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  ملخص

 

 41حدثت تطورات كبرية ذات معىن �لنسبة لتنظيم األوقاف ىف إندونيسيا منذ صدور القانون رقم 

خبصوص الوقف. ففى هذا القانون توضيح ملفهوم وتطوير الوقف �ملقارنة مع القرارات  2004عام 

ىف مشاريع  والقوانني الىت سبق اصدراها. يبدو هذا من مساعى التنظيم اإلدارى لألوقاف والتوسع

لألوقاف حبيث التقتصر على األشياء املتحركة، بل االشياء الثابتة، ختصيص ثروة الوقف الىت ميكن 

استخدامها للخدمات الدينية، واإلجتماعية، وكذلك ألجل زYدة الرفاهية العامة عن طريق تطوير 

�ملؤسسات مثل إنشاء هيئة الطاقة اإلقتصادية ملمتلكات الوقف. هذا �إلضافة  إىل _حية االهتمام 

  األوقاف االندونيسية لتطوير نظام األوقاف على املستوى الوطىن �ندونيسيا.
 

Abstract 

Waqf regulation in Indonesia experienced a significant development since the publication of Act 

No. 41 of 2004 concerning Waqf. Waqf regulation in this Act has undergone many reforms 

compared to the previous waqf regulation. This is evident from setting rules and administration of 

waqf, expansion of waqf object is not only moving objects but also unmoving objects, the 

allocation of waqf property can be used for the benefit of religious, social, as well as to improve 

the general welfare by developing the economic potential of waqf property. Besides, from the 

institutional side was also founded Indonesian Waqf Board to develop national waqf in Indonesia. 
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Abstrak 

 

Pengaturan Wakaf di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat berarti sejak 

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Pengaturan wakaf dalam 

Undang-Undang ini mengalami banyak pembaharuan dibandingkan dengan pengaturan wakaf 

sebelumnya. Hal ini terlihat dari pengaturan tata tertib dan adminitrasi wakaf, perluasan Obyek 

Wakaf tidak hanya benda bergerak namun juga benda tidak bergerak, peruntukan harta benda 

wakaf dapat digunakan untuk kepentingan ibadah, sosial, juga untuk meningkatkan  kesejahteraan 

umum dengan mengembangkan potensi ekonomi benda wakaf. Disamping itu dari sisi 

kelembagaan juga lahirnya Badan Wakaf Indonesia untuk mengembangkan perwakafan secara 

nasional di Indonesia.  
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Kata Kunci : Wakaf di Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 

 

 

 

 

A. Pendahuluan 

Pemerintah RI telah memberikan dukungan yang luas bagi 

penggembangan wakaf di Indonesia. Hal ini diantaranya dengan lahirnya Undang-

undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (selanjutnya dalam paper ini akan 

disingkat dengan UU Wakaf) yang disahkan Presiden Susilo Bambang Yudoyono 

pada tanggal 27 Oktober 2004, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004 Tentang Wakaf (selanjutnya dalam paper ini akan disingkat dengan PP 

Wakaf). 

Dalam penjelasan umum UU wakaf disebutkan Tujuan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah 

memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali 

dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang 

memiliki manfaat ekonomis. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan 

kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan 

yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi 

juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan 

kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai 

dengan prinsip syariah. 

 Dalam Paper ini akan dibahas mengenai bagaimanakah pengaturan wakaf 

menurut UU Wakaf, serta bagaimana perkembangan pengaturannya di Indonesia. 

Metode yang digunakan dalam paper hasil penelitian ini adalah metode penelitian 

hukum normatif (legal research).1 Penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan wakaf yang berlaku di Indonesia. 

                                                           
1 Menurut Morris L.Cohen  bahwa Legal Research is the process of finding the law that 

governs activities in human society. Selanjunya beliau mengemukakan bahwa “it involves locating 

both the rules which are enforced by the states and commentaries which explain or analyze these 

rules. Lihat Morris L.Cohen&Kent C.Oslo, Legal Research, West Publishing Company, St. Paul, 
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B. Pembahasan 

Wakaf sebagai salah satu lembaga Islam telah lama dikenal dan hidup dalam 

masyarakat Indonesia. Namun praktik dan pengembangan wakaf yang selama ini 

berjalan di masyarakat masih bersifat sangat konvensional yang pada umumnya 

hanya ditujukan untuk mendukung sarana dan prasarana ibadah ritual semata, 

seperti pembangunan tempat ibadah dan pengelolaan pesantren.2 

Perkembangan aturan hukum mengenai wakaf di Indonesia mengalami 

perubahan yang sangat berarti sejak dikeluarkannya Undang-Undang nomor 41 

tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam penjelasan umum UU wakaf disebutkan bahwa 

pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariah dan peraturan 

perundang-undangan dicantumkan kembali dalam Undang-Undang ini, namun 

terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang baru antara lain sebagai berikut :3 

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi 

harta benda wakaf, Undang-Undang ini menegaskan bahwa perbuatan 

hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan 

didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai 

dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-Undang ini 

tidak memisahkan antara wakaf-ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan 

harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf-

khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai 

dengan tujuan dan fungsi wakaf. 

2. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung 

terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, 

menurut Undang-Undang ini Wakif dapat pula mewakafkan sebagian 

kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak 

                                                                                                                                                               

Minn, 1992, p.1 dalam Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, Edisi I 

2010), hlm. 29. 
2Uswatun Hasanah, Wakaf dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, (Jakarta 

:Badan Wakaf Indonesia, 2008), hlm. 1. 
3 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. 
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berwujud yaitu uang, logam mulia,surat berharga, kendaraan, hak 

kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya. Dalam hal 

benda bergerak berupa uang, Wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga 

Keuangan Syariah. Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah 

adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan 

syariah, misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah. 

Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui Lembaga 

Keuangan Syariah dimaksudkan agar memudahkan Wakif untuk 

mewakafkan uang miliknya. 

3. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan 

sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan 

kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat 

ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta 

benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas 

sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan 

ekonomi Syariah. 

4. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga 

yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan 

profesional Nazhir. 

5. Undang-Undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia 

yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. 

Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas 

di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap Nazhir, 

melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala 

nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan 

peruntukan dan status harta benda wakaf, dan memberikan saran dan 

pertimbangan. 

UU Wakaf ini terdiri dari 11 (sebelas) Bab dan Penjelasan. Bab I berisi 

Ketentuan Umum. Bab II, mengenai Dasar-dasar Wakaf. Adapun Bab III 

mengatur tentang pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf. Bab IV 
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mengatur tentang perubahan status harta benda wakaf. Bab V mengatur tentang 

pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Bab VI mengatur tentang 

Badan Wakaf Indonesia. Bab VII berisi tentang penyelesaian sengketa. Bab VIII 

berisi tentang pembinaan dan pengawasan. Bab IX berisi tentang ketentuan pidana 

dan sanksi administrativ. Bab X berisi tentang ketentuan peralihan, terdiri dua 

pasal. Bab XI berisi ketentuan penutup.  Ketentuan UU Wakaf memuat beberapa 

ketentuan dalam pasal –pasal tertentu untuk diatur lebih lanjut dengan PP Wakaf. 

Peraturan Pemerintah.  

Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Wakaf disebutkan bahwa harta benda 

wakaf   terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Obyek wakaf adalah 

harta benda. Perluasan benda wakaf  berdasarkan UU Wakaf ini bahwa harta 

benda wakaf tidak hanya benda tidak bergerak, namun juga benda bergerak. 

menjadikan obyek wakaf menjadi semakin luas. Dengan demikian dan harapan 

terwujudnya kesejahteraan umat melalui pranata wakaf ini menjadi semakin 

terbuka luas. Selaras dengan ini pula Muhammad Fazlul Karim dan Md. Wahid 

Murad mengemukakan “With their current and available properties/assets 

(movable/immovable), the waqf estates must have to find alternative sources of 

constant as well as increasing revenue/income in order for them to sustain and 

play an active role in poverty alleviation and  socio economic development of the 

country”.4 

Dalam ketentuan UU Wakaf sudah diatur berbagai hal yang penting dalam 

pengembangan wakaf.  Jika dibandingkan dengan beberapa peraturan perundang-

undangan tentang wakaf yang sudah ada selama ini,  dalam UU  Wakaf ini 

terdapat  beberapa hal baru dan penting. Beberapa di antaranya adalah mengenai 

masalah  nazhir, harta benda yang diwakafkan (mauquf bih), dan peruntukan harta 

wakaf (mauquf ‘alaih), serta perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia. 

 

a). Pengertian dan unsur-unsur wakaf 

                                                           
4 Muhammad Fazlul Karim dan Md. Wahid Murad, “An analysis of disbursemen of waqf 

funds and their potential in Bangladesh”, (10 Maret 2012), terdapat di situs 

(http://www.ibtra.com/pdf/journal/v6_n4_article5.pdf). 
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 Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Wakaf, pengertian wakaf adalah 

perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta 

benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya dan dalam jangka waktu tertentu 

sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan 

umum menurut syariah. 

 Dalam ketentuan Pasal 6 UU Wakaf, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi 

unsur-unsur wakaf yakni adanya Wakif, Nazhir, Harta Benda Wakaf, Ikrar wakaf, 

Peruntukan Harta Benda Wakaf, serta Jangka Waktu Wakaf.  

 Berdasarkan UU Wakaf, Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda 

miliknya yang dapat meliputi : perseorangan, organisasi, dan badan hukum. 

Sementara itu  Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif 

untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Sementara pihak 

yang akan mengelola dan mengawasi benda wakaf dilakukan oleh Nazhir.  

Berdasarkan Pasal 9 UU Wakaf, Nazhir dapat merupakan: perseorangan, 

organisasi, dan badan hukum.  

 Dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Wakaf, harta benda wakaf adalah 

harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta 

mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. 

Penyerahan harta benda wakaf ini disertai dengan pernyataan ikrar wakaf. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Wakaf, ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak 

wakif yang diucapkan dengan lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk 

mewakafkan harta benda miliknya. Selanjutnya dalam UU Wakaf diatur bahwa 

Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nadzir dihadapan PPAIW dengan 

disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar yang dimaksud dinyatakan secara lisan 

dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Dalam hal 

wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir 

dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif 

dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang 

saksi. 

 

b). Peranan nazhir dalam mengelola benda wakaf. 
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Berdasarkan UU Wakaf, nazhir wajib mengelola dan mengembangkan 

harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.Pengelolaan 

dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir  sesuai dengan prinsip 

syariah.Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana 

dilakukan secara produktif.  

Berdasarkan Pasal 10 UU Wakaf disebutkan bahwa seseorang hanya dapat 

menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan: 

 a. Warga negara Indonesia;  

 b. Beragama Islam;  

 c. Dewasa;  

 d. Amanah; 

 e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan  

 f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.  

 Nazhir mempunyai tugas untuk melakukan pengadministrasian harta benda 

wakaf, mengelola dan menggembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, 

fungsi,dan  peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan 

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Dalam 

melaksanakan tugasnya Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas 

pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 

10% (sepuluh persen).Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan 

Wakaf Indonesia. Dalam rangka pembinaan Nazhir harus terdaftar pada Menteri 

dan Badan Wakaf Indonesia. 

 Pemberhentian dan penggantian Nazhir dilaksanakan oleh Badan Wakaf 

Indonesia.Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh 

Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan 

tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan 

serta fungsi wakaf. 

Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat 

menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi.5 Pemberdayaan dan 

                                                           
5 Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyar, Menuju Era Wakaf Produktif, (Depok: Mumtaz 

Publishing, Cetakan kelima, Januari 2008), hlm. 90. 
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penggembangan wakaf produktif merupakan sebuah langkah maju bagi lembaga 

perwakafan di tanah air. Dalam rangka pemberdayaan dan penggembangan wakaf, 

maka organisasi pengelola wakaf memerlukan kerja sama kemitraan dengan 

lembaga profesional. Dalam perumusan kerja sama kemitraan itu harus 

memperhatikan prinsip-prinsip syariah/fikih Islam menurut wakaf.6 

Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat 

menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi.7 Pemberdayaan dan 

penggembangan wakaf produktif merupakan sebuah langkah maju bagi lembaga 

perwakafan di tanah air. Dalam rangka pemberdayaan dan penggembangan wakaf, 

maka organisasi pengelola wakaf memerlukan kerja sama kemitraan dengan 

lembaga profesional. Dalam perumusan kerja sama kemitraan itu harus 

memperhatikan prinsip-prinsip syariah/fikih Islam menurut wakaf.8 

Harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan secara produktif yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariat  Islam dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, dapat bermanfaat bukan hanya sebagai tempat ibadah saja, tetapi 

peruntukannya dapat lebih luas lagi, diantaranya membantu fakir miskin, anak 

terlantar, yatim piatu, beasiswa, dan lain-lain. Sistem manajemen pengelolaan 

wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru 

wakaf di Indonesia. Kalau dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih 

menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam 

pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek 

pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu 

sendiri.9 

 

c). Jenis benda yang dapat diwakafkan 

                                                           
6 Proses Lahirnya Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Op.Cit, hlm.62. 
7 Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyar, Op.Cit., hlm. 90. 
8 Proses Lahirnya Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, (Jakarta:    

Kementerian Agama RI, Direktorat   Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam departemen Agama, 

2006), hlm. 62.  
9 Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Jakarta, Kementerian Agama RI, Direktorat 

Bimbingan Masyarakat, 2008), hlm. 105. 
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Dalam Islam, pembentukan wakaf menyerupai pembentukan yayasan 

ekonomi (economic corporation) yang mempunyai wujud abadi apabila termasuk 

wakaf abadi, atau mempunyai wujud sementara apabila termasuk wakaf 

sementara. Karena itu, wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur 

investasi masa depan dan mengembangkan harta produktif untuk generasi yang 

akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa manfaat, pelayanan, dan 

pemanfaatan hasilnya secara langsung.10 

Menurut ketentuan Pasal 15 UU Wakaf hanya dapat diwakafkan apabila 

dimiliki dan dikuasai oleh Wakif . Dalam UU Wakaf, harta benda yang dapat 

diwakafkan tidak 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 syari’ah 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU Wakaf disebutkan bahwa harta benda 

wakaf terdiri benda tidak bergerak; dan benda bergerak. Benda tidak bergerak 

meliputi: 

(1) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  

 yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; 

(2) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana 

dimaksud pada huruf a; 

(3) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; 

(4) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

(5) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari’ah dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Sementara itu benda bergerak yang dimaksud yang dapat diwakafkan adalah  

harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi meliputi: uang, logam mulia, 

surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa; dan benda 

                                                           
10 Mundzir Qahaf,Manajemen   Wakaf  Produktif, (Jakarta:   Khalifa,  Cetakan Pertama, 

2000), hlm. 59. 
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bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari’ah dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.   

Berdasarkan Pasal 15 PP Wakaf, jenis harta benda wakaf meliputi: benda 

tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang.  

Kategori benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan dalam pasal 16 PP Wakaf 

yakni meliputi : 

a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;  

b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana 

dimaksud pada huruf a;  

c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;  

d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan; dan  

e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan 

Peraturan Perundang-undangan.  

Hak atas tanah yang dapat diwakafkan menurut Pasal 17 PP Wakaf terdiri 

: hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar, hak guna bangunan, 

hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara, hak guna bangunan atau hak 

pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis 

pemegang hak pengelolaan atau hak milik, hak milik atas satuan rumah susun.  

Hak atas tanah yang akan diwakafkan adalah hak guna bangunan atau hak pakai di 

atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak 

pengelolaan atau hak milik yang dimaksudkan sebagai wakaf selamanya, maka 

diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik. 

Demikian juga bahwa Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud 

wajib dimiliki atau dikuasai oleh Wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, 

perkara, sengketa, dan tidak dijaminkan.  

Dalam Pasal 18 PP Wakaf mengatur bahwa Benda wakaf tidak bergerak 

berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya 

kecuali wakaf hak atas tanah dengan hak guna bangunan atau hak pakai di atas 

hak pengelolaan atau hak milik. Demikian juga benda wakaf tidak bergerak 
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tersebut dapat diwakafkan beserta bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-

benda lain yang berkaitan dengan tanah. Hak atas tanah sebagaimana yang 

diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan 

pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu wajib mendapat izin 

dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Untuk wakaf uang bergerak selain uang menurut  Pasal 19 PP Wakaf 

diatur bahwa Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang 

dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang. Benda 

bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak 

dapat dihabiskan karena pemakaian. Benda bergerak yang dapat dihabiskan 

karena pemakaian tidak dapat diwakalkan, kecuali air dan bahan bakar minyak 

yang persediaannya berkelanjutan. Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan 

karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan prinsip syariah. 

Adapun jenis benda bergerak yang dapat diwakafkan menurut Pasal 21 PP 

Wakaf meliputi kapal,  pesawat terbang, kendaraan bermotor, mesin atau 

peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan, logam dan batu mulia; 

dan/atau benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya 

dan memiliki manfaat jangka panjang.  

Demikian pula benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-

undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dapat diwakafkan. 

Berdasarkan Pasal 21 PP Wakaf, benda bergerak tersebut meliputi surat berharga 

yang berupa: saham, Surat Utang Negara, obligasi pada umumnya; dan/atau  surat 

berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.  Termasuk pula Hak Atas 

Kekayaan Intelektual yang berupa hak cipta, hak merk, hak paten, hak desain 

industri, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas 

tanaman; dan/atau hak Iainnya. hak atas benda bergerak lainnya yang berupa hak 

sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau perikatan, tuntutan 

atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak. 

 Menteri Agama Republik Indonesia juga telah mengeluarkan aturan 

tentang benda bergerak dalam  Peraturan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata 

Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang. 
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Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Nomor 73 Tahun 2013 benda bergerak 

selain uang yang dapat diwakafkan meliputi : 

a. benda bergerak selain uang yang karena sifatnya dapat berpindah atau 

dipindahkan; atau 

b. benda bergerakn selain uang karena ketetapan undang-undang. 

Selanjutnya dalam Pasal 10 menjelaskan benda bergerak selain uang yang dapat 

diwakafkan adalah : 

a. kapal dengan bobot dibawah 20 ton; 

b. pesawat terbang; 

c. kendaraan bermotor; 

d. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan; 

e. logam dan batu mulia; dan/atau 

f. benda lain yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan 

memiliki jangka panjang. 

Selanjutnya dalam Pasal 11 wakaf benda bergerak karena ketetapan undang-

undang meliputi : 

a. surat berharga; 

b. hak atas kekayaan intelektual; 

c. hak atas benda bergerak lainnya. 

Dalam Undang-Undang Wakaf, ketentuan mengenai wakaf uang diatur dalam 

bagian tersendiri. Hingga saat ini sebanyak 82 (delapan puluh dua) nazhir wakaf 

uang yang sudah disahkan Badan Wakaf Indonesia dan mempunyai legalitas 

untuk menerima wakaf uang dari masyarakat sampai dengan 31 September 

2014.11  

 Berdasarkan Pasal 28 UU Wakaf disebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan 

benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk 

oleh Menteri. Selanjutnya dalam Pasal 29 UU Wakaf mengatur bahwa wakaf 

benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan 

kehendak yang dilakukan secara tertulis, kemudian diterbitkan dalam bentuk 

                                                           
11 http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/data-wakaf/nazhir-wakaf-uang, diunduh 

tanggal 17 April 2015. 
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sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh 

lembaga keuangan syari’ah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan 

harta benda wakaf.  

Di Indonesia, wakaf uang belum lama dikenal dan diterapkan. Berbeda 

dengan wakaf tanah, pelaksanaan wakaf uang sedikit agak rumit karena proses 

perwakafannya harus melibatkan lembaga keuangan syariah. Dalam ketentuan 

Pasal 22 ayat (3) PP Wakaf, Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan 

hadir di Lembaga Keuangan Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk 

menyatakan kehendak wakaf uangnya, juga menjelaskan kepemilikan dan asal-

usul uang yang akan diwakafkan. Kemudian wakif menyetorkan secara tunai 

sejumlah uang ke LKS-PWU dan mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif 

yang berfungsi sebagai AIW. Jika Wakif tidak dapat hadir sebagaimana maka 

Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya. Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf 

benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya 

Nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU. 

             Di samping Pasal di atas, masih cukup banyak pasal-pasal yang berkenaan 

dengan perwakafan wakaf uang dan wakaf bergerak lain serta peraturan untuk 

menggembangkannya. Yang menjadi masalah bagaimanakah cara yang baik 

untuk mengimplementasikan UU Wakaf tersebut dalam masyarakat. Berdasarkan 

pengamatan penulis, pada saat ini masih cukup banyak masyarakat yang belum 

memahami bahkan belum tahu adanya UU  Wakaf. Oleh karena itu agar undang-

undang tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dalam masyarakat, maka 

perlu disosialisasikan kepada masyarakat dan para nazhir wakaf harus memahami 

isi undang-undang itu dengan baik dan benar. Dengan demikian mereka mampu 

menjalankan tugas kenazhirannya sesuai dengan yang diharapkan. 

 Pengelolaan  wakaf khususnya wakaf uang memang tidak mudah, karena 

dalam pengembanganny harus melalui berbagai usaha, dan usaha ini mempunyai 

resiko yang cukup tinggi. Oleh karena itu pengelolaan dan pengembangan benda 

wakaf, khususnya wakaf  uang harus dilakukan oleh nazhir yang profesional.  

       Apabila dilihat dari tugas nazhir di atas, menurut penulis, nazhir selain 

memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-undang, dalam 
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pelaksanaannya nanti, agar nazhir dapat bekerja secara profesional dalam 

mengelola wakaf, maka nazhir khususnya nazhir wakaf uang juga harus memiliki 

berbagai kemampuan yang yang menunjang tugasnya sebagai nazhir wakaf 

produktif. Dengan berbagai kemampuan tersebut, diharapkan nazhir benar-benar 

dapat mengembangkan wakaf dengan baik, sehingga hasil investasi wakaf 

tersebut dapat dipergunakan untuk memberdayakan masyarakat.  

Untuk mendapatkan nazhir yang mampu mengembangkan wakaf secara 

produktif tentu tidak mudah, tetapi memerlukan waktu. Oleh karena itu untuk 

menyiapkan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, harus ada lembaga yang 

siap melakukan pelatihan bagi calon nazhir. Dalam rangka pengelolaan dan 

pengembangan wakaf inilah perlunya pembinaan nazhir. Untuk itu di dalam UU 

Wakaf diamanatkan perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia. 

 

d. Larangan peralihan benda wakaf 

Berdasarkan Pasal 40 UU Wakaf  Harta benda wakaf yang sudah 

diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, 

ditukar; atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. 

Pengecualian Peralihan benda wakaf berdasarkan  Pasal 41 UU Wakaf 

dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk 

kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan 

dengan syariah dan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari 

Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Harta benda wakaf yang sudah 

diubah statusnya karena ketentuan pengecualian tersebut  wajib ditukar dengan 

harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta 

benda wakaf semula. 

 

e. Fungsi dan Peranan Badan Wakaf dalam Mengembangkan Wakaf di 

Indonesia 

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan pelaksanaan amanat 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pendirian BWI bertujuan 
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untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk pertama 

Keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan 

Keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta, 13 

Juli 2007.  

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Propinsi dan/atau 

Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Namun demikian pembentukan 

perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah dilakukan setelah Badan Wakaf 

Indonesia berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat.  

Tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia ini menurut menurut Pasal 

49 UU Wakaf adalah melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam mengelola dan 

mengembangkan harta wakaf, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta 

benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan 

dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, 

memberhentikan dan mengganti nazhir; memberikan persetujuan atas penu-karan 

harta benda wakaf, memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah 

dalam penyusun-an kebijakan di bidang perwakafan.  

Dibawah ini peraturan yang telah dikeluarkan oleh Badan Wakaf 

Indonesia adalah sebagai berikut : 

1. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia. 

2. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan 

Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf. 

3. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang 

Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Benda Wakaf 

Tidak Bergerak Berupa Tanah. 

4. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Pengelolaan dan Penggembangan Harta Benda Wakaf 

Bergerak berupa uang. 
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5. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Penerimaan Wakaf Uang bagi Nazhir Badan Wakaf 

Indonesia. 

6. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan 

Wakaf Indonesia. 

7. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang. 

8. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pengelolaan dan Penggembangan Harta Benda Wakaf. 

9. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Perwakilan Badan Wakaf Indonesia. 

Berdasarkan Undang-Undang Wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI) 

mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia 

menuju era produktif, yaitu wakaf yang dapat meningkatkan ekonomi dan 

kesejahteraan umum. Sehubungan dengan tugas dan wewenangnya tersebut 

Badan Wakaf Indonesia merumuskan visi sebagai berikut: Terwujudnya lembaga 

independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas 

untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional. Adapun misinya 

adalah: Menjadikan Badan wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang 

mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda untuk kepentingan 

ibadah dan kesejahteraan umum. 

Untuk merealisasikan visi dan misi tersebut, BWI telah merumuskan 

strategi, yakni: 

a. Meningkatkan kopetensi dan jaringan Badan Wakaf Indonesia baik 

nasional maupun internasional; 

b. Membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan; 

c. Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf; 

d. Meningkatkan profesionalitas dan keamanahan nazhir dalam 

pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf; 

e. Mengkoordinasikan dan membina seluruh nazhir wakaf; 
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f. Menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf; 

g. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; 

h. Menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang 

berskala nasional dan internasional. 

Untuk merealisasikan visi, misi, dan strategi yang sudah dikemukakan, 

BWI mempunyai 6 divisi, yaitu: 

a. Divisi Pembinaan Nazhir, dengan program kerja: menyusun standar 

etika dan profesionalitas nazhir; mendata dan memetakan nazhir; serta 

menyelenggarakan pelatihan nazhir. 

b. Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, dengan 

program kerja: pemetaan tanah wakaf untuk tujuan produktif; 

pengaturan dan pengembangan wakaf uang; pembangunan Gedung 

wakaf Center; dan pengembangan program investasi harta benda wakaf. 

c. Divisi Kelembagaan, dengan program kerja: menyiapkan berbagai 

peraturan perwakafan; menyiapkan dan menyusun pedoman perubahan 

status dan penukaran harta benda wakaf, serta mengembangkan 

kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. 

d. Divisi Hubungan Masyarakat, dengan program kerja: sosialisasi dan 

edukasi publik tentang wakad dan peraturan perundang-undangannya 

melalui seminar, penerbitan buku, website, dan lain-lain. 

e. Divisi Penelitian dan Pengembangan, dengan program kerja: 

inventarisasi dan pemetaan aset-aset wakaf di seluruh Indonesia, 

pemetaan dan analisis potensi ekonomi dari aset-aset wakaf, publikasi 

karya ilmiah dan populer. 

f. Divisi Hubungan Luar Negeri, divisi hubungan luar negeri adalah divisi 

yang baru terbentuk pada tahun 2010, Divisi Kerjasama Luar Negeri 

mempunyai tugas dan fungsi :Menjalin kerjasama dengan lembaga-

lembaga wakaf di dunia Islam dalam bidang pembinaan nazhir, 

pengelolaan harta benda wakaf, dan pengembangan informasi 

perwakafan; Memperkenalkan BWI dan perwakafan di Indonesia 

kepada lembaga-lembaga wakaf di luar negeri; Sosialisasi program-
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program BWI ke luar negeri; Menjembatani hubungan lembaga-

lembaga wakaf di Indonesia dengan lembaga-lembaga wakaf 

internasional dan sebaliknya; Berpartisipasi dalam pengembangan 

wakaf produktif di dunia Islam. Diantara program kerja yang 

dilaksanakn adalah : melakukan konsolidasi forum wakaf se – Asia 

tenggara. 

Melalui Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan BWI telah melakukan 

kegiatan pemberdayaan wakaf produktif sebagai berikut : 

a. Fundrising Wakaf Uang setiap bulan Ramadhan bekerjasama dengan 

Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu LKS PWU. Para relawan 

fundrising adalah para mahasiswa yang ditempatkan di Kantor 

Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri yang 

tersebar di sekitar Jabodetabek. 

b. Agribisnis Penanaman Jabon Merah (Anthocephalus macrophyllus), 

di desa Parung Banteng, Kecamatan Sukasari, Kab. Purwakarta. 

Luas areal awal yang dijadikan pilot Project adalah 2 hektar dengan 

jumlah pohon 1500 pohon. 

c. Bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk 

menggagas optimalisasi peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

menjadi mitra nazhir wakaf uang maupun sebagai nazhir wakaf 

uang.  

d. Sementara  itu Lembaga keuangan syariah yang menghimpun wakaf 

uang Jumlah LKS-PWU s/d April 2013 adalah 11 LKS PWU: 

1) Bank Muamalat Indonesia 

2) Bank Syariah Mandiri  

3) Bank BNI Syariah  

4) Bank Mega Syariah  

5) Bank DKI Syariah  

6) Bank BTN Syariah  

7) Bank Syariah Bukopin  

8) Bank Jogya Syariah  
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9) BPD Kalbar Syariah  

10) BPD Jateng Syariah  

11) BPD Kepri Riau Syariah  

12) BPD Jatim Syariah  

13) BPD Sumut Syariah 

 

f. Penyelesaian sengketa wakaf dan Sanksi penyelewengan penyelenggaraan 

wakaf. 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga mengatur 

tentang penyelesaian sengketa Wakaf. Peyelesaian wakaf menurut UU Wakaf 

ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian 

sengketa secara musyawarah tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui 

mediasi, arbitrase, atau pengadilan. 

UU Wakaf mengatur mengenai sanksi pidana maupun sanksi administratif 

terhadap penyelewengan penyelenggaraan wakaf. Hal ini diatur dalam Bab IX UU 

Wakaf pasal 67 dan Pasal 68 . Dalam Pasal 67 memuat sanksi pidana sebagai 

untuk Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, 

menjual,mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta 

benda wakaf yang telah diwakafkan tanpa izin menukar harta benda wakaf yang 

telah diwakafkan, termasuk dengan sengaja menghibah peruntukan harta benda 

wakaf tanpa izin, serta dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas 

hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang 

ditentukan UU Wakaf.   

Sementara itu sanksi administrasi dapat dikenakan berdasarkan Pasal 68  atas 

pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan 

syariah dan PPAIW.  Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   

Berupa peringatan tertulis, penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan 

di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah, penghentian sementara dari 

jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW. 

 

g. Upaya Penyempurnaan UU Wakaf 
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Salah satu evaluasi penyempurnaan UU Wakaf, terkait dengan peran 

nazhir. Nazhir sebaiknya adalah organisasi yang sudah berbadan hukum. Urgensi 

bahwa Nazhir harus merupakan organisasi yang sudah berbadan hukum adalah  

untuk menjelaskan mengenai pemisahan harta kekayaan antara kekayaan 

organisasi dengan kekayaan pendiri/pengurus. Hal ini mengingat bahwa harta 

wakaf harus memiliki kejelasan mengenai kepemilikan suatu mauquf bih, apabila 

suatu organisasi yang belum berbadan hukum dikhawatirkan kepemilikan akan 

harta yang diwakafkan menjadi rancu dan berpotensi menuai masalah di 

kemudian hari.  

Badan hukum tidak mempunyai kehendak sendiri. Badan hukum hanya 

dapat melakukan  perbuatan melalui perantaraan orang atau orang-orang yang 

duduk sebagai pengurus. Orang orang yang menjadi pengurus tersebut tidak 

bekerja untuk dirinya sendiri melainkan untuk dan atas nama badan hukum 

tersebut.  

Hukum negara memungkinkan suatu badan hukum dapat melakukan 

aktivitas hukum dengan subyek hukum lainnya, sedangkan AD mengatur  

pembagian tugas  dan tanggung jawab unsur pengurus. AD merupakan hukum  

tertinggi atau konstitusi dalam badan hukum. AD kemudian dijabarkan dalam 

anggaran rumah tangga (ART). Dalam organisasi yang baik juga disediakan kode 

etik (code of etics) bagi pengurus dan anggota. AD, ART dan kode etik penting 

bagi organisasi untuk menghadapi berbagai persoalan internal agar persoalan 

semcam itu tidak menjadi biang pendeknya usia organisasi.  

Evaluasi selanjutnya terkait dengan ketentuan wakaf uang, hal ini juga sudah 

merupakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 

tentang Wakaf maupun dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 

2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 

Namun demikian pelaksanaan wakaf uang belum berjalan dengan baik karena 

adanya berbagai kendala yang dihadapi, baik mengenai aturan wakaf uang itu 

sendiri maupun implementasinya. Salah satu penyebab belum berhasilnya wakaf 

uang ini adalah adanya ketidakberhasilan dalam fundraising, tidak adanya model 

pembiayaan, juga tidak adanya lembaga yang mendukung secara sinergis dalam 
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pengelolaan dan penggembangan wakaf uang itu sendiri. Secara aturan undang-

undang wakaf, terdapat sisi kelemahan dimana nazhir tidak dapat 

menggembangkan dan mengelola sendiri wakaf uang karena harus melalui 

Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh menteri sesuai dengan amanat 

Undang-Undang Wakaf. Disamping itu kurangnya insentif yang diberikan kepada 

Nazhir menyebabkan ketidaktertarikan pihak-pihak profesional yang memiliki 

kemampuan manajerial yang baik untuk mengeluti pekerjaan sebagai nazhir, 

disamping belum adanya sosialiasi yang menarik untuk menekuni profesi nazhir 

profesional pengelola wakaf uang. 12 

Berkaitan dengan ketentuan ikrar wakaf sebagaimana telah diatur dalam 

peraturan perundang-undangan, belum adanya pengaturan secara tegas yang 

memberikan jaminan wakif atau ahli warisnya berhak untuk melakukan 

pengawasan dan meminta pertanggungjawaban nazhir pengelolaan wakaf uang. 

Walaupun diatur, pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah 

dan masyarakat, baik aktif maupun pasif, namun tidak dinyatakan secara tegas 

wakif atau ahli warisnya berhak melakukan pengawasan .  

Undang-undang wakaf saat ini masih sekedar memberikan landasan hukum  

wakaf  uang namun belum mendorong secara penuh bagi nazhir itu sendiri untuk 

menggembangkan dan mengelola aset wakaf.13  Demikian pula aturan wakaf yang 

ada masih banyak hanya terkait pengaturan wakaf uang semata, sementara aturan 

mengenai wakaf benda lainnya termasuk benda bergerak belum diatur lebih lanjut. 

Untuk itu perlu adanya pembenahan lebih lanjut bagi aturan wakaf kedepan untuk 

juga mengedepankan upaya penggembangan profesional nazhir secara 

menyeluruh dan terintegratif. 

       Dilihat dari tugas dan wewenang BWI dalam UU ini nampak bahwa BWI 

mempunyai tanggungjawab yang sangat penting, yakni mengembangkan 

perwakafan di Indonesia, sehingga nantinya wakaf dapat berfungsi sebagaimana 

disyariatkannya wakaf. Untuk itu orang-orang yang berada di BWI hendaknya 

                                                           
12 Hasil wawancara dengan Bapak M. Arifin Purwakarta, salah satu pendiri yayasan 

Dompet Dhuafa, Jakarta, 16 Desember 2013 
13 Ibid. 
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memang orang-orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing sesuai 

dengan yang dibutuhkan oleh badan tersebut.  

 

C. Kesimpulan 

 

Perkembangan aturan hukum mengenai wakaf di Indonesia berdasarkan 

UU Wakaf mengalami perubahan yang sangat berarti dibandingkan dengan 

ketentuan sebelumnya,  diantaranya meliputi tertib hukum dan administrasi wakaf 

itu sendiri. Obyek Wakaf yang diperluas tidak hanya benda bergerak namun juga 

benda tidak bergerak, peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk 

kepentingan ibadah dan sosial tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan umum 

dengan mengembangkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. 

Disamping itu juga UU Wakaf ini mengamantkan pembentukan Badan Wakaf 

Indonesia yang merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di 

bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap Nazhir, melakukan 

pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan 

internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta 

benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan. 

Sesungguhnya pengelolaan wakaf dilakukan sesuai dengan apa yang telah 

digariskan menurut hukum Islam maupun UU Wakaf, Wakaf akan benar-benar 

memberikan kontribusi yang besar bagi upaya mewujudkan keadilan sosial, 

khsususnya bidang ekonomi. Namun demikian upaya untuk mewujudkan hal 

tersebut tentu diperlukan berbagai upaya tidak hanya dengan menciptakan aturan 

hukum yang memberikan ruang lingkup yang luas bagi penggelolaan wakaf 

namun juga upaya membangun kesadaran hukum masyarakat dalam mengelola 

dan menjaga aset wakaf.  
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