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  ملخص

  

 على ف هي الحرصهذا البحث يهدف الى تقديم وصف األوقاف في نيوزيالندا. أهم أعمال الوق
ن نوع مكمتابعة التراث بين المواطنين المهاجرين، الوقف في نيوزيالندا أيضا أصدر صكوك الوقف 

  اإلستثمار في تنمية األوقاف.
العمل ومة ويعود نجاح الوقف في نيوزيالندا الى العمل الجاد من المسئولين بجانب تأييد الحك

ربية ارات العاإلم أو خارجها، من بينها: الهالل األحمر بدولة بالتعاون مع مختلف الجهات من داخل البالد
 اونها معا بتعالمتحدة، بنك التنمية اإلسالمية فرع كوااللمبور، ماليزيا. نجح هيئة أوقاف نيوزيالند
راسات حوث دبالمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا في دبي من إنشاء مركز دراسات األوقاف أو مركز 

  كزه في نيوزيالندا و دبي.األوقاف ومر
سة ن مؤسبسبب ما حققته من النجاح، حصلت هيئة األوقاف بنيوزيالندا على شهادة تقدير كأحس

 –بمدينة جميرة  2013التي تسلمتها قي حفل إفتتاح القمة اإلقتصادية العالمية عام  2013إدارة أوقاف عام 
نظرة ا نفس التي لههام المؤسسات الوقفية األخرى الدبي. وقد تمكن نظام إدارة األوقاف بنيوزيالندا من إل

  واألهداف في تطوير األوقاف.
  وقف / أوقاف، األضحية، صكوك الوقف، صوف، إمكانيات محلية

 
 

Abstract 

This paper aims at describing the practice of waqf in New Zealand (Awqaf NZ), whose main 

purpose is to preserve tradition among immigrants in New Zealand. Waqf in New Zealand 

has issues sharia bonds waqf as one of investment instruments to develop waqf.  

Waqf in New Zealand owes its success to the hard work of its board of management, support 

from the government, and its cooperation with domestic and foreign parties such as Red 

Crescent of United Arab Emirates, IDB Kuala Lumpur office, Awqaf and Minors Affairs 

Foundation (AMAF), and Malaysia Islamic Chamber of Commerce (DPIM). Waqf NZ and 

The Arab Science and Technology Foundation (ASTF) in Dubai build Centers for Waqf 

Studies, The Global Awqaf Research Centre (GARC), in New Zealand and in Dubai.  

For this its achievement, Waqf New Zealand received a world acknowledgement as the best 

waqf institution in 20013 granted in the opening ceremony of Islamic Economy Summit 

Global 2013 in Jumeirah, Dubai. The development system of waqf New Zealand has inspired 

other waqf institutions that share common vision and mission in developing waqf.  

Keywords: waqf, animal sacrifice, sharia bonds waqf, wool, local potentials 
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Abstrak 
Paper ini bertujuan mendeskripsikan kegiatan Wakaf Selandia Baru (Awqaf NZ). Usaha intinya 

adalah untuk melestarikan warisan di kalangan masyarakat pengungsi, mulai di Selandia Baru. Wakaf 
Selandia Baru juga mengeluarkan sukuk wakaf sebagai salah satu instrument investasi dalam 
pengembangan wakaf.  

 Keberhasilan wakaf Selandia Baru berkat kerja keras para pengurus serta dukungan pemerintah 
dan kerja sama dengan berbagai pihak dari dalam dan luar negeri antara lain: Sabit Merah Uni Emirat 
Arab, IDB Kantor Kuala Lumpur, Wakaf & Anak-anak Affairs Foundation (AMAF), dan Malaysia 
Islamic Chamber of Commerce (DPIM). Wakaf NZ bersama The Arab Science and Technology 
Foundation (ASTF) di Dubai mendirikan Pusat Kajian Waqaf/ The Global Awqaf Research Centre 
(GARC) yang berkantor di Selandia Baru dan Dubai.  

Berkat keberhasilan yang dicapai, Wakaf Selandia Baru mendapatkan penghargaan sebagai 
Lembaga Wakaf Terbaik tahun 2013 yang disampaikan pada Upacara Pembukaan Islamic Economy 
Summit Global 2013 di kota Jumeirah, Dubai. Sistem pengembangan lembaga wakaf Selandia Baru 
menginspirasi lembaga wakaf lainnya yang memiliki visi dan misi yang sama dalam pengembangan 
wakaf. 

Kata Kunci: wakaf, hewan qurban, sukuk wakaf, wol, potensi lokal 
 
 
 

Pendahuluan 

Berqurban dengan menyembelih hewan marupakan salah satu syariat yang dilakukan 
umat Islam pada hari raya Idul Adha1 atau ‘Iedul Qurban. Menyembelih hewan qurban 
merupakan implementasi wujud rasa syukur atas karunia Allah dan bentuk kepedulian sosial 
untuk berbagi dengan sesama, khususnya kaum dhuafa. Berbagi dengan sesama dengan 
mengeluarkan harta berupa kewan qurban merupakan bentuk dari infaq dan termasuk dari 
berinfaq itu adalah waqf yakni menginfakkan harta untuk kebajikan.2 Dengan pengertian 
tersebut, infaq dan waqf bersifat umum yaitu mencakup segala bentuk pengeluaran harta 
mengharap ridha Allah yang ditujukan untuk kebajikan. 

Ketetapan hukum wakaf berdasarkan al-Quran3, sunnah Rasulullah saw4 serta ijtihad 
fuqaha berdasarkan istihsān5, mashlahah6, dan ‘urf.7 Lapangan ijtihad dalam pengembangan 

                                                           
1 Hari raya Idul Adha dan Idul Fitri merupakan hari berbahagia bagi umat Islam sebagai pemberian dari 

Allah SWT, dan disyariatkan pada tahun pertama Hijriyah. Ayat yang mendasari Idul Adha yaitu surat al-
Kautsar ayat 2. Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh (Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.), Juz II, hlm 513. 

2 Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh Juz X, (Damaskus: Dār al-Fikr, t.t), hlm 293. Menurut 
UU No. 41/2004 tentang Wakaf, definisi wakaf adalah perbuatan hukum pewakaf untuk memisahkan dan/atau 
menyerahan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai 
dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. 

3 Ayat tentang infaq termasuk wakaf, yaitu QS.02:267 yang berbunyi: 

 يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ومما أخرجنا لكم من األرض
Dan surat Ali Imran/ 03:92 : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون 
4 Hadis tentang wakaf antara lain hadis riwayat Jama’ah dari sahabat Umar yang berbunyi: 

دي منه، نفَس عنأفقال: يا رسول هللا ، أصبُت أرضاً بخيبر، لم أُصب ماالً قط أن عمر أصاب أرضاً من أرض خيبر، 
في الفقراء  تورث، فما تأمرني؟ فقال: إن شئت حبَّست أصلها وتصدقت بها، فتصدَّق بها عمر، على أال تباع وال توهب وال

لمم غير ا بالمعروف، ويُْطعِ وذوي القربى والّرقاب والضيف وابن السبيل، ال جناح على من وليها أن يأكل منه  »تمّوِ
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wakaf dapat berlaku di berbagai wilayah dimana umat Islam berada. Hal demikian juga terjadi 
di Negara Selandia Baru yang mengembangkan wakaf melalui hewan qurban. 

Selandia Baru ( New Zealand = Bahasa Inggris) merupakan negara kepulauan di sebelah 
barat daya Samudera Pasifik. Negara tersebut merupakan wilayah kepulauan terakhir yang 
dihuni oleh manusia. Mayoritas penduduknya merupakan keturunan bangsa Eropa dan 
penduduk pribumi Māori. Selain itu ada pula orang Asia dan orang Polinesia non Māori. 
Bahasa yang digunakan penduduk Selandia Baru yaitu bahasa Inggris dan bahasa Maori. 
Selandia Baru merupakan Negara demokrasi parlementer yang dibagi dalam 11 dewan 
regional dan 67 otoritas territorial untuk pemerintahan daerah.8 Secara nasional kekuasaan 
politik eksekutif dijalankan oleh kabinet yang dikepalai oleh perdana menteri saat ini dijabat 
oleh Jhon Key dari Partai Nasionalis yang berkuasa sejak 19 November 2008.9 Adapun 
Kepala Negaranya adalah Ratu Elizabeth II yang pelaksanaannya diwakili oleh Gubernur 
Jenderal yang saat ini dijabat oleh Anand Satyanand.10 Selandia Baru termasuk Negara 
anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, Negara-Negara Persemakmuran, Organisasi untuk 
Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi, Forum Kepulauan Pasifik dan Perserikatan Bangsa-
Bangsa.11 Berasarkan data tersebut Selandia Baru bagian yang tidak terpisahkan dari Kerajaan 
Inggris sebagaimana Negara-negara lainnya yang termasuk Commenwealth. 

Populasi Selandia Baru sekitar 4,4 juta jiwa dominan berada di kawasan perkotaan 
dimana 53% berada di kota Auckland, Christchurch, Wellington, dan Hamilton. Penduduk 
Selandia Baru mayoritas beragama Kristen dan 40% tidak memiliki agama. Sementara agama 
minoritas yaitu Islam, Hindu dan Buddha. Jumlah Penduduk muslim Selandia Baru sekitar 
36.000 orang yang sebagian besar merupakan pendatang dan pengungsi.12 Jumlah yang sangat 
kecil menunjukkan kondisi umat Islam yang tergolong belum maju dan minoritas. 

Secara umum, penduduk muslim minoritas di suatu Negara memiliki kecenderungan 
hidup dalam keterasingan. Namun, hal demikian belum tentu terjadi di seluruh Negara 
termasuk di Negara Selandia baru. Dalam tulisan ini akan mendeskripsikan bagaimanakah 
lembaga wakaf di Selandia Baru (Awqaf NZ) mengembangkan wakaf melalui proyek qurban? 
Bagaimana upaya pengembangan lembaga wakaf di Negara tersebut serta bagaimanakah 
upaya pengembangannya? Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan wakaf 
oleh Wakaf Selandia Baru serta usaha-usaha yang dilakukannya. 

 
Islam di Selandia Baru 

                                                                                                                                                                                     
5 Istihsān adalah Hukum pengecualian dari kaidah-kaidah yang berlaku umum karena ada petunjuk untuk 

hal tersebut. Menurut Wahbah istihsan adalah Memakai qiyas khafi dan meninggalkan qiyas jali karena ada 

petunjuk untuk itu. 
6 Mashlahah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan 

menghindarkan kebunikan /kerusakan (bagi manusia) sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum 
7 ‘Urf adalah Apa-apa yang dibiasakan dan diikuti orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, 

berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan ditenima baik oleh akal mereka. 
8 http://id.wikipedia.org/wiki/Selandia_Baru 
9 http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Perdana_Menteri_Selandia_Baru diunduh 2 September 2014. 
10 Anand Satyanand menjadi gubernur Jenderal Selandia Baru sejak 23 Agustus 2006. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Gubernur_Jenderal_Selandia_Baru diunduh 2 September 2014. 
11 http://id.wikipedia.org/wiki/Selandia_Baru diunduh 2 September 2014. 
12 http://id.wikipedia.org/wiki/Selandia_Baru diunduh 2 September 2014. 
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Berdasarkan sejarahnya, Islam di Selandia Baru berbarengan dengan kedatangan para 
penambang emas dari Cina yang bekerja di pertambangan emas Otago sekitar tahun 1870-an 
(abad ke-19). 13 Selanjutnya pada tahun 1907, seorang muslim dari Gujarat India bernama Mr. 
Ismail Bhikoo datang ke Selandia Baru dan pada tahun 1930 disusul oleh lima orang 
saudaranya . Pada tahun 1950 Mr Suleman Bhikoo bersama lima belas orang muslim lainnya 
mendirikan Asosiasi Muslim Selandia Baru (New Zealand Muslim Association/NZMA) di 
Auckland pada 1950. Diantara yang lima belas orang itu antara lain adalah Ghulam 
Muhiddeen, Dosi Mia Ali Moses, Ismail Moses, Abdul Rahim Sukumia, Yusuf Ismail Bhikoo 
and Adulsamad Bhikoo 14 Kelompok muslim yang datang selanjutnya terjadi pada tahun 1951 
terdiri dari 60 orang muslim lebih yang berasal dari Eropah Timur.15 Selanjutnya penduduk 
muslim bertambah dengan datangnya para imigran pada tahun 1970-an dengan kedatangan 
Fiji India.  

Pada tahun 1981 Syeikh Khalid Hafiz diangkat sebagai Imam dari Wellington, dan 
dijabatnya sampai kematiannya pada tahun 1999. Beliau bekerja sebagai imam Persatuan 
Muslim New Zealand dan penasihat keagamaan senior Persekutuan Persatuan Islam New 
Zealand. Untuk menyatukan umat Islam Selandia Baru (Canterbury, Wellington dan 
Auckland), Mazhar Krasniqi membentuk organisasi muslim berskala nasional bernama 
Federation of Islamic Associations of New Zealand (FIANZ) pada April 1979. Atas usahanya 
itu Krasniqi memperoleh penghargaan Queens Service Medal dari Pemerintah Selandia Baru 
pada tahun 2002. 16 Penghargaan terhadap muslim oleh pemerintah menunjukkan bahwa 
pemerintah Selandia Baru memberikan perhatian bagi umat Islam khususnya dalam 
memelihara kehidupan yang damai di Selandia Baru. 
 
Kondisi Umat Islam di Selandia Baru 

Umat muslim Selandia Baru sebanyak 63% berada di kota Auckland. Sebagian lagi 
menyebar di berbagai wilayah meliputi Wellington, Christchurch, Hamilton, Dunedin, 
Hastings, Tauranga, New Plymouth, Hawera, Whangarei dan Palmerston North. Di Selandia 
Baru telah berdiri Sembilan mesjid dan lima mesjid berada di Auckland dan terbesar berada di 
Ranuai.17 Mesjid menjadi tempat kegiatan umat Islam seperti Salat ‘Ied. Dalam kehidupan 
umat Islam, keberadaan mesjid sangat urgen dalam pendidikan umat. Demikian halnya umat 
Islam di Selandia Baru yang menjadikan Islam sebagai fakor penting bagi peradaban umat 
sehingga lembaga pendidikan dan pengajaran menjadi hal penting bagi umat Islam. 

 Oleh karena itu, banyak generasi muslim yang diutus ke luar negeri untuk belajar tentang 
Islam. Demikian pula, program keislaman masuk dalam siaran televisi dan radio dalam 
rangka pembinaan umat. Dalam bidang pendidikan, umat Islam Selandia Baru mendirikan 
sekolah muslim pertama dengan nama Al-Madinah yang berlokasi di daerah pinggiran Kota 
Auckland, Mangere. Berdasarkan data terakhir bahwa Al-Madinah yang memiliki 350 siswa, 

                                                           
13 http://www.islampos.com/meneropong-kegiatan-muslim-di-selandia-baru-3921/ . diunduh 2 September 

2014; http://ms.wikipedia.org/wiki/Islam_di_New_Zealand 
14http://www.missionislam.com/knowledge/nzmuslims.html ,diunduh 2 September 2014 
15http://www.islampos.com/meneropong-kegiatan-muslim-di-selandia-baru-3921/ diunduh 2 Sepr 2014 
16 http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_New_Zealand 
17 http://www.islampos.com/meneropong-kegiatan-muslim-di-selandia-baru-3921/ diunduh 2 September 

2014 
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memiliki nilai terendah di Selandia Baru. Sementara itu, di Auckland terdapat pula sekolah 
Islam khusus untuk perempuan bernama Zayed College.18 Gambaran demikian menunjukkan 
kondisi pendidikan muslim di Selandia Baru belum menunjukkan kemajuan. Penyebaran 
Islam di Selandia Baru didukung pula oleh para mahasiswa dari Asia Selatan dan Asia 
Tenggarayang berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan Islam. Misalnya para pelajar asing dari 
Malaysia dan Singapura turut meningkatkan jumlah kaum Muslim di negeri itu. Pertambahan 
jumlah penduduk muslim juga terjadi dengan perpindahan agama kaum Kiwi (sebutan 
internasional penduduk Asli Selandia Baru). Usaha muslim dalam menyebarkan islam juga 
terjadi yang dikenal dengan nama pergerkaan Muslim Maori yang bernama Aotearoa Maori 
Muslim Association (AMMA) yang berpusat di Provinsi Hawkes Bay.19 Berdasarkan data 
sensus tahun 2006 terdapat 36.072 orang penduduk muslim di New Zealand termasuk mereka 
yang lahir di New Zealand. Mereka terdiri dari berbagai etnis termasuk dari Eropa dan 
Maori.20 Komunitas muslim di New Zealand terus berkembang dan hidup berdampingan 
secara damai. 

Perkembangan muslim di New Zealand yang terus berkembang sebagaimana 
sebagaimana dikemukakan oleh Mohammed Answar Ali, sekretaris Asosiasi Muslim New 
Zealand. Walaupun jumlah muslim sekitar 1% dengan jumlah 17.000 orang muslim dari 
populasi penduduk New Zealand, mereka itu muda, energik, dan tumbuh. Mereka terdiri dari 
berbagai etnik yaitu Fiji, Pakistan, Iran, Iraq, Afghanistan, Somalia, Indonesia and Malaysia. 

Jumlah terbesar adalah muslim Fiji India disusul penduduk New Zealand yang masuk agama 
Islam.21 Keadaan demikian sangat berpengaruh terhadap perkembangan muslim New Zealand 
dalam berbagai kehidupan termasuk sekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Karena, situasi 
dan kondisi yang kondusif berpengaruh besar bagi kehidupan muslim . 

 
Awqaf New Zealand 

1. Latar Belakang Pendirian 

Awqaf New Zealand yang disingkat Awqaf NZ merupakan sebuah organisasi amal yang 
didirikan pada bulan Februari 2011, terdaftar di Selandia Baru dengan register CC46694 . PO 
Box 201048, Auckland Airport, Auckland 2150, New Zealand. Facebook : Email 
info@awqafnz.org.22 Awal pendirian dimulai dengan kesuksesan program Qurban 2 juta 
dollar NZ. Para pengelola memandang bahwa ada bagian dari hewan qurban yang tidak 
terpakai yaitu bulu dan kulit. Bulu domba yang biasa digunakan untuk wol.  

Para pengelola Awqaf NZ berpendangan bahwa bagian hewan qurban yang tidak 
dimanfaatkan memiliki potensi memberikan keuntungan lebih sehingga para pengurban akan 
merasa puas apabila seluruh bagian hewan qurban itu bermanfaat. Menurut statistik setiap 

                                                           
18http://www.islampos.com/meneropong-kegiatan-muslim-di-selandia-baru-3921/ 2 September 2014 
19 http://www.islampos.com/meneropong-kegiatan-muslim-di-selandia-baru-3921/ 2 September 2014 
20 http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_New_Zealand 
21 Mohammed Answar Ali, “Muslims in New Zealand are young, energetic and growing “New Zealand 

Muslims are fortunate to be able to observe their faith in peace and tranquility.” http://www.30-
days.net/muslims/muslims-in/oceania/new-zealand/ 

 
22 http://awqafnz.org/ 
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tahun dibutuhkan 5 juta kambing bagi muslim di dunia Barat untuk kepentingan adahi dan 
qurban. Sementara itu, bulu dan kulit hewan qurban belum dimanfaatkan. Jika dikelola dan 
dimanfaatkan maka akan mendatangkan keuntungan dan manfaat yang besar. Pada saat ini 
tidak ada lembaga atau organisasi yang mengelola proyek besar tersebut. Atas dasar itu, 
Awqaf NZ menjadikan program pengelolaan industry bulu kambing (wol) dan kulit dari 
binatang qurban yang hasilnya digunakan untuk para pengungsi mulai dari Selandia Baru.23 
Sebagaimana diketahui bahwa Selandia Baru merupakan pengekspor wol terbesar. Usaha 
Awqaf NZ yaitu memaksimalkan hewan qurban agar semua bagian dari hewan qurban itu 
diproduksi sehingga dapat dimanfaatkan dan memberikan keuntungan bagi umat. 

Wakaf Selandia Baru (Awqaf NZ) dibentuk sebagai produk usaha NZ Halal Union Trust 
(NZ-HUT). NZ-HUT secara khusus didirikan untuk 100% memanfaatkan semua bagian dari 
hewan qurban misalnya wol, kulit & tulang. Semua keuntungan itu digunakan untuk 
membangun proyek-proyek Wakaf. 

Adapun New Zealand Halal Union Trust (NZ-HUT) membuat situs yang bertujuan 
untuk:24 

a. Mempromosikan Qurbani (األضحية) praktek di kalangan umat Islam di negara-
negara maju (Amerika Serikat, Kanada, Eropa, Australia dan Selandia Baru).  

b. Memanfaatkan industry Qurban untuk memberikan manfaat terbaik bagi kaum 
miskin dan memberikan kepuasan secara maksimal dari donor.  

c. Menggunakan kulit dan wol untuk melestarikan warisan keterampilan di kalangan 
masyarakat pengungsi di negara maju dan berkembang melalui kemitraan.  

d. Mengorganisir dunia internasional untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya 
keterampilan bagi para pengungsi. 

Berdasarkan paparan di atas, tujuan NZ-HUT memiliki manfaat sangat besar dalam 
menyebarluaskan syi’ar Islam khusunya syariat Qurban. Manfaat hewan qurban dapat 
dimaksimalkan, dimana semua bagian dari hewan qurban dapat diolah dan bermanfaat bagi 
masyarakat muslim.  
 
2. Kegiatan Awqaf NZ 

Dalam mengembangkan proyek pengolahan hewan quran, Awqaf NZ melakukan 
kerjasama dengan berbagai pihak. Diantara pihak yang menerima kerjasama Awqaf NZ , 
yaitu:25 

a. Sabit Merah dari Uni Emirat Arab. Awqaf NZ mengajukan proposal tentang 
permohonan tambahan hewan Qurban industry musiman (‘iedul Adha). Mereka 
menyampaikan bahwa hewan qurban diolah dan dikemas dalam kaleng (makanan 
kaleng) yang dapat digunakan untuk membantu organisasi amal. Kemasan daging 
qurban dalam kaleng akan lebih bermanfaat karena tidak terbatas waktu, berbeda 
dengan saat qurban yang dibatasi hanya empat hari saat Idul Adha.  

                                                           
23 Awqaf_new_zealand_short_profile.pdf-Adobe Reader 
24 New Zealand Halal Union Trust (NZ-HUT).info@nzhut.org 
25 Awqaf_new_zealand_short_profile.pdf-Adobe Reader. http://awqafnz.org/ 
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b. Qatar Red Crescent. Awqaf NZ mengusulkan proposal bahwa bulu (wol) dari 
hewan Qurban dapat digunakan untuk produksi selimut bantuan. Hal ini dapat 
mengganti anggaran untuk biaya pembelian selimut. 

c. Islamic Development Bank (Kantor Cabang Kuala Lumpur ). Awqaf NZ 
mengusulkan proposal bahwa tulang sisa dari pengalengan digunakan untuk 
produksi Gelatine Halal.  

Menurut New Statistik Selandia, rata-rata domba Selandia Baru memberikan 5.6 kg wol. 
Ada 5 juta hewan yang disumbangkan oleh Muslim di negara-negara barat, dan harga 1 kg 
wol NZ $ 2. Dengan demikian dana tersebut menjadi sumber dana Wakaf. Selain itu, Selandia 
Baru merupakan Negara pengekspor daging domba halal terbesar di dunia. 

Awqaf NZ mendapatkan pendapatan pengolahan wol sebesar NZ $ 56.000.000 yaitu 5 
juta Qurbani x 5.6 kg wol x NZ $ 2 (ini tidak termasuk hewan bantuan). Awqaf NZ terus 
melakukan kerjasama dengan lembaga pembangunan internasional untuk pengembangan 
proyek yang memiliki potensi sangat besar. Pada bulan April 2011, Awqaf NZ mengajukan 
proposal kepada Bank Pembangunan Islam (IDB) dan beberapa organisasi lainnya. Awqaf NZ 
mendapat dukungan HE Tun Dr.Mahathir Mohamad Malaysia Mantan Perdana Menteri dan 
Presiden Kehormatan - Perdana Yayasan Kepemimpinan. Saat itu dihadiri juga oleh Shannon 
Austin, Wakil Sekretaris Perdagangan dan Industri Selandia Baru, Komisi Tinggi Malaysia, 
Br. Sharipuddin Muis, Sekretaris Eksekutif Malaysia Islamic Chamber of Commerce (DPIM) 
dan Husain Benyounis, Sekretaris Jenderal Wakaf NZ. Wakaf NZ menandatangani MOU 
dengan (DPIM). Uni Emirat Arab, 9 Agustus 2011, bertemu dengan UEA Red sabit di kantor 
pusat mereka di Abu Dhabi. Pertemuan ini dihadiri oleh Duta Besar Selendia Baru untuk 
UEA, Malcolm Miller. Pada tanggal 25 September 2011, menandatangani nota kerjasama 
dengan Wakaf & Anak-anak Affairs Foundation (AMAF), Pemerintah Dubai. Sejak itu semua 
kegiatan Awqaf NZ dilaksanakan bersama-sama dengan AMAF .26 Pada bulan April 2011, 
Awqaf NZ menerima penghargaan The Halal Journal Award dari New Zealand Halal 

Slaughtermen Union Inc. (NZHSUI) . Penghargaan yang diterima Awqaf NZ sebagai bagian 
dari buah usaha yang dilakukan dalam proyek amal mereka.  

Pada tanggal 3 April 2012, Awqaf New Zealand menandatangani nota kerjasama dengan 
The Arab Science and Technology Foundation (ASTF) di Dubai untuk mendirikan Pusat 
Kajian Waqaf /The Global Awqaf Research Centre (GARC).27 Kajian tersebut berkantor 
Pusat di Auckland, New Zealand dan Sharjah, Uni Emirat Arab. GARC melakukan 
pengembangan teknologi waqaf bagi penanggulangan kemiskinan agar mudah 
diimplementasikan oleh masyarakat yang membutuhkan sehingga dapat meningkatkan 
kehidupan penduduk miskin dengan bantuan dana waqaf.  

GARC akan menghubungkan penduduk muslim di berbagai belahan dunia dengan para 
penggiat philanthrophy di Barat khususnya masalah kemiskinan dan issue-isue penting 

                                                           
26 Awqaf_new_zealand_short_profile.pdf-Adobe Reader.hlm 1. http://awqafnz.org/ 
27 Dubib.com News Desk, ASTF and Awqaf New Zealand establish Global Awqaf Research CentrePosted 

Wed 04 Apr 2012 05:19:28 pm in News, Culture & Education. http: //www.dubib.com/news/24464_astf-and-
awqaf-new-zealand-establish-global-awqaf-research-centre#.VAVnj0CZSKE 
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melalui internet secara online yang dinamakan "Endowments -Awqaf- industry".28 
Keberadaan lembaga tersebut tentu sangat diharapkan unbtuk membantu masyarakat muslim 
yang hidup dalam ketertinggalan dan kemiskinan. 

Atas prestasinya yang gemilang, pada tahun 2013, Mr. Husain BenYounis, Sekretaris 
Jenderal Awqaf New Zealand menerima penghargaan Wakaf, sebagai pengakuan bergengsi 
bagi organisasi Wakaf terbaik tahun 2013 yang disampaikan oleh HH Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, Wakil Presiden dan Perdana Menteri UAE dan Penguasa Dubai pada 
Upacara Pembukaan Islamic Economy Summit global 2013 di kota Jumeirah Dubai. 

 
3. Cara Kerja Awqaf NZ 

Dalam proses operasional proyek hewan qurban yang dilakukan oleh Awqaf NZ melalui 
proses sebagaimana tergambar pada bagan berikut:29 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gambar di atas menunjukkan bahwa proses yang dilakukan oleh Wakaf New Zealand 

dalam proses pengolahan hewan qurban memiliki kualitas yang baik dalam menjamin 
kehalalan produk. Dari system yang terjamin tersebut menjadikan Selandia Baru sebagai 
Negara terbesar dalam mengekspor daging halal ke berbagai belahan dunia terutama bagi 
kalangan muslim Barat.  

                                                           
28 Dubib.com News Desk, ASTF and Awqaf New Zealand establish Global Awqaf Research CentrePosted 

Wed 04 Apr 2012 05:19:28 pm in News, Culture & Education. http: //www.dubib.com/news/24464_astf-and-
awqaf-new-zealand-establish-global-awqaf-research-centre#.VAVnj0CZSKE 

 
29 www.nzhut.org/english/process.php.sept.2014 
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Pengelolaan hewan qurban oleh Awqaf NZ (Lembaga Waqaf New Zealand) 
menggambarkan satu system manajemen asset wakaf dimana seluruh bagian hewan qurban 
dapat dimanfaatkan. Dengan system tersebut, Awqaf NZ merupakan lembaga yang memiliki 
tanggung jawab besar terhadap lingkungan melalui pengolahan bahan-bahan (bagian hewan 
qurban) yang dianggap tidak bermanfaat oleh sebagian masyarakat muslim yang belum 
mengetahui. Dengan system yang dibangun oleh Awqaf NZ menciptakan sebuah organisasi 
sosial yang memiliki pengaruh besar bagi lingkungan, sosial, dan tata kelola lembaga. 
Kegiatan Awqaf NZ memberikan inspirasi tentang investasi filantropis untuk kegiatan-
kegiatan sosial. 

Awqaf NZ telah berhasil "mengubah sumber daya terbuang amal menjadi 

pendapatan wakaf". Hal demikian dapat menjadi inspirasi bagi lembaga wakaf di berbagai 
kawasan karena potensi wilayah dapat dijadikan andalan untuk mengembangkan wakaf. 
Ssistem dan model Awqaf New Zealand menginspirasi lembaga wakaf di Amerika Serikat, 
Kanada Wakaf, Wakaf Inggris, Wakaf Prancis.sy30 Model dan system kerja Awqaf NZ dapat 
dijadikan model di berbagai wilayah lain sesuai dengan karakter dan kemampuan serta 
sumber daya lokal yang ada. 

Awqaf NZ telah menerbitkan sukuk31 wakaf. Sekretaris Jenderal Wakaf New Zealand, 
Husain Benyounis menyatakan bahwa penerbitan sukuk wakaf32 akan membawa wakaf dari 
level local ke global dengan resiko minimum. Sukuk yang diterbitkan berjangka antara 5 
tahun sampai dengan 15 tahun. Apabila jatuh tempo, investor dapat memperoleh kembali 
dananya. Jika dalam kondisi mendesak, investor dapat menjualnya kembali kepada pihak lain. 
Sementara dana wakaf yang dihimpun tetap ada, hanya pemegang sukuk yang berganti. 
Keuntungan yang diperoleh dari investasi sukuk wakaf akan diputar kembali untuk 
pengembangan wakaf. Alasan penggunaan instrument sukuk sebagai alat penghimpunan dana 
adalah untuk memastikan efesiensi karena sukuk diawasi pemerintah sehingga memiliki 
system dan auditor yang bagus. Pemerintah dapat mengecek dan investor dapat mengetahui 
apa yang dilakukan dengan uangnya.33 Lebih lanjut Husain menyatakan bahwa dengan sukuk 
memastikan tidak ada yang bermain dengan uangnya, aman. Keharusan transaparan membuat 
pengelola wakaf berupaya melakukan yang terbaik dalam mengelola dana. Banyak lahan 

                                                           
30Engineering a Waqf for Adahi: Awqaf New Zealand http://sadaqa.in/2014/04/15/engineering-a-waqf-for-

adahi-awqaf-new-zealand/ 
31 Sukuk adalah nama lain dari obligasi syariah yaitu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip 

syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten membayar 
keuntungan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil margin serta membayar kembali dana obligasi 
pada saat jatuh tempo. http://kamusbisnis.com/arti/sukuk/. Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia No 32/DSN-
MUI/IX/2002 sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan 
emiten kepada pemegang obligasi syariah. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 
Institutions (AAOIFI) berpendapat sukuk adalah sebagai sertifikat dari suatu nilai yang direpresentasikan setelah 
penutupan pendaftaran, bukti terima nilai sertifikat, dan menggunakannya sesuai rencana. 
http://www.reksadanasyariah.net/2008/08/pengertian-sukuk-ritel-syariah.html 

32 Sukuk waqf merupakan salah satu bentuk dari wakaf tunai (cash waqf) atau (waqf al-nuqud). Wakaf uang 
adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang 
tunai. 

33 http://mysharing.co/new-zealand-siapkan-sukuk-wakaf/ 
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menganggur karena nadzir tidak peduli. Dengan proses sukuk wakaf, nazdir harus peduli 
terhadap pengembangan wakaf. Dengan adanya sukuk wakaf, menurut Husain tidak hanya 
menjembatani wakaf dan lembaga keuangan syariah, tetapi juga keseimbangan ekonomi 
Islam, meningkatkan efisiensi sector ekonomi, menghidupkan kembali sunnah qard al-hasan, 

mengembangkan keuangan syariah untuk sector non profit, menyediakan infrastruktur aman 
untuk industry wakaf global, memastikan transparansi, mendorong inovasi melalui rekayasa 
(engineering) wakaf dan menjembatani pusat profir maupun non profit.  

Wakaf NZ melakukan bisnis dengan membangun hubungan kerja yang erat dengan 
pertanian abadi yang disebut Smedly Station dan mengubah produk dengan-terbuang menjadi 
produk produktif pendapatan (misalnya terbuat dari wol, kulit dll). Sebagai wakaf yang 
bekerja atas dasar kesukarelaan, itu menyuntikkan pendapatan tersebut kembali ke dalam 
dana wakaf sehingga tumbuh. Wakaf NZ saat ini bekerja dengan pemerintah Selandia Baru, 
amal, trust publik, industri halal dan industri pertanian di beberapa negara untuk 
mengembangkan model. Untuk perluasan operasi dengan cepat dan dalam skala besar, Wakaf 
NZ akan membangun peternakan wakaf untuk memasok sejumlah besar seperti hewan setiap 
tahun dan memenuhi kebutuhan sumber daya melalui masalah sertifikat wakaf.34 Usaha 
pengembangan wakaf merupakan langkah meningkatkan manfaat harta wakaf. 

Berdasarkan paparan di atas, dapat kita lihat bahwa Wakaf NZ merupakan sebuah 
lembaga amal yang mampu melakukan kegiatan sangat progressive dalam pengembangan 
wakaf. Wakaf hewan qurban yang dikembangkan Awqaf NZ merupakan salah satu bentuk 
usaha meningkatkan hasil wakaf. Qurban tidak hanya habis dalam waktu empat hari saat 
bulan Dzulhijjah tetapi dapat disimpan dalam waktu cukup lama. Hal demikian tidak 
bertentangan dengan syari’at Islam karena Rasulullah pernah bersabda:  

 

ِ ْبُن أَِبى بَْكٍر : فَذََكْرُت ذَِلَك ِلعَْمَرةَ َفَقالَْت : َصدَ  َّÄ َُعْنَها تَقُوُل : دَفَّ نَاٌس َقاَل َعْبد ُ َّÄ َق َسِمْعُت َعائَِشةَ َرِضَى
ِ  -صلى هللا عليه وسلم- ِمْن أَْهِل اْلبَاِدَيِة َحْضَرةَ األَْضَحى ِفى َزَماِن النَِّبّىِ  َّÄ صلى هللا عليه - َفَقاَل َرُسوُل

ِ َلقَْد َكاَن النَّاُس َق ». ادَِّخُروا الثَّالََث َوتََصدَّقُوا بَِما َبِقَى :«  -وسلم َّÄ ا َكاَن بَْعدَ ذَِلَك ِقيَل : َيا َرُسوَل اَلْت : َفَلمَّ
 ِ َّÄ َِّخذُوَن ِمْنَها األَْسِقَيةَ فَقَاَل َرُسوُل  - صلى هللا عليه وسلم- يَْنتَِفعُوَن ِمْن َضَحايَاُهْم يَْجُملُوَن ِمْنَها اْلَودََك َويَت

ِ أَْو كَ ». َوَما ذَاَك :«  َّÄ َحاَيا بَْعدَ ثَالٍَث َفَقاَل َرُسوُل ِ نََهْيَت َعْن أَْكِل لُُحوِم الضَّ َّÄ َما َقاَل َقالُوا : َيا َرُسوَل -
ُروا إِنََّما نََهْيتُُكْم ِمْن أَْجِل الدَّافَِّة الَِّتى دَفَّْت َحْضَرةَ األَْضَحى فَُكلُوا َوتََصدَّقُوا َوادَّخِ :«  -صلى هللا عليه وسلم

ِحيحِ ِمْن َحِديِث َرْوحٍ َعْن َماِلكٍ ».   35أَْخَرَجهُ ُمْسِلٌم ِفى الصَّ
 

Abdullah bin Abu Bakar berkata: Hal itu aku sampaikan kepada Amrah, lalu dia berkata: 

Dia benar, aku mendengar Aisyah berkata: Pada zaman Rasulullah beberapa orang wanita 

badui berjalan perlahan-lahan menuju ke tempat penyembelihan kurban. Dan Rasulullah 

saw. bersabda: Simpanlah tiga hari, setelah itu sedekahkanlah apa yang masih tersisa. Suatu 

ketika setelah itu para sahabat berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang 

menyimpan daging kurban dan membawa sebagian dari lemaknya. Rasulullah bertanya: 

                                                           
34 Engineering a Waqf for Adahi: Awqaf New Zealand http://sadaqa.in/2014/04/15/engineering-a-waqf-for-

adahi-awqaf-new-zealand/ 
35 Ahmad bin Husayn bin Ali al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubrā wa fī Jawhar al-Naqy Juz IX No 19695 

(Haydar Abad India: Dāirat al-Ma’ārif al-Nizhāmiyah, 1344H), Cet I, hlm 293 



11 

  

 

Mengapa begitu? Mereka menjawab: Dahulu engkau melarang makan daging kurban setelah 

tiga hari. Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya dahulu aku melarang kamu hanyalah 

karena orang-orang pendatang yang sedang menuju kemari. Dan sekarang silakan makan 

atau menyimpan atau bersedekah (dengan daging kurban tersebut). (Shahih Muslim 
No.3643) 

 

Keunikan dari Wakaf Selandia Baru (Wakaf NZ) yaitu "mengubah sumber daya 

terbuang menjadi pendapatan wakaf". Ada beberapa hal yang dapat kita lihat dari praktek 
wakaf di Selandia Baru: 

 

 

 

 

Pertama  
Wakaf sebagai ibadah māliyah sudah dipraktekkan sejak Nabi36, masa sahabat37, tabi’in 

sampai saat ini dapat dikembangkan menjadi instrument ekonomi dalam membantu kaum 
dhu’afa termasuk para pengungsi. Wakaf sebagai bagian dari infak bertujuan untuk 
menegakkan ajaran Islam (kalimatullah), memajukan masyarakat  

serta keseimbangan ekonomi (siyāsah māliyah).38 Ketiga tujuan tersebut mencakup 
berbagai bidang kegiatan. Untuk menegakkan ajaran islam mencakup segala kegiatan dan 
bentuk dalam urusan agama seperti membangun mesjid, pesantren, sarana dan prasarana 
untuk pendidikan agama Islam, dan sebagainya. Kemajuan masyarakat mencakup segala hal 
agar masyarakat hidup dalam aman, nyaman, sejahtera lahir batin. Maka, kegiatan yang dapat 
dilakukan antara lain upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya kaum 
dhu’afa, irigasi, jalan, dan sebagainya. Keseimbangan ekonomi diimplementasikan melalui 
investasi syari’ah yang akan meningkatkan peran lembaga keuangan syari’ah dalam 
mendukung kehidupan masyarakat. 

 

Kedua  
Upaya memperkuat program yang akan dilaksanakan yaitu melakukan kerjasama 

(networking) dengan berbagai lembaga dengan program yang kongkrit dan jelas. Kerjasama 
dengan berbagai pihak baik lembaga pemerintah lokal, asing, lembaga keuangan, dan mitra 
lainnya yang memiliki visi dan misi yang sama. 

 

                                                           
36 Nabi pernah mewakafkan tujuh kebun di Madinah sebagai bagian beliau pada perang Uhud. Kebun itu 

hasilnya diinfakan kepada fakir miskin, ibnu sabil, dan kerabat. Ali Ahmad al-Jurjāwi, Hikmat al-Tasyrī wa 

Falsafatuh (Jeddah: al-Haramayn, t.t.) hlm 201 
37 Sahabat yang pertama berwakaf adalah Umar bin Khaththab dengan mewaqafkan kebun di Khaibar. Abu 

Bakar mewakafkan kebunnya di Mekah. Ali bin Abi Thalib mewaqafkan sesuatu yang dimilikinya untuk fakir 
miskin, sabilillah, kerabat dekat dan yang jauh. Demikian pula para ummul mukminin seperti Aisyah, Ummu 
Salamah, dan Shafiyah serta shahabiyah lainnya mewakafkan harta yang mereka miliki. Ali Ahmad al-Jurjāwi, 
Hikmat al-Tasyrī wa Falsafatuh (Jeddah: al-Haramayn, t.t.) hlm 201 

38 Husayn Hāmid Mahmūd, al-Nizhām al-MāLī wa al-Iqtishādī fi al-Islām, (Ttp: Dār al-Basyar al-Dawlī, 
2000M/1421H), Cet I, hlm 234 
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Ketiga 
Usaha pengembangan wakaf produktif dengan menggali potensi lokal yang dimiliki serta 

membawa peluang ekonomi yang besar. Potensi lokal yang menjadi warisan tradisi 
masyarakat setempat bisa dijadikan sebagai usaha dalam mengembangkan wakaf. 
Sebagaimana diketahui bahwa upaya pengembangan waqaf dapat dilakukan berdasarkan 
ijtihad dengan berdasar pada ‘urf, istihsan dan mashlahah. Apa yang dilakukan Wakaf 
Selandia Baru merupakan bentuk dari ijtihad berdasarkan ‘urf dan mashlahah. Optimalisasi 
pengolahan hewan qurban didasarkan pada mashlahah dimana manfaatnya besar dan 
menjangkau wilayah yang sangat luas. Sementara sukuk wakaf merupakan suatu inovasi 
wakaf tunai (waqf nuqud) berdasarkan istihsan bi al-urf. 

 

 

 

 

Keempat 
Manajemen yang baik dalam pengelolaan adan profesional aset wakaf sangat penting. 

Nazir yang amanah dan profesional dalam pengelolaan harta wakaf sangat mendukung 
suksesnya program serta kesinambungan (sustainability) manfaat wakaf. 

 

Kelima 

Peran IT sebagai sarana informasi dan promosi sangat penting sehingga lembaga wakaf 
dan program yang dilakukan dapat dikenal dan diketahui oleh masyarakat. Unttuk itu, perlu 
adanya usaha memberikan kemampuan / skill dalam hal IT bagi para nazir. 

 

Keenam 

Usaha nazir memilih program pengelolaan wakaf yang tepat sangat penting. Awqaf NZ 
meluncurkan program sukuk wakaf merupakan terobosan dalam meningkatkan hasil wakaf, 
keamanan, transparansi. Selain itu dapat meningkatkan asset perbankan syari’ah.  
 

Kesimpulan 

Berdasarkan paparan di atas, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: 
a. Wakaf Selandia Baru (Awqaf NZ) memiliki program inti memanfaatkan barang yang 

tidak berguna menjadi bermanfaat yaitu optimalisasi pengolahan hewan qurban. Selain itu 
investasi sukuk wakaf dan pengadaan peternakan kambing dalam menyediakan kebutuhan 
dunia. 

b. Wakaf Selandia Baru melakukan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah, lembaga 
dan mitra lainnya dalam melaksanakan program pengembangan wakaf. 

c. Manajemen wakaf yang jelas, terkontrol dan sistematis menjadi factor pendukung 
keberhasilan program Wakaf Selandia Baru.[] 

 
 

Daftar Pustaka 
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