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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Selain zakat dan sedekah, dalam keuangan syariah dikenal pula konsep 

wakaf. Menurut Adityaswara (2015) wakaf sesungguhnya merupakan salah satu 

sumber dana sosial besar di sektor keuangan syariah dan mempunyai potensi 

mempercepat pembangunan infrastruktur, fasilitas sosial, dan juga sarana 

keagamaan. 

Wakaf merupakan suatu instrumen ekonomi Islam yang belum 

diberdayakan secara optimal di Indonesia. Prihatini (2005) menyebutkan di negara 

lain seperti Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Turki, Bangladesh, Mesir, Malaysia 

dan Amerika Serikat wakaf telah dikembangkan sebagai salah satu lembaga sosial 

ekonomi Islam yang dapat membantu berbagai kegiatan umat dan mengatasi 

masalah umat seperti kemiskinan. 

Data dari Kementerian Agama tahun 2016 yang menunjukkan, aset wakaf 

nasional mencapai 4,35 miliar meter persegi tanah, pada 435.768 titik di seluruh 

nusantara. Wakaf yang ada di Indonesia menurut kalkulasi dari lembaga 

perwakafan jika dikumpulkan maka luasnya sebanding dengan negara Singapura.  

Tidak hanya itu, dengan disahkannya Undang-Undang Wakaf Nomor 41 

Tahun 2004 yang mengakui keabsahan wakaf uang, kita berpotensi mempunyai 

aset wakaf uang yang juga sangat fantastis. Sesuai data BPS tahun 2015 jumlah 

muslim Indonesia sekitar 207 juta jiwa (88% dari total populasi penduduk). 

Sedangkan menurut world bank dalam Widiatmanti (2015), jumlah data penduduk 

kelas menengah di Indonesia pada tahun 2010 berjumlah 134 juta jiwa atau 56,5% 

dari populasi.  

Menurut studi Bank Dunia, kalangan kelas menengah ini terbagi dalam 

empat kelas. Pertama kelas menengah dengan pendapatan US$2-US$4 atau 

Rp2,6-5,2 juta per bulan (38,5 persen). Kedua, kelas menengah dengan 

pendapatan US$4-6 atau  Rp5,2 -7,8 juta perkapita perbulan (11,7 persen). Ketiga 

kelas menengah dengan pendapatan US$6-US$10 atau Rp7,8-13 juta perbulan  (5 

persen) serta golongan menengah berpendapatan US$10-US$20 atau Rp13-26 juta 

perbulan (1,3 persen). Dengan asumsi populasi muslim Indonesia adalah 88% 

maka dapat dibuat perhitungan potensi perolehan dana wakaf tunai seperti yang 

tergambar pada Tabel 1. 

Jumlah potensi wakaf tunai tersebut hampir sama dengan pendapatan pajak 

negara yang berasal dari Bea Cukai 2015 sebanyak 180 triliun menurut laporan 

realisasi penerimaan pajak dari dirjen pajak (2015). Artinya, jika pengetahuan 

mengenai urgensi wakaf bagi pembangunan umat dan negara ini dapat dipahami 

masyarakat muslim Indonesia maka potensi wakaf tunai yang sangat besar ini bisa 

untuk membangun negara tanpa negara perlu berhutang ke luar negeri bahkan 

menjadi salah satu sumber APBN dengan cara mengelola risiko investasi wakaf 

dengan baik. Simulasinya hanya dengan pendapatan wakaf 1 semester saja sudah 

dapat membayar hutang Indonesia ke China sebanyak 42 triliun rupiah. 
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Tabel 1 Potensi wakaf uang di Indonesia 

Tingkat Penghasilan 

per Bulan 
Jumlah 

Muslim 

Wakaf Perbulan 

(2,5% Penghasilan) 

Potensi Wakaf 

Tunai Perbulan 

Potensi Wakaf 

Tunai Pertahun 

2,6 juta - 5,2 juta  80.000.000  100.000 8 T 96 T 

5,2 juta - 7,8 juta  24.000.000  150.000 3,6 T 43,2 T 

7,8 juta - 13 juta  10.000.000  250.000 2,5 T 30 T 

13 juta - 26 juta 
    

2.700.000  
500.000 1,35 T 16,2 T 

Total 15,5 T 185 T 

 
Sumber: Diolah dari data BPS (2010) dan BCG (2013) 

 
Sumber: Boston Consulting Group (2013) 

Gambar 1 Pendapatan Domestik Bruto Indonesia 

Tapi faktanya, potensi masih sangat sedikit yang dikelola secara produktif. 

Sebagian besar masih berupa wakaf konsumtif. Aset sedemikian besar itu 

sebagian besar hanya dibuat untuk mendirikan bangunan masjid, sekolah, 

kuburan, dan bangunan-bangunan yang lain. Berdasarkan penelitian Pusat Bahasa 

dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap 500 responden 

nazhir di 11 Provinsi menunjukkan, aset wakaf lebih banyak bersifat tidak 

produktif (77%) daripada yang menghasilkan atau produktif (23%). Temuan 

umum lainnya juga menunjukkan pemanfaatan terbesar aset wakaf adalah masjid 

(73%) daripada peruntukkan lainnya, dan lebih banyak berada di wilayah 

pedesaan (59%) daripada perkotaan (41%). Sedangkan para nazhir pun tidak 

terfokus dalam mengelola, mereka mayoritas bekerja sambilan dan tidak diberi 

upah (84%), dan yang bekerja secara penuh dan terfokus ternyata amatlah minim 

(16%). Selain itu, wakaf di Indonesia lebih banyak dikelola oleh perseorangan 

(66%) alias tradisional, daripada organisasi professional (16%) dan berbadan 

hukum (18%). (Nurkaib 2015). 

Tidak maksimalnya pengelolaan potensi wakaf juga disebabkan karena 

masih banyak potensi risiko wakaf yang belum terkelola dengan baik dalam 

manajemen wakaf, mulai dari proses penghimpunan, pengelolaan, pengembangan, 

hingga ke pemanfaatan aset wakaf. Contoh kecil adalah masih banyaknya tanah 

wakaf yang belum tersertifikasi, sehingga berisiko terjadi sengketa, 
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penyalahgunakan atau bahkan hilang karena pencatatan kepemilikan yang tidak 

jelas. Yang sudah memiliki sertifikat resmi juga belum terkelola dengan produktif 

sehingga biaya operasional pengelolaan masih menengadahkan tangan, sehingga 

berisiko tidak pastinya pendapatan dana untuk operasional. Penelitian Djunaedi 

(2013) menyebutkan bahkan belum terpikir oleh para nazhir itu bagaimana 

mengupayakan aset wakaf itu tidak hanya bermanfaat secara moral, tetapi juga 

dikelola oleh manajemen profesional agar bisa memberi keuntungan yang 

fantastis.  Hal ini selain tidak efektif aset wakaf pun sulit berkembang sehingga 

beresiko pada menurunnya nilai aset wakaf.  

Setali tiga uang dengan wakaf tanah, Gerakan Nasional Wakaf Uang yang 

dicanangkan Presiden SBY pada 8 Januari 2010 yang lalu tidak mengalami 

kemajuan signifikan. Potensi yang begitu besar realisasinya masih sangat kecil. 

Dibutuhkan kerja keras dan kerja sama berbagai pihak agar masyarakat mau 

berwakaf uang. Dompet Dhuafa sebagai salah satu lembaga nazhir terbesar di 

Indonesia juga gencar melakukan sosialisasi wakaf uang dan wakaf produktif. 

Namun, upaya dari tersebut tidaklah cukup. Dibutuhkan dukungan dari pihak lain, 

terutama dari pemerintah dan juga pembenahan manajemen risiko di internal 

lembaga nazhir.  

Penghimpunan wakaf uang dan wakaf produktif juga mengalami fluktuasi, 

perolehannya tidak selalu naik, kadang juga turun dan masih jauh dari potensinya 

seperti terlihat potretnya pada dua lembaga nazhir dalam Gambar 2 dan Gambar 3. 

*Dalam juta rupiah 

 

Sumber: Dompet Dhuafa (2011-2015) 

Gambar 2 Penghimpunan Wakaf Produktif Dompet Dhuafa 

*Dalam juta rupiah 

 

Sumber: Laporan Keuangan BWI (2016) 

Gambar 3 Penghimpunan Wakaf Uang BWI 
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Setiap aktivitas organisai apapun jenis dan besarnya pasti menghadapi 

berbagai faktor internal maupun eksternal dan berbagai pengaruh yang membuat 

organisasi tidak merasa pasti kapan dapat meraih tujuan atau target organisasi. 

Susilo dan Kaho (2011) memastikan bahwa dampak ketidakpastian pada 

pencapaian sasaran organisasi ini adalah risiko. Begitupun yang terjadi pada 

Dompet dhuafa. Ketidakmaksimalan pengelolaan potensi wakaf yang ada 

disebabkan oleh banyak hal yang menjadi bagian dari risiko manajemen wakaf 

yang belum maksimal. Disinilah dompet dhuafa sebagai nazhir yang profesional 

perlu mengimplementasikan manajemen risiko pada proses organisasi agar dapat 

meningkatkan kemungkinan tercapainya sasaran organisasi, juga akan mampu 

mendorong manajemen lebih proaktif dan mampu mengidentifikasi peluang dan 

ancaman pada setiap proses dalam organisasi dengan cara menghindari atau 

mengurangi dampak risiko agar dapat meningkatkan kebermanfaatan di 

masyarakat dan negara. Risiko muncul dengan kegiatan usaha perusahaan untuk 

mencapai tujuan strategis perusahaan. Perusahaan perlu mengelola risiko tersebut 

untuk meminimalkan dampak risiko dan mencapai tujuan strategis perusahaan. 

Seperti diuangkapkan Pradana dan Rikumahu (2014) manajemen risiko memiliki 

peran penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan melalui manajemen 

risiko yang efektif, sehingga perusahaan dapat meminimalkan risiko dan dampak. 

Risiko sendiri secara umum didefinisikan sebagai ketidakpastian yang 

memiliki potensi untuk terjadi yang secara bervariasi dapat menghasilkan 

keuntungan maupun kerugian (Bessis 2009). Sehingga untuk menjaga agar 

kegagalan dalam pengelolaan dana atau kerugian tidak terjadi maka perlu  

dilakukan pengelolaan terhadap risiko. Seperti apa yang diungkapkan Monahan 

(2008) risiko adalah kerugian yang diakibatkan oleh event atau beberapa event 

yang dapat menghambat tujuan perusahaan. Maka agar event-event yang dapat 

menghambat tujuan perusahaan bisa diantisipasi atau bahkan bisa dimitigasi, 

risiko perlu dikelola dengan serius. 

Dalam penelitian Gondo dan Wibawa (2015) organisasi yang melakukan 

proses manajemen risiko dan memasukkan dalam setiap pengambilan keputusan 

bisnisnya dapat lebih baik, karena potensi risiko yang akan terjadi sudah 

diperhitungkan. Organisasi yang melakukan proses manajemen risiko juga dapat 

menciptakan nilai tambah, karena potensi return yang diperoleh sudah 

diperhitungkan lebih besar daripada potensi risiko kerugiannya. 

Terdapat dua pendekatan manajemen risiko yang banyak diterapkan di 

Indonesia, yaitu Enterprise Risk Management (ERM) yang diciptakan oleh 

COSO, dan manajemen risiko yang ditetapkan dalam ISO 31000. Untuk 

organisasi non profit seperti Dompet Dhuafa dibeberapa literatur seperti penelitian 

Manajemen Risiko Zakat oleh Ascarya et al. (2016) menggunakan ERM COSO 

untuk manajemen risiko. 

Dalam metode ERM ini tidak hanya melihat tujuan manajemen risiko dari 

sisi strategik, tapi juga dari sisi operasional, pelaporan dan kepatuhan. Risiko pada 

bagian operasional mencakup risiko dalam proses penghimpunan dana wakaf, 

pengelolaan  aset dan dana wakaf, serta manajemen penyaluran dana wakaf. 

Risiko pada bidang reporting mencakup risiko pada pelaporan data internal dan 

data eksternal ke stakeholders. Risiko kepatuhan mencakup risiko pada kepatuhan 

terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku, seperti Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan berbagai peraturan lainnya. 



5 

 

Dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, good corporate 

governance erupakan hal yang mutlak. Salah satu pilar penting dalam good 

corporate governance adalah manajemen risiko. GCG ada sebuah sistem tentang 

bagaimana sebuah organisasi dipimpin, diarahkan, dan dikendalikan (lead, direct, 

and control) (Susilo dan Kaho 2011). GCG dibuat untuk menciptakan nilai 

tambah (value added) bagi semua stake holder. Manajemen risiko memberikan 

kontribusi kepada GCG melalui pemberian jaminan yang wajar terhadap 

pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko juga memberi perlindungan 

kepada para stake holder terhadap akibat buruk yang mungkin terjadi karena 

adanya risiko. Bila corporate governance sebuah organisasi tidak berlangsung 

dengan baik maka organisasi tersebut berada dalam kondisi risiko yang terburuk. 

 

Perumusan Masalah 

Dompet Dhuafa adalah lembaga nazhir wakaf nasional yang menjadi 

rujukan lembaga wakaf lainnya di Indonesia. Demi memaksimalkan manfaat 

wakaf atas potensi wakaf yang sangat besar di Indonesia maka Dompet Dhuafa 

diharapkan berusaha terus mengembangkan program-programnya melalui proses 

manajemen risiko yang baik. Dengan ERM COSO maka Dompet Dhuafa 

diharapkan mampu mengelola risiko-risiko tersebut sehingga membuat organisasi 

lebih efektif. Dari uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Risiko apa saja yang dihadapi Dompet Dhuafa? 

2. Seberapa besar tingkat risiko yang dialami? 

3. Strategi apa yang perlu dikembangkan untuk mitigasi risiko yang 

efektif bagi Dompet Dhuafa berdasarkan ERM COSO?  

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi risiko yang dihadapi Dompet Dhuafa 

2. Mengukur dan memetakan risiko yang di Dompet Dhuafa 

3. Menemukan strategi mitigasi resiko yang efektif bagi Dompet Dhuafa 

dengan pendekatan ERM COSO 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, 

yaitu: 

1. Bagi Akademisi 

Dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dan memperkaya 

pilihan informasi khususnya pengetahuan dalam bidang ilmu manajemen risiko 

dan manajemen wakaf. 

2. Kegunaan secara praktis 

Sebagai bahan masukkan bagi Dompet Dhuafa mengenai bagaimana 

mengelola risiko organisasi sehingga mampu menjadi organisasi yang efektif dan 
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berdayaguna maksimal bagi masyarakat. Sekaligus meningkatkan pemahaman 

penulis mengenai ERM COSO dan wakaf. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini mengenai pemetaan risiko di Dompet Dhuafa yang dilakukan 

dengan pendekatan ERM COSO dengan fokus pembahasan bidang manajemen 

himpunan, manajemen pengelolaan, dan manajemen penyaluran wakaf. 

 

 

2  TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Wakaf 

 

Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan Arab “Waqf” yang berarti 

“al-Habs”. Ia merupakan kata yang berbentuk masdar (infinitive noun) yang pada 

dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan 

dengan aset seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik 

untuk faedah tertentu (Ibnu Manzur 1990). 

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf 

diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau 

menyerahkan sebagian aset benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau 

untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah 

dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. 

Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf 

secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang 

digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada 

keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah. Di 

antaranya disebutkan dalam Al Baqarah [2]: 267 yang artinya:  

“Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian 

dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami 

keluarkan dari bumi untuk kamu.” 

Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang 

menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khaththab ketika memperoleh tanah di 

Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi 

menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Hadis 

tentang hal ini secara lengkap adalah:  

“Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi 

dengan berkata; Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di 

Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih 

tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya 

untuk melakukannya? Sabda Rasulullah: “Kalau kamu mau, tahan 

sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya.” Lalu Umar 

menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan 

wariskan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk 

memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang 




