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Salah satu Produk BWI: 

Waqf Core Principles (WCP)
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member on WCP



5 area inti WCP

1. Fondasi Hukum, 

2. Pengawasan Wakaf, 

3. Tata Kelola Wakaf yang baik, 

4. Manajemen Resiko, dan 

5. Tata Kelola Syariah



Manajemen Resiko

(WCP 14 sd. WCP 25)

WCP-14 Manajemen Resiko

WCP-15 Manajemen Pengumpulan

WCP-16 Resiko Rekanan



Buku Peraturan perundang-undangan

tentang Wakaf

• UU No. 41 tahun 2004

• PP No. 42 tahun 2006

• PP No. 25 tahun 2018

• Permenag no. 4 tahun
2009

• Permenag no. 73 tahun
2013

• PBWI no. 1 th. 2009

• PBWI no. 4 th. 2010

• dll



Manajemen Risiko



Selera Resiko



Profil Risiko



Eksposur Risiko



WCP-16: 

Risiko Rekanan

• Pengawas wakaf menentukan bahwa nazir wakaf uang
memiliki proses manajemen risiko gagal bayar yang 
memadai yang memperhitungkan selera risiko, profil
risiko, kondisi pasar dan makro ekonomi. 

• Ini termasuk kebijakan dan proses kehati-hatian untuk
mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, memantau, 
melaporkan, dan mengendalikan atau mengurangi
risiko gagal bayar secara tepat waktu. 

• Siklus penuh jangka waktu peminjaman tercakup, 
termasuk penjaminan pinjaman, evaluasi pinjaman , 
dan pengelolaan wakaf yang sedang berlangsung dan
portofolio investasi wakaf.



WCP-16: 

Risiko Rekanan

• Kriteria Utama:

1. Peraturan perundang-undangan atau pengawas wakaf mewajibkan lembaga wakaf

untuk memiliki proses manajemen risiko gagal bayar oleh peminjam yang tepat dan

memberikan pandangan komprehensif tentang eksposur risiko gagal bayar pada

wakaf uang. Pengawas wakaf menentukan bahwa proses ini sesuai dengan selera

risiko, profil risiko, kepentingan sistemik, dan kekuatan modal dari lembaga wakaf, 

dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan kondisi ekonomi makro, dan

menghasilkan standar kehati-hatian dalam penjaminan, evaluasi, administrasi, dan

pemantauan pinjaman.

2. Pengawas wakaf menentukan bahwa pengurus wakaf menyetujui, dan secara

teratur meninjau strategi manajemen risiko wakaf uang dan kebijakan dan proses 

yang signifikan untuk mengasumsikan, mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, 

memantau, melaporkan, dan mengendalikan atau mengurangi risiko rekanan ( 

termasuk risiko gagal bayar dan potensi eksposur terkait di kemudian hari), dan

bahwa ini sesuai dengan selera risiko yang ditetapkan oleh pengurus lembaga

wakaf. Pengawas wakaf juga menentukan bahwa manajemen tertinggi menerapkan

strategi risiko mitra wakaf uang yang disetujui oleh pengurus lembaga wakaf dan

menyusun kebijakan dan proses yang disebutkan di atas.



WCP-16: 

Risiko Rekanan

• Kriteria Esensial:

3. Pengawas wakaf mewajibkan dan menentukan secara
rutin bahwa kebijakan dan proses tersebut menetapkan
lingkungan risiko gagal bayar oleh peminjam yang tepat
dan dikendalikan dengan baik, termasuk :

a) Strategi yang didokumentasikan dengan baik dan dilaksanakan secara
efektif, serta kebijakan dan proses yang baik untuk menanggung risiko
gagal bayar oleh peminjam dalam wakaf uang, tanpa ketergantungan
yang berlebihan pada penilaian pinjaman eksternal;

b) Kriteria dan kebijakan serta proses yang ditetapkan dengan baik
untuk menyetujui yang eksposur baru (termasuk standar penjaminan
dengan kehati-hatian) serta untuk memperbarui dan membiayai ulang
eksposur yang ada, dan mengidentifikasi otoritas persetujuan yang
tepat untuk skala dan kompleksitas eksposur tersebut;



WCP-16: 

Risiko Rekanan

• Kriteria Esensial:
c. Kebijakan dan proses administrasi pinjaman yang efektif untuk

wakaf tunai, termasuk analisis yang kontinu atas kemampuan dan
kemauan peminjam untuk membayar berdasarkan ketentuan
pembiayaan (termasuk evaluasi kinerja aset yang dijadikan dasar
dalam kasus eksposur sekuritisasi); pemantauan dokumen, 
perjanjian hukum, ketentuan kontrak, agunan, dan bentuk lain dari
mitigasi risiko gagal bayar; dan sistem penilaian atau klasifikasi aset
yang tepat;

d. Sistem informasi yang efektif untuk identifikasi, agregasi, dan
pelaporan yang akurat dan tepat waktu atas eksposur risiko gagal
bayar untuk wakaf uang kepada pengurus lembaga wakaf dan
manajemen tertinggi dalam lembaga wakaf secara berkelanjutan;



WCP-16: 

Risiko Rekanan

• Kriteria Esensial:
e. Batas peminjaman wakaf uang yang hati-hati dan tepat, sesuai

dengan selera risiko, profil risiko, dan kekuatan modal lembaga

wakaf, yang dipahami oleh, dan dikomunikasikan secara rutin

kepada staf terkait;

f. Proses pelacakan dan pelaporan pengecualian yang memastikan

tindakan segera pada level yang tepat dalam manajemen

tertinggi atau pengurus lembaga wakaf, jika perlu; dan

g. Pengendalian yang efektif (termasuk dalam hal kualitas, 

keandalan, dan relevansi data dan dalam hal prosedur validasi) 

seputar penggunaan model untuk mengidentifikasi dan

mengukur risiko gagal bayar dan menentukan batasannya.



WCP-16: 

Risiko Rekanan

• Kriteria Esensial:

4. Pengawas wakaf menentukan bahwa lembaga wakaf memiliki
kebijakan dan proses untuk memantau pembiayaan total entitas yang
diberi pinjaman dan faktor risiko yang dapat mengakibatkan gagal
bayar, termasuk risiko kurs mata uang asing yang signifikan dan tanpa
lindung nilai.

5. Pengawas wakaf mensyaratkan bahwa lembaga wakaf membuat
keputusan kredit tanpa konflik kepentingan dan sesuai dengan
prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

6. Pengawas wakaf mewajibkan agar kebijakan peminjaman untuk wakaf
uang menetapkan bahwa eksposur risiko gagal bayar oleh peminjam
utama yang melebihi jumlah atau persentase tertentu dari modal
lembaga wakaf ditentukan oleh pengurus lembaga wakaf atau
manajemen tertinggi dalam lembaga wakaf. Hal yang sama berlaku
pada eksposur risiko gagal bayar wakaf uang yang sangat berisiko atau
tidak sesuai dengan kegiatan utama lembaga wakaf.



WCP-16: 

Risiko Rekanan

• Kriteria Utama:

7. Pengawas memiliki akses penuh atas informasi yang terkait

dengan peminjaman wakaf uang dan portofolio investasi dan

kepada nazir yang terlibat dalam penanggungan, pengelolaan, 

pengendalian, dan pelaporan risiko gagal bayar.

8. Pengawas wakaf mewajibkan lembaga wakaf untuk

memasukkan eksposure risiko gagal bayar untuk wakaf uang

kedalam program ‘stress testing’ mereka untuk risiko tujuan

manajemen.

Kriteria Tambahan:  -



Studi Kasus: Wakaf Saham

Ada 2 model:

• Wakaf lembar sahamnya

– Misalnya seseorang mewakafkan saham sebanyak 100 lot. Sementara 1 lot terdiri dari

100 lembar saham. Maka yang diwakafkan adalah 10.000 lembar sahamnya.  

– Berapa rupiahnya? Tergantung dari nilai perlembar sahamnya.  100 Lot ini tidak boleh

dijual, dihibahkan maupun diwariskan

– Nazir hanya menerima deviden di akhir tahun. Model ini memiliki resiko jika harga

saham terus turun, atau perusahaan tidak memperoleh keuntungan sehingga tidak

memperoleh dividen. 

• Wakaf nilai sahamnya

– wakaf uang untuk diinvestasikan ke saham dengan membeli 100 lot saham, misalnya

senilai 100 juta rupiah. Yang jadi wakafnya adalah 100 juta rupiahnya.  Nilai ini tidak

boleh berkurang.  

– Untuk itu, diperlukan keahlian investasi para nazir.  

– Setidak-tidaknya, para nazir meminta bantuan manajer investasi untuk melakukan

portfolio bisnisnya.  Objek wakaf model kedua ini adalah dividen and capital gain. 



Studi Kasus: Wakaf Saham

Mitigasi Risiko pengelolaan wakaf Saham:

1. Lembaga pengelola wakaf harus mampu merekrut para nazir yang 

amanah dan profesional. 

2. Tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di 

pasar modal. 

3. Periksa betul saham perusahaannya. Total hutang berbasis bunga

dibanding total aset tidak lebih dari 45%. Pendapatan non halal 

dibanding total pendapatan tidak lebih dari 10%. Kriteria-kriteria tersebut

harus dipenuhi oleh perusahaan yang go publik (emiten) sehingga

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memuatnya di Daftar Efek Syariah (DES). 

Untuk selanjutnya seluruh saham syariah dalam DES termasuk dalam

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). 



Studi Kasus: Wakaf Saham

Mitigasi Risiko pengelolaan wakaf Saham:

4. Pilih saham saham perusahaan yang Tidak memproduksi atau menjual

makanan yang haram dan syubhat (diragukan kehalalannya); Tidak

memproduksi makanan dan minuman yang memabukkan; Tidak

menyelenggarakan perjudian; Tidak Melakukan kegiatan yang melanggar

tata susila (pornography) baik dalam bentuk media cetak visual, audia

visual, maupun telephone; Tidak memberikan jasa keuangan yang 

mempraktekkan riba, Tidak memproduksi alat-alat senjata dan

pemusnah manusia, dan Tidak memproduksi rokok. 

5. Pilih saham perusahaan yang kegiatan dan hasil usaha utamanya sesuai

dengan syariah Islam, meskipun mayoritas sahamnya dimiliki oleh suatu

perusahaan yang kegiatan dan hasil usaha utamanya tidak sesuai dengan

syariah Islam. 

6. Pilih saham dengan fundamental bagus artinya perusahaan tersebut

punya core bisnis yang bagus. 



Studi Kasus: Wakaf Saham

Mitigasi Risiko pengelolaan wakaf Saham:

7. Pilih saham yang cenderung stabil nilainya dari tahun ke tahun. 

8. Jangan meletakkan semua investasi kita dalam satu jenis saja. tidak

menaruh uang kita ke satu jenis investasi saja, untuk meminimalisi risiko

di satu jenis instrumen investasi. Saham sendiri terbagi ke dalam 10 

sektor, misalnya sektor perbankan, consumer goods, konstruksi, dan lain-

lain. Jangan berinvestasi hanya di satu sektor saja, tapi lakukan

diversifikasi dengan investasi ke beberapa sektor. 

9. Jika bermain saham, belilah apa yang diketahui dan pahamilah apa yang 

akan dibeli. Jangan asal beli dan beli yang asal. 

10. Pakai prinsip dasar trading yaitu beli rendah jual ketika tinggi. 

11. Latih pengalaman mulai dari harga saham yang murah. 

12. Tidak semua masukan orang atau manajer investasi harus kita lakukan. 

Kita bisa memilih sesuai dengan preferensi kita sendiri. 



Studi Kasus: Wakaf Saham

Mitigasi Risiko pengelolaan wakaf Saham:

13. Alokasikan dana sesuai dengan rencana keuangan dan proyeksi untung

rugi. Jangan berinvestasi dalam saham jika dana Nazir terbatas dan sering

digunakan untuk keperluan dana darurat. 

14. Terkait objek wakaf berupa capital gain atau dividen, maka dana tunai

tersebut harus digunakan untuk membeli saham Syariah

15. Manajer investasi yang digunakan juga harus manajer investasi Syariah. 

16. Tidak membeli saham perusahaan yang berada pada negara yang sedang

tertimpa krisis. 

17. Tidak membeli saham yang sedang terkena suspend dari otoritas terkait. 



Kelompok Resiko Pengelolaan Wakaf

Tanah (Kuncorowati et.al. 2018)

No Daftar Resiko Nilai

Risiko

Tingkat 

Risiko

Dampak Mitigasi

1 Nazir tidak

memiliki

kompetensi

mengelola harta

wakaf sesuai

harapan wakif

6 Medium 1. Pelanggaran

syariah atas

HR.Bukhari No. 

6015 tentang

akibat urusan

yang dilakukan

bukan oleh

ahlinya.

2. Pengelolaan

aset tidak

maksimal.

3. Manfaat wakaf

yang dihasilkan

tidak maksimal.

1. Meningkatkan

kompetensi dan

SDM Nazir secara

bertahap melalui

program training. 

2. Menggandeng

pihak ke 3 untuk

mengelola aset

dibawah

pengawasan nazir.



Kelompok Resiko Pengelolaan Wakaf

Tanah (Kuncorowati et.al. 2018)

No Daftar Resiko Nilai

Risiko

Tingkat 

Risiko

Dampak Mitigasi

2 Wakif tidak

setuju dengan

bisnis plan yang

dibuat

4 Low 1. Wakif 

membatalkan

wakaf.

2. Tidak

tercapainya

target 

fundrising.

1. Membuat bisnis

plan yang 

disepakati

bersama wakif.

2. Membuat

program wakaf

dulu baru

melakukan

fundrising Wakaf.

3 Nazir salah

dalam membuat

bisnis plan

6 medium 1. Program wakaf

tidak berjalan.

2. Surplus wakaf

tidak maksimal.

Evaluasi bisnis plan 



Kelompok Resiko Pengelolaan Wakaf

Tanah (Kuncorowati et.al. 2018)

No Daftar Resiko Nilai

Risiko

Tingkat 

Risiko

Dampak Mitigasi

4 Bisnis plan

membutuhkan

dana yang besar

12 High 1. Pembangunan 

aset wakaf

membutuhkan

waktu yang 

lama.

2. Pembangunan 

aset wakaf

macet.

1. Cari pihak ke 3 

yang bisa

membiayai projek

kita.

2. Evaluasi bentuk

dan media 

fundrising wakaf

uang.

5 Aset wakaf tidak

produktif

8 Medium Ada pengeluaran

biaya pembayaran

PBB.

Melakukan Tukar

Guling (Ruislag).



Kelompok Resiko Pengelolaan Wakaf

Tanah (Kuncorowati et.al. 2018)

No Daftar Resiko Nilai

Risiko

Tingkat 

Risiko

Dampak Mitigasi

6 Operasional

nazir

membutuhkan

dana yang

besar, lebih dari

10% dana yang

dihasilkan dari

pemproduktifan

dana wakaf

9 High 1. Terhambatnya

pengembangan

asset wakaf.

2. Manfaat wakaf

yang dihasilkan

tidak sebanding

dengan biaya

Operasional.

1. Menggandeng

pihak ketiga.



Kelompok Resiko Pengelolaan Wakaf

Tanah (Kuncorowati et.al. 2018)

No Daftar Resiko Nilai

Risiko

Tingkat 

Risiko

Dampak Mitigasi

7 Keterlambatan

penerbitan

laporan

keuangan dan

kegiatan wakaf

4 Low 1. Berkurangnya

kepercayaan wakif.

2. Reputasi DD 

menurun.

1. Evaluasi mitra kerja

di daerah atas

laporan fundrising

daerah.

2. Membuat sistem

pelaporan berbasis IT 

di website sehingga

wakif bisa langsung

melaporkan bukti

transfer wakaf

sehingga laporan

wakaf bisa langsung

terlapor ke DD pusat.



Kelompok Resiko Pengelolaan Wakaf

Tanah (Kuncorowati et.al. 2018)

No Daftar Resiko Nilai

Risiko

Tingkat 

Risiko

Dampak Mitigasi

8 Adanya

depresiasi harga

bangunan wakaf

9 High 1. Biaya

maintenance 

tinggi.

2. Tidak

maksimalnya

manfaat wakaf

yang dihasilkan.

Menggunakan dana 

cadangan 30% dari

surplus wakaf untuk

maintenance

9 Management 

nazir tidak

sepakat dengan

program 

pengelolaan

harta wakaf yang

dipilih

4 Low Program tidak

terlaksana

Membuat program 

baru yang disetujui

manajemen.



Kelompok Resiko Pengelolaan Wakaf

Tanah (Kuncorowati et.al. 2018)

No Daftar Resiko Nilai

Risiko

Tingkat 

Risiko

Dampak Mitigasi

10 Harta wakaf

rusak,

terbakar, hilang,

tergusur, 

berkurang

karena rugi.

6 Medium 1. Terjadi

pelanggaran

syariah HR 

Bukhari No. 

2558 mengenai

sifat kekal harta

wakaf.

2. Menurunnya

kepercayaan

wakif.

3. Reputasi

Dompet Dhuafa

menurun.

1. Mengasuransikan

asset wakaf.

2. Melakukan ruislah

asset wakaf.



Kelompok Resiko Pengelolaan Wakaf

Tanah (Kuncorowati et.al. 2018)

No Daftar Resiko Nilai

Risiko

Tingkat 

Risiko

Dampak Mitigasi

11 Lokasi harta

wakaf jauh

sehingga nazir

sulit memonitor

dan

mengoperasikan

nya.

9 High 1. Nazir sulit

memonitor dan

mengelola aset

wakaf.

2. Keterlambatan

pendistribusian

surplus wakaf.

Kerjasama dengan

mitra local.



Kelompok Resiko Pengelolaan Wakaf

Tanah (Kuncorowati et.al. 2018)

No Daftar Resiko Nilai

Risiko

Tingkat 

Risiko

Dampak Mitigasi

12 Adanya moral 

hazard oleh

Nazir/Oknum

Nazir.

5 Medium 1. Terjadi

pelanggaran syariah

QS An Nisa: 58 

mengenai

kewajiban

menunaikan

amanah.

2. Menurunnya

kepercayaan wakif.

3. Reputasi Dompet

Dhuafa menurun.

1. Memperbaiki pola

screening calon

anggota nazir.

2. Sosialisasi SOP ke

anggota nazir.

3. Meminimalkan

transaksi cash person 

to person.



Kelompok Resiko Pengelolaan Wakaf

Tanah (Kuncorowati et.al. 2018)

No Daftar Resiko Nilai

Risiko

Tingkat 

Risiko

Dampak Mitigasi

13 Pendayagunaan

harta wakaf tidak

sesuai dengan

potensinya.

6 Medium 1. Manfaat wakaf

yang dihasilkan

tidak maksimal.

2. Berkurangnya

kepercayaan wakif.

3. Kompetensi nazir

diragukan.

1. Evaluasi program

pengembangan aset

wakaf.

2. Menggandeng

pihak ketiga.

14 Kurangnya

akuntabilitas

dalam

pengelolaan

dana wakaf

6 Medium 1. Menurunnya

kepercayaan wakif.

2. Reputasi Dompet

Dhuafa menurun.

Memastikan audit 

internal dan eksternal

berjalan.



Kelompok Resiko Pengelolaan Wakaf

Tanah (Kuncorowati et.al. 2018)

No Daftar Resiko Nilai

Risiko

Tingkat 

Risiko

Dampak Mitigasi

15 Tidak ada

pelatihan

SDM nadzir yang

Berkesinambung

an dari

pemerintah

9 High 1. Tidak

meningkatnya

kompetensi

Nazir.

2. Program 

pengembangan aset

wakaf tidak

maksimal.

3. Hasil manfaat

wakaf kurang

Maksimal.

1. Membuat program 

training untuk

meningkatkan

kompetensi dan SDM 

nazir.

2. Menggandeng BWI 

dan Kemenag bidang

wakaf.



Kelompok Resiko Pengelolaan Wakaf

Tanah (Kuncorowati et.al. 2018)

No Daftar Resiko Nilai

Risiko

Tingkat 

Risiko

Dampak Mitigasi

16 Risiko kurang

produktifnya

harta wakaf

karena

pengelolaan

wakaf mengikuti

kebiasaan atau

adat istiadat.

9 High 1. Program 

pengembangan aset

wakaf tidak

maksimal.

2. Hasil manfaat

wakaf kurang

Maksimal.

1. Membuat bisnis

plan yang disepakati

bersama wakif.

2. Membuat program 

wakaf dulu baru

melakukan fundrising

wakaf.

17 Pergantian

generasi

nazir mungkin

menimbulkan

konflik.

4 Low Operasional nazir

menjadi kurang

efektif.

Membuat SOP dan

aturan kerja yang 

lengkap.



Kelompok Resiko Pengelolaan Wakaf

Tanah (Kuncorowati et.al. 2018)

No Daftar Resiko Nilai

Risiko

Tingkat 

Risiko

Dampak Mitigasi

18 Risiko force 

majeure.

9 High Menghambat

Operasional Nazir.

Mengasuransikan

asset wakaf.

19 Tanah wakaf

idle karena dana

pengembangan

Terbatas.

9 High 1. Program 

pengembangan aset

wakaf tidak

maksimal.

2. Hasil manfaat

wakaf kurang

Maksimal.

Menggandeng Pihak

Ketiga.
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