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Indonesia dan Dunia telah memasuki masa resesi

Angka kemiskinan Kembali naik ke 9,78%, atau naik 1,63 juta ke angka 26,42 juta orang dan ada potensi

untuk terus meningkat sebagai dampak pandemi





Global Crisis 2020 : Unprecedented Crisis, berapa lama akan berlangsung?
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• Krisis global terpanjang yang 

dialami umat manusia, 

setelah abad 20 adalah

“great depression” tahun

1929 yang belangsung lebih

dari 40 bulan

• Sementara secara rata-rata 

dunia membutuhkan waktu

13 bulan disaat krisis untuk

Kembali pulih

• Pertanyaan mendasar, 

apakah lapisan terbawah

mampu bertahan?



ANTARA MANDAT ZAKAT, 

INFAQ, SEDEKAH & WAKAF

• Zakat bersifat wajib, jumlah dan

waktunya ditentukan, juga 

penerimanya. Lebih ditujukan untuk

memenuhi kebutuhan dhururiyah

• infaq dan sodaqoh lebih Fleksible

baik waktunya, penerima maupun

jumlahnya (meskipun terbatas) 

namun tetap dalam koridor

dhururiyah dan hajiyyat→ cushion 

pada saat terjadi crisis

• Wakaf bersifat sustainable, 

berorientasi jangka Panjang dan 

penyempurna (tahsiniyyat), 

jumlahnya signifikan



COVID – 19, MUSIBAH BAGI

ANDA? RIDHO AKAN KETETAPAN

ALLAH?

Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan 
tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia
mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji-pun 
dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau
yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata
(Lauh Mahfudz)“ (Al An’am 59)

“Sesungguhnya, pahala yang besar didapatkan melalui cobaan yang 

besar pula. Apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan

memberikan cobaan kepadanya, barang siapa yang ridha

(menerimanya) maka Allah akan meridhainya dan barangsiapa yang 

murka (menerimanya) maka Allah marah kepadanya.” (HR At Tirmidzi

2396)



Selalu Ada Hikmah 

dalam setiap

Peristiwa

 Allah Mustahil zholim terhadap mahluknya

 Allah yang Maha Pencemburu ( Al Ghayyur)

 Ada kebaikan disetiap peristiwa

 Kebaikan itu hanya bisa diraih oleh orang-
orang yang ridho

DOA SANG PEMBELAJAR
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KEJAYAAN ISLAM
T H E  G O L D E N  E R A  O F  I S L A M  8 0 0 - 1 4 0 0  M



WAKAF PERDANA OLEH UMAR BIN KHATAB : HARTA TERBAIK
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“ Bahwa sahabat Umar, memperoleh sebidang tanah di

Khaibar, kemudian Umar menghadap Rasulullah meminta

petunjuk, Umar berkata ; “Hai Rasulullah, saya belum pernah

mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau

perintahkan kepadaku ?” Rasulullah bersabda : Bila engkau

suka, kau tahan tanah itu dan engkau sedekahkan hasilnya

(manfaatnya), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak

diwariskan.” Lalu, menurut Ibnu Umar, “ Umar

menydekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-

orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu

Sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola

waqaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik

(sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan

maksud tidak menumpuk harta” (HR. Imam Bukhori)
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UMAR ABDUL AZIS
(BERKUASA 818-821M)

MULAI DARI WAKAF, MULAI DARI KELUARGA

• Tidak ada yang berhak menerima zakat, orang 

yang berhutang namun jujur dan sederhana

dilunasi, yang ingin menikah dibiayai negara

• Umar memberi pengarahan,”Carilah orang yang 

biasa membayar jizyah dan kharaj. Kalau ada

yang kekurangan modal, berilah pinjaman

kepada mereka agar mampu mengolah

tanahnya. Kita tidak menuntut pengembaliannya

kecuali setelah dua tahun atau lebih.”

• “Kembalikan seluruh perhiasan dan harta

pribadimu ke kas negara, atau kita cerai.” 

Istrinya menjawab, “Demi Allah, aku tidak

memilih pendamping lebih mulia dari padamu, 

ya Amirul Mukminin. Inilah emas permata dan 

seluruh perhiasanku.”Kemudian Khalifah Umar 

bin Abdul Aziz menerima semua perhiasan itu

dan menyerahkannya ke Baitul mal.

Yusuf Qaradhawi (1995) “ Kiat Islam Mengentaskan 

Kemiskinan (Musykilah al-Faqr wa Kaifa ‘Alajaha al-Islam)



ADUDI HOSPITAL BAGHDAD

“Rumah sakit ini harus merawat semua pasien, pria atau wanita sehingga mereka

sembuh. Biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit apakah pasien datang dari dekat atau

jauh, penduduk setempat atau orang luar, kuat atau lemah, tinggi atau pendek, kaya atau

miskin, bekerja atau menganggur, buta atau tidak buta, sakit atau gila dan berpendidikan

atau buta huruf. Tidak ada persyaratan untuk pertimbangan maupun pembayaran; 

semua bebas. Semua layanan disediakan hanya karena Allah, Yang Maha Pemurah. "

Sultan al-Mansur ibn Qulawun 1281M dalam Razali (2015)

“All the hospitals in Islamic lands were financed from the 

revenues of pious bequest called Waqf.



Al Qurawiyyin Univ. Fez Maroko (859 M) 

Al Azhar Univ. Cairo Egypt (970 M) 

Oxford Univ. London (1096 M)

Harvard Univ. USA (1636 M)

Stanford Univ. USA (1891 M)
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EF: 38.3 Billion USD
(IDR 574 T)

EF: 26.5 Billion USD
(IDR 397 T)

EF: 6.1 Billion GBP
(IDR 97 T)

Endowment 

Fund (EF)



BENEFICIERIES WAKAF YANG SANGAT LUAS PARAMETERNYA

MASHALAHAT

Orang miskin, yatim piatu dan janda, istri korban kekerasan, 

kebutuhan untuk menikah, membeli perabotan, jompo, orang 

yang safar, membebaskan budak, penyulingan air, pelestarian

hewan, konservasi alam, dsb



Wakaf: Lifestyle Sahabat Rasulullah SAW dan

New Lifestyle Kita

Sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu ‘anhuma menuturkan:
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Tidak ada seorangpun sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam

yang memiliki kemampuan, kecuali mereka wakaf. (Ahkam al-

Auqaf, Abu Bakr al-Khasshaf, no. 15 dan disebutkan dalam Irwa’

al-Ghalil, 6/29).

SAHABAT

PENGUSAHA
ASET

Abdurrahman Ibn ‘Auf

3,2 juta Dinar

1000 ekor Unta

100 ekor kuda

3000 ekor kambing

Utsman Ibn ‘Affan

30 juta Dirham

150 ribu Dinar

1000 ekor Unta

Thalhah ibn ‘Ubaydillah
2,2 juta Dirham

200 ribu Dinar

Zubayr Ibn ‘Awwam 57,6 juta Dirham

Sa’ad Ibn Abi Waqqash 250 ribu Dirham



KONSEP BELANJA MODAL DAN AKUMULASI ASSET UMMAT

Sumur Ustman

Kebun

kurma

Penambahan

kebun

Proyek Hotel 

bintang 5

Sumur untuk

kebutuhan dhuafa , 

pembebasan umat

dari penindasan

seorang Yahudi

Jatuhnya kebun Yahdi

tersebut, karena sumur

sepenuhnya dikuasai

kaum muslimin

Tangisan

kesedihan

Tangisan

kebahagiaan

Sebagian diberikan

kepada mauquf alaih

Sebagian digunakan

untuk reinvestasi

Sebagian 

digunakan untuk

reinvestasi 5 stars 

hotel di daerah

Markaziyah



Benda 
Wakaf

Nazhir

Ikrar 
Wakaf

Mauquf 
‘Alaih

Wakif

Wakaf

DEFINISI & UNSUR WAKAF
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Wakaf Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan

sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau

untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna

keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah

Benda Wakaf Harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat

jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang 

diwakafkan oleh Wakif

Wakif Pihak yang mewakafkan harta benda miliknya

Nazhir Pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola

dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya

Ikrar Wakaf Pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau

tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya

Mauquf ‘Alaih Penerima manfaat benda wakaf

Sesuai UU No. 41 Tahun 2004 & PP No. 42 Tahun 2006,  Tentang Wakaf



JENIS-JENIS WAKAF

Kriteria Jenis Keterangan

Penerima Manfaat (Mauquf

Alaih)

Wakaf ahli/dzurri Penerima manfaatnya adalah keluarga/golongan tertentu

Wakaf Khairi Penerima manfaatnya adalah umum/masyarakat

Wakaf Musytarak Penerima manfaatnya adalah campuran, kelompok tertentu dan 

masyarakat

Waktu

Wakaf Mu’abbad Durasi wakaf selamanya (abadi)

Wakaf Mu’aqot Durasi wakafnya sifatnya temporer

Penggunaannya

Ubasyir/dzati Aset wakafnya langsung dapat digunakan oleh masyarakat

(umumnya asset social)

Mististmary Aset wakafnya harus diolah/diinvestasikan dahulu dan hasilnya

dimanfaatkan masyarakat (umumnya asset produktif)

Jenis Bendanya

Asset Tetap Tanah, bangunan, perkebunan, dsb

Asset Bergerak selain uang Saham, surat berharga, permata, hak paten, dsb

Uang Uang kas dan setara kas



Regulator

• Law of enforcement 

yang terbatas

• Belum terjalinnya

sinkronisasi dan 

harmonisasi

peraturan yang 

terkait stakeholder 

wakaf

• Sumberdaya

kelembagaan

terbatas

Masyarakat (wakif)

• Literasi wakaf

yang rendah

Aset wakaf

• Didominasi oleh tanah

(salah satu yang terluas

didunia), umumnya untuk

masjid, makam dan 

madrasah

• Under develop karena

keterbatasan modal

• Mulai berkembang aset

wakaf yang kompleks

(cash, saham, premi

asuransi, dukuk, dsb) 

Nadzir

• Umumnya masih

tradisional dan ribuan

jumlahnya

✓ 66% nadzir individu

✓ 16% nadzir

organisasi

✓ 18% nadzir

berbadan hukum

• Umumnya bermula

dari amil zakat, 

dengan kapasitas & 

kompetensi terbatas

Mauquf ‘alaih

• Jumlah yang lebih

banyak dan tersebar

• Kebutuhan yang 

lebih beragam dan 

kompleks

• KPI yang kian

lengkap dan 

pengawasan social 

yang kian

transparan

PROFIL DAN TANTANGAN PERWAKAFAN INDONESIA

Membutuhkan eco-system wakaf yang sehat dan kondusif, termasuk didalamnya kelengkapan instrument 

investasi yang aman namun kompetitif



Wakaf uang sudah dipraktikkan sejak awal abad ke-2 hijriah
sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan
oleh Imam al-Bukhari, dijelaskan bahwa Imam al-Zuhri (w. 
124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar
kodifikasi hadis memfatwakan, dianjurkannya wakaf dinar 
dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan 
pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan
menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian
menyalurkan keuntungannya



nadzir Mauquf
‘alaih

Mauquf
‘alaih

pinjaman

Tanpa margin

• Zaman Imam Malik, Imam Zufar.  

Wakaf uang disalurkan dalam  

bentuk pinjaman tanpa margin  

kepada mauquf alaih

• Didalam perkembangannya  

pinjaman dengan skim tersebut,  

sering menimbulkan moral  hazard 

sehingga tingkat  kembalian rendah

• Untuk menjaga agar pokok  wakaf 

bertahan, maka  diinvestasikan 

kepada investasi  yang lebih 

aman dengan  margin kompetitif. 

Keuntungan  investasi disalurkan 

kepada  mauquf alaih

PERKEMBANGAN SKEMA WAKAF UANG

Quality Institution/ 

Corporation



FATWA DSN MUI TENTANG WAKAF UANG

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Wagf al-

Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan  

seseorang, kelompok orang, lembaga  

atau badan hukum dalam bentuk uang  

tunai.

2. Termasuk ke dalam pengertian uang

adalah surat-surat berharga.

3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)

4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan  

digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan  

secara syar’ i

5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin  

kelestariannya, tidak boleh dijual,  

dihibahkan, dan atau diwariskan.
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Menurut UU No 41/2004

ALUR WAKAF UANG

wakif nadzir

LKS-PWU 

(bank)

Investasi

Finansial Hasil investasi Mauquf alaih

• Deposito
• Instrumen
• Aset riil

Maks 10%

Investasi

Riil

• Pabrik
• Kebun
• Komoditi, dsb
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KONDISI

PERWAKAFAN

INDONESIA

 Umumnya wakaf social (non 

produktif)dan underinvestment

Masjid/Musholla

74%

Kuburan

5%

Madrasah/Pesantren

13%

Lainnya

8%

PEMANFAATAN LAHAN WAKAF

414 ribu hektar

435 ribu persil

35% belum

bersertifikat

• Jumlahnya diyakini lebih dari itu, karena bila

tanah sudah dikeluarkan sertifikat wakaf maka

tida bisa diagunkan

• 10-20% tanah wakaf berada dilokasi strategis

• Sementara wakaf uang sejak dilaunching tahun

2010 nilai wakaf yang terkumpul dan dilaporkan

baru senilai Rp 199 milyar



ASSET WAKAF SULIT MEMILIKI AKSES TERHADAP SUMBER KEUANGAN

FORMAL

Tidak bisa dijual belikan, 

diwariskan dan dihibahkan

Dikelola oleh nadzir yang tidak

bankable

Stigma : Tidak bisa

diproduktifkan, tidak boleh

berorientasi bisnis dan 

keuntungan

Padahal : Status Tanah Wakaf adalah
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RAGAM ISSUE DALAM 

FIQH WAKAF

Karena keterbatasan dalil yang dijumpai, para ulama 

sepakat bahwa fiqh wakaf, banyak masuk kedalam

area ijtihad. Hal ini bukanlah menjadi sebuah

penghalang justru harus dipandang sebagai sebuah

khazanah pengembangan bagi kemashalahatan

ummat (maqoshid Syariah) 

Apakah boleh habis?

Bagaimana kalau hilang atau rugi?

Haruskah dalam bentuk fixed asset, 

bagaimana kalau uang?

Berapa bagian yang boleh diambil

sebagai biaya pengelolaan?

Berapa besar reinvestment rate?

Siapa saja yang boleh menerima

manfaat?

Temporer atau selamanya?

Apa benefit wakif?



RINGKASAN SKEMA CWLS 001 

Cash Awqaf

(temporer/perp

etual)

LKS PWU

Mitra Nadzir

AGENT
nadzir

wakif

Indonesia Awqaf Board

Sukuk Negara

Seri CWLS

Kemenkeu

Poor 

poeple

RS 

Wakaf

Ahmad 

Wardi

waqf waqf waqf waqf

Proyek

Negara

Coupon/PokokPokokPokok

Coupon

management

Mauquf alaih

MoF, BI, BWI, Ministry of 

Religion

• Governance monitoring

• Public education & 

literacy

• Evaluating impact



• Proses distribusi SWR dilakukan

melalui mitra distribusi yang 

ditunjuk (berstatus BUS – LKS 

PWU)

• Wakif individu/institusi dengan

noinal wakaf Rp 1 juta, jangka

waktu wakaf 2 tahun

• Imbal hasil akan diberikan

kepada mauquf alaih dalam

bentuk program yang dikelola

oleh masing-masing mitra nadzir

• Imbalan diberikan secara

periodic setiap bulan kepada

Mitra Nazhir untuk pembiayaan

program

SKEMA CWLS RITEL (SWR 001)





DEPOSIT LINK WAKAF (i.e Produk KALISA BWI)

Earning 

assets

Pool of 

fund

Pembiayaan

reguler

Bagi hasil

wakaf

Bagi hasil

deposito

Mitra nadzir

nadzir

Pokok wakaf

kemabli saat

jatuh tempo 

deposito

Islamic Hospital



Kontribusi

Perserta A

Kontribusi

Perserta B

Dana 

Investasi

Dana 

Tabarru’

Dana 

Investasi

Dana 

Tabarru’

ujroh

ujroh

klaim

klaim

Manfaat investasi

Manfaat investasi

Manfaat

asuransi

Milik peserta, 

boleh di 

wakafkan

Milik peserta, 

boleh di 

wakafkan

Bukan milik

peserta (karena

sudah

meninggal)

Pada dasarnya tidak

boleh diwakafkan

kecuali, 

Para calon penerima

manfaat asuransi

berjanji (wa’d) akan

mewakafkan sebagian

manfaat tersebut dan 

ketentuan lain yang 

diatur dalam fatwa

Nadzir

WAKAF MANFAAT ASURANSI



“Indonesia sebagai negara paling 

dermawan didunia (world giving index 

2018)”
“Tahun 2036 Indonesia sebagai

negara dengan angkatan kerja paling 

produktif ke-2 didunia”

“Varkey melakukan survey atas 20,000 

anak milenial dunia tentang opini

terhadap agama dan kebahagiaan. Opini

bahwa agama membawa kebahagiaan

tertinggi di Indonesia “

“Tahun 2020 diperkirakan ada 100 

juta penduduk moeslem kelas

menengah, jika asumsi 2,5% dari

pengeluarannya digunakan untuk

berwakaf terdapat potensi wakaf

pertahun Rp 70T” (BWI)

“Meledaknya Pasar 

Philantrophy Islam”



JAZAKALLAH

KHAIR


