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1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam sistem perekonomian Islam 

yang sudah lama dikenal selain zakat, infaq dan juga shodaqoh. Sejarah mencatat 

wakaf petama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim as yaitu pada pembangunan 

ka‟bah. Dalam Kahf (2015) dipaparkan bahwa ka‟bah merupakan wakaf agama 

pertama untuk beribadah mengesakan Allah swt. 

Praktek wakaf di Indonesia telah lama ada, pada awal tahun 2000, telah 

digagas pendirian Tabung Wakaf Indonesia dengan tujuan untuk mengumpulkan 

dana untuk membiayai berbagai layanan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat 

Muslim pada umumnya. Skema ini berhasil membiayai program pengentasan 

kemiskinan, menyediakan layanan kesehatan gratis untuk orang miskin, mengatur 

program-program pendidikan serta memberikan pengembangan wirausaha (Dodik 

2007). 

Hal tersebut diperkuat oleh keberadaan UU No 41/2004 tentang wakaf 

yang memberikan landasan yuridis dan hukum yang kuat bagi pengembangan 

wakaf ke depan, baik wakaf berupa aset tetap seperti gedung dan tanah, maupun 

wakaf berupa uang (Beik 2015). Sehingga dapat dikatakan bahwa wakaf bukan 

hanya berupa harta tidak bergerak saja seperti gedung atau tanah, namun saat ini 

telah ada upaya untuk melakukan gerakan wakaf uang. 

Mohsin dan Magda (2013) menjelaskan bahwa wakaf uang sudah 

dipastikan sebagai salah satu dari lembaga keuangan yang sukses dalam 

pembiayaan barang dan jasa yang berbeda yang dibutuhkan di negara-negara 

minoritas Muslim dan Muslim yang berbeda tanpa tergantung pada anggaran 

pemerintah. 

Beik (2013) dalam kajiannya memaparkan bahwa penggiat ekonomi 

syariah pun telah berusaha untuk mengoptimalkan potensi wakaf uang sebagai 

salah satu sumber untuk meningkatkan perekonomian nasional. Namun demikian 

pemanfaatan wakaf uang sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi usaha mikro, 

kecil dan menengah (UMKM) masih belum optimal.  

Saat ini praktek wakaf uang yang berjalan adalah dengan memanfaatkan 

dana wakaf uang tersebut untuk mengelola asset wakaf tetap berupa tanah atau 

bangunan. Sejatinya tujuan utamanya adalah bukan itu melainkan murni 

menggunakan wakaf uang untuk pengembangan ekonomi seperti 

menggunakannya untuk modal usaha. Selanjutnya keuntungan dari perputaran 

modal tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan soaial lainnya. Untuk itulah 

dibutuhkan suatu perhatian khusus dimana ada lembaga yang mampu untuk 

melakukan hal tersebut. 

Terkait hal tersebut, dalam Program dan Kegiatan Strategis Deputi Bidang 

Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM dipaparkan bahwa salah satu 

program dan kegiatan strategis tahun 2014 adalah  menargetkan 100 KJKS di 3 

provinsi untuk dapat bekerjasama dengan badan wakaf, program perkuatan 

kelembagaan KJKS dalam kegiatan maal dan perluasan akses pembiayaan bagi 

UMKM melalui pendayagunaan wakaf untuk pemberdayaan usaha mikro dan 

kecil bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia, Yayasan Dompet Dhuafa, dan 
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Baitulmaal Muamalat. Mengacu pada hal tersebut, terdapat titik temu yaitu 

pemanfaatan dana wakaf uang dapat dimaksimalkan oleh koperasi. 

Gerakan koperasi di Indonesia sendiri telah dikenal sejak abad 19, yaitu 

dengan dibentuknya organisasi swadaya  (self-help organization) untuk 

menaggulangi kemiskinan di kalangan pegawai dan petani. Gerakan tersebut 

kemudian dideklarasikan pada 12 Juli 1947 melalui kongres koperasi di 

Tasikmalaya (Tambunan 2008).  

Tidak seperti badan usaha lainnya, koperasi memiliki ciri khas yang unik 

yaitu dual identity, anggota sebagai pemilik sekaligus pelanggan. Keanggotaan ini 

menjadikan pengelolaan manajemen koperasi sedikit berbeda dengan badan usaha 

lainnya karena kesejahteraan anggota yang diutamakan disamping tetap 

memperhatikan perolehan laba usaha (Maskunah 2004). Koperasi memiliki peran 

penting mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri 

demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan  keterbukaan (Kementerian Koperasi 

dan UKM 2011). 

Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukan bahwa dewasa ini 

masyarakat telah memiliki kesadaran untuk berkoperasi yaitu ditandai dengan 

jumlah koperasi yang terus tumbuh. Seperti dapat dilihat pada Tabel 1. 

Di sisi lain, industri keuangan syariah di Indonesia pun terus berkembang. 

Berawal dari didirikannya Bank Muamalat Indonesia,  setelah itu semangat dan 

antusiasme pendirian lembaga keuangan dengan prinsip syariah selain bank turut 

berkembang, salah satunya adalah dengan terbentuknya lembaga keuangan mikro 

yaitu Baitul Maal wat Tamwil (BMT).  

Keberadaan BMT di Indonesia pertamakali dipelopori oleh lembaga 

Koperasi Jasa Keahlian Teknosa yang didirikan oleh aktifis masjid Salman ITB 

yang didirikan tahun 1980. Secara resmi lembaga tersebut beroperasi pada tahun 

1980 dengan modal awal Rp 34 juta dan jumlah nasabah 18 orang. Selain itu 

lembaga tersebut juga sempat mencapai asset Rp 1,4 miliar dengan nasabah 

sebanyak 300 orang, namun karena kondisi yang buruk pada akhirnya tutup di 

tahun 1989 (Bank Indonesia 2012). 

Menurut Hamid (2006) dalam Nadya (2014) dipaparkan bahwa 

pertumbuhan BMT sejak awal terbentuknya gagasan pendiriannya hingga saat ini 

menunjukan perkembangan fantastis yaitu dari 300 unit berkembang menjadi 800 

unit, selanjutnya kembali meningkat menjadi 3.307 unit di tahun 2005. Terakhir di 

tahun 2013 tercatat jumlah BMT lebih dari 5.500 unit di seluruh Indonesia.  

Adapun kaitan antara BMT dan koperasi saat ini adalah  pada beberapa 

BMT  yang sudah beroperasi memiliki legalitas dibawah Kementerian Koperasi 

dan UKM.  Hal tersebut ditempuh melalui Keputusan Menteri Negara Koperasi 

dan UKM No. 91 Tahun 2004 yang mengatur tentang kegiatan usaha Jasa 

Keuangan Syariah oleh Koperasi. BMT yang operasionalnya di bawah badan 

hukum koperasi memiliki status sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). 

Dengan adanya peraturan regulasi yang mengatur BMT maka statusnya yang 

semula merupakan lembaga non formal berubah menjadi lembaga formal.  
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Tabel 1 Data Koperasi di Indonesia 

No. Provinsi 

Jumlah 

Koperasi 

(Unit) 

Jumlah Anggota 

1 Nangroe Aceh Darussalam 7.428 500.202 

2 Sumatera Utara 12.286 2.116.386 

3 Sumatera Barat 3.800 516.139 

4 Riau 4.993 545.025 

5 Jambi 3.685 367.962 

6 Sumatera Selatan 5.852 630.738 

7 Bengkulu 2.252 176.640 

8 Lampung 4.833 681.948 

9 Bangka Belitung 1.058 106.558 

10 Kepulauan Riau 2.552 182.449 

11 DKI Jakarta 7.928 879.795 

12 Jawa Barat 25.563 5.974.375 

13 Jawa Tengah 27.784 7.042.617 

14 Yogyakarta 2.610 691.575 

15 Jawa Timur 30.850 7.522.356 

16 Banten 6.234 919.307 

17 Bali 4.952 993.434 

18 NTB 3.966 626.117 

19 NTT 3.130 698.470 

20 Kalimantan Barat 4.781 1.404.010 

21 Kalimantan Tengah 3.105 346.780 

22 Kalimantan Selatan 2.571 336.833 

23 Kalimantan Timur 5.184 340.076 

24 Kalimantan Utara 735 50.284 

25 Sulawesi Utara 6.038 422.960 

26 Sulawesi Tengah 2.246 267.768 

27 Sulawesi Selatan 8.556 1.165.554 

28 Sulawesi Tenggara 3.368 245.538 

29 Gorontalo 1.148 135.831 

30 Sulawesi Barat 985 62.718 

31 Maluku 3.225 173.863 

32 Papua 3.101 188.536 

33 Maluku Utara 1.394 71.581 

34 Papua Barat 1.595 59.528 

Jumlah 209.488 36.443.953 

Sumber: www.depkop.go.id 

 

Data terakhir dari Kementerian Koperasi dan UKM, dipaparkan bahwa 

jumlah KJKS/UJKS per April 2012 adalah sekitar 4.117 unit dengan jumlah 

anggota sekitar 762 ribu anggota dan total asetnya mencapai Rp 5 triliun-Rp 8 

triliun (Christina 2012). 

Semakin banyak Baitul Maal wa Tamwil yang memilih untuk berbadan 

hukum koperasi, hal itu tentu akan menjadikan jumlah Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah (KJKS) terus bertambah. Selain untuk mendapat ststus formal alasan 

lainnya BMT memilih badan hukum sebagai koperasi adalah karena memiliki 

kesamaan karakteristik bahwa antara BMT dan koperasi diharapkan dapat menjadi 

perekat para anggota (Sinaga 2011). 

Selain itu secara umum  mengacu pada prinsip operasional koperasi yang  

membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong maka 

tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu 

http://www.depkop.go.id/
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prinsip gotong royong (ta‟awun ala birri) dan bersifat kolektif (jama‟ah) dalam 

membangun kemandirian hidup (Buchori 2010).  

Hal tersebut juga sejalan dengan tujuan didirikannya BMT yaitu 

meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada 

khususnya dan  masyarakat pada umumnya. Sehingga orientasi BMT adalah pada 

peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan 

(empowering) supaya dapat mandiri, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup 

melalui peningkatan usahanya (Ridwan 2004). 

Dengan keberadaan koperasi dalam jumlah besar, mencapai ratusan ribu 

unit dengan anggota mencapai puluhan juta orang seyogiyanya koperasi dapat 

menjadi kekuatan bisnis dan ekonomi Indnesia. Namun, performa kualitas belum 

menunjukan sebagaimana harapan koperasi baik sebagai pilar perekonomian 

kerakyatan maupun korporasi yang andal (Situmorang 2014). Hal yang sama juga 

dikemukakan oleh Ropke (2003) bahwa koperasi negara-negara yang sedang 

berkembang pada umumnya tidak memiliki kesempatan untuk tumbuh secara 

bertahap serta meningkatkan efisiensi ekonominya agar sejajar dengan para 

pesaing swasta utama dan (lembaga) ekonomi pemerintah. 

Sejalan dengan tujuan koperasi yaitu menyejahterakan anggotanya, 

begitupun dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Bahkan lebih dari itu tujuan 

KJKS adalah untuk mensejahterakan ekonomi kalangan masyarakat yang tidak 

mampu. KJKS memiliki keunikan yaitu kegiatan Baitul Tamwil dimana tujuan 

utamanya adalah profit oriented dan kegiatan Baitul Maal yang memiliki konsep 

kegiatan bukan hanya keuntungan melainkan pemberdayaan dan pengentasan 

kemiskinan. Dana kelolaan Baitul Maal terdiri dari dana zakat, infaq, shodaqoh, 

dan wakaf. 

Disamping itu tujuan sinergi wakaf dengan KJKS adalah karena KJKS 

memiliki sumber yang besar untuk dapat digerakan dalam kegiatan wakaf uang. 

Sumber tersebut adalah potensi anggota KJKS yang bersangkutan. Dalam Hidayat 

et al. (2014) diungkapkan bahwa peran serta atau partisipasi anggota dapat 

meningkatkan keberhasilan sebuah KJKS diukur dari meningkatnya kesejahteraan 

anggota itu sendiri. 

Potensi wakaf yang ada di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas 

muslim sangatlah besar. Mustafa Edwin Nasution dalam Syafrudin (2010) 

memaparkan bahwa potensi wakaf di Indonesia, dengan asumsi bahwa jumlah 

penduduk Muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan 

rata-rata penghasilan perbulan antara Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) 

sampai dengan  Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka dapat dibuat 

perhitungan potensi perolehan dana wakaf seperti pada tabel 2. 

 

Tabel 2 Potensi Wakaf Uang di Indonesia 
Tingkat 

Penghasilan per 

Bulan 

Jumlah Muslim 
Tarif Wakaf per 

Bulan 

Potensi Wakaf 

Tunai per Bulan 

Potensi 

Wakaf Tunai 

per Tahun 

500.000 4 juta 5.000 20 M 240 M 

1 juta-2 juta 3 juta 10.000 30 M 360 M 

2 juta-5 juta 2 juta 50.000 100 M 1,2 T 

5 juta-10 juta 1 juta 100.000 100 M 1,2 T 

Total 3 T 

Sumber: Mustafa E. Nasution (2010) 
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Penggunaan dana wakaf dilakukan dalam upaya mengembangkan, 

mendayagunakan dan memberi  nilai  tambah ekonomi, serta meningkatkan nilai 

manfaat sosial atas harta wakaf. Dengan demikian, wakaf dalam syariah Islam 

sebenarnya mirip dengan sebuah  economic corporation dimana terdapat modal 

untuk dikembangkan yang keuntungannya digunakan bagi kepentingan umat. 

Yang lebih menjamin keabadian wakaf  itu adalah adanya ketentuan tidak boleh 

menjual atau mengubah aset itu menjadi barang konsumtif, tetapi tetap terus 

menjadikannya sebagai aset produktif (Nafis 2010). Prinsip umum dalam wakaf 

adalah tidak berkurangnya nilai wakaf itu sendiri dan sifatnya yang abadi 

(Tanjung 2014a). Salamah (2003) pun memaparkan bahwa dibutuhkan lembaga 

penjamin supaya ada garansi wakaf dapat berkembang tanpa mengurangi nilai 

pokok wakaf itu sendiri. 

Berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia, sampai dengan akhir tahun 

2015 tercatat sebanyak 102 lembaga yang sudah terdaftar sebagai nazhir wakaf 

uang. Lembaga tersebut terdiri dari berbagai jenis lembaga yaitu yayasan, KJKS, 

KSU, dan KBMT. Dari sejumlah tersebut, 48 diantaranya adalah KJKS yang 

tersebar di seluruh Indonesia, secara lebih rinci jumlah KJKS Pengelola wakaf 

uang diuraikan pada Tabel 3.  

 

Tabel 3 Jumlah KJKS Nazhir Wakaf Uang 

No. Kota/Kabupaten Provinsi 

 

Jumlah 

 

1 Pekalongan 

Jawa Tengah 

3 

2 Kabupaten Pekalongan  1 

3 Semarang 3 

4 Kabupaten Semarang 2 

5 Tegal  1 

6 Kebumen 1 

7 Purworejo 1 

8 Wonosobo 4 

9 Kabupaten Karanganyar 1 

10 Sukoharjo 1 

11 Magelang 1 

12 Wonogiri 1 

13 Boyolali 1 

14 Cilacap 1 

15 Bandung 

Jawa Barat 

1 

16 Kabupaten Cianjur 1 

17 Sumedang 1 

18 Kabupaten Bogor 1 

19 Kabupaten Cirebon 1 

20 Surabaya Jawa Timur 6 

21 Yogyakarta DIY 5 

22 Jakarta DKI Jakarta 1 

23 Lampung Tengah 

Lampung 

3 

24 Lampung Timur 2 

25 Lampung Selatan 2 

26 Metro Lampung 1 

27 Payakumbuh Sumatera Barat 1 

Sumber: www.bwi.go.id (data diolah) 

 

 

http://www.bwi.go.id/


6 

 

Dari sejumlah itu belum ada peninjauan ulang oleh pihak Badan Wakaf 

Indonesia terkait berjalan atau tidaknya KJKS tersebut dalam menjalankan 

program wakaf uang. Senada yang disampaikan oleh (Fachrurrozi. 2016) bahwa 

BWI belum mengetahui secara pasti berapa jumlah KJKS yang benar-benar aktif 

menggerakan anggotanya untuk  berwakaf uang. Namun sudah dapat dilihat 

bahwa sejauh ini pemanfaatan wakaf uang belum optimal, secara rinci tercermin 

dari data pada tabel 4. 

 

Tabel 4 Realisasi Wakaf Uang oleh KJKS  (Sampai dengan Tahun 2015) 

No Kegiatan Nominal 

1 Penghimpunan 2.729.757.066 

2 Pengelolaan 2.499.530.327 

3 Keuntungan 117.681.673 

4 Penyaluran 55.139.139 
Sumber: Fahrurrozi (2016)  (Wawancara Pribadi) 

 

Besarnya potensi wakaf uang  di Indonesia serta peluang terus 

bertambahnya jumlah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) tentu menjadi 

tantangan tersendiri dari sisi pengelolaanya. Uraian tersebut menarik penulis 

untuk melakukan kajian supaya dapat mengetahui secara terperinci mengenai 

praktek pengelolaan wakaf uang di Koperasi Jasa Keuangan Syariah serta 

mengurai faktor-faktor terkait pengelolaan wakaf uang di KJKS. 

 

 

 

Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktek pengelolaan dana wakaf  pada Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah? 

2. Faktor-faktor strategis apa saja yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf  

uang pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah? 

 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui praktek pengeloaan dana wakaf pada Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah. 

2. Menganalisis faktor strategis yang harus diprioritaskan dalam pengelolaan 

dana wakaf uang pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah. 
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Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini akan memberikan manfaat antara lain adalah: 

1. Memberikan informasi mengenai proses sebuah lembaga Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah untuk menjadi nazhir wakaf uang. 

2. Memberikan gambaran tentang pengumpulan dan pengelolaan dana wakaf 

uang pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah serta informasi mengenai 

pendistribusian hasil pengelolaannya. 

3. Menjadi alternatif sumber informasi mengenai bagi KJKS yang belum 

terdaftar sebagai nazhir wakaf uang  

 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian disusun guna memudahkan peneliti untuk 

menentukan batasan-batasan dalam penelitiannya supaya terarah dan tidak meluas 

adapun dalam penelitian kali ini beberapa poin yang menjadi ruang lingkup 

batasan adalah: 

1. Penelitian ini dibatasi hanya pada Koperasi yang ranah bisnisnya bergerak di 

sektor keuangan syariah yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). 

2. Sumber data melibatkan beberapa pihak dari kalangan praktisi yaitu 

pengelola Koperasi Jasa Keuangan Syariah khususnya bagian Maal, kalangan 

akademisi yaitu dosen yang memahami bidang ekonomi syariah khususnya 

bidang wakaf, kalangan regulator yaitu pihak Kementerian Koperasi dan 

UKM, Badan Wakaf Indonesia, dan Bimas Islam Kementerian Agama.  

3. Hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah ingin mengetahui model 

pengelolaan wakaf uang serta menentukan faktor prioritas pada pengelolaan 

wakaf uang. 

 

 

2 TINJAUAN LITERATUR 
 

 

 

Kerangka Teoritis 

 

Pengertian Koperasi 

Dalam Soesilo dan Iskandar (2008) dijelaskan bahwa kata koperasi memang 

bukan berasal dari khasanah bahasa Indonesia. Kata koperasi berasal dari bahasa 

Inggris yaitu co-operation, cooperative, atau bahasa latin yaitu coopere, atau 

dalam bahasa Belanda yaitu cooperatie, cooperatieve. Jika diartikan yaitu bekerja 

bersama-sama, atau kerja sama, atau usaha bersama, atau yang bersifat kerja 

sama. 
Soesilo (2008) juga mengemukakan bahwa terdapat beberapa hal pokok yang 

membedakan koperasi dengan badan usaha non koperasi, yaitu:  
1. Koperasi adalah kumpulan orang, bukan kumpulan modal sebagaimana 

perusahaan non koperasi. 




