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Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu den-

gan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang ber-

kelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, 

maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif ini

lah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembi

-ayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Pengertian

Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf

dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatka-

n sesuai dengan peruntukannya (mauquf alaih). Orang yang pertama melakukan

perwakafan adalah Umar bin al Khaththab mewakafkan sebidang kebun yang      

subur di Khaybar. Kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan

masyarakat. Tentu wakaf ini adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan

aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat



Skema Wakaf Produktif

Peningkatan
17 Prinsip SDGs



Skema Wakaf Produktif (2)
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Contoh Pengelolaan Wakaf

Produktif yang mendukung SDGs



Contoh Pengelolaan Wakaf

Produktif yang mendukung SDGs





Potensi Wakaf

Wakaf Uang 

180 T
Wakaf Aset Fisik

2.000 T

POTENSI WAKAF INDONESIA PER TAHUN

KNEKS menyebutkan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara paling dermawan menur
ut World Giving Index 2020. Hal itu ditunjukkan dengan tingginya potensi wakaf, termasuk
wakaf uang.
BWI menyebut potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp 180 triliun per tahun. Sement
ara itu berdasarkan nilai valuasi tanah wakaf secara keseluruhan, potensinya telah mencapai
Rp 2.000 triliun.

https://www.tempo.co/tag/wakaf
https://www.tempo.co/tag/wakaf-uang


Realisasi

Jenis Potensi Realisasi %

Wakaf Uang 180 T 200 M 0,1%

Wakaf Aset Fisik 2.000 T 600 M 0,003%

KNEKS mencatat saat ini realisasi wakaf uang sebesar Rp 800M.   Adap
un realisasi tersebut mencakup wakaf Project Based aset fisik sebesar R
p 600 miliar dan sisanya sebesar Rp 200 miliar merupakan endowment 
fund atau berbasis LKS-PWU.

Wakaf uang belum menjamin realisasi wakaf uang nasional karena beb
erapa kendala seperti belum optimal teknologi, hambatan regulasi, su
mber daya minim, dan kurangnya edukasi wakaf.

https://republika.co.id/tag/wakaf
https://republika.co.id/tag/wakaf-uang


Hambatan Pengelolaan Wakaf di Indonesia

Literasi Wakaf masyarakat yang rendah

Kurangnya Profesionalitas Nazhir

Ekosistem wakaf yang belum didukung penuh

Kurangnya Fleksibilitas Wakaf Aset tetap seperti tanah dan bangunan

Kurangnya sosialisasi wakaf kepada masyarakat



Harapan Pengelolaan Wakaf di Indonesia

Penguatan Regulasi

Wakaf

Sosialisasi terkait

Pentingnya Wakaf

Wakaf menjadi

kurikulum

pembelajaran

Pelatihan dan Seleksi

Nazhir

Optimalisasi Teknologi

Wakaf

Adanya Database 

Wakaf Terintegrasi

Adanya Panduan dan 

Pengawasan Tata Kelola 

Nazhir

Melibatkan Wakaf

sebagai salah satu

kebijakan Fiskal

Pemerintah



Isu Terkini Terkait Wakaf
Microfinance-Waqf

Waqf Asset Management

Waqf Sustainability

Waqf Property Development

Performance Measurement for Waqf 

Waqf Information System

Waqf and Macro-economics



Manajemen

Wakaf

Tata Kelola Wakaf

yang Efektif

Manajemen Wakaf terdiri dari (1) manajemen penghimpunan, (2) manajemen
pendayagunaan, (3) manajemen pendistribusian, (4) manajemen risiko



Manajamen Penghimpunan Wakaf

Manajemen penghimpunan wakaf terkaitd engan proses membangun la
ngkah strategis/metode untuk mencapai tujuan penghimpunan. 

Metode penghimpun

Direct Fundraising

Cara funsraising yang melibatkan wakif

secara langsung. Contoh: telefundraising

Indirect Fundraising

Metode yang bertujuan untuk

membentuk citra lembaga wakaf



Lanjutan..

Hal-hal yang penting untuk diperhatikan dalam manajemen
penghimpunan:

• Analisis kebutuhan

• Segmentasi calon wakif

• Indentifikasi profil wakif

• Produk wakaf

Sumber: Badan Wakaf Indonesia



Manajemen Pendayagunaan

Manajemen pendayagunaan wakaf adalah proses untuk memastikan
pendayagunaan wakaf yang optimal.

Prinsip-prinsip dalam manajemen pendayagunaan wakaf meliputi:

❑ Peruntukan wakaf, termasuk membuat analisis studi kelayakan peruntukan
wakaf

❑ Strategi untuk mengatasi pendayagunaan wakaf untuk menghasilkan laba
yang optimal

❑ Pendayagunaan wakaf melalui cara pembiayaan

Sumber: Buku Wakaf oleh Bank Indonesia



Manajemen Pendistribusian Manfaat Wakaf

• Kebijakan distribusi manfaat kepada mauquf alaih, yang mencakup ke
bijakan peruntukan yang diikrarkan wakif, yang mengacu pada perunt
ukan wakaf menurut peraturan yang berlaku. Peruntukan wakaf menu
rut peraturan yaitu untuk kesehatan, pendidikan dan kemslahatan um
at yang sesuai dengan prinsip shariah.

• Kriteria mauquf alaih, yang berisikan kriteria mauquf alaiah yang menj
adi priroritas.

Sumber: Buku Wakaf oleh Bank Indonesia



Manajemen Risiko

• Berkaitan dengan risiko reputasi nadhzir dan risiko kelhilangan wakif

• Mitigasi risiko dimulai dari identifikasi, penilaian, evaluasi, monitor, 

pelaporan,, dan controlling.

Risiko Reputasi

•Berkaitan dengan risiko operasi dan kepatuhan syariah

•Penggunaansistem informasi teknologi dapat membantu meminimalkan risiko

operasional

Risiko Operasional

•Nadzhir harus memiliki perencanaan yang baik, termasuk adanya database 

mauquf alaih, untuk menghindari kegagalan dalam pendayagunaandan

pendistribusian manfaat kepada mauquf alaih

Risiko Pendistribusian

Manfaat Wakaf



Lanjutan..

• Proses manajemen risiko pembiayaan

mempertimbangkankondisi makro ekonomi, risiko

gagal bayar, dll. 

Risiko Pembiayaan

• Analisis risiko pasar yang meliputi kondisi makro

dan mikro ekonomi yang berpengaruh terhadap

pendayagunaan dan pendistribusian manfaat wakaf

Risiko Pasar

Sumber: Buku Wakaf oleh Bank Indonesia
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