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. ممه دور للناظر الوقف أموال إدارة عند الواقع في بل. الوقف أركان من ركنا ليس الناظر
 أموال إدارة تتأخر أو تتقدم حيث الناظر مهنية إلى قويا اعتمادا الوقف أموال إدارة تعتمد

 و الشروط من الناظر في البد. للوقف ناظرا نفر أي يصبح أن يمكن ال لذلك. الوقف
 تحمل يستطيع حتى القانونية المؤسسة أو الجمعية أو الفرد من الناظر كان سواء المعايير

 عمل و تنميتها، و الوقف أموال إدارة و حفظ الناظر واجبات من. الواقف نم المسؤولية
 و الوقف، منفعة توزيع و الوقف، أموال إدارة من الرسومات دفع و الواقف، من الشروط
 الناظر يستطع لم إذا و. األمانة كلها هذه و للناس، ينفع حتى هدمه عند الوقف مال إصالح

الوقف نظارة من الناظر عزل فيلزم مهمتها، تحمل أثناء األمانة هذه أداء  

 

Abstract 

 

Nazhir in waqf activities does not constitute one of its principle 
(rukn). But, in its execution or implementation of asset management, 
Nazhir has a very central role. The development and decrease of waqf 
assets management is depended on nazhir. Therefore, not all people 
deserve to be Nazhir. There are specific criteria that must be met if a 
person or institution is to be assigned as Nazhir. Such criteria must be 
fulfilled in order that Nazhir be able to carry out the mandate given by 
waqif. Among the weigh that must bear the responsibility of Nazhir is to 
manage and maintain the waqf property, carry out the terms of wakif, 
preserve and defend the waqf property, pay the liabilities due to the 
management of waqf, distribute the results of the management of waqf, 
as well as repair damaged assets for the restoration of benefit. That is the 
mandate that must be embraced. If in the middle of the way, Nazhir were 
unable to carry out the mandate, he may be dismissed. 
                                                           

  Direktur Jenderal Peraturan dan Perundang-undangan Depkum HAM. Ketua Divisi 
kelembagaan Badan Wakaf Indonesia  



 

 

A. Pendahuluan 

Legalitas merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam 

kegiatan apapun.  Legalitas menjadikan kegiatan tersebut kuat secara hukum 

sesuai dengan peraturan yang ada. Wakaf sebagai salah satu instrumen dalam 

ekonomi Islam merupakan suatu kegiatan filantropi yang legal diatur dalam 

undang-undang negara. Wakaf, merupakan sentral voluntary ekonomi Islam 

yang berfungsi sebagai  asset konstruksi  pembangunan demi kesejahteraan 

masyarakat.  Pada prinsipnya wakaf  merupakan anjuran kepada si kaya untuk 

memperlihatkan orang-orang yang kurang mampu dengan cara mendermakan 

dana abadi yang dikelola, dan hasilnya dimanfaatkan untuk membantu 

kebutuhan, membina dan mengangkat derajat manusia.1 

Wakaf yang selama ini  dipahami oleh umat hanyalah wakaf tanah yang 

diatur peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah 

Milik. Peluang untuk wakaf yang ada setelah majelis Ulama Indonesia  

mengeluarkan tentang Fatwa  Wakaf Uang tahun 2002. Peluang  yang lebih 

besar  muncul akhir-akhir  ini dengan disahkannya Undang-undang Nomor 41 

Tentang Wakaf. Undang-undang tersebut mengatur berbagai hal penting bagi 

pemberdayaan dan pengembangan  harta wakaf secara produktif. Benda wakaf 

dalam Undang-undang ini tidak hanya dibatasi  pada benda tidak bergerak saja, 

tetapi juga benda bergerak, seperti uang, logam mulia surat berharga, 

kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain 

sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan. Lebih lanjut dalam 
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pasal 43 Undang-undang ini dipertegas bahwa pengeloaan dan pengembangan 

harta benda wakaf oleh nazhir wakaf dilakukan secara produktif.2 

Lahirnya undang-undang wakaf memberikan harapan kepada semua 

pihak dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, disamping untuk 

kepentingan peribadatan dan sarana sosial lainnya. 

Dalam rangka mencapai tujuan wakaf yang dikehendaki wakif, nazhir 

(pengelola wakaf) bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan harta 

wakaf. Dengan kata lain nazhir merupakan manajer wakaf yang  bertanggung 

jawab terhadap pemeliharaan, pengelolaan dan pendistribusian manfaat wakaf 

kepada  sasaran yang dikehendaki. Dalam berbagai kitab fiqh, ketika membahas 

tentang rukun wakaf tidak satupun ulama yang menyatakan nazhir wakaf 

sebagai rukun wakaf.  

Dalam literatur fiqh, pengelola wakaf disebut dengan nazhir yang berarti 

pemelihara,3 manajer, administrator atau yang disebut dengan mutawalli yang 

berarti pengelola,4 manajer, yang diberi kuasa, berkomitmen, dan eksekutif. 

Nazhir adalah orang yang ditugasi mengelola, memelihara dan 

mengembangkan harta wakaf. 

 Selanjutnya persoalan yang menyangkut siapa yang akan melakukan 

perawatan, pengurusan dan pengelolaan asset wakaf yang dalam istilah fikih 

dikenal dengan nazhir wakaf termasuk hal yang sangat krusial. Hal itu karena 
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asset wakaf adalah amanah Allah  yang terletak di tangan nazhir. Oleh sebab itu 

nazhir adal orang yang bertangung jawab  terhadap harta yang dipegangnya, 

baik terhadap harta wakaf itu sendiri, maupun terhadap hasil dan upaya 

pengembangannya. Setiap kegiatan nazhir terhadap  harta wakaf harus dalam 

pertimbangan kesinambungan harta  wakaf untuk mengalirkan manfaatnya 

untuk kepentingan mauquf ‘alaih. 

Pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan secara 

terus menerus menuntut untuk mencari alternatif solusi  yang dapat 

mendorongnya lebih cepat. Salah satu alternatif solusi  itu adalah mobilisasi  

dan optimalisasi peran wakaf secara efektif. Oleh karenanya, secara pasti 

dibutuhkan  peran nazhir wakaf (pengelola wakaf) yang amanah, professional 

sehingga penghimpunan, pengelolaan dan pengalokasian dana wakaf menjadi 

optimal. Harta wakaf sebagai asset utama, tentu harus dikelola dengan baik dan 

amanah sehingga potensi yang dikandung harta wakaf itu dapat digali dan 

disalurkan  kepada tujuan wakaf.  

Selain paradigma bentuk harta yang diwakafkan, pengelolaan dan 

peruntukannya begitu juga dengan pemilihan nazhir oleh wakif, merupakan 

bagian penting dalam upaya optimalisasi peran wakaf dalam mensejahterakan  

umat. Nazhir menjadi pihak sentral dari pengelolaan wakaf karena berhasil 

tidaknya pengeloaan harta wakaf sangat sangat terkait dengan kapasitas dan 

integritas nazhir itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai instrument yang paling 

penting dalam pengeloaan wakaf, nazhir tentu harus memenuhi kriteria yang 

memungkinakn harta wakaf dapat dikelola dengan baik. Untuk dapat 

melaksanakan tugasnya sebagai pengelola harta wakaf  dnegan baik dan 

profesional, nazhir haruslah orang yang memenuhi kriteria dan persyaratan 

nazhir baik secara fiqh maupun peraturan perundang-undangan. Adapun syarat 



nazhir: 1) Adil dalam pengertian melaksanakan perintah agamadan menjauhkan 

larangannya. Ini merupakan persayaratan  yang diajukan mayoritas ulama selain 

Hanabilah. 2) mempunyai keahlian, yaitu kemampuan  personalitas yaitu baligh 

dan berakal dan kemampuan untuk memeliharan dan mengelola harta wakaf. 

Namun para ulama tidak mensyaratkan laki-laki terhadap nazhir wakaf karena 

Umar ibn Khattab  pernah berwasiat kepada hafsah untuk memelihara 

wakafnya. 3) Islam, namun dikalangan Hanafiyah tidak mempersyartkan Islam 

sebagai nazhir. 

Persayaratan nazhir secara fiqh ini merupakan dasar bagi pemikiran 

undang-undang wakaf kontemporer. Nazhir diposisikan pada tempat yang 

sangat penting  bagi pengembangan wakaf. Inovasi pengembangan asset wakaf 

juga sangat tergantung kreativitas nazhir. Karena itu undang-undang wakaf 

member criteria lebih ketat kepada nazhir. Dia bukan hanya asal tokoh 

masyarakat, sesepuh desa, kiai, atau ulama melainkan juga harus 

berkemampuan manajerial.  

Dalam undang-undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan 

bahwa nazhir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum yang 

dipersyaratkan 1) Warga Negara Indonesia, 2) Beragama Islam, 3)Dewasa, 4) 

Amanah, 4) Mampu sacara jasmani dan rohani dan 6)Tidak terhalang 

melakukan perbuatan hukum. Untuk nazhir yang berbentuk organisasi 

ditambahkan dengan haruslah organisasi yang bergerak di bidang sosial, 

pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.5 

Sedangkan untuk nazhir yang berbentuk badan hukum ditambahkan 

dengan persayaratan adalah badan hukum Indonesia yang dibentuks esuai 
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dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan badan hukum itu 

bergerak di bidang sosial, pendidikan,kemasyarakatan dan/atau keagamaan 

Islam. Peran nazhir sangat menentukan berfungsi atau tidaknya harta wakaf. 

Yang menjadi masalah dalah hal ini dalah siapakah nazhir yang tepat  untuk 

mengelola wakaf uang secara produktif? Sebagai salah satu 

lembagaperekonomian umat dan salah satu instrument  moneter Islami yang 

snagat potensial, wakaf uang seharusnya dikelola oleh para nazhir professional.  

Dalam masalah pengeloaan wakaf, menurut Uswatun Hasanah, 

nazhirnya tidak bias disamakan dengan nazhir wakaf tanah milik. Nazhir wakaf 

tanah milik dapat dilakukan oleh kelompok orang atau badan hukum , 

sedangkan wakaf uang sebaiknya dilakukan oleh lembaga professional dengan 

criteria :1) mempunyai  kemampuan akses yang cepat kepada wakif. 2) 

mempunyai kemampuan melakukan investasi harta wakaf. 3) mempunyai 

kemampuan adminstrasi  beneficiary. 4) mempunyai kemampuan melakukan 

distribusi  hasil investasi harta wakaf. 5) mempunyai kredibilitas di masyarakat 

dan beroperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga 

mudah diawasi dan dikontrol.6 Melalui pendekatan Total Quality Management 

(TQM), nazhir yang mengelola wakaf uang  tentu harus (1) Amanah, 

akuntabilitas dan transparansi, (2) memahami hukum wakaf  dan peraturan 

perundang-undangannya, (3) memahami dan mempunyai pengetahuan tentang 

prinsip ekonomi dan keuangan suariah, (4) memiliki kemampuan dan 

pengalaman mengelola keuangan secara professional sesuai dengan prinsip 

syariah, (5) memiliki komitmen dan kemampuan mengembangkan wakaf itu 

dengan baik dan mendistribusikannya sesuai dengan kehendak wakif, (6) 

memiliki reputasi keuangan  dalam masyarakat dalam arti tidak pernah terlibat 
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masalah kredit macet (black  list) dan tidak dinyatakan pailit atau tidak menjadi 

pengurus perusahaan yang dinyatakan bermasalah secara hukum. 

Disamping itu, lembaga profesioanl yang dapat memenuhi  persyaratan 

tersebut haruslah lembaga yang diyakini mampu mengelola wakaf uang dan 

menfungsikan wakaf sebagaimana mestinya. Dengan berbagai persyaratan 

diatas,  sesuai dengan Undang-undang Nomor.41 Tentang wakaf, diharapkan 

wakaf uang yang terkumpul dapat dikembangkan melalui berbagai investasi 

sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh mauquf ‘alaih terutama fakir miskin 

sehingga bisa membantu program pemerintah dalam rangka pengentasan 

kemiskinan. Berdasarkan pengertian dan kriteria yang harus dimiliki oleh 

seorang nazhir ini, jelas dalam perwakafan nazhir memegang peranan yang 

sangat penting. Agar harta wakaf  dapat berfungsi sebagaimana mestinya,   

  

 

 

B. Tak Semua Pantas Jadi Nazhir 

Dalam rangka mencapai tujuan wakaf yang dikehendaki wakif, nazhir 
(pengelola wakaf) bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan harta 
wakaf. Dengan kata lain nazhir merupakan manajer wakaf yang  bertanggung 
jawab terhadap pemeliharaan, pengelolaan dan pendistribusian manfaat wakaf 
kepada  sasaran yang dikehendaki. Dalam berbagai kitab fiqh, ketika membahas 
tentang rukun wakaf tidak satupun ulama yang menyatakan nazhir wakaf 
sebagai rukun wakaf.  

Dalam literatur fiqh, pengelola wakaf disebut dengan nazhir yang berarti 
pemelihara,7 manajer, administrator atau yang disebut dengan mutawalli yang 
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berarti pengelola,8 manajer, yang diberi kuasa, berkomitmen, dan eksekutif. 
Nazhir adalah orang yang ditugasi mengelola, memelihara dan 
mengembangkan harta wakaf. 

 Selanjutnya persoalan yang menyangkut siapa yang akan melakukan 
perawatan, pengurusan dan pengelolaan asset wakaf yang dalam istilah fikih 
dikenal dengan nazhir wakaf termasuk hal yang sangat krusial. Hal itu karena 
asset wakaf adalah amanah Allah  yang terletak di tangan nazhir. Oleh sebab itu 
nazhir adalah orang yang bertangung jawab  terhadap harta yang dipegangnya, 
baik terhadap harta wakaf itu sendiri, maupun terhadap hasil dan upaya 
pengembangannya. Setiap kegiatan nazhir terhadap  harta wakaf harus dalam 
pertimbangan kesinambungan harta wakaf untuk mengalirkan manfaatnya 
untuk kepentingan mauquf ‘alaih. 

Pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan secara 
terus menerus menuntut untuk mencari alternatif solusi  yang dapat 
mendorongnya lebih cepat. Salah satu alternatif solusi  itu adalah mobilisasi  
dan optimalisasi peran wakaf secara efektif. Oleh karenanya, secara pasti 
dibutuhkan  peran nazhir wakaf (pengelola wakaf) yang amanah, professional 
sehingga penghimpunan, pengelolaan dan pengalokasian dana wakaf menjadi 
optimal. Harta wakaf sebagai asset utama, tentu harus dikelola dengan baik dan 
amanah sehingga potensi yang dikandung harta wakaf itu dapat digali dan 
disalurkan  kepada tujuan wakaf.  

Selain paradigma bentuk harta yang diwakafkan, pengelolaan dan 
peruntukannya begitu juga dengan pemilihan nazhir oleh wakif, merupakan 
bagian penting dalam upaya optimalisasi peran wakaf dalam mensejahterakan  
umat. Nazhir menjadi pihak sentral dari pengelolaan wakaf karena berhasil 
tidaknya pengeloaan harta wakaf sangat sangat terkait dengan kapasitas dan 
integritas nazhir itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai instrument yang paling 
penting dalam pengeloaan wakaf, nazhir tentu harus memenuhi kriteria yang 
memungkinakn harta wakaf dapat dikelola dengan baik.  

Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai pengelola harta wakaf  
dnegan baik dan profesional, nazhir haruslah orang yang memenuhi kriteria dan 
persyaratan nazhir baik secara fiqh maupun peraturan perundang-undangan. 
Adapun syarat nazhir: 1) Adil dalam pengertian melaksanakan perintah 
agamadan menjauhkan larangannya. Ini merupakan persayaratan  yang diajukan 
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mayoritas ulama selain Hanabilah. 2) mempunyai keahlian, yaitu kemampuan  
personalitas yaitu baligh dan berakal dan kemampuan untuk memeliharan dan 
mengelola harta wakaf. Namun para ulama tidak mensyaratkan laki-laki 
terhadap nazhir wakaf karena Umar ibn Khattab  pernah berwasiat kepada 
hafsah untuk memelihara wakafnya. 3) Islam, namun dikalangan Hanafiyah 
tidak mempersyartkan Islam sebagai nazhir. 

Persayaratan nazhir secara fiqh ini merupakan dasar bagi pemikiran 
undang-undang wakaf kontemporer. Nazhir diposisikan pada tempat yang 
sangat penting  bagi pengembangan wakaf. Inovasi pengembangan asset wakaf 
juga sangat tergantung kreativitas nazhir. Karena itu undang-undang wakaf 
member criteria lebih ketat kepada nazhir. Dia bukan hanya asal tokoh 
masyarakat, sesepuh desa, kiai, atau ulama melainkan juga harus 
berkemampuan manajerial.  

Dalam undang-undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan 
bahwa nazhir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum yang 
dipersyaratkan 1) Warga Negara Indonesia, 2) Beragama Islam, 3)Dewasa, 4) 
Amanah, 4) Mampu sacara jasmani dan rohani dan 6)Tidak terhalang 
melakukan perbuatan hukum. Untuk nazhir yang berbentuk organisasi 
ditambahkan dengan haruslah organisasi yang bergerak di bidang sosial, 
pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.9 

Sedangkan untuk nazhir yang berbentuk badan hukum ditambahkan 
dengan persayaratan adalah badan hukum Indonesia yang dibentuks esuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan badan hukum itu 
bergerak di bidang sosial, pendidikan,kemasyarakatan dan/atau keagamaan 
Islam. Peran nazhir sangat menentukan berfungsi atau tidaknya harta wakaf. 
Yang menjadi masalah dalah hal ini dalah siapakah nazhir yang tepat  untuk 
mengelola wakaf uang secara produktif? Sebagai salah satu 
lembagaperekonomian umat dan salah satu instrument  moneter Islami yang 
snagat potensial, wakaf uang seharusnya dikelola oleh para nazhir professional.  

Dalam masalah pengeloaan wakaf, menurut Uswatun Hasanah, 
nazhirnya tidak bias disamakan dengan nazhir wakaf tanah milik. Nazhir wakaf 
tanah milik dapat dilakukan oleh kelompok orang atau badan hukum , 
sedangkan wakaf uang sebaiknya dilakukan oleh lembaga professional dengan 
criteria :1) mempunyai  kemampuan akses yang cepat kepada wakif. 2) 
mempunyai kemampuan melakukan investasi harta wakaf. 3) mempunyai 
kemampuan adminstrasi  beneficiary. 4) mempunyai kemampuan melakukan 
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distribusi  hasil investasi harta wakaf. 5) mempunyai kredibilitas di masyarakat 
dan beroperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga 
mudah diawasi dan dikontrol.10  

Melalui pendekatan Total Quality Management (TQM), nazhir yang 
mengelola wakaf uang  tentu harus (1) Amanah, akuntabilitas dan transparansi, 
(2) memahami hukum wakaf  dan peraturan perundang-undangannya, (3) 
memahami dan mempunyai pengetahuan tentang prinsip ekonomi dan 
keuangan suariah, (4) memiliki kemampuan dan pengalaman mengelola 
keuangan secara professional sesuai dengan prinsip syariah, (5) memiliki 
komitmen dan kemampuan mengembangkan wakaf itu dengan baik dan 
mendistribusikannya sesuai dengan kehendak wakif, (6) memiliki reputasi 
keuangan  dalam masyarakat dalam arti tidak pernah terlibat masalah kredit 
macet (black  list) dan tidak dinyatakan pailit atau tidak menjadi pengurus 
perusahaan yang dinyatakan bermasalah secara hukum. 

Di samping itu, lembaga profesioanl yang dapat memenuhi  persyaratan 
tersebut haruslah lembaga yang diyakini mampu mengelola wakaf uang dan 
menfungsikan wakaf sebagaimana mestinya. Dengan berbagai persyaratan 
diatas,  sesuai dengan Undang-undang Nomor.41 Tentang wakaf, diharapkan 
wakaf uang yang terkumpul dapat dikembangkan melalui berbagai investasi 
sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh mauquf ‘alaih terutama fakir miskin 
sehingga bisa membantu program pemerintah dalam rangka pengentasan 
kemiskinan.  

Berdasarkan pengertian dan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang 
nazhir ini, jelas dalam perwakafan nazhir memegang peranan yang sangat 
penting. Agar harta wakaf  dapat berfungsi sebagaimana mestinya, 
keberlangsungan harta wakaf dan manfaatnya dapat diarahkan untuk 
pemberdayaan ekonomi umat. Harta wakaf tentu harus dipelihara dan dikelola 
oleh orang yang punya kepribadian yang baik dan mempunyai keahlian 
manajerial yang handal.  

 

C. Nazhir sebagai Pilar Utama 

Inti ajaran yang terkandung dalam wakaf menghendaki agar harta wakaf 
itu tidak dibiarkan tanpa hasil. Karena semakin banyak hasil harta wakaf yang 
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dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang akan mengalir 
kepada wakif. Berdasarkan hal tersebut, pengembangan harta wakaf secara 
produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelolanya 
(nazhir). Nazhir wakaf sebagai orang yang diberi wewenang dalam pengurusan 
harta wakaf mempunyai tanggung jawab untuk mengenai hal-hal berikut di 
bawah ini: 

1. Mengelola dan memelihara harta wakaf 

Kewajiban utama seorang nazhir adalah melakukan pengelolaan dan 
pemeliharaan harta wakaf. Sebab mengabaikan pemeliharaan harta wakaf akan 
berakibat pada kerusakan dan menghilangkan fungsi wakaf. Karena itu, para 
fuqaha sepakat bahwa tugas pertama nazhir wakaf adalah memlihara harta 
wakaf. Memelihara dan mengelola harta wakaf ini harus didahulukan dari 
membagi hasil wakaf kepada mustahik.11 

Dalam pengelolaan dan upaya pengembangan harta wakaf, nazhir dapat 
melakukannya dengan cara: Pertama, menyewakan harta wakaf jika hal itu akan 
mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya.12 Hasilnya 
dapat digunakan untuk membiayai hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan 
harta wakaf dan disalurkan kepada mustahik.13 Kedua, menanami tanah wakaf 
untuk pertanian atau perkebunan, baik dengan cara menyewakan atau dengan 
cara kerjasama bagi hasil,14 seperti muzara’ah dan masaqah, ataupun nazhir 
sendiri yang mengelola tanah tersebut. Bentuk kegiatan ini jelas akan memberi 
dampak positif bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

Ketiga, membangun bangunan di atas tanah wakaf.15 Untuk 
pengembangan harta wakaf, nazhir dapat membangun bangunan seperti 
pertokoan atau perumahan di atas tanahh wakaf untuk disewakan, walaupun 
wakif tidak memberikan syarat apapun. Hal ini dilakukan karena terdapat 
kemaslahatan yang lebih utama dan manfaat yang lebih besar akan dapat 
dirasakan oleh mustahik.  

                                                           
11 Muhammad Mustafa Syalabi, Muhadharat fi al-Waqf wa al-Washiyah, h. 127-128. 

Lihat juga,  
Muhammad Kamaluddin Imam, Al-Washiyah wal- Waqf fi al-Islam Maqashid wa 

Qawaid, h, 320.  
12 Ibn Abidin, Rad al-Mukhtar al al-Dar al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar, h. 605.  
13 Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Ahkam al-Waqf fi al-Syariah al-Islamiyah, 

juz 2, h. 199.  
14 Muhammad Mustafa Syalabi, Muhadharat fi al-Waqf wa al-Washiyyah, h. 121.  
15 Muhammad Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah al-Fazh al-Manhaji, 

juz 10, h. 179.  



Keempat, mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf. Untuk 
kepentingan mustahik, nazhir dapat mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf 
menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi para fakir miskin dan mustahik. 
Misalnya jika harta wakaf itu berupa rumah, nazhir dapat mengubahnya 
menjadi apartemen, ataupun pertokoan, ataupun bentuk lain yang ia kehendaki 
selama hal itu tetap sesuai dengan ketentuan dari wakif dan tujuan wakaf.16    

Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf harus 
berusaha memelihara harta wakaf dan hasilnya secara hati-hati.17 Namun ia 
tidak bileh menyalahi persyaratan yang ditentukan oleh wakif. Artinya, ia tidak 
berhak mentasyarrufkan harta wakaf untuk kepentingan priadi atau 
keluarganya, berhutang atas nama wakaf, menggadaikan harta wakaf, 
meminjam harta wakaf, dan mengizinkan orang lain menetap di rumah wakaf 
tanpa bayaran dan tanpa alasan syar’i,18 karena ia terkait dengan ketentuan yang 
dpersyaratkan wakif.  

Dalam konteks ini, perlu dipertanyakan darimana sumber dana untuk 
menlakukan pemeliharaan harta benda wakaf? Jika wakif menyediakan dana 
khusus untuk itu, nazhir hendaknya menggunakan yang telah disiapkan wakif 
untuk pengelolaan harta wakaf, baik dana itu berasal dari harta miliknya 
ataupun biaya pemeliharaan harta wakaf diambil dari hasil wakaf itu sendiri.19  

Bila harta wakaf keadaannya sudah siap untuk dimanfaatkan seperti 
rumah yang siap untuk disewakan atau tanah yang siap untuk ditanami, dana 
pemeliharaan dapat diambil dari hasil harta wakaf itu sendiri. Jika harta wakaf 
membutuhkan dana pemeliharaan, nazhir harus memperioritaskan perawatan 
daripada membaginya kepada mustahik. Bila harta wakaf digunakan untuk 
sarana umum seperti masjid, nazhir dapat menggunakan hasil wakaf untuk 
kepentingan pembangunan dan perawatan masjid. Akan tetapi, bila masjid tidak 
mempunyai sumber dana maka ana perawatan dapat diperoleh dari kas negara 
(baitul mal).20 

2. Melaksanakan syarat dari wakif yang tidak menyalahi hukum syara’. 

Nazhir harus melaksanakan dan mengikuti syarat-syarat dari wakif yang 
sesuai dengan hukum, sehingga nazhir tidak diperkenankan melangarnya 

                                                           
16 Abid Abdullah al-Kabisi, juz 2, h. 202. 
17 Jalaluddin al-Mahalli, Qulyubi wa Amirah, jilid III, h. 109. 
18 Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, juz 2, h. 204-209. 
19 Abi Zakariya Muhyiddin ibn Syaraf al-Nawawi, al-Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab, 

juz 16, h. 263.  
20 Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, juz 2, h. 188-194. 



kecuali ada faktor lain yang membolehkannya. Seperti adanya kemaslahatan 
yang mendorong nazhir untuk melanggar syarat tersebut. Hal itu diajukan dan 
disetujui pengadilan. Para fuqaha menetapkan syarat yang dibuat oleh wakif ini 
sama dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syari’.21 

3. Menjaga dan mempertahankan harta wakaf.  

Nazir wajib dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan harta wakaf 
dari sengketa dengan pihak lain. Usaha ini dapat dilakukan sendiri atau dengan 
bantuan pihak lain, seperti wakilnya atau dengan pengacara.  

4. Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil 
wakaf itu sendiri.  

Agar eksistensi dan keberlangsungan harta wakaf tetap terpelihara, 
nazhir berkewajiban melunasi segala kewajiban yang berkaitan dengan harta 
wakaf, seperti pajak, gaji pengelola dan pengacara, biaya persidangan, hutang 
akibat biaya perawatan, dan lain sebagainya yang diambil dari pendapatan atau 
hasil produksi harta wakaf. Pelunasan itu harus diperioritaskan dari pada 
membagi hasil wakaf kepada para mustahik.22 

5. Mendistribusikan hasil atau manfaat wakaf kepada pihak-pihak yang 
berhak menerimanya.  

Nazhir harus mendistribusikan hasil wakaf kepada pihak-pihak yang 
berhak menerimanya. Nazhir harus mendistribusikan hasil wakaf kepada para 
mustahik. Pembagian hasil wakaf harus dilakukan sesegera mungkin oleh 
nazhir wakaf, kecuali ada kebutuhan mendesak, seperti biaya perawatan harta 
benda wakaf yang menurut hasil wakaf dialokasikan untuk kepentingan 
tersebut, atau melunasi kewajiban yang berkaitan dengan harta wakaf. Karena 
hal itu harus didahulukan ketimbang menyerahkan kepada para mustahik. 
Semua ketentuan pendistribusian hasil wakaf kepada para mustahik harus 
berdasarkan ketentuan yang diprasyaratkan wakif.  

6. Memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat. 

Nazhir bertanggung jawab atas kerusakan harta benda wakaf yang 
disebabkan kelalaiannya dan berdasarkan hak ini ia dapat diberhentikan dari 
jabatannya itu. Jika nazhir melakukan pengkhianatan atau mengelola harta 
wakaf dengan tidak patut yang menyebabkan harta wakaf rusak, tugas 

                                                           
21 Ahmad al-Hajji al-Kurdi, al-Ahwal al-Syakhsiyyah, h. 213.  
22 Ahmad al-Hajji al-Kurdi, al-Ahwal al-Syakhsyiyyah, h. 213.   



mengelola harta wakaf dicabut oleh hakim (pemerintah) dan menyerahkannya 
kepada orang lain.23  

Tugas nazhir wakaf ini lebih diperinci pada pasal 11 Undang-undang 
No. 41 tahun 2004. Nazhir mempunyai tugas: 1) Melakukan 
pengadministrasian harta benda wakaf, 2) mengelola dan mengembangkan 
harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, 3) 
mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, 4) melaporkan pelaksanaan 
tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.24 

Dengan demikian, tanggung jawab nazhir tidak hanya sekedar 
memelihara dan mempertahankan keberadaan harta wakaf saja, tetapi juga 
bertanggung jawab memproduktifkan harta wakaf. Dengan cara seperti ini 
manfaat wakaf tidak hanya kepentingan sosial keagamaan semata, tetapi juga 
dapat diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi umat.  

 

D. Nazhir Bisa Diberhentikan 

Para ulama para umumnya berpendapat apabila nazhir berkhianat tidak 
amanah atau tidak mampu ataupun muncul kefasikan pada dirinya, seperti 
minum minuman keras, membelanjakan harta wakaf pada hal-hal yang tidak 
berguna, atau bila nazhir mengundurkan diri, maka wakif atau pemerintah dapat 
memberhentikan nazhir dari tugasnya dan menyerahkan perwalian kepada 
orang yang bersedia memgang tanggung jawab pengelolaan wakaf. 

Menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, nazhir 
diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain apabila: 1) meninggal dunia bagi 
nazhir perseorangan, 2) bubar atau dibubarkan bagi nazhir organisasi atua 
badan hukum, 3) atas permintaan sendiri, 4) nazhir tidak melaksanakan 
tugasnya sebagai nazhir dan/atau melanggar ketentuan peraturan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, 5) dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan 
yang telah mempunyai hukum tetap.25 Adapun pemberhentian nazhir, menurut 
undang-undang ini dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia.  

Dengan demikian nazhir dapat diberhentikan atau dibebastugaskan 
apabila: 1) mengundurkan diri dari tugasnya sebagai nazhir, 2) berkhianat dan 
tidak memegang amanah wakaf, termasuk dalam hal ini adalah mengelola harta 

                                                           
23 Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Jus 2, h. 169-170.  
24 Lihat, pasal 11. 
25 Lihat, pasal 45.  



wakaf menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat, 3) melakukan hal-hal yang 
membuat menjadi fasik, seperti berjudi, dan minum minuman keras, 4) 
kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila, meninggal dunia, atau 
dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan. []    
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