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(4) 

WAKAF UANG DAN WAKAF MELALUI 

UANG 

Prof. Dr. Nurul Huda, SE., MM., M.Si 

 و أَْنفُِسنَا شُُرْورِّ ِمنّْ بِاللِّ َونَعُْوذُّ َونَْستَْغِفُرهُّ َونَْستَِعْينُهُّ نَْحَمُدهُّ للِِّّاْلَحْمدَّ إِنّ 

 أَنّْ أَْشَهدُّ .لَهُّ َهاِديَّ فَلَّ يُْضِللّْ َوَمنّْ لَهُّ ُمِضلّ  فَلَّ للاُّ يَْهِدهِّ َمنّْ ْعَماِلنَاأَّ َسي ئَاتَِِّّمنّْ

ًدا أَنّ  َوأَْشَهدُّ للاُّ إِل ّ إِلهَّ لَّ دّ  َعلّى َصلّ  اَللُهمّ  .َوَرسُْولُهُّ َعْبُدهُّ ُمَحم   آِلهِّ َوَعلى ُمَحم 

 ْيمِّاْلَكرِّ اْلقُْرآنِّ فِي تَعَالَى للاُّ قَالَّ .الد ْين يَْومِّ لَىإِّ بِِإْحَسانّ  تَبِعَُهمّْ َوَمنّْ ِوأَْصَحابِهِّ

ّتُقَاتِِهَّوَلّّ ََّحقَّ ِجيمِّ يَاّأَي َهاّالَِّذيَنّآَمنُواّاتَّقُواَّّللاَّ ِّ ِمنَّ الشَّيَّْطانِّ الرَّ أَعُوذُّ بِاَللَّ

ْسِلُمونَّ َّوأَنتُمّم  ّإِلَّ  تَُموتُنَّ

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang 

dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alayh. 

Pada dasarnya, penghimpunan wakaf uang dilakukan dengan 

menyebutkan atau menyampaikan program pemberdayaan atau 

peningkatan kesejahteraan umat (mawquf alayh). Namun demikian, 

dapat juga disebutkan jenis atau bentuk investasinya misalnya untuk 

usaha retail, hanya saja tetap terbuka untuk jenis investasi lainnya.  

Uang wakaf yang telah dihimpun merupakan harta benda wakaf 

yang nilai pokoknya harus dijaga dan wajib diinvestasikan pada sektor 

ril atau sektor keuangan yang sesuai syariah dan peraturan perundang-

undangan. Investasi wakaf uang ini dimaksudkan untuk menjaga nilai 

pokoknya dan menghasilkan manfaat atau keuntungan untuk 

disalurkan kepada penerima manfaat wakaf atau program- program 
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peningkatan kesejahteraan umat (mawquf alayh). 

Pada mulanya, hukum mewakafkan uang menjadi perdebatan di 

kalangan ulama fiqh. Perdebatan itu bermula dari penafsiran terhadap 

sabda Rasullah SAW kepada Umar bin Khatab Artinya : “Kalau kamu 

berkenan tahan pokok dan sedekahkan hasilnya“ dari kata tahan 

pokoknya itu kemudian di pahami harta wakaf harus tetap materialnya. 

Persoalan berkembang apakah uang secara material bisa tetap? 

bukan kah ada fenomena inflasi bukan ia bisa habis di konsumsi. 

Alasan ulama ulama yang tidak memboleh kan wakaf uang antara lain 

pertama uang bisa habis zat nya sekali pakai sedangkan inti ajaran 

wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap 

lagi kekal tidak habis pakai. Kedua uang seperti Dinar dan Dirham 

diciptakan sebagai alat tukar yang kemudian orang melakukan 

transaksi jual beli, bukan untuk ditarik manfaat nya dengan 

mempersewakan zat nya. 

Namun mereka yang melarang wakaf uang mendapat bantahan 

dari mereka yang membolehkan. Dalam sejarah islam orang yang 

pertama kali mengenal wakaf uang adalah Imam Zufar (Abad ke 8 M), 

menggariskan bahwa dana wakaf uang harus di investasikan melalui 

mudharabah dan keuntungan nya di belanjakan untuk charity. Dari 

beberapa Mazhab Hambali, Imam Bukhari dan Imam Hanafi 

mengatakan bahwa penggunaan wakaf uang itu di bolehkan karena 

untuk kepentingan umat Islam. 

Fatwa Majelis ulama Imdonesia Tanggal 11 Mei 2002 dalam 

aspek memperhatikan menyatakan Pendapat Imam al-Zuhri (w. 124 
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H.) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara 

menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian 

keuntungannya disalurkan pada mauquf ‘alaih 

Selain itu Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi 

membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, 

atas dasar Istihsan bi al-‘Urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas’ud 

r.a.: “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam 

pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh 

kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”. 

Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi’i “Abu Tsaur 

meriwayatkan dari Imam alSyafi’i tentang kebolehan wakaf dinar dan 

dirham (uang)”. Pendapat Komisi Fatwa MUI Pada sabtu tanggal 11 

Mei tahun 2002 yakni “menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa 

lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan 

tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau 

mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang 

mubah (tidak haram) yang ada.” 

Komisi Fatwa MUI Pada sabtu tanggal 11 Mei tahun 2002 yakni : 

(1) Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf 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’iy (5). Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, 
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tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan 

Di daerah Timur Tengah wakaf uang suadah lama dipraktekan di 

Mesir misalnya Universitas Al-Azhar menjalankan akrivitasnya 

dengan menggunakan dana wakaf. Universitas tersebut mengelola 

gudang dan perusahaan di Terusan Suez. Universitas tersebut selaku 

nazhir hanya mengambil hasil untuk keperluan pendidikan bahkan 

pemerintah Mesir pernah meminjam dana wakaf untuk operasional 

pemerintahan . 

Di negara Sudan juga menjalankan wakaf uang sejak 1987, sudan 

membenahi manajemen wakafnya dengan membentuk Badan Wakaf 

yang memiliki kewenangan yang lebih luas termasuk dalam aspek 

pengelolaan wakaf uang . 

M.A. Manan mengangkat kembali konsep Wakaf uang melalui 

pembentukan Social Investment Bank limeted (SIBL) di negara 

Bangladesh yang di kemas dalam mekanisme instrumen Cash Waqf 

Certificate. Ia telah memberikan solusi alternatif dalam mengatasi 

krisis kesejahteraan umat Islam. Dibandingkan dengan wakaf harta 

tidak bergerak lain, wakaf uang memiliki peluang yang lebih besar 

untuk dilakukan moderanisasi 

Di Indonesia sendiri dalam ketentuan undang-undang terdapat dua 

model wakaf uang, yaitu wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan 

wakaf uang untuk selamanya. Wakaf uang jangka waktu tertentu 

haruslah diinvestasikan ke produk perbankan agar lebih aman dan 

memudahkan pihak wakaf dalam menerima uangnya kembali pada 

saat jatuh tempo. Sedangkan wakaf uang untuk selamanya, pihak 
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nazhir memiliki otoritas penuh untuk mengelola dan mengembangkan 

uang wakaf untuk mencapai tujuan wakafnya. Bila kegiatan investasi 

menggunakan dana penghimpunan wakaf, maka atas keuntungan 

bersih usaha hasil investasi ini (yaitu pendapatan kotor dikurangi 

dengan biaya operasional), akan dibagikan sesuai dengan ketentuan 

undang- undang wakaf yaitu 90% keuntungan akan diperuntukkan 

untuk tujuan wakaf (mauquf ‘alaih) dan 10% untuk penerimaan 

pengelola atau nazhir. 

Faktor-faktor internal yang berpengaruh terhadap pengembangan 

wakaf tunai di Indonesia terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Faktor 

yang menjadi kekuatan diantaranya yaitu: 1) Instrumen pengelolaan 

yang variatif, 2) Adanya fatwa MUI dan UU wakaf tunai, 3) 

Kemudahan berwakaf tunai dan zero cost of fund, 4) Memperluas 

basis sumber dana wakaf, dan 5) Konsep fikih wakaf yang fleksibel, 

dinamis dan terbuka. Sedangkan faktor yang menjadi kelemahan 

diantaranya yaitu: 1) Kurangnya sosialisasi tentang wakaf tunai kepada 

masyarakat umum, 2) Kekurangan SDM dan nazhir yang profesional, 

3) Aset wakaf strategis dan potensial belum teridentifikasi dan 

tersertifikasi dengan baik, 4) Jaringan bisnis yang belum kuat, serta 5) 

Tingkat kepatuhan sebagian lembaga wakaf yang masih lemah. 

Faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap 

pengembangan wakaf tunai di Indonesia terdiri dari kesempatan dan 

ancaman. Faktor yang menjadi kesempatan diantaranya yaitu: 1) 

Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, 2) Dukungan 

dari pemerintah dan pemda, 3) Potensi wakaf tunai yang tak 
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terhingga, 4) Minat masyarakat terhadap ekonomi syariah semakin 

tumbuh, dan 5) Banyak munculnya lembaga keuangan syariah dan 

program studi terkait ekonomi Islam di perguruan tinggi negeri dan 

swasta. Sementara itu, faktor-faktor yang menjadi ancaman yaitu: 1) 

Kondisi ekonomi yang tidak menentu, 2) Mayoritas nazhir yang 

masih tradisional, 3) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap 

wakaf tunai, 4) Lemahnya political will pemegang otoritas, dan 5) 

Belum sempurnanya UU wakaf yang ada. 

Sementara wakaf melalui uang adalah wakaf dengan memberikan 

uang untuk dibelikan/dijadikan harta benda tidak bergerak atau harta 

benda bergerak sesuai yang dikehendaki wakif atau program/proyek 

yang ditawarkan kepada wakif, baik untuk keperluan sosial maupun 

produktif/investasi. Dalam menghimpun wakaf melalui uang, harus 

disebutkan peruntukannya misalnya untuk masjid atau untuk mini 

market. Khusus untuk tujuan produktif/investasi, disebutkan juga 

penyaluran keuntungannya atau penerima manfaatnya (mawquf alayh). 

Dalam wakaf melalui uang, harta benda wakafnya adalah 

barang/benda yang dibeli atau diwujudkan dengan dana yang berasal 

dari wakaf melalui uang, yang harus dijaga kelestariannya, tidak boleh 

dijual, diwariskan dan dihibahkan. 

Investasi wakaf melalui uang terikat dengan satu jenis investasi 

yang dikehendaki wakif atau program/proyek wakaf yang ditawarkan 

kepada wakif. Demikian juga dengan wakaf melalui uang untuk 

tujuan sosial yang terikat peruntukannya sesuai kehendak wakif atau 

program/proyek wakaf yang ditawarkan kepada wakif. 
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(5) 

WAKAF DAN EKONOMI SYARIAH 

Prof. Dr. Nurul Huda, SE., MM., M.Si 

 و أَْنفُِسنَا شُُرْورِّ ِمنّْ بِاللِّ َونَعُْوذُّ َونَْستَْغِفُرهُّ َونَْستَِعْينُهُّ نَْحَمُدهُّ للِِّّاْلَحْمدَّ إِنّ 

 أَنّْ أَْشَهدُّ .لَهُّ َهاِديَّ فَلَّ يُْضِللّْ َمنّْوَّ لَهُّ ُمِضلّ  فَلَّ للاُّ يَْهِدهِّ َمنّْ ْعَماِلنَاأَّ َسي ئَاتَِِّّمنّْ

ًدامُّ أَنّ  َوأَْشَهدُّ للاُّ ل ّإِّ لهَّإِّ لَّ دّ  َعلّى َصلّ  اَللُهمّ  .َوَرسُْولُهُّ َعْبُدهُّ َحم   آِلهِّ َوَعلى ُمَحم 

 اْلَكِرْيمِّ ْرآنِّاْلقُّ فِي تَعَالَى للاُّ قَالَّ .الد ْين يَْومِّ لَىإِّ بِِإْحَسانّ  تَبِعَُهمّْ َوَمنّْ ِوأَْصَحابِهِّ

ّتُقَاتِِهَّوَلّّ ََّحقَّ جِّيمِّ يَاّأَي َهاّالَِّذيَنّآَمنُواّاتَّقُواَّّللاَّ ِّ ِمنَّ الشَّْيَطانِّ الرَّّ أَعُوذُّ بِاَللَّ

ْسِلُمونَّ َّوأَنتُمّم  ّإِلَّ  تَُموتُنَّ

Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan 

konsep wakaf secara konkrit tekstual. 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. 

Menurut Imam An-Nawawi penulis kitab Riyadhus Shalihin dan 

Hadist al- arbain wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil 

manfaatnya untuk orang lain serta menggunakannya untuk kebaikan 

dan mendekatkan diri kepada Allah. 

Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf belum banyak dieksplorasi 

semaksimal mungkin, padahal wakaf sangat potensial sebagai salah 

satu instrumen untuk pemberdayaan atau pengembangan ekonomi 

umat Islam. Karena itu, institusi wakaf menjadi sangat penting untuk 

dikembangkan. Apalagi wakaf dapat dikategorikan sebagai ʻamal 


