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 In Indonesia, waqf land is generally fuctioned as religion social 

infrastructure including islamic education institution. Implemented of act no. 

41/2006 about waqf, and goverment regulation no 42/2004 about waqf, waqf asset 

(primarily cash waqf) has potentially expand waqf roles in increasing quality of 

islamic education; because cash waqf is operated by nazhir, which poses role as 

invest manager, so expected result will be more optimum . 

This article discuss about function or role of waqf in providing education 

institution, which gives big contribution to build social society that have knowledge 

and high education.  Thus, it will achieve a fair and prosperious society. 
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A.  Pengantar 

Wakaf merupakan philanthropi Islam yang dalam Quran berakar pada kata al-

khair (QS. al-Hajj [22]: 77). Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-

Dimasqi menjelaskan bahwa perintah untuk melakukan al-khair berarti perintah untuk 

melakukan wakaf.1 Pendapat al-Dimasqi  relevan (munasabah) dengan firman Allah 

tentang wasiat (QS al-Baqarah [2]: 180. Dalam ayat tersebut, kata al-khair berarti 

“harta atau benda.” Oleh karena itu, perintah melakukan al-khair berarti perintah 

                                                 
 Guru Besar Hukum Islam UIN SGD Bandung 
1Taqi al-Din Abi bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi, Kifayat al-Akhyar fi Hall Gayat al-

Ikhtishar (Semarang: Taha Putra. t.th), juz I, hlm. 319; dan lihat Abi Abd al-Mu‘thi Muhammad Ibn 

Umar Ibn Ali Nawawi, Nihayat al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi’in (Semarang: Thaha Putra. t.th), hlm. 

268. 
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untuk melakukan ibadah bendawi (maliyah).2   

Perintah wakaf merupakan bagian dari perintah untuk berbuat baik; dan perintah 

wakaf juga berarti perintah untuk menggunakan harta atau benda yang sesuai dengan 

perintah Allah yang bersifat universal yang manfaatnya tidak hanya terbatas pada 

umat Islam, tapi kepada semua manusia tanpa membedakan agama dan keyakinannya. 

Akan tetapi, wakaf dari segi fungsinya secara empirik bisa dibedakan menjadi dua: 

wakaf yang berguna bagi semua orang (termasuk non muslim) seperti wakaf tanah 

untuk jalan; dan wakaf yang digunakan hanya oleh umat Islam, seperti wakaf untuk 

masjid dan taman pemakaman Muslim.3 Di antara penerima manfaat wakaf adalah 

institusi penyelenggara pendidikan. Dalam paper ini  didiskusikan mengenai fungsi 

atau peran wakaf dalam menyelenggarakan institusi pendidikan.  

 

B. Fungsi Sosial Wakaf 

Fungsi sosial wakaf bisa dijelaskan dari dua kerangka: 1) kerangka yang 

menunjukkan kekhususan wakaf dari sebagai ibadah maliyah; dan 2) kerangka dari 

segi hubungan secara akademik antara wakaf dan institusi pendidikan. Selain diberi 

nama  sedekah jariah, wakaf juga disebut al-habs (al-ahbas, jamak). Secara bahasa, 

al-habs berarti al-sijn (penjara), diam, cegahan, rintangan, halangan, tahanan,  dan 

pengamanan. Gabungan kata  al-habs  dengan al-mal (harta) berarti wakaf (habs al-

mal).4 

Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibn ‘Umar yang menjelaskan bahwa 

Umar Ibn al-Khathab datang kepada Nabi Saw. meminta petunjuk mengenai 

pemanfaatan tanah miliknya di Khaibar. Nabi Saw. bersabda: “Bila engkau 

menghendaki, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya (manfaatnya).”5 

 Hadits riwayat Imam Bukhari tersebut secara tersirat menunjukkan kekhususan 

                                                 
2Di antara ulama ada juga yang mengidentifikasi bahwa perintah wakaf terkandung dalam kata al-

birr (kebaikan maliyah); yaitu QS Ali Imran (3): 92. Lihat Muhammad Syatha al-Dimyathi, I‘anat al-

Thalibin (Semarang: Thaha Putra. t.th), vol. III, hlm. 157.  
3Lihat Zufran Sabri, “Wakaf,” dalam Mimbar Hukum, Nomor 305, Thn. VIII, 1997, hlm. 57-58; 

dan Adijani al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek (Jakarta: CV Rajawali. 

1989), hlm. 15. 
4Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997), hlm. 490.   
5 Imam Bukhari, Shahih al-Bukhari (Semarang: Thaha Putra. 1981), juz  III, hlm. 196; lihat pula 

Imam Muslim, Shahih Muslim (Bandung: Dahlan. t.th), vol. II, hlm. 14.  
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institusi wakaf; yaitu dalam wakaf terdapat tiga pihak (sementara ibadah maliyah 

lainnya hanya terdapat dua pihak): 1) wakif (pihak yang mewakafkan hartanya); 2) 

nadzir/mauquf ‘alaih (pengelola harta wakaf yang relatif sepadan dengan Mudharib 

dalam akad mudharabah atau Manajer Investasi pada Aset Manajemen atau Dana 

Reksa); dan 3) mauquf lah (penerima manfaat wakaf). Hal ini menunjukkan 

paradigma wakaf dari segi ibadah maliyah, yaitu harta wakaf (mauquf bih) 

berkedudukan semacam modal usaha (semisal ra’s al-mal) yang harus 

dikelola/diinvestasikan oleh nadzir (mauquf ‘alaih) yang keuntungannya menjadi hak 

penerima manfaat wakaf (mauquf lah). 

 

Gambar 1 

 

 

 

 

 

 

 

Dari segi filsafat ilmu yang mendasari penelitian yang cenderung kuantitatif, 

hubungan antara wakaf dan institusi pendidikan dapat dibentuk semacam variabel:6 

variabel independen/yang berpengaruh adalah kualitas institusi wakaf; dan variabel 

yang berpengaruh adalah kualitas pendidikan. Hipotesisnya adalah Semakin tinggi 

kualitas pengelolaan wakaf maka akan semakin tinggi kualitas pendidikan dan 

sebaliknya. Oleh karena itu, teori hubungan (korelasi), teori pengaruh (koefesien), 

teori peran (role), dan teori fungsi/kontribusi,7 relevan untuk dipertimbangkan dalam 

kajian ini jika dilakukan dengan pendekatan kuantitatif.   

 

                                                 
6Lihat Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian  (Bandung: Penerbit Mandar Maju. 1994), hlm. 

39; dan Sugiyono, Statistika untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta. 2007), hlm. 2-20.  
7Peran (role) adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Peran mencakup tiga hal: a) peranan 

meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat individu dalam masyarakat; 

peranan dalam arti ini meupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing individu dalam 

kehidupan kemasyarakatan; b) peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi; dan c) peranan juga dapat dikatakan sebagai 

perikelakuan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Soerjono Soekanto, Sosiologi: 

Suatu Pengantar (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1987), cet. ke-3, hlm. 221; dan lihat antara lain 

Henry Pandapotan Panggabean, Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan-Putusan Hukum 

Perikatan (Bandung: PT Alumni. 2008), cet. ke-1, hlm. 31-32.   

Wakif Mauquf lah 
Nadzir 

(Mauquf 
‘Alaih) 
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Gambar 2 

 

 

 

 

 

 

   

C. Pengelolaan Wakaf dalam Sejarah dan Pemanfaatan Tanah wakaf  

di  Indonesia 

Wakaf pada umumnya dibedakan menjadi dua: 

1. wakaf ahli (keluarga); yaitu wakaf yang tujuannnya untuk membantu 

keluarga dari pihak yang mewakafkan; dan 

2. wakaf khairi (umum); yaitu wakaf yang tujuannya untuk memberi manfaat 

bagi masyarakat umum.8 Akan tetapi, istilah tersebut juga pernah 

dikembangkan oleh ulama pada fase dinasti Islam tertentu. 

Pada zaman Dinasti Mamluk berkuasa di Mesir, wakaf dibedakan menjadi tiga: 

a) ahbas; b) awqaf hukmiyah; dan 3) awqaf ahliyah;9 yang rinciannya adalah: 

1) ahbas adalah tanah-tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk sektor usaha 

perkebunan yang luas yang hasilnya (tsamarah) digunakan untuk 

pemeliharaan masjid. Dengan demikian, ahbas yang arti etimologinya 

adalah ”penahanan” telah diubah dan diberi arti khusus; ahbas berarti wakaf 

tanah untuk perkebunan yang hasilnya digunakan untuk pengelolaan;  

2) awqaf hukmiyah adalah tanah-tanah wakaf di Mesir dan Kairo (yang 

didayagunakan secara komersial, pen.) yang hasilnya digunakan untuk 

pemeliharaan kota ”suci” tersebut. Awqaf hukmiyah secara bahasa berarti 

wakaf negara (kenegaraan) yang hasilnya didayagunakan untuk 

kemaslahatan semua penduduk yang berbeda usia dan agama (nonmuslim 

juga diberi hak untuk memperoleh manfaat wakaf negara tersebut); dan 

                                                 
8Antara lain lihat H. Tulus (Pengarah), Fiqih Wakaf (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan 

Wakaf Depag RI. 2005), hlm. 14-17.   
9M. A. Mannan, Sertifikat wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam, terj. 

Tjasmijanto dan Rozidyanti (Jakarta: CIBER dan PKTTI-UI. t.th), hlm. 33.   

Wakif Institusi Pendidikan 

Islam 

Nadzir 

(Manajer Investasi) 
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3) awqaf ahliyah adalah wakaf yang berupa tanah atau benda lainnya yang 

manfaatnya didermakan dalam bentuk bantuan sosial dari anggota keluarga 

yang berkecukupan untuk anggota keluarga yang kurang dan atau tidak 

mampu. 

Sementara Mundzir Qahaf juga membagi wakaf menjadi tiga: a) wakaf sosial 

(khairi); b) wakaf untuk keluarga (ahli); dan c) wakaf gabungan (musytarak) karena 

manfaat wakaf tersebut disedekahkan kepada masyarakat dan keluarga secara 

sekaligus.10 Mundzir Qahaf juga membedakan wakaf dari segi cara pemanfaatannya 

menjadi dua: (1) wakaf yang obyeknya digunakan untuk mencapai tujuan secara 

langsung; seperti masjid digunakan shalat, dan rumah sakit digunakan untuk 

pengobatan; dan (2) wakaf produktif; yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan 

untuk kegiatan produksi yang hasilnya disedekahkan sesuai dengan tujuan wakaf.11 

Terdapat sejumlah riset yang menjelaskan tentang pemanfaatan tanah wakaf di 

Indonesia. Di samping itu, berbagai cara telah dipraktekan para pemimpin muslim 

dalam rangka pendayagunaan benda wakaf telah juga diinformasikan oleh Said Amir 

Arjomand yang juga dijelaskan ulang oleh Uswatun Hasanah dan kawan-kawan. Hal 

tersebut dijelaskan ulang  sebagai berikut:12 

1) Perdana Menteri Mihr-Narseh, dari Dinasti Sasanid, mewakafkan  jembatan di 

Fars, dan pada bagian atas jembatan terdapat tulisan agar orang yang 

menggunakan obyek wakaf tersebut (penerima manfaat wakat atau mauquf 

lah) mendoakan Mihr-Narseh dan keturunannya; 

2) Dinasti Fatimiah (di Mesir pada abad X Masehi) membentuk sebuah Biro 

Supervisi Wakaf. Said Amir Arjomand menduga bahwa pada waktu itu wakaf 

dijadikan media untuk mengendalikan pendidikan umum. Di samping itu, 

                                                 
10Lihat Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, Menuju Era wakaf Produktif (Jakarta: Mumtaz 

Publishing. 2007); dan Achmad Djunaidi  (Ketua),  Paradigma Baru Wakaf di Indonesia (Jakarta: 

Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI. 2005).    
11Achmad Djunaidi  (Ketua),  Paradigma Baru Wakaf di Indonesia (Jakarta: Direktorat 

Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI. 2005).   hlm. 162.   
12Said Amir Arjomand, ”Filantropi, Hukum dan Kebijakan Publik di Dunia Islam,” dalam Warren 

F. Lichman dkk (ed.), Filantrofi di Berbagai Tradisi (Jakarta: CRCS UIN Syarif Hidayatullah. 2006), 

hlm. 126-143; dan lihat Uswatun Hasanah (Ketua), Pengkajian Hukum tentang Aspek Hukum Wakaf 

Uang (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional [BPHN] Kementerian Hukum dan HAM. 2009), 

hlm. 128-130.  
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wakaf juga diduga dijadikan instrumen kebijakan publik para pemimpin Iran 

Timur. Di antaranya adalah Perdana Menteri Dinasti Saljuk, Nizham al-Mulk, 

yang memanfaatkan wakaf sebagai instrumen kebijakan publik; 

3) Hasanwyh (meninggal pada tahun 1015 M), Gubernur Dinasti Buwaihi di Iran 

Barat, memanfaatkan obyek wakaf sebagai instrumen kebijakan publik dengan 

membangun jembatan, penginapan, dan sumur yang biaya pemeliharaannya 

ditanggung oleh Negara. Hasanwyh juga mewakafkan sejumlah penginapan 

dalam rangka dijadikan tempat tinggal siswa-siswa yang belajar di masjid-

masjid; 

4) Adud al-Daulah, khalifah Dinasti Buwaihi, memanfaatkan dana wakaf yang 

berasal dari milik pribadi sebesar seribu dinar untuk membangun rumah sakit 

dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat, 

membangun lembaga pendidikan bagi tenaga medis, dan membangun 

perpustakaan (dar al-‘ilm) yang digunakan untuk penelitian, dan 

pendidikan/pembelajaran; 

5) Nizham al-Mulk (tahun 1075 M), memanfaatkan dana wakaf untuk 

membangun observatorium di Nishabur yang bernama Sulthan Jalal al-Din 

malik Syah; Umar Khayam, ahli ilmu astronomi, telah memanfaatkan 

observatorium tersebut untuk keperluan riset sehingga berhasil mereformasi 

kalender; dan 

6) Dinasti Usmani di Istanbul, melakukan terobosan dalam pemanfaatan dana 

wakaf dengan: a) menciptakan badan derma, dan b) membentuk institusi 

wakaf uang (cash waqf) dengan menyelenggarakan pembiayaan kepada 

masyarakat yang berupa pinjaman yang wajib dikembalikan berikut marjinnya 

yang mendapat sokongan dari Syaikh al-Islam Istanbul meski menggunakan 

penghitungan bunga. Institusi wakaf tersebut menjadi lembaga wakaf pertama 

yang menyelenggarakan pembiayaan yang berperan besar bagi masyarakat 

yang tergolong ekonomi lemah.  

Wakaf dipahami oleh masyarakat Indonesia sebagai aktivitas ibadah yang 

obyeknya (mauquf bih) tidak boleh berkurang atau tidak habis seakali pakai. Oleh 

karena itu, pemahaman umat Islam terhadap wakaf tertuju pada ibadah maliyah yang 
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obyeknya berupa tanah dan bangunan. Pemanfataan tanah wakaf yang bersifat umum 

adalah: (a) pemakaman, (b) masjid dan/atau madrasah, dan (c) pesantren. Dalam Surat 

Dirjen Agraria Nomor: 593/2483/Agr tanggal 22 Juni 1982, tanah-tanah wakaf 

digunakan untuk: (a) keperluan peribadatan seperti masjid, mushalla, surau, atau 

langgar; (b) keperluan sosial seperti sekolah, panti asuhan yatim, dan rumah sakit; dan 

(c) penunjang kegiatan seperti sawah dan kebun.13 

Sejumlah hasil riset yang dipublikasikan mengenai pengelolaan tanah wakaf di 

antaranya adalah: 

1) M. Rachmat Djatnika melakukan riset tentang wakaf di Jawa Timur dan 

disajikannya secara ilmiah dalam bentuk disertasi yang berjudul ”Les Biens 

De Mainmorte (Wakaf) A Java-Est” di bawah tanggungjawab M. Muhamed 

Arkoun, M. Denis Lombard, M. Pierre Labrousse, dan M. Moh. Koesnoe, 

pada Ecole den Hautes Etudes an Sciences Sociales Paris, bulan Mei 1982;  

2) H. Adijani al-Alabij melakukan riset tentang tanah wakaf dalam rangka 

menyelesaikan studinya pada Fakultas Hukum Universitas Lambung 

Mangkurat (tahun 1986). Data penelitian tersebut dilengkapi dan kemudian 

dipublikasikannya dengan judul ”Perwakafan Tanah di Indonesia dalam 

Teori dan Praktek” (1989) yang studi kasusnya adalah perwakafan tanah di 

lingkungan Muhammadiyah. Tanah wakaf yang dikelola Muhammadiyah 

dalam beberapa lokasi dimanfaatkan dengan variasi: a) keperluan rumah 

sakit dan kantor Muhammadiyah, b) masjid dan kantor Muhammadiyah, c) 

sekolah dan kantor Muhammadiyah, dan d) panti asuhan dan kantor 

Muhammadiyah.14 Secara lebih rinci, H. Adijani al-Alabij menjelaskan 

rincian tentang adanya 13 (tiga belas) macam model pemanfaatan tanah 

wakaf di lingkungan Muhammadiyah: a) sekolah/madrasah/pesantren; b) 

langgar/mushalla; c) masjid; d) rumah sakit/balai pengobatan/klinik; e) panti 

asuhan yatim; f) gedung kantor; g) jalanan umum/khusus; h) lapangan 

                                                 
13Adijani al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek (Jakarta:  PT 

RajaGrafindo Persada. 1989), hlm. 79.   
14Adijani al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek (Jakarta:  PT 

RajaGrafindo Persada. 1989), hlm. 79.   



 

 

8 

Wakaf dan Pendidikan Islam 

Jaih Mubarak 

 

sepakbola/sarana olah raga; i) maqbarah/pekuburan; j) sawah; k) kebun; l) 

perumahan guru dan asrama; m) pertokoan.15  

3) M. Rachmat Djatnika dan kawan-kawan (2000) melakukan penelitian 

tentang pendayagunaan perwakafan tanah milik di Bandung Provinsi Jawa 

Barat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan penggunaan tanah wakaf 

dengan variasi: a) masjid dan madrasah; di mana pelayanan fasilitas ibadah 

harian merupakan fungsi utama, sedangkan fungsi penunjangnya adalah 

kegiataan pembelajaran bagi anak-anak, remaja, dan orang dewasa (orang 

tua), di antaranya adalah Masjid al-Furqan dan masjid Sabil al-Salam di 

Kota Bandung; b) masjid dan sarana bisnis; di mana fungsi masjid 

diutamakan bagi mereka yang melakukan perjalanan (semacam Rest Area di 

Jalan Tol) dan di sekeliling masjid terdapat restoran/rumah makan, 

pertokoan yang menjual makanan dan sovenir, serta tempat parkir yang luas; 

di antaranya adalah Masjid al-Mahdiyin di Kabupaten Bandung Jawa Barat; 

c) institusi pendidikan yang menyelenggarakan pembejaran dari tingkat pra 

sekolah (taman kanak-kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD) hingga 

perguruan tinggi yang berupa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) dan di 

dalamnya juga terdapat fasilitas bisnis berupa rumah makan, pertokoan, 

koperasi pesantren, dan yang lainnya; di antaranya adalah Pesantren al-

Basyariah di Kabuapten/Kota Benadung; dalam analisinya terungkap bahwa 

fungsi utama wakaf adalah penyediaan fasilitas penyelenggaraan 

pendidikan; sedangkan fungsi penunjangnya adalah fungsi-fungsi ekonomi; 

dan d) panti asuhan yang di dalamnya terdapat asrama, kantor dan kegiatan 

pembinaan/pembelajaran; di antaranya adalah Panti Asuhan Yatim Piatu 

Muhammadiyah di Kota Bandung;16  

4) H. Juhaya S. Praja dan  H. Mukhlsin Muzarie melakukan penelitian wakaf 

pada Pondok Pesantren Gontor (2009). Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa di Pesantren Gontor telah ada dua bentuk wakaf: a) 

                                                 
15Adijani al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek (Jakarta:  PT 

RajaGrafindo Persada. 1989), hlm. 80.   
16M. Rachmat Djatnika, dkk, Pendayagunaan Perwakafan Tanah Milik di Bandung Jawa Barat  

(Bandung:  Lemlit UIN Sunan Gunung Djati. 2000).   
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wakaf benda tidak bergerak (wakaf properti) yang berupa tanah sawah dan 

tanah darat, gedung kantor, masjid, gedung sekolah, balai pertemuan, 

asrama santri, rumah guru, dan perpustakaan; b) wakaf uang (cash wakaf), 

di mana infaq wali santri yang ditunjukkan untuk pondok diakui sebagai 

dana wakaf; selain itu dikenalkan juga institusi wakaf yang ketiga yaitu 

Jenis wakaf diri (wakaf jasa dan pelayanan) yang dimaksud adalah para 

ustadz/guru-guru yang mengajar di Pesantren dinilai telah melakukan wakaf 

diri, yaitu mewakafkan pikiran dan tenaganya untuk kemajuan pesantren;17 

Nurhadi Ihsan dan KH Abdullah Syukri Zarkasyi menginformasikan tentang 

15 (lima belas) jenis pemanfaatan tanah wakaf pada Pondok Pesantren 

Gontor: a) penggilingan padi; b) percetakan; c) usaha kesejahteraan keluarga 

(UKK); d) pertokoan: toko bahan bangunan, toko buku, toko Alat Tulis 

kantor (ATK) dan Fotokopi, kedai bakso, toko palen, pusat grosir, wartel 

dan kantin, dan toko alat-alat olah raga; e) apotek; f) Darussalam Compuer 

Center; g) pabrik es balok; h) pusat perkulakan; i) jasa angkutan; j) 

penggemukan sapi; k) pabrik roti; l) rumah potong hewan (RPH); m) pabrik 

air minum; dan n) wisma/penginapan;18   

Apa yang diteliti dan dipublikasikan oleh peneliti mengenai pemanfaatan tanah 

wakaf secara implisit menunjukan bahwa tanah wakaf banyak digunakan atau 

dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah (masjid/mushalla/langgar) dan kepentingan 

pendidikan (madrasah dan pesantren); akan tetapi, pengelolaan tanah wakaf  tersebut 

tidak hanya fokus pada kegiatan tertentu, pada umumnya kegiatan utama dalam 

pemanfaatan tanah wakaf didampingi dengan kegiatan penunjang lainnya;  misalnya 

masjid agung Manonjaya Tasikmalaya, di samping memiliki tanah wakaf yang 

digunakan masjid dalam rangka memfasilitasi kegiatan ibadah (terumata ibadah 

                                                 
17Juhaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie, Pranata Ekonomi Islam wakaf (Yogyakarta:  Dinamika 

kerjasama dengan STAIC Cirebon. 2009), hlm. 210-227.   
18Nurhadi Ihsan, dkk,  Profil Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, 

Indonesia (Ponorogo: Pondok Modern Darussalam Gontor. 2006), hlm. 46; KH Abdullah Zarkasyi, 

”Urgensi wakaf untuk Pembangunan Pendidikan: Pengalaman Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern 

Darussalam Gontor,” makalah disampaikan dalam workshop internasional tentang pemberdayaan 

ekonomi umat melalui wakaf produktif, yang diselenggarakan International Institute of Islamic 

Thought (IIIT) dan Kementerian Agama RI, di Batam tanggal 7-8 januari 2002, hlm. 7-8.    
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mahdhah), memiliki tanah wakaf yang berupa sawah yang dikelola oleh petani yang 

di antara hasilnya diserahkan kepada Dewan Kemakmuran Masjid (dengan sistem 

maro atau mertelu) yang digunakan untuk keperluan para pengurus masjid. Dengan 

demikian, unsur produktifnya telah ada dan terbentuk secara alamiah sebelum 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan 

Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 

 

D. Cash Wakaf dan Potensi Perannya dalam Penyelenggaraan Pendidikan 

Uang dalam kegiatan transaksi ekonomi di berbagai negara di dunia merupakan 

alat yang sangat penting; karena uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar; tetapi 

sudah dianggap sebagai benda yang dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, ulama di 

Pakistan membolehkan adanya wakaf uang dengan istilah cash wakaf, waqf al-nuqud  

yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi wakaf tunai.  

Uang memiliki kedudukan hukum yang sama dengan benda pada umumnya 

yang dapat diperjualbelikan (bai‘ al-sharf). Imam al-Sayyid Sabiq memiliki 

pandangan bahwa uang tidak dapat dijadikan obyek wakaf. Dalam kitab Fiqh al-

Sunnah dijelaskan bahwa obyek wakaf boleh berupa benda tetap maupun benda 

bergerak seperti mushhaf, kitab, senjata, dan hewan; begitu pula setiap benda yang 

boleh diperjual-belikan serta dapat dimanfaatkan dengan kekal obyeknya, boleh 

dijadikan obyek wakaf; dan tidak sah wakaf atas benda yang habis sekali pakai dan 

rusak (hilang) karena pemanfaatannya, seperti uang dan makanan/minuman; dan tidak 

sah mewakafkan benda yang sedang dibebani perbuatan hukum lain seperti 

mewakafkan marhun (dalam akad rahn) atau ma’jur (dalam akad ijarah); begitu juga 

tidak sah mewakafkan benda-benda yang termasuk haram secara substansi (haram 

lidzatihi) seperti anjing, babi, dan binatang buas lainnya.19 

 Di masyarakat sering kali dilakukan  pelelangan atas  tanah yang akan dibeli 

untuk mengembangkan pesantren dengan cara menghargakan tanah permeternya 

sehingga pihak yang berminat dapat membayar tanah tersebut sesuai dengan 

                                                 
19Al-Syyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah (Beirut: Dar al-Fikr. 1983), vol. III, hlm. 382.  
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kemampuannya melalui nomor rekening bank yang sudah disiapkan oleh panitia. 

Akad yang dilakukan adalah wakaf; kadang-kadang disebut wakaf tunai. Dari segi 

konsep, wakaf yang dilakukan adalah wakaf benda tidak bergerak berupa tanah, 

bukan wakaf uang meskipun yang  diserahkan wakif adalah uang.20   

Sebelum ditetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 

pada tanggal  11 Mei 2002 (28 Shafar 1423 H), Komisi Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. Fatwa tersebut 

ditandatangani oleh KH Ma‘ruf Amin (Ketua Komisi Fatwa) dan Hasanudin 

(Sekretaris Komisi Fatwa).21 

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf dijelaskan definisi wakaf 

yang dikutif dari kitab Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj karya al-Ramli, kitab 

Mugni al-Muhtaj karya al-Khathib al-Syarbini, dan Buku III Kompilasi Hukum Islam, 

pasal 215, ayat (1). 

Di samping definisi wakaf, dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia juga terdapat 

batasan benda wakaf yang dikutif dari Buku III Komlialsi Hukum Islam, pasal 215, 

ayat (4). Benda wakaf adalah segala benda, baik baik bergerak atau tidak bergerak, 

yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran 

Islam. 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang didasarkan pada beberapa 

alasan: pertama, QS Ali Imran (3): 92 tentang perintah agar manusia menyedekahkan 

sebagian harta yang dicintainya; kedua, QS al-Baqarah (2): 261-262 tentang balasan 

yang berlipat ganda bagi orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah dengan 

ikhlas; dan pelakunya dijamin akan terhindar dari rasa khawatir (takut) dan sedih; 

ketiga, hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-Turmudzi, al-

Nasa’i, dan Abu Daud tentang perbuatan yang senantiasa mengalir pahalanya 

meskiupun pelakunya telah meninggal dunia; keempat, hadis yang diriwayatkan oleh 

imam Bukhari, Muslim, dan yang lainnya tentang wakaf tanah yang dilakukan oleh 

                                                 
20Suci Zuharni, Pengaruh Implementasi Wakaf Uang terhadap Pendapatan Masyarakat: Kajian 

pada Pondok Modern Gontor, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur (Bandung: Program Pascasarjana 

IAIN SGD. 2004), t.d. 
21 KH Ma’ruf Amin (Ketua Tim Penyusun), Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: 

Erlangga. 2011), hlm. 419-424. 
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‘Umar Ibn Khaththab ra; dan  kelima, qawl (pendapat) Jabir ra yang menyatakan 

bahwa para sahabat Nabi saw mewakafkan sebagian harta yang dimilikinya. 

Dalam pertimbangan fatwa tentang uang juga dikutif tiga pendapat ulama klasik 

yang relevan dengan wakaf uang: 1) pendapat imam al-Zuhri (w. 124 H) yang 

menyatakan bahwa hukum mewakafkan dinar adalah boleh (mubah);22 2) pendapat 

ulama Hanafiah yang membolehkan wakaf dinar dan dirham atas dasar istihsan bi al-

‘urf;23 dan 3) pendapat sebagian ulama madzhab Syafi‘i yang diceritakan oleh Abu 

Tsaur tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham.  

Tiga pendapat tersebut dibahas dalam rapat Komisi Fatwa tanggal 23 Maret 

2002; dan pada akhirnya, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 

Mei 2002 merumuskan definisi wakaf yang hasilnya adalah bahwa wakaf merupakan 

“penahanan atas harta yang boleh dimanfaatkan tanpa hilang benda atau pokoknya, 

dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, 

menghibahkan, atau mewariskannya), untuk digunakan (hasilnya) pada sesuatu yang 

dibolehkan.” 

Dalam rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia juga dipertimbangkan 

Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik 

Indonesia Nomor Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tertanggal 26 April 2002. Setelah 

mempertimbangkan Quran, hadis, dan pendapat ulama, akhirnya Komisi Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa: 1) Wakaf uang adalah wakaf yang 

dilakukan oleh seseoranga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai; 2) termasuk 

dalam uang adalah surat-surat berharga; 3) wakaf uang hanya boleh disalurkan dan 

digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar‘ì; dan 4) nilai pokok uang harus 

dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Dari segi 

fungsi, wakaf uang yang dikelola oleh para nazhir yang profesional, seperti 

pandangan Uswatun Hasanah, dapat digunakan untuk mengatasi masalah 

kemiskinan.24 

                                                 
22Abu Su‘ud Muhammad, Risalah fi Jawaz Waqf al-Nuqud (Beirut: Dar Ibn Hazm. 1977), hlm. 20-

21.   
23Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh (Beirut: Dar al-Fikr. 1997), vol. X, hlm. 7599-

7605.  
24Uswatun Hasanah, “Wakaf Uang,” dalam Republika, 28 Juli 2005, hlm. 15.  
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Wakaf uang diatur secara khusus dalam Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 

2004. Ketentuan mengenai wakaf uang adalah: 1) wakif dibolehkan mewakafkan 

benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh 

menteri;25 2) wakaf uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif 

yang dilakukan secara tertulis;26 3) wakaf diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf 

uang;27 4) sertifikat wakaf uang  diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan 

syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta dengan wakaf;28 dan 

5) Lembaga keuangan syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf 

berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak 

diterbitkannya sertifikat wakaf uang.29 

Ketentuan mengenai wakaf uang adalah: 1)  jenis harta yang diserahkan wakif 

dalam wakaf uang adalah uang dalam valuta rupiah; oleh karena itu, dalam hal uang 

yang akan diwakafkan masih dalam valuta asing, harus dikonversi terlebih dahulu ke 

dalam rupiah;30 dan 2) wakaf benda bergerak berupa uang dilakukan melalui 

Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS-

Penerima Wakaf uang (LKS-PWU).31 

Aturan teknis yang menyangkut wakaf uang adalah bahwa wakif wajib: 1) hadir 

di Lembaga Keuangan Syari‘ah sebagai penerima wakaf uang (LKS-PWU) untuk 

menyatakan kehendak wakaf uangnya;32 bila berhalangan, wakif dapat menunjuk 

wakil atau kuasanya;33 2) menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan 

diwakafkan; 3) menyerahkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU; dan 4) 

mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW.34   

Wakaf uang dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (mu’aqqat); uang 

yang diwakafkan harus dijadikan modal usaha (semisal ra’s al-mal) sehingga secara 

                                                 
25Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 28.  
26Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 29, ayat (1).   
27Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 29, ayat (2).   
28Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 29, ayat (3).   
29Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 30. 
30Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006,  pasal 22, ayat (1) dan (2).  
31Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006,  pasal 23.  
32Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006,  pasal 22, ayat (3) a.   
33Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006,  pasal 22, ayat (4).    
34Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006,  pasal 22, ayat (3), b, c, dan d.    
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hukum tidak habis sekali pakai; yang disedekahkan adalah hasil dari usaha yang 

dilakukan oleh nazhir atau pengelola. 

Wakaf uang boleh dilakukan secara mutlak dan juga secara terikat (muqayyad). 

Wakaf uang secara mutlak dan terikat dapat dilihat dari segi usaha yang dilakukan 

oleh nazhir (bebas melakukan berbagai jenis usaha yang halal atau terbatas pada jenis 

usaha tertentu), dan dari segi penerima manfaatnya (ditentukan atau tidak ditentukan 

pihak-pihak yang berhak menerima manfaat wakaf). 

Dana wakaf yang berupa uang boleh diinvestasikan pada: 1) investasi pada 

asset-aset financial (financial asset) yang sesuai syariah; dan 2) investasi pada asset-

aset ril (real asset) yang tidak bertentangan dengan syariah. Investasi pada asset-aset 

finansial dilakukan di pasar modal misalnya berupa saham yang tergabung dalam 

Daftar Efek Syariah (DES), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di antaranya 

sukuk dan Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-Syariah); sedangkan investasi 

pada aset-aset riil dapat berbentuk antara lain pembelian asset produktif, pendirian 

pabrik, pembukaan pertambangan, dan perkebunan.35   

Hal lain yang penting dalam upaya peningkatan manfaat wakaf adalah nazhir. 

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf untuk dikelola dan 

dikembangkan sesuai dengan peruntukannya36  yang meliputi: perorangan, organisasi, 

dan badan hukum.37 Syarat-syarat nazhir perorangan adalah: warga Negara Indonesia,  

beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan  tidak 

terlarang melakukan perbuatan hukum.38 

Syarat-syarat nazhir organisasi adalah: 1) pengurus organisasi yang 

bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perorangan; dan  2) organisasi yang 

bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau 

keagamaan Islam.39 Sedangkan syarat-syarat nazhir badan hukum adalah: 1) pengurus 

organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perorangan; 2) badan 

hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

                                                 
35Abdul Halim, Analisis Investasi (Jakarta: Salemba Empat. 2005), hlm. 4. 
36Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 1, ayat (4).    
37Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 9.  
38Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 10, ayat (1).  
39Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 10, ayat (2). 
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berlaku; dan 3) organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, 

kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.40 

Nazhir sebagai pelaksana hukum memiliki tugas-tugas atau kewajiban dan hak. 

Tugas-tugas nazhir menurut Undang-undang adalah: 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; dan 4) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan 

Wakaf Indonesia.41 

Sedangkan hak nazhir ada dua: 1) nazhir berhak mendapat imbalan, upah, atau 

bagian maksimal 10% (sepuluh prosen) dari hasil bersih (keuntungan) atas 

pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf;42 dan 2) nazhir berhak mendapat 

pembinaan dari Menteri yang menangani wakaf dan Badan Wakaf Indonesia dalam 

rangka melaksanakan tugas-tugasnya secara benar dan baik.43 

Syarat-syarat wakif dan nazhir pada dasarnya adalah instrumen yang diyakini 

dapat menjamin keberhasilan pelaksanaan hukum dan mencapai tujuannya. Nadiyah 

Syarif Umari membagi syarat menjadi tiga: syarat umum, syarat asasi, dan syarat 

takmili, tahsini, atau pelengkap. 44   

Syarat-syarat umum yang harus dimiliki nazhir adalah beragama Islam, dewasa 

atau balig, berakal, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Syarat syarat 

asasi bagi nazhir adalah amanah, mampu menjadi nazhir secara fisik dan non fisik, 

dan warga Negara Indonesia. Sedangkan syarat takmili bagi nazhir adalah berperilaku 

santun dan mampu bekerjasama dan berdampingan serta bersaing dengan pihak lain.  

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditegaskan ketentuan-

ketentuan mengenai nadzir perorangan adalah: 45 

                                                 
40Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 10, ayat (3). 
41Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 11. 
42Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 12. 
43Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 13.  
44Nadiyah Syarif ‘Umari, al-Ijtihad fi al-Islam: Ushuluhu-Ahkamuhu-Afaquhu (Beirut: Mu’assasah 

al-Risalah. 2001), hlm. 59-117. 
45Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 3. 
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1. harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nazhir untuk kepentingan 

pendayagunaan wakaf sebagi tercatat dalam akta ikrar wakaf sesuai dengan 

peruntukannya; pendaftaran harta benda wakaf atas nama nazhir tidak 

membuktikan kepemilikan nazhir atas harta benda wakaf; dan penggantian nazhir 

tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.46  

2. nazhir ditunjuk oleh wakif dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam 

undang-undang;47 nazhir wajib didaftarkan pada Menteri Agama dan Badan 

Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat; apabila di 

suatu daerah tidak terdapat Kantor Urusan Agama, pendaftaran nazhir dilakukan 

melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau 

perwakilan Badan wakaf Indonesia di Provinsi/kabupaten atau kota; Badan 

Wakaf Indonesia menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir; nazhir 

perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari sekurang-

kurangnya 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua; dan salah 

satu nazhir perseorangan harus bertempat tinggal di Kecamatan tempat benda 

wakaf berada.48 

3. nazhir berhenti apabila meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, 

dan/atau diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.49 Berkurangnya jumlah 

nazhir perorangan karena sebab-sebab tersebut tidak pula mengakibatkan 

berhentinya nazhir peorangan lainnya;50  

4. apabila di antara nazhir perseorangan berakhir tugasnya karena sebab-sebab yang 

dibenarkan oleh undang-undang, nazhir yang ada harus melaporkan ke Kantor 

Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada Badan Wakaf Indonesia 

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya nazhir perorangan; 

Badan Wakaf Indonesia  kemudian menetapkan nazhir penggantinya.51 Apabila 

                                                 
46Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 2.  
47Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 4, ayat 1. Syarat-syarat nazhir perorangan 

adalah: 1) warga Negara Indonesia; 2) beragama Islam; 3) dewasa;  4) amanah; 5) mampu secara 

jasmani dan rohani; dan 6) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Lihat Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 2004, pasal 10, ayat (1). 
48Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 4, ayat (2) – (6).  
49 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 4, ayat (1). 
50 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 4, ayat (2). 
51Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 6, ayat (1).   
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Kantor Urusan Agama setempat tidak ada, laporan oleh nazhir yang ada tentang 

nazhir yang berhalangan melaksanakan tugasnya dilakukan ke Kantor Urusan 

Agama terdekat;52  

5. dalam hal wakaf untuk jangka waktu terbatas, nazhir yang ada wajib 

memberitahukan mengenai adanya nazhir  yang berhalangan untuk melaksanakan 

tugasnya kepada wakif atau ahli warisnya apabila wakif sudah meninggal dunia;53  

6. nazhir yang tidak melaksnakan kewajibannya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun 

sejak akta ikrar wakaf dibuat, Kepala Kantor Urusan Agama atas inisiatif sendiri, 

dan/atau atas usul wakif/ahli warisnya berhak mengusulkan kepada Badan Wakaf 

Indonesia untuk pemberhentian dan penggantian nazhir.54   

Ketentuan-ketentuan mengenai nadzir organisasi adalah: 

a) nazhir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri Agama dan Badan Wakaf 

Indonesia melalui KUA setempat;55 dengan syarat bahwa organisasi tersebut 

bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan 

Islam; pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nazhir 

perseorangan; salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di 

kabupaten atau kota tempat benda wakaf berada; dan  melampirkan: salinan 

akta notaris  tentang pendirian dan anggaran dasar,  daftar susunan pengurus, 

anggaran rumah tangga, program kerja dalam pengembangan wakaf, daftar 

kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain 

atau yang merupakan kekayaan organisasi, dan surat pernyataan bersedia 

untuk diaudit;56 dan pendaftaran nazhir organisasi dilakukan sebelum 

penandatanganan akta ikrar wakaf.57 

b) ketentuan-ketentuan mengenai pembubaran dan penggantian nazhir 

organisasi adalah: (1) nazhir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan 

                                                 
52Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 6, ayat (3).   
53Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 6, ayat (2).   
54Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 6, ayat (4). 
55Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 7, ayat (1). Apabila tidak ada Kantor Urusan 

Agama di tempat oragnisasi tersebut berada, pendaftaran nazhir organisasi dilakukan maelalui Kantor 

Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau Perwakilan Badan Wakaf Indonesia 

Provinsi/kabupaten/kota. Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 7, ayat (2). 
56Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 7, ayat (3) dan (4). 
57Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 7, ayat (5). 
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Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan; (2) apabila salah seorang 

nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan atau 

dibatalkan kedudukannya sebagai nazhir, maka nazhir yang bersangkutan  

harus diganti;58 (3) apabila nazhir perwakilan organisasi tidak melaksanakan 

tugasnya dan/atau melakukan pelanggaran dalam pendayagunaan wakaf, 

pengurus pusat organisasi yang bersangkutan wajib mengatasi dan 

menyelesaikannya, baik diminta oleh Badan Wakaf Indonesia  maupun 

tidak;59 (4) nazhir organisasi yang tidak menjalankan kewajibannya, dapat 

diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh Badan Wakaf Indonesia 

dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia 

setempat;60 (5) nazhir organisasi yang tidak menjalankan kewajibannya 

dalam jangka waktu satu tahun (sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat), dapat 

diusulkan kepada Badan Wakaf Indonesia oleh kepala Kantor Urusan 

Agama  untuk diberhentikan dan diganti oleh nazhir lain;61 dan (6) apabila 

salah seorang nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan 

tetap, dan atau dibatalkan kedudukannya sebagai nazhir yang diangkat oleh 

organisasi, organisasi yang bersangkutan harus melapor ke Kantor Urusan 

Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada Badan Wakaf Indonesia paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian tersebut.62 

Ketentuan-ketentuan mengenai nadzir organisasi adalah: 

a) nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri Agama dan Badan 

Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama setempat;63  

b) nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran yang harus memenuhi 

persyaratan-persyaratan: badan hukum Indonesia yang bergerak  di bidang 

sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam; pengurus 

badan hukum harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan;  salah 

seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota tempat 

                                                 
58Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 8, ayat (1) dan (2). 
59Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 9, ayat (1). 
60Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 9, ayat (2). 
61Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 9, ayat (3). 
62Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 10.    
63Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 11, ayat (1).  
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benda wakaf berada; dan  melampirkan: salinan akta notaris  tentang 

pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan yang telah 

disahkan oleh instansi yang berwenang, daftar susunan pengurus, anggaran 

rumah tangga, program kerja tentang pengembangan wakaf, daftar kekayaan 

yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang 

merupakan kekayaan badan hukum, dan  surat pernyataan bersedia untuk 

diaudit;64 dan 

c) apabila nazhir perwakilan daerah dari suatu badan hukum yang tidak 

menjalankan kewajibannya, maka pengurus pusat badan hukum yang 

bersangkutan wajib mengatasi dan menyelesaikannya, baik diminta oleh 

Badan Wakaf Indonesia maupun tidak;65  apabila pengurus pusat badan 

hukum yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka 

nazhir badan hukum tersebut dapat diberhentikan dan diganti hak 

kenazhirannya oleh Badan Wakaf Indonesia dengan memperhatikan saran 

dan pertimbangan Majlis Ulama Indonesia setempat;66 dan  nazhir badan 

hukum yang tidak menjalankan kewajibannya dalam jangka waktu satu 

tahun (sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat), dapat diusulkan ke Badan Wakaf 

Indonesia oleh kepala Kantor Urusan Agama  untuk diberhentikan dan 

diganti oleh nazhir lain.67   

Bagian dari upaya meningkatkan kualitas manajemen dan pengelolaan harta 

benda wakaf adalah peningkatan kualitas nadzir.  Achmad Djunaidi dkk menjelaskan 

bahwa parameter nazhir professional adalah:  amanah (dapat dipercaya), shidiq 

(jujur), fathanah (cerdas), dan tablig (transfaran). Karakter sumber daya nazhir yang 

amanah adalah terdidik dan tinggi moralitasnya, memiliki keterampilan yang unggul 

dan berdaya saing, memiliki kemampuan dalam melakukan pembagian kerja, dapat 

                                                 
64Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 11, ayat (3). 
65Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 12, ayat (1). 
66Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 12, ayat (2). 
67Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 12, ayat (3). 
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melaksanakan kewajiban serta memperoleh hak yang adil, dan memiliki standar 

operasional kerja yang jelas dan terarah.68 

Eri Sudewo dari Dompet Dhuafa Republika menjelaskan syarat-syarat nazhir 

yang munasaabah dengan semangat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf, yaitu nadzir haru memenuhi tiga syarat: syarat moral, syarat manajemen, dan  

syarat bisnis; dengan rincian sebagai berikut:  

1. syarat-syarat moral bagi nazhir adalah paham tentang hukum wakaf, baik dalam 

tinjauan syariah maupun peraturan perundang-undangan;  jujur, amanah, adil dan 

ihsan sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasharrufan 

kepada sasaran wakaf; tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha; 

pilihan, sunggguh-sungguh dan suka tantangan; dan  memiliki kecerdasan, baik 

emosional maupun spiritual; 

2. syarat-syarat manajemen bagi nazhir adalah mempunyai kapasitas dan kapabilitas 

yang baik dalam leadership, visioner, mempunyai kecerdasan yang baik secara 

intelektual, sosial, dan pemberdayaan, dan  professional dalam bidang 

pengelolaan harta; dan 

3. syarat-syarat bisnis bagi nazhir adalah mempunyai keinginan, mempunyai 

pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan, dan mempunyai ketajaman 

melihat peluang usaha seperti layaknya interpreneur.69   

Upaya untuk meningkatkan atau memaksimumkan manfaat wakaf tidak lepas 

dari upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolanya (nadzir). Oleh karena itu, 

apabila nadzir berkualitas biasa-biasa, maka manfaat harta wakaf akan biasa-biasa 

saja; sebaliknya apabila kualitas  nadzir meningkat dengan baik, maka manfaat wakaf 

akan meningkat pula; pengaruhnya adalah manfaat yang diterima oleh mauquf lah, 

termasuk institusi pendidikan Islam, akan meningkat pula.70 

                                                 
68H. Ahmad Djunaidi (Ket.), Paradigma  Baru Wakaf  di Indonesia (Jakarta: Direktorat 

Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama  RI. 2005), hlm. 82. 
69H. Ahmad Djunaidi (Ket.), Panduan Pemberdayaan Tanah wakaf Produktif Strategis di Indonesia 

(Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depar RI. 2005), hlm. 38-39. 
70Nadzir yang berkualitas dalam prespektif manajemen sumber daya insani merupakan nadzir yang 

excellence atau nadzir yang berfektivitas tinggi. Lihat Reza M. Syarif, Life Excellence, Menuju Hidup 

lebih Baik (Jakarta: Prestasi. 2008); H. Ahmad Yani, Be Excellent, Menjadi Pribadi Terpuji (Jakarta: 

al-Qalam. 2007); dan Stephen R. Covey, Living The Seven Habits: Stories of Courge and Inspiration   

(USA: Franclin Covey Co. 1999). 
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Substansi pengaturan nadzir dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sangat senjang dibanding 

dengan kualitas nadzir yang ada pada saat undang-undang dan peraturan 

pelaksanaannya disusun; oleh karena itu, substansinya bersifat rekayasa-sosial dan 

progresif.71 Berdasarkan pengamatan yang terbatas, kualitas nadzir yang diharapkan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf, hingga sekarang tidak kunjung terwujud. Oleh karena itu, diperlukan 

kerja ekstra keras untuk mewujudkan nadzir yang professional.  

Dalam rangka mencari solusi atas situasi tersebut, diperlukan langkah konkret 

dari Badan Wakaf Indonesia dan Pemerintah dengan bekerjasama dengan pihak lain 

termasuk pihak perguruan tinggi, untuk merancang dan mendidikan sekolah atau 

institusi yang menyelenggarakan pendidikan bagi nadzir dan calon nadzir, misalnya 

Institut Manajemen wakaf.  

 

E. Penutup 

Wakaf yang obyeknya tanah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan Kompilasi 

Hukum Islam yang disebarluaskan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, 

banyak dimanfaatkan oleh institusi pendidikan Islam.  Hasil penelitian M. Rachmat 

Djatnika di Jawa Timur (1980an),  H. Adijani al-Alabij (1986),  M. Rachmat Djatnika 

dkk  (2000) di Bandung, H. Juhaya S. Praja dan  H. Mukhlsin Muzarie, Nurhadi Ihsan 

dan KH Abdullah Syukri Zarkasyi, merupakan sumber informasi yang relatif 

memadai untuk membuktikan peran/kontribusi wakaf terhadap institusi pendidikan 

Islam.  

Wakaf uang yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, memiliki potensi besar dalam 

                                                 
71 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2000), hlm. 206; dan Satjipto 

Rahardjo, Membedah Hukum Progresif (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. 2007). 



 

 

22 

Wakaf dan Pendidikan Islam 

Jaih Mubarak 

 

mengembangkan institusi pendidikan Islam: untuk membayar gaji guru/ustadz, 

beasiswa bagi pelajar dalam bentuk biaya pendidikan gratis dan uang saku bulanan 

berikut biaya asrama dan buku-buku yang diperlukan, serta beasiswa bagi guru yang 

akan melakukan studi ke jenjang yang lebih tinggi,  akan tetapi perannya masih sangat 

minimum karena antara lain belum didukung oleh sumber daya nadzir yang sesuai 

dengan harapan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pendirian Institut 

Manajemen Wakaf layak untuk dipertimbangkan dalam rangka membentuk nadzir 

yang berkualitas. 
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