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investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Tabungan 
dari warga yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui 
penukaran serfikat wakaf uang. Sedangkan pendapatan yang diperoleh 
dari pengelolaan wakaf uang dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan, 
misalnya untuk pemeliharaan harta-harta wakaf, pendidikan, kesehatan 
dan yang lainnya. 

Gagasan Mannan, secara ekonomi sangat potensial dikembangkan 
di Indonesia, karena dengan model wakaf ini, daya jangkau mobil isasinya 
akan jauh lebih merata (bisa dilakukan oleh si kaya dan atau si miskin) 
dibandingkan dengan model wakaftradisional-~konvensional dalam bentuk 
harta fisik, yang biasanya dilakukan keluarga yang terbilang mampu (kaya) . 
Dalam catatan sejarah Islam, Wakaf Uang sudah dipraktikkan sejak awal 
abad kedua Hijriyah. Diriwayatkan Imam Bukhari bahwa Imam ai-~Zuhri (w. 
124 H) salah seorang terkemuka dan peletak Tadwin ai-Hadis memfatwakan, 
dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, 
sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya, dengan menjadikan 
uang terse but sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya 
sebagai wakaf. 

Dari berbagai papa ran di atas, keberadaan wakaf uang dirasakan perlu 
sebagai instrumen keuangan alternatif yang dapat mengisi kekurangan~ 
badan sosial yang telah ada. Pada tanggal 28 Shafar 1423 H/Mei 2002 M 
Majelis Ulama Indonesia {MUI) sudah mengeluarkan fatwa tentang wakaf 
uang. Fatwa terse but merupakan upaya MUI dalam memberikan pengertian 
dan pemahaman kepada umat Islam, bahwa wakaf uang dapat menjadi 
alternatif. Salah satu alasannya bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas 
(keluwesan) dan kemaslahatan besar. Karenanya, dikeluarkan Peraturan 
Menteri Agama {PMA) no 4 tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran 
Wakaf Uang. 

Dari beberapa wacana yang mengemuka tentang wakaf uang dan 
realitas respon dari berbagai kalangan, menjadi dasar pemikiran pentingnya 
menginformasikan brosur ini kepada masyarakat luas, tentunya dengan 
menggunakan bahasa yang relative lebih mudah dipahaml. 
bermanfaat. 



SUBSTANSI WAKAF UANG 

dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah dan jika masih 
uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke 

akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk: (1) hadir di 
Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk 
n kehendak wakaf uangnya; {2) menjelaskan kepemilikan 

-a•-u::oul uang yang akan diwakafkan; menyetor-kan secara tunai 
$8JI~mlan uang ke LKS-PWU; (3) mengisi formulir pernyataan kehendak 
Wakif yang berfungsi sebagai AIW. (4) Dalam hal Wakif tidak dapat 
hadir maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya. 

3. Wakif mewakafkan uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri 
sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Persyaratan LKS-PWU 
adalah sebagai berikut: (1) menyampaikan permohonan secara tertulis 
kepada Menteri; (2) melampirkan anggaran dasar dan pengesahan 
sebagai badan hukum; (3) memiliki kantor operasional di wilayah 
Republik Indonesia; (4) bergerak di bidang keuangan syariah; dan (5) 
memiliki fungsi menerima titipan (wadi'ah) . 

4. Tugas-tugas LKS-PWU: (1) mengumumkan kepada publik atas 
keberadaannya sebagai LKS penerima wakaf uang; (2) menyediakan 
blangko Sertifikat Wakaf Uang; (3) menerima secara tunai wakaf uang 
dari Wakif atas nama Nazhir; (4) menempatkan uang wakaf ke dalam 
rekening titipan (wadi'ah) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif; 
(5) menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara 
tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif; (6) menerbitkan 
Sertifikat Wakaf Uang, kemudian menyerahkannya kepada Wakif dan 
menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk Wakif; 
dan (7) mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama nazhir. 

5. Wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka pada saat jangka 
waktu tersebut berakhir, Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok 
wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris penerus haknya melalui LKS
PWU. 

6. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya 



instrumen keuangan syariah. 
7. Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu 

tertentu, maka Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan 
pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud, 

8. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang 
dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga 
penjamin simpanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

9. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang 
yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus 
diasuransikan pada asuransi syariah . 

TATA CARA WAKAF UANG 

Cara Pertama (Di Hadapan Majelis lkrar Wakaf) 
1. Calon Wakif memantapkan niat berwakaf uang karena Allah untuk 

kesejahteraan umat. 
2. Calon Wakif, saksi dan nazhir (yang ditunjuk Wakif) hadir di Lembaga 

Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai 
Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk 
menyatakan kehendak wakaf. 

3. Wakif mengisi formulir/blangko wakaf uang yang telah disediakan 
oleh LKS yang berfungsi sebagai AIW, di antaranya nama dan alamat 
wakif, nama dan alamat nazhir, daftar denominasi wakaf uang, 
peruntukan wakaf uang, dan lain-lain. 



4. Wakif menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan 
diwakafkan di hadapan Majelis lkrar Wakaf, serta menyetorkan 

uangnya secara tunai melalui rekening wadi'ah nazhir di LKS-PWU 
bersangkutan. 

5. Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf (PPAJW) wakaf uang (pejabat 
LKS yang telah ditunjuk) memeriksa keabsahan dan kelengkapan 
administrasi wakaf uang. 

6. Wakif mengucapkan ikrar wakaf uang di depan Majelis lkrar Wakaf 
(wakif, nazhir, dua orang saksi dan PPAJW), selanjutnya PPAIW 
mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang. 

7. Wakif, nazhir, dan saksi pulang dengan membawa salinan formulir 

dan Sertifikat Wakaf Uang sebagai bukti telah terjadi pelaksanaan 
wakaf uang. 

8. LKS melalui fund manager-nya bermusyawarah dengan nazhir yang 

ditunjuk wakif dalam rangka memberdayakan uang yang diwakafkan 
untuk dikembangkan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/ 
atau instrumen keuangan Syariah. 

9. Hasil dari pemberdayaan investasi wakaf uang disalurkan oleh Nazhir 
kepada Mauquf alaih (penerima wakaf) sesuai ikrar wakif. 

Cara Kedua (Menggunakan media Electronic Channels) 
Pelaksanaan wakaf uang juga dapat ditempuh melalui Media Electronic 

Channel, jika media tersebut sudah tersedia. Adapun caranya : 
1. Calon wakif memantapkan niat berwakaf uang karena Allah untuk 

kesejahteraan umat. 
2. Calon wakif mendatangi atau menggunakan Electronic Channel 

(seperti ATM, phone banking, internet banking) untuk melakukan 
transaksi pelaksanaan wakaf uang. 

3. Calon wakif membuka atau menggunakan layanan Electronic 



S. Setelah uang terkumpul dalam jumtah tertentu, LKS melalui fund 
manager-nya bermusyawarah dengan nazhiryang ditunjuk wakif dalam 
rangka memberdayakan uang yang diwakafkan untuk dikembangkan 
melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen 
keuangan syariah. 

6. Hasil dari pemberdayaan investasi wakaf uang disalurkan oleh Nazhir 
kepada mauquf alaih (penerima wakaf) sesuai ikrar Wakif. 

ASPEK-ASPEK PENGELOLAAN WAKAF UANG 

Pengelolaan wakaf uang perlu memperhatikan beberapa aspek 
penting, antara lain: 

1. Metode penghimpunan dana (fund raising) dalam pengelolaan wakaf. 
Bagaimana wakaf uang dimobilisasi? Karen a uang memiliki fleksibilitas 
tinggi dibandingkan dengan benda wakaf lainnya, penghimpunan 
wakaf uang dapat dilaksanakan oleh semua kalangan, baik mampu 
maupun tidak. Aspek ini menjadi keunggulan wakaf uang dibanding 
wakaf harta tetap lainnya, karena besarannya dapat menyesuaikan 
kemampuan calon wakif. 

2. Pengelolaan dana terhimpun. Orientasi dalam mengelola dana 
tersebut adalah bagaimana pengelolaan dapat memberikan hasil 
secara optimal (income generating orientation). Hasil dari pengelolaan 



KEUNGGULAN WAKAF UANG 

Uang, memperkaya khazana h ekonomi 
seorang wakif dapat berpartisipasi d 

sangat dianjurkan Islam. Meski dalam 
tidak akan berkurang sedikitpun karena dii 

ua.olalan yang professional. 
swaaif uang, merupakan model social investment 

maupun anggota keluarganya, baik 
~4-~P.~n yang sudah meninggal dunia. Di sini, u 
~)iliJ~kin erat antara wakif keluarganya dengan 

F?.::~.jt.•-.r · uang memperkokoh dan meningkatkan 
··mves!ftnent market/ pasar modal sosial. Dengan 
~·.w~t;!i; ·;,., .. ., .. ,yang bisa diwakafkan (kecil, sedang dan 

:.; ~-@kl~f uang bisa diikuti oleh lapisan yang lebih 
~Widli~laQIB, meningkatkan rasa tanggungjawab 

berpengaruj:J terhadap KelctQ81 

stasi a hirat yan.r.ca~~m 


