
 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia yang ditandai dengan berdirinya 

Bank Syariah sudah berlangsung lebih dari seperempat abad. Kemudian dengan 

diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah 

nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan diharapkan 

mampu mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Namun demikian 

sejak diberlakukannya UU Perbankan Syariah yang sudah memasuki 10 tahun, 

perbankan syariah masih berada di kisaran 5% market share perbankan di 

Indonesia. Perkembangan perbankan syariah tersebut tergolong lambat untuk 

negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, dan kecilnya kontribusi perbankan 

syariah terhadap perbankan nasional menyebabkan bank syariah belum dapat 

banyak memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. 

 

Tabel 1 Kinerja Perbankan Syariah Indonesia 2010 s/d 2017 

Rasio Keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 

(Financial Ratios of  Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit) 

Periode 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Des Des Des Des Des Des Des Des 

CAR (%) 16.25 16.63 14.13 14.42 15.74 15.02 16.63 17.91 

ROA (%) 1.67 1.79 2.14 2 0.79 0.84 0.94 1.17 

NPF (%) 3.02 2.52 2.22 2.62 4.33 4.34 4.16 3.87 

FDR (%) 89.67 88.94 100 100.32 91.5 92.14 88.78 85.34 

BOPO (%) 80.54 78.41 74.97 78.21 94.16 94.38 93.63 89.62 

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (Otoritas Jasa Keuangan) 2017 

 

Tujuan ekonomi Islam adalah maslahah (kemaslahatan) bagi umat manusia. 

Perbankan Syariah sebagai salahsatu implementasi dari penerapan ekonomi Islam 

sejatinya beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang berorientasi maqashid. 

Dengan demikian perkembangan Bank Syariah seharusnya mampu memberikan 

manfaat bagi umat. Muslimin (2005) mengungkapkan Bank Islam lahir sebagai 

salah satu dari banyak solusi yang ditawarkan terhadap praktek membungakan 

uang dengan menggunakan sistem lain yang sesuai dengan syari’at Islam, dan 

bertujuan untuk memberikan keuntungan sosial ekonomi bagi orang-orang 

muslim, bukan semata-mata memaksimumkan keuntungan yang diperoleh 

sebagaimana yang menjadi tujuan perbankan konvensional. Menurut Ascarya 

(2016), perkembangan ekonomi dan keuangan Islam tidak hanya mencakup aspek 

komersial, tetapi juga aspek sosial (seperti zakat, infak, wakaf dan keuangan 

mikro), dimana kedua aspek tersebut tidak terpisahkan. Oleh karena itu, integrasi 

antara sektor sosial dan komersial tidak hanya dapat mengurangi kemiskinan, 

meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi dan meningkatkan inklusi keuangan 

holistik, tetapi juga dapat meningkatkan stabilitas sistem keuangan. 
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Imam Abu Hamid Al-Ghazali seorang ulama islam memberikan penjelasan 

bahwa tujuan utama syariah adalah untuk mendorong kesejahteraan manusia yang 

terletak pada perlidungan pada keimanan (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan 

(nasl), dan harta (maal) mereka. Apa saja yang menjamin terlindungnya lima 

perkara ini adalah memenuhi kepentingan publik dan dianjurkan, dan apa saja 

yang mencederai lima perkara ini adalah melawan kepentingan publik yang harus 

dibuang (Chapra 2011). Ulama sepakat bahwa kelima aspek tersebut menjadi 

tujuan utama yang harus diperhatikan. Dengan demikian sebagai bagian dari 

ekonomi syariah, perbankan syariah bukan hanya dituntut untuk menghasilkan 

keuntungan semata, namun juga harus dapat menjalankan fungsi dan tujuannya 

berlandaskan maqashid syariah.  

Memberikan keuntungan sosial ekonomi bagi perbankan syariah dapat 

dilakukan salah satunya melalui wakaf yang merupakan amal ibadah yang mulia 

bagi umat muslim, karena pahala amalan ini bukan hanya dipetik ketika pewakaf 

masih hidup, tetapi pahalanya juga tetap mengalir terus meskipun pewakaf telah 

meninggal dunia. Bertambah banyak orang yang memanfaatkannya, bertambah 

pula pahalanya. Sampai saat ini pemahaman umat islam terhadap wakaf masih 

sangat rendah, dan konvensional terbatas pada wakaf yang umumnya dalam 

bentuk asset tetap seperti tanah yang notabene kurang produktif sehingga kurang 

memberi manfaat kepada umat. Padahal konsep wakaf adalah dalam harta benda 

wakaf yang dipergunakan yakni manfaat atau hasilnya. Oleh karena itu 

seharusnya harta benda wakaf dibuat produktif sehingga dapat memberikan 

banyak manfaat bagi umat. Menurut Bank Indonesia (2016) wakaf akan terasa 

dampaknya bila dikaitkan dengan wakaf produktif. Uang atau dana yang 

terkumpul akan digunakan untuk investasi dengan risiko rendah dan keuntungan 

akan dibagikan kepada masyarakat miskin sebagai mauquf alaih. Dengan 

demikian, masyarakat miskin tersebut akan merasakan manfaatnya. 

Menurut Nizar (2014), salah satu sumber potensial wakaf adalah wakaf 

uang, yang memiliki keunggulan lebih fleksibel dalam pengelolaan karena dapat 

diinvestasikan ke berbagai sektor baik sektor riil maupun keuangan. Selain itu 

dengan model wakaf uang memungkinkan partisipasi umat islam untuk berwakaf 

menjadi lebih besar, mengingat nominal wakaf uang bisa dipecah dalam nominal 

kecil yang dapat terjangkau oleh semua kalangan. Kehadiran wakaf uang 

memungkinkan wakaf menjadi instrumen derma bagi semua kalangan (Hasbullah 

2012). 

Namun demikian pengelolaan wakaf belum dapat dioptimalkan karena 

berbagai hal. Sesuai UU Perbankan Syariah No. 2 tahun 2008 pada Bab II Pasal 4 

ayat 3 disebutkan bahwa Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial 

yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf 

(nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). Dengan UU ini dapat 

dikatakan bahwa saat  ini perbankan syariah hanya bertindak selaku pengumpul 

dana wakaf uang dan kemudian menyerahkan kepada beberapa nazhir untuk 

dikelola, dan tidak dapat melakukan pengelolaan dana wakaf karena hanya 

sebagai Lembaga Keuangan Syariah Pengumpul Wakaf Uang (LKS PWU). Pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 

Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 25 poin c dan d menegaskan posisi lembaga 

keuangan syariah bukan sebagai nazhir wakaf uang tapi hanya perantara dan 
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keharusan menempatkan dana wakaf ini dalam rekening wadi’ah atas nama 

nazhir. 

Potensi harta wakaf seharusnya mampu menjadi sumber dana pembangunan. 

Jika dikelola dengan baik, maka wakaf dapat diandalkan untuk pembangunan di 

sektor pertanian (lahan pertanian dan perkebunan), pendidikan (bangunan dan 

keperluan pendidikan), kesehatan (rumah sakit dan keperluan kesehatan lainnya), 

serta perdagangan (pengelolaan lahan wakaf menjadi pusat perdagangan). Luas 

tanah wakaf Indonesia yang terdata (4100 km2) hampir enam kali luas Singapura 

(700 km2). Nilai asset wakaf di Indonesia pun mencapai 590 trilliun rupiah. 

Namun, mayoritas dari asset wakaf ini merupakan idle asset (asset menganggur). 

Sangat disayangkan jika asset ini terus menganggur karena pada dasarnya mampu 

membantu Negara dalam mendukung pembangunan (Beik dan Arsiyanti 2016). 

Wakaf uang sangat relevan memberikan model mutual fund melalui 

mobilisasi dana abadi yang digarap melalui tangan professional yang amanah 

dalam fund management-nya di tengah keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf 

serta kecemasan krisis investasi domestik, dan sindrom capital flight (Haura 

2016). Ia sangat tepat merangsang kembalinya iklim investasi kondusif yang 

dilatari motivasi emosional teologis berupa niat amal jariyah, di samping 

pertimbangan hikmah rasional ekonomis kesejahteraan sosial. Ia sangat potensial 

untuk memberdayakan sektor riil dan memperkuat fundamental perekonomian. 

Menurut Nasution dan Hasanah (2005) potensi penghimpunan wakaf uang 

di Indonesia yang dapat dihimpun sebesar  Rp. 3 Triliun per tahun, perhitungan 

ini diperoleh dengan asumsi: pertama bahwa banyak muslim kelas menengah 

memiliki kesadaran cukup tinggi untuk beramal, kedua jumlah muslim kelas 

menengah diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan perbulan 

antara    Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- 

(sepuluh juta rupiah), ketiga nilai sertifikat wakaf uang dibagi besarannya mulai 

Rp. 5.000,- (lima ribu) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu), maka dapat 

dibuat perhitungan sebagai berikut : 

 

Tabel 2 Perhitungan Potensi Wakaf Uang 1 
Tingkat 

Penghasilan/Bln 

Jumlah 

Muslim 

Tarif 

Wakaf/Bln 

Potensi Wakaf 

Uang/Bln 

Potensi Wakaf 

Uang/Tahun 

Rp. 500.000  4 juta   Rp. 5.000   Rp. 20 miliar   Rp. 240 miliar  

Rp. 1 - 2 juta  3 juta   Rp. 10.000   Rp. 30 miliar   Rp. 360 miliar  

Rp. 2 - 5 juta  2 juta   Rp. 50.000   Rp. 100 miliar   Rp. 1,2 triliun  

Rp. 5 - 10 juta  1 juta  

 Rp. 

100.000   Rp. 100 miliar   Rp. 1,2 triliun  

Total        Rp. 3 triliun  

Sumber : Nasution dan Hasanah, 2005 

 

Lebih lanjut Nasution (2012) mengungkapkan bahwa potensi wakaf uang di 

Indonesia sangat besar, apabila 20 juta muslim mewakafkan uang mereka  1 juta 

per tahun, maka potensi wakaf uang yang akan diperoleh sebesar 20 triliun.   

Nizar (2017) melakukan perhitungan potensi wakaf uang dengan 

menggunakan beberapa asumsi, sebagai berikut: 
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1. Data Susenas 2014 dan jumlah penduduk Muslim Indonesia dihitung menurut 

provinsi, diperoleh perkiraan jumlah penduduk Muslim Indonesia mencapai 

197 juta jiwa dan tersebar di 33 provinsi. 

2. Tingkat pendapatan penduduk, yang diproksi dengan menggunakan jumlah 

pengeluaran (konsumsi), dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pendapatan 

menengah (middle income) dan tinggi (high income), yang dijadikan sebagai 

basis perhitungan wakaf tunai. 

3. Perhitungan potensi wakaf uang dibedakan dengan menggunakan 3 skenario, 

yaitu: (i) rendah (asumsi: penduduk yang berwakaf (wakif) hanya 10 persen 

dari jumlah penduduk Muslim dengan wakaf Rp.10.000 per orang per bulan; 

dan (ii) moderat (asumsi: wakif hanya 25 persen dari jumlah penduduk 

Muslim dengan wakaf Rp.10.000 per orang per bulan); dan (iii) optimis (wakif 

hanya 50 persen dari jumlah penduduk Muslim dengan wakaf Rp10.000 per 

orang per bulan). 

Dari hasil perhitungan untuk ketiga skenario tersebut diketahui bahwa sekitar 

98,89 persen potensi wakaf tunai berasal dari penduduk Muslim berpendapatan 

menengah dan sisanya (1,11 persen) merupakan potensi wakaf penduduk Muslim 

berpendapatan tinggi. Apabila 10 persen dari penduduk Muslim berwakaf senilai 

Rp.10.000 per orang per bulan, maka potensi wakaf yang terkumpul diperkirakan 

mencapai Rp.197,0 miliar per bulan atau sekitar Rp.2,36 triliun per tahun. Apabila 

jumlah wakif bertambah menjadi 25 persen dari penduduk Muslim dan nilai wakaf 

tetap Rp.10.000 per orang per bulan, maka potensi  wakaf yang terkumpul 

diperkirakan mencapai Rp.492,5 miliar per bulan atau sekitar Rp.5,91 triliun per 

tahun. Selanjutnya, apabila jumlah wakif bertambah menjadi 50 persen dari 

penduduk Muslim dan nilai wakaf tetap Rp.10.000 per orang per bulan, maka 

potensi wakaf yang terkumpul diperkirakan mencapai Rp.985,0 miliar per bulan 

atau sekitar Rp.11,82 triliun per tahun. 

 

Tabel 3 Perhitungan Potensi Wakaf Uang 2 
Kelompok 

pendapatan Menengah 

(Rp.miliar/bulan) 

 

Tinggi 

(Rp.miliar/bulan) 

 

 

Total 

(Rp.miliar/bulan) 

 

RENDAH 
Wakif 10% dari penduduk muslim 

@Rp.10.000,- 

194.82 2.18 197 

MODERAT 

Wakif 25% dari penduduk muslim 

@Rp.10.000,- 

487.06 5.44 492.5 

OPTIMIS 

Wakif 50% dari penduduk muslim 

@Rp.10.000,- 

974.12 10.89 985.01 

Sumber : Nizar (2017) 

 

Hasim  et al. (2016) mengungkapkan bahwa faktanya, penghimpunan wakaf 

uang yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga nazhir berskala nasional pun 

tidak ada yang mencapai angka potensi tersebut. Sebagai contoh, Badan Wakaf 

Indonesia (BWI), sebagai lembaga independen yang membawahi wakaf nasional, 

saat ini hanya mengelola wakaf uang sebesar Rp 4 miliar sejak berdiri di tahun 

2009. Berdasarkan data laporan keuangan lembaga nazhir, total penghimpunan 

Skenario 
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dana wakaf uang dari tujuh lembaga berskala nasional pun baru mencapai  sebesar 

Rp 32.781.459.176. 

Untuk mendukung penghimpunan wakaf uang, Badan Wakaf Indonesia 

(BWI) bersama Kementerian Agama RI dan Bank Indonesia pasca            

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah   

No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya, memberikan izin kepada bank-bank 

syariah di Indonesia untuk dapat menjadi Lembaga Keuangan Syariah Penerima 

Wakaf Uang (LKS-PWU) sebagai lembaga yang sah untuk menerima wakaf uang. 

Sampai dengan 31 Desember 2017, Menteri Agama sudah menetapkan 17 Bank 

Syariah sebagai penerima setoran wakaf uang. Untuk nazhir wakaf uang, sampai 

dengan Oktober 2017 terdapat  187 nazhir wakaf uang yang sudah terdaftar pada 

Badan Wakaf Indonesia. 

Menurut Mas’udi et al.(2016) diperlukan peran yang lebih besar dari 

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS–PWU) agar sinergi 

antara nadzir wakaf dengan LKS PWU bisa lebih maksimal. Hal ini didukung 

oleh  peran perbankan syariah dalam mengoptimalkan aset wakaf produktif di 

Indonesia menurut OJK (2016) bahwa kelebihan/keunggulan  perbankan syariah 

dalam pengumpulan dan investasi wakaf tunai antara lain :  Bank Syariah adalah 

LKS-PWU resmi yang diatur oleh UU, akses yang baik terhadap wakif, memiliki 

kemampuan investasi, kemampuan administratif yang baik, kemampuan 

mendistribusikan hasil investasi dana wakaf, kredibilitas yang baik dimata 

masyarakat dan dikontrol oleh UU. Berkenaan dengan hal tersebut, potensi harta 

wakaf yang dapat dipergunakan untuk menggerakan ekonomi seharusnya dapat 

dikelola melalui perbankan syariah. Dimana perbankan syariah sebagai salah satu 

lembaga keuangan syariah merupakan institusi yang secara nyata telah 

memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi syariah dan memiliki 

pengalaman dalam memberikan fasilitas pembiayaan ke beberapa industri dan 

pelaku usaha. 

 

 

Perumusan Masalah 

Saat ini diperlukan strategi yang efektif untuk mengembangkan potensi 

wakaf uang, mengingat potensi yang sangat besar namun realisasi penghimpunan 

masih belum optimal. Di sisi lain Perbankan Syariah di Indonesia memerlukan 

sebuah terobosan yang mampu meningkatkan market share dan sekaligus 

memberikan manfaat bagi umat selaras dengan maqashid syariah.  

Sesuai UU Perbankan Syariah No. 2 tahun 2008 pada Bab II Pasal 4 ayat 3 

disebutkan bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat 

menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya 

kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). 

Dengan adanya UU ini dapat dikatakan bahwa saat  ini perbankan syariah hanya 

bertindak selaku pengumpul dana wakaf uang dan kemudian menyerahkan kepada 

beberapa nazhir untuk dikelola, dan tidak dapat melakukan pengelolaan dana 

wakaf (LKS PWU). Pada Peraturan pelaksana Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 

tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 25 poin c dan d 

menegaskan posisi lembaga keuangan syariah bukan sebagai nazhir wakaf uang 
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tapi hanya perantara dan keharusan menempatkan dana wakaf ini dalam rekening 

wadi’ah atas nama nazhir. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian yang akan dilakukan dapat 

dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut: 

1. Apakah Perbankan syariah dapat menjadi alternatif pengembangan 

kelembagaan wakaf uang di tanah air (Nazhir Wakaf Uang) ? 

2. Strategi apa yang diperlukan untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penjelasan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis apakah Bank Syariah dapat menjadi alternatif pengembangan 

kelembagaan wakaf uang di Tanah Air (Nazhir Wakaf Uang). 

2. Menganalisis strategi yang diperlukan untuk mengoptimalkan pengelolaan 

wakaf uang 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi, 

lembaga keuangan/perbankan syariah, regulator, Badan Wakaf Indonesia, 

Kementerian Agama, nazhir, waqif, masyarakat, dan khususnya penulis sendiri. 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi ilmiah dan dapat memberikan 

wawasan ilmu pengetahuan khususnya terkait ekonomi Syariah. Bagi regulator, 

penelitian ini dapat menjadi kajian, masukan, dan bahan pertimbangan dalam 

penetapan kebijakan yang mendukung pertumbuhan bank syariah nasional. Bagi 

Badan Wakaf Indonesia, kementerian Agama, penelitian ini diharapkan dapat 

meningkatkan pengelolaan wakaf di Indonesia untuk kemaslahatan umat. Bagi 

akademisi, penelitian ini dapat menjadi bahan pustaka dan pembanding bagi 

penelitian selanjutnya. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis kebijakan yang tertuang 

dalam UU Perbankan syariah No. 2 tahun 2008 pada Bab II Pasal 4 ayat 3 yang 

menyebutkan bahwa Bank Syariah dan UUS hanya dapat menghimpun dana 

sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf 

(nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).  

 

Analisis dilakukan pada wakaf uang di Indonesia dengan stakeholder yang 

terlibat dalam penelitian ini antara lain Akademisi, Badan Wakaf Indonesia selaku 

regulator wakaf, Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator perbankan, Nazhir atau 

pengelola wakaf, dan Perbankan Syariah. 
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