kitabisa.com. Platform ini membantu banyak orang yang memerlukan, 
misalnya, bantuan dana untuk kesehatan, yang dilakukan melalui penggalangan 
dana (crowfunding). Tentunya akan lebih baik jika terdapat aplikasi lain, sehingga 
jangkauan masyarakat untuk memberikan bantuan semakin luas. Contoh aplikasi 
lainnya adalah Geevv, yaitu mesin pencari yang membantu pemakai Internet untuk 
mencari informasi dan berita lainnya yang bermanfaat. 

Gambar 14.2
Cara Kerja Blockchain

Sumber: detik.com

A B

B

A
A
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kunci kriptograsi yang 
dipegang oleh A dan B.

Blok baru ini akan “dirantai” 
dalam satu rangkaian blok secara 
permanen, yang mana rangkaian 

blok ini akan menjadi “golden 
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Tabel 14.1
Peringkat Startup di Indonesia

Peringkat Startup Skor SR Deskripsi Peringkat Negara
32

Tokopedia

89,083  Situs jual beli secara daring (online) 
yang aman dan nyaman. 

1

48

Bukalapak

88,037  Situs jual beli secara daring (online) 
yang mudah dan terpercaya.

2

61

Blibli

87,572  Situs jual beli secara daring 
(online).

3

65

 
Traveloka

87,513  Tiket pesawat murah.  
4

130

Zalora Indonesia

85,091  Situs belanja pakaian.  
5

131

Blanja.com

85,078  Situs belanja secara daring (online) 
yang murah, aman, dan terpercaya.
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Peringkat Startup Skor SR Deskripsi Peringkat Negara
183

Bitcoin Indonesia

83,833  Pertukaran bitcoin di Indonesia.  
7

187

Elevenia

83,767  Situs jual beli secara daring 
(online).

 
8

189

Bolalob

83,727  Situs penyedia informasi mengenai 
bola.

 
9

241

Alodokter.com

82,861  Situs penyedia informasi terkait 
masalah kesehatan.

 
10

Catatan: SR: Startup Ranking
Sumber: startupranking.com

 Bagian penting yang perlu diperhatikan adalah pemisahan antara dana wakaf 
pada awal periode terkait pembuatan startup dengan dana yang masuk sebagai biaya 
operasi startup tersebut. Kajian lebih lanjut diperlukan terkait dana yang masuk 
setelah startup itu berdiri, apakah masih dapat dikategorikan sebagai dana wakaf 
atau tidak. Kapitalisasi dana yang masuk bisa saja menjadi nilai valuasi aset. Biaya 
yang digunakan untuk membayar gaji atau biaya operasional lain juga dapat menjadi 
hal menarik untuk dikaji karena setiap startup seharusnya memiliki alokasi khusus 
atas penghasilan yang diperoleh untuk biaya perawatan dan operasi lainnya demi 
keberlanjutan startup tersebut.  

STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PENGELOLAAN 
WAKAF

Nilai dana kelolaan wakaf di Harvard University pada tahun 2016 berjumlah 35,6 
miliar dolar atau Rp487 triliun. Jika hasil investasinya sebesar 10%, maka dana 
yang dapat diperoleh adalah Rp48,7 triliun. Besarnya jumlah dana ini tentunya 
memerlukan pengelolaan dari manajer wakaf yang kompeten dan profesional, 
sehingga dapat memberikan hasil dan tambahan dana yang maksimal. Oleh PE
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karena itu, tidak mengherankan jika terdapat peneliti-peneliti yang menyamakan 
endowment atau wakaf dengan karakteristik lembaga keuangan lainnya, seperti dana 
pensiun (Olson, 2003). Selain itu, pengelolaan dana wakaf juga memerlukan nazhir 
yang memahami investasi, terutama masalah risiko dan alokasinya (Leibowitz, 
2010).
 Untuk menjadi nazhir tidak diperlukan kecakapan atau keahlian untuk 
berinvestasi. Hal ini merujuk pada peraturan yang ada, baik UU, PP, Permenag, 
maupun Peraturan BWI. Bila merujuk pada kesamaan karakteristik wakaf dengan 
lembaga dana pensiun, maka manajer investasi pada program dana pensiun 
setidaknya harus mempunyai sertifikasi sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) 
dan berpengalaman selama beberapa tahun. Selain itu, mereka juga harus memiliki 
sertifikasi dari kementerian keuangan, yang mana saat ini ditangani oleh Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK). 

RANGKUMAN

Proses istibdal memerlukan syarat penting, yakni harus terkait dengan kepentingan 
umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) atau digunakan untuk 
keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak. Syarat bahwa harta benda 
wakaf tidak dapat digunakan sesuai ikrar wakaf  merupakan syarat yang harus 
dipenuhi. Oleh karenanya, diperlukan terobosan agar UU dapat secara jelas mengatur 
boleh atau tidaknya pertukaran dengan syarat bagi kepentingan umum. Hal ini hingga 
kini masih menjadi perhatian dalam kaitannya dengan istibdal. Selain itu, lembaga 
wakaf juga perlu melaporkan ke BWI dan mempublikasikannya ke masyarakat 
untuk membangun kepercayaan publik. Wakaf fintech masih memerlukan banyak 
upaya untuk dikembangkan karena merupakan hal baru dan mendesak akibat 
semakin tingginya kemajuan teknologi saat ini. Wakaf juga perlu dikembangkan 
melalui pembentukan sejumlah startup yang secara ekonomi lebih efisien. Wakaf 
juga perlu dilihat sebagai lembaga keuangan modern yang memerlukan pengelolaan 
dari sumber daya yang profesional.

SOAL UJI MANDIRI

 1. Bagaimana mekanisme proses istibdal dalam wakaf?
 2. Bagaimana caranya agar kinerja dan aktivitas lembaga wakaf tunai dapat dilihat 

oleh masyarakat? 
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LAMPIRAN

Daftar Persyaratan Ruislag Tanah Wakaf di Badan Wakaf Indonesia 

No. Berkas Administrasi Ada Tidak Ada Keterangan
1. Surat perjanjian ruislag/tukar-

menukar tanah wakaf di antara nazhir 
dengan pemilik harta benda penukar.  

2. Surat permohonan perubahan status/
tukar-menukar yang ditandatangani 
oleh nazhir.    

3. Surat kuasa dari nazhir (apabila poin 
sebelumnya tidak terpenuhi).  

4. Surat dukungan/pernyataan 
persetujuan mauquf ’alaih/wakif.  

5. Fotokopi KTP nazhir/kuasa 
nazhir/mauquf ‘alaih/wakif yang 
menandatangani.

   

6. Rencana kerja nazhir setelah 
perubahan status/tukar-menukar.    

7. Surat pernyataan bahwa harta 
benda wakaf yang lama tidak akan 
digunakan untuk hal-hal yang 
bertentangan dengan syariat Islam.    

8. Surat pengesahan nazhir dari KUA.  
9. Akta Ikrar Wakaf/Akta Pengganti 

Akta Ikrar Wakaf.  
10. Identitas dan kelengkapan 

administrasi harta benda wakaf:      
10.1. Sertifikat wakaf atau AIW/APAIW.    
10.2. NJOP tanah di sekitar tanah wakaf.  
10.3. Harga pasar tanah wakaf.    
10.4. Peta lokasi tanah wakaf.    
10.5. Dokumentasi foto tanah wakaf.      

11. Identitas dan kelengkapan 
administrasi harta benda penukar:

 
 

 

11.1. Sertifikat atau bukti kepemilikan yang 
sah.  

11.2. NJOP tanah penukar.
11.3. Harga pasar tanah penukar.    
11.4. Peta lokasi tanah penukar.  
11.5. Dokumentasi foto tanah penukar.    PE
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No. Berkas Administrasi Ada Tidak Ada Keterangan
12. Surat Keputusan Bupati/Walikota 

tentang 
Pembentukan Tim Penilai 
Keseimbangan 
Perubahan Status Tukar Menukar
Harta Benda Wakaf

  SK harus 
spesifik sesuai 
permohonan 
ruislag 
dengan unsur 
anggota 
sesuai PP 
tentang 
Wakaf.

13. Berita Acara Rapat Tim Penilai Harta 
Benda Penukar atas Harta Benda 
Wakaf.

 

   
14. Rekomendasi:      

14.1. Kepala KUA Kecamatan.  
14.2. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/

Kota.    
14.3. Bupati/Walikota.  
14.4. Kepala Kantor Wilayah Kemenag 

Provinsi.    
14.5. Dinas Tata Ruang/Pemukiman 

Kabupaten/Kota.    

15. Rencana tata ruang wilayah/rencana 
detail tata ruang.    

16. Perizinan/administrasi (disesuaikan 
dengan perizinan yang ada).      

16.1. SIPPT (Surat Izin Penunjukan 
Penggunaan Tanah) (contoh)  

16.2. Izin lokasi pembangunan perumahan/
pabrik/dll. (contoh)

16.3. Site plan (contoh)
17. Surat Permohonan Pertimbangan dari 

Ditjen BIMAS Islam.    
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