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Penggunaan wakaf 
uang dengan platform 
crowdfunding 
P2P: pelopor 
perkembangan 
filantropi Islam di 
Indonesia

Dalam filosofi Islam, filantropi – seperti 
banyak aspek kehidupan lainnya, termasuk 
di antaranya pertanian, pendidikan, 
dan kesehatan – berpusat pada nilai-
nilai keutamaan yang memungkinkan 
keuntungan bersama di antara sesama 
manusia, saling berbagi kesejahteraan, 
energi, dan pikiran dalam membantu 
sesama manusia.
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Secara umum, terdapat beberapa bentuk filantropi 
Islam, diantaranya zakat dan wakaf sebagai bentuk 
yang paling umum. Namun, terdapat perbedaan 
penting di antaranya: berbeda dengan zakat yang 
bersifat wajib bagi umat Muslim, wakaf bersifat sunnah 
muakkadah (disarankan, namun tidak diwajibkan). Secara 
khusus, wakaf uang – jenis wakaf bergerak berbasis 
uang – tampak semakin populer di Indonesia karena 
penerapannya dalam pemberdayaan masyarakat, 
pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, 
dan upaya meminimalkan kesenjangan3.

Artikel ini akan mengeksplorasi potensi terkait bagaimana 
mengintegrasikan Wakaf uang (dengan platform 
crowdfunding P2P, terutama dalam konteks melayani 
mustadh’afin (orang yang miskin dan terpinggirkan) yang 
tidak memiliki akses ke bank di Indonesia, dan membahas 
beberapa tantangan yang bisa menjadi penghalang bagi 
proses integrasi ini.

Sekilas tentang wakaf
Terdapat dua dimensi utama dalam filantropi Islam: religi 
dan sosial ekonomi. Dimensi pertama mengacu pada 
kebutuhan memenuhi kewajiban seseorang sebagai wakil 
Allah SWT (Khalifah) dan dalam rangka bertindak sebagai 
Muslim yang baik (hubungan antara manusia dan Tuhan), 
sedangkan yang terakhir mengacu pada aspek ekonomi 
terkait upaya gotong royong sesama manusia (hubungan 
antar manusia). Untuk hidup sejahtera di dunia ini dan 
kelak di akhirat, kedua jenis hubungan tersebut harus 
hadir secara bersamaan.

Sejalan dengan hal tersebut, tujuan kegiatan ekonomi 
dalam filantropi Islam adalah untuk mendukung  
kesejahteraan sosial, dan memastikan terwujudnya 
maslahah (kepentingan bersama). Oleh sebab itu, 
kesejahteraan harus didistribusikan tidak hanya di 
antara kelompok tertentu, melainkan juga kepada yang 
membutuhkan, yatim piatu, dan musafir sesuai ajaran Al 
Quran dalam Surah (QS) 57:7.

Dalam skema wakaf, dana filantropi bukan hanya 
sumbangan amal kepada yang berhak menerima, tetapi 
juga harus dilakukan sesuai amanat wakif (pihak yang 
memberikan wakaf). Secara umum, ada empat jenis 
wakaf uang yang dibedakan berdasarkan motif atau niat 
yang menyertai wakafnya: donasi dengan dasar sebagai 
sumbangan, sebagai pemberian atau penghargaan; 
berbasis ekuitas; dan berbasis pinjaman4.

Terkait erat dengan aktivitas ekonomi 
Walaupun hanya sebagian kecil dari masyarakat yang 
biasanya berpartisipasi dalam skema wakaf mengingat 
3 Uyun Q, "Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf sebagai Konfigurasi Filantropi Islam". Islamuna 2, No. 2 (2015): 218-234.
4 Nur Aqidah Suhaili & Mohd Rizal Palil, "Crowdfunding: A Collaborative Waqf Based Internet Platform". International Journal of Business, Economics and Law 11, No. 5 (2016).
5 Suryani & Yunal Isra, "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqasid Al-Shari’ah". Walisongo 24, No. 1 (2016).
6 H. Lubis, "Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia". IBF: Islamic Business and Finance 1, No. 1 (2020).
7 "BI Sebut Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Sejauh ini Hanya Seputar Tanah". Merdeka. 8 October 2020.   
8 Muhdam Kamaludin, "Gerakan Wakaf Tunai". Koperasi Khairuummah. 30 January 2017.
9 "Wakaf Produktif dan Teknologi Digital Dorong Perekonomian". Republika. 12 December 2018.

sifatnya yang tidak wajib, jenis wakaf ini memiliki peran 
penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan 
kemakmuran masyarakat. Terdapat banyak contoh 
secara historis, misalnya, penggunaan sistem wakaf 
untuk memberikan pendidikan serta layanan penting 
lainnya di era Kekaisaran Ottoman, serta untuk 
membangun jembatan, perumahan, dan infrastruktur 
lainnya di Iran Selatan5.

Di beberapa negara Islam, wakaf adalah bagian 
tak terpisahkan dari aktivitas ekonomi, dan 
perkembangannya seringkali terkait erat dengan 
kondisi atau kebutuhan sosial ekonomi lain di negara 
tersebut. Di Indonesia, sebagai contoh, wakaf biasanya 
berbentuk tanah, sekolah agama atau pesantren, dan 
pemakaman. Demikian pula, munculnya wakaf uang 
mencerminkan kebutuhan likuiditas saat ini terkait sistem 
keuangan nasional Indonesia dan pembiayaan program 
pembangunan perdesaan (lihat “Gerakan Wakaf Uang 
Indonesia”).

Secara keseluruhan, pasar wakaf di Indonesia memiliki 
potensi signifikan yang belum tergali: pada tahun 2019, 
terdapat 224 wali amanat yang terdaftar (Nazhir), tetapi 
hanya sebagian kecil yaitu 12 platform fintech Syariah 
yang terdaftar per November 2020. Lebih dari itu, 
menurut perkiraan Badan Wakaf Indonesia (BWI), total 
potensi penghimpunan wakaf tahunan mencapai Rp180 
triliun, namun hanya Rp400 miliar saja yang terkumpul 
pada 20196.

Wakaf uang, secara khusus, semakin dipandang memiliki 
peran penting dalam stabilisasi pasar keuangan, 
terutama di tengah goncangan ekonomi akibat pandemi 
COVID-19. Bagi banyak pemain industri di Indonesia, 
skema wakaf uang – menurut BWI, dalam UU no. 41/2014 
dan Regulasi no. 1/2019 sebagai instrumen investasi yang 
keuntungannya dialokasikan untuk manfaat sosial (lihat 
Gambar 1) – pada faktanya dianggap sebagai salah satu 
instrumen keuangan paling tepat untuk memperbaiki 
persoalan likuiditas perekonomian saat ini.

Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia saat ini 
sedang menggalakkan gerakan wakaf uang7 berdasarkan 
fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Syariah Nasional MUI 
(Majelis Ulama Indonesia) No. 2/2002 pada tanggal 11 Mei 
20028, yang menetapkan wakaf uang sebagai instrumen 
yang sesuai dengan konsep Syariah untuk meningkatkan 
kesejahteraan orang lain selama hidup mereka di dunia 
dan seterusnya. Pada tahun 2015, Bank Indonesia – 
bekerja sama dengan beberapa lembaga lain- juga merilis 
Waqf Core Principles (WCP) dan meluncurkan sukuk wakaf 
uang9.
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Gambar 1: Gambaran umum mengenai skema wakaf 
uang

Sumber: IslamicMarket.com

Gerakan Wakaf Uang Indonesia 
Pada 28 Desember 2020, Menteri Agama RI Yaqut 
Cholil Qoumas meluncurkan Gerakan Wakaf Uang 
untuk pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian 
Agama. Melalui program ini, Pegawai Negeri Sipil 
dapat berpartisipasi sebagai pemberi wakaf uang 
(wakif ) dengan cara memotong wakaf uang yang telah 
ditetapkan dari gaji mereka dan dibagikan kepada 
penerima yang berhak melalui wali amanat (nadzir) 
yang terdiri atas lembaga filantropi.

Gerakan Wakaf Uang merupakan bagian dari rencana 
strategis kementerian untuk tahun 2020-2024, dan 
pelaksanaannya berpedoman pada Keputusan 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan pada 
tahun 2002 sebagaimana tertuang dalam UU Wakaf 
no. 41/200410. Di masa mendatang, kementerian 
dan lembaga lain diharapkan mengikuti contoh ini 
dengan menerapkan skema wakaf uang serupa untuk 
kepentingan masyarakat di Indonesia secara lebih luas.

Potensi yang belum tergali dari wakaf uang dengan 
platform crowdfunding P2P
Dengan banyaknya warga yang tidak mempunyai akses 
ke bank (mustadh’afin) di Indonesia yang menghadapi 
kendala dalam mengakses fasilitas keuangan - seperti 
instrumen pembiayaan kepemilikan  rumah, akhirnya 
mereka tidak memiliki riwayat kredit atau pembiayaan,hal 
ini menjadi salah satu pintu masuk  untuk menerapkan 
skema wakaf uang yang memungkinkan mereka memiliki 
hunian sendiri. Melalui perpaduan pendanaan wakaf 
uang, subsidi pemerintah, dan sumber pendanaan 
lain – yang dicapai melalui kolaborasi antara nazhir, 
pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait – 
terdapat kemungkinan untuk menciptakan skema 
keuangan baru untuk hunian yang lebih terjangkau bagi 
mustadh’afin.

Secara khusus, bangkitnya aplikasi inovatif fintech, 
seperti platform crowdfunding peer-to-peer (P2P), 
menghadirkan beberapa peluang bagi perkembangan 
program wakaf uang. Saat ini, platform crowdfunding P2P 

telah banyak digunakan di Asia Tenggara, termasuk pasar 
negara Muslim besar, seperti Indonesia dan Malaysia.

Namun, sejauh ini fokus keseluruhan dari skema wakaf 
uang sebagian besar adalah pada penyaluran dana 
untuk kegiatan sosial, dibandingkan pada individu yang 
tidak memiliki akses bank. Sebagai contoh pada platform 
Kitabisa.com yang memungkinkan pemanfaatan untuk 
menyumbang kegiatan sosial, seperti pembangunan 
pesantren, masjid, maupun dukungan dana untuk panti 
asuhan. Pengguna platform dapat menyumbang sesuai 
tujuan yang mereka pilih melalui transfer bank dan 
melacak perkembangan penghimpunan dana dari tujuan 
sosial pilihan mereka melalui platform tersebut.

Kurangnya regulasi yang terintegrasi
Namun, kurangnya regulasi yang terintegrasi tetap 
menjadi tantangan signifikan yang perlu diatasi oleh 
platform crowdfunding P2P yang hendak menawarkan 
skema wakaf uang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 
42/2006 tentang Penegakan UU 41/2004. Lembaga 
Keuangan Syariah, di bawah penunjukan Menteri Agama, 
bertanggung jawab mengawasi skema wakaf uang.

Meskipun lembaga ini bertanggung jawab untuk 
mengelola dan mengembangkan properti wakaf yang 
disumbangkan oleh waqif kepada nazhir melalui investasi 
produk lembaga atau instrumen keuangan Syariah 
lainnya, situasinya menjadi lebih berbeda ketika pemain 
fintech masuk ikut serta.

Secara khusus, kendati struktur wakaf diatur oleh 
Kementerian Agama dan BWI, perusahaan fintech 
berada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
Mengingat tujuan mereka yang berbeda, masing-masing 
lembaga ini memiliki perangkat peraturan yang berbeda 
yang perlu dinavigasi sendiri oleh platform crowdfunding 
wakaf uang P2P.

Isu potensial terkait Syariah
Lebih lanjut lagi, dua pertimbangan penting terkait 
Syariah terus menghambat penggunaan platform 
crowdfunding wakaf uang P2P di Indonesia. Pertama, 
adanya masalah kepatuhan akad Syariah yang timbul 
seiring adanya perbedaan akad/akad yang diatur hukum 
Indonesia, yaitu berdasarkan asas sekuler, hukum sipil; 
dan yang diatur oleh syariah berdasarkan pada asas 
transendental agama sesuai Al Quran dan Al-Hadist. 

Berdasarkan akad yang sesuai Syariah, pihak dalam akad 
– misalnya, peminjam – tidak diatur secara ketat. Pihak ini 
bisa meliputi hampir semua orang, termasuk orang yang 
tidak memiliki akses bank. Hal ini berbeda dengan akad 

10 "Gus Yaqut Launches Cash Waqf for Civil Servant". Tempo. 29 December 2020.
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Gambar 2: Proses crowdfunding P2P konvensional

Sumber: Business Insider

biasa dengan yang layak untuk mengakses pembiayaan 
perbankan. Selain itu,  akad/akad konvensional 
mensyaratkan setiap pihak untuk berusia minimal 17 
tahun, akad Syariah tidak menetapkan batasan usia 
minimum, selagi orang yang berakad tersebut adalah 
orang dewasa yang waras dan cukup sehat untuk 
membuat tindakan hukum.

Kedua, masalah default pembayaran (gagal bayar) atau 
pelunasan awal (Ibra’ ). Oleh karena wakaf adalah dana 
sosial amal yang didasarkan pada konsep kemitraan 
bersama, perlakuan gagal bayar atau pelunasan awal 
berbeda dengan perlakuan dalam konteks perbankan 
Syariah karena penerima wakaf biasanya merupakan 
individu (mustadh’afin) yang tidak memiliki akses 
pembiayaan bank dan dari kelompok sosial ekonomi 
bawah. Oleh sebab itu, tidak mudah untuk menyusun 
akad yang sesuai dengan Syariah dengan menggunakan 
konsep pembiayaan wakaf karena sangat berbeda dari 
akad pada umumnya yang biasanya menggunakan akad 
yang didasarkan pada konsep jual-beli (Al-Bai’ ).
 
Isu utama 
Untuk lebih memahami potensi masalah hukum 
dan Syariah, ada gunanya membandingkan proses 
crowdfunding P2P konvensional (lihat Gambar 2) dengan 
proses crowdfunding wakaf uang P2P (lihat Gambar 3). 
Dalam proses crowdfunding wakaf uang P2P, setidaknya 
terdapat empat pihak: wakif (donor), nazhir (wali), 
penyedia platform crowdfunding P2P, dan penerima 
wakaf uang. Untuk menghindari perselisihan, akad harus 
diterapkan yang jelas. Selain itu, perlu ada mekanisme 
penyelesaian sengketa yang jelas jika terjadi pelanggaran 
oleh salah satu pihak.
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Di bawah skema crowdfunding P2P, kita dapat melihat 
bagaimana sebagian besar sengketa dapat dicegah 
atau diselesaikan dengan mudah. Namun, ketika 
diintegrasikan dengan aspek Syariah dari wakaf uang, 
muncul suatu persoalan penting apakah sengketa hukum 
harus diselesaikan berdasarkan hukum konvensional 
(pengadilan sipil) atau hukum Syariah (pengadilan 
agama). Hal ini perlu diperhatikan jika melihat keputusan 
Mahkamah Konstitusi bahwa sengketa bank Syariah 
harus diselesaikan melalui pengadilan agama, yang 
menyiratkan bahwa semua transaksi wakaf uang melalui 
platform crowdfunding P2P juga harus mematuhi aspek 
dari prinsip-prinsip Syariah.

Oleh karena platform crowdfunding P2P 
mempertimbangkan kemungkinan penggunaan skema 
wakaf uang dengan model yang sesuai dengan prinsip 
dan hukum Syariah, berikut sejumlah isu dan pertanyaan 
penting yang dapat dipertimbangkan:

• Apa saja masalah hukum dalam penerapan wakaf uang 
dengan menggunakan platform crowdfunding P2P?

• Apakah seorang non-Muslim diperbolehkan sebagai 
wakif, seiring fakta bahwa wakaf dianggap sebagai 
donasi?

• Seperti apa seharusnya struktur akad yang tepat 
antara pihak yang mengadakan akad, seperti penyedia 
platform dan nazhir atau nazhir dan penerima?

• Adakah solusi sesuai Syariah yang dapat dicapai bila 
terjadi pelanggaran akad antara penyedia platform dan 
nazhir dan/atau penerima?

• Apakah penerima diperbolehkan, berdasarkan hukum 
Syariah, menggunakan dana yang diberikan waqif 
untuk tujuan yang tidak sesuai amanat waqif?

Dengan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, 
skema wakaf uang berpotensi diterapkan sebagai 
instrumen keuangan yang cepat yang dapat dijadikan 
sebagai jaring keamanan sosial bagi banyak orang yang 
tidak memiliki akses pembiayaan bank di Indonesia 
terutama dalam situasi sulit seperti saat ini. Untuk 
memungkinkan hal ini dapat terwujud, bagaimanapun 
juga perlu ada kolaborasi yang lebih besar antara 
pelaku industri fintech, regulator, cendekiawan Muslim, 
dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk 
memanfaatkan platform crowdfunding P2P sebagai 
mekanisme distribusi skema wakaf uang dalam rangka 
memenuhi kebutuhan sosial Indonesia yang mendesak.

Akhmad Affandi Mahfudz
Akhmad Affandi Mahfudz adalah Sharia Advisory Lead 
di Deloitte Indonesia dan Konsultan Wakaf. Sebelum 
bergabung di Deloitte, ia memimpin tim pengembangan 
Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. 

Silahkan hubungi iddttl@deloitte.com untuk pertanyaan 
lebih lanjut

Gambar 3: Proses crowdfunding wakaf uang P2P

Sumber: International Islamic University Malaysia
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Undang-Undang No. 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah 
disahkan pada 10 Juni 2020 untuk mengamandemen Undang Undang No. 4/2009. 
Undang-undang ini membuka jalan bagi sejumlah perubahan, antara lain terkait 
dengan penetapan wilayah pertambangan, sentralisasi kewenangan, serta perizinan 
usaha pertambangan. Dengan adanya perubahan serta dampak potensial yang 
mengikutinya, perusahaan pertambangan perlu segera meninjau kembali perizinan, 
struktur bisnis, dan praktik operasional mereka untuk memastikan bahwa mereka 
telah sepenuhnya mematuhi hukum yang berlaku. Silakan hubungi kami bila Anda 
tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai publikasi dalam bahasa Inggris ini. 
https://www2.deloitte.com/id/en/pages/tax/articles/id-mining-law-2020.html

Industri makanan dan minuman di Indonesia telah memperlihatkan sumbangsihnya 
terhadap pertumbuhan ekonomi selama masa pandemi. Sektor ini juga menghadapi 
berbagai tantangan termasuk persoalan keamanan pangan. Dalam artikel ini, 
beberapa dampak utama pandemi COVID-19 pada sektor makanan dan minuman 
di Indonesia, dan peran penting aspek kepercayaan dalam bisnis yang dapat 
bertahan di masa mendatang akan dibahas dengan tujuan mendorong mereka dapat 
berkembang dalam kondisi normal baru. Silakan hubungi kami bila Anda tertarik 
untuk mengetahui lebih jauh mengenai publikasi dalam bahasa Inggris ini. 
https://www2.deloitte.com/id/en/pages/consumer-business/articles/id-consumer-
covid19-2020.html

Pandemi COVID-19 mendorong konsumen Indonesia untuk melirik pemanfaatan 
pembayaran digital. Hal ini membuka banyak kesempatan baru bagi usaha mikro, 
kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengadopsi sistem pembayaran nontunai 
melalui Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) yang diluncurkan Bank 
Indonesia sejak tahun 2019. Artikel ini membahas bagaimana QRIS dapat menjadi 
sistem pembayaran digital yang universal di Indonesia dengan memungkinkan 
interoperabilitas di antara berbagai penyedia layanan sistem pembayaran digital, 
selain itu juga membahas berbagai contoh penggunaan potensial lainnya. Silakan 
hubungi kami bila Anda tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai publikasi 
dalam bahasa Inggris ini. 
https://www2.deloitte.com/id/en/pages/technology-media-and-telecommunications/
articles/accelerating-digital-payments-landscape-in-indonesia.html
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