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 ( الوقف ةباعتبارها هيئة تتكفل بإدارة أموال األمة اإلسالمية األقوى واألرسخ، فإن الوقف خاص
حدى المنتج) البد أن يكون قادرا على أن يصبح جزءا من اإلعالم لكي ينجح في مكافحة الفقر في إ

ور حدها هو دأالواليات. ولكن حتى هذا اليوم لم يحدث ما يمكن اإلعتماد عليه. يعود هذا الى عدة عوامل، 
اظر، الن   درةنتناول بدقة: كيفية مق الناظر الذي لم يتم إستخدامه بأقصى درجة. لذلك، في هذا البحث سوف

 سواء من ناحية الفقه أو من ناحية اإلدارة خصوصا في إدارة الوقف المنتج.
 ناظر، ومنفي هذه الدراسة وصلنا الى عدة أنواع من المقدرة والمنافسة التي البد أن يمتلكها ال

وحفظ و  الناظر في حماية وصيانةبينها مقدرة علمية، دينية، ومناقشة شرعية عملية على توجيه مقدرة 
  حقين.اإلستفادة، وتطوير وتسجيل حاصل دخل الوقف ومعرفة األرباح من الوقف ثم توزيعها على المست

  الكلمات ناظر، وقف منتج، منافسة، دينية ومناقشة الكفاية
 

Abstract 

Having been considered as the strongest and the most solid Islamic public financial 

institution, waqf (especially productive waqf) is supposed to become a part of media to 

eradicate poverty. In reality, however, this function of waqf to eradicate poverty is still far 

from what is expected. One of possible factors causing this incapacity is the inefficacy role of 

the nazir (the custodian of waqf). Within that discussion, this article tries to identify 

competencies a nazir should have, from the view of Islamic law and administrative sciences, 

in order for a nazir to be able to manage productive waqf (endowment). From this study, the 

author identifies diniyah and kifayah competencies. Thediniyah competency comprises three 

competencies namely limiyah diniyah, amaliyah syari’ah, and da’wiyah competencies. 

Whereas the kifayah competency is related to the nazir’s ability to maintain, preserve, 

protect, utilize, develop, invest, and distribute the profit of waqf to entitled people.  

Key word: nazir, productive waqf, diniyah competency, kifayah competency 
 

 

Abstrak 

Sebagai lembaga keuangan public Islam yang dianggap paling kuat dan kokoh, wakaf 
(khususnya wakaf produktif) seharusnya mampu menjadi bagian dari media untuk 
mensukseskan pengentasan kemiskinan di suatu wilayah, namun sampai hari ini  belum 
banyak dapat diandalkan, hal itu dikarena bebearapa factor, salah satunya adalah peran nahzir 
yang kurang optimal. Untuk itu, dalam kajian ini yang hendak dikupas adalah, bagaimana 
bagaimana kompetensi nazhir, baik secara fiqhi atau secara administrative dalam rangka 
mengelola wakaf produktif?  Dalam kajian penulis menemukan beberapa kompetensi yang 
harus dimiliki oleh nazhir, antara lain; kompetensi diniyah dan kompetensi kifayah. 
Kompetensi diniyah meliputi tiga hal, yaitu; kompetensi ilmiyah diniyah, kompetensi amaliah 
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syar'iah dan  kompetensi da'wiyah. Sedangkan kifayah adalah kompetensi yang mengacu 
kepada kemampuan nazhir dalam memelihara, menjaga, melindungi, memanfaatkan, 
mengembangkan, menginvestasikan dan mendistribusikan hasil atau keuntungan wakaf 
kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.  

Kata Kunci: Nazhir, Wakaf Produktif, Kompetensi Diniyah dan Kompetensi Kifayah 
 

 

Pendahuluan 

Selama ini, pemahaman yang telah tertanam dengan kuat dalam benak masyarakat 
mengenai obyek wakaf adalah terbatas pada benda tidak bergerak, seperti tanah atau sawah. 
Pemanfaatan obyek wakaf pun juga terbatas sebagai tempat-tempat ibadah atau lembaga 
pendidikan seperti madrasah dan pesantren. Adanya pemahaman yang terbatas ini juga 
berimplikasi pada tugas yang menjadi kewajiban pengelolanya atau nazhir1, yaitu terbatas 
pada pemanfaat obyek wakaf yang sifatnya memelihara dan menjaga asset wakaf agar tidak 
hilang.  

Pemahaman seperti inilah yang menurut banyak pihak dianggap sebagai penghalang bagi 
pemberdayaan harta wakaf sehingga terjadi di tengah-tengah kehidupan umat Islam 
problematika harta wakaf yang justru menjadi beban bagi pengelolanya, atau mubazir karena 
tidak dikelola dengan semestinya, atau bahkan menjadi ajang sengketa yang menimbulkan 
prasangka tidak baik terhadap pemuka agama atau masyarakat yang terlibat di dalamnya.  

Sederet permasalahan tersebut telah menjadi bahan renungan dan keprihatinan bagi para 
pemikir umat Islam, baik di dalam maupun luar negeri, mengenai pemanfaatan yang lebih 
baik bagi asset wakaf yang ternyata jumlahnya sangat besar tersebut. Beranjak dari 
keprihatinan dan perenungan tersebut, kemudian lahirlah wacana dan sekarang telah menjadi 
paradigma baru bagi pengelolaan wakaf, yaitu apa yang disebut dengan wakaf produktif.   

Jaih Mubarok memberikan definisi wakaf produktif sebagai bentuk tranformasi dari 
pengelolaan wakaf secara alami menjadi pengelolaan wakaf secara professional untuk 
meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.2  

Dalam paradigma wakaf produktif, obyek wakaf mengalami perkembangan sehingga 
tidak hanya terbatas pada tanah atau sawah, namun juga mencakup benda-benda bergerak 
termasuk uang, hak bahkan jasa. Tugas nazhir juga mengalami perubahan paradigma dari 
paradigma memelihara dan menjaga menjadi mengembangkan dan memberdayakan. 
Sedangkan instrument wakaf tidak terbatas pada pemberdayaan wakaf dalam bentuk tempat 
ibadah atau lembaga pendidikan, namun juga pada peningkatan asset wakaf baik dalam 
bentuk investasi maupun pemberdayaan dhuafa dalam rangka membantu program pemerintah 
dalam mengentaskan kemiskinan.  

Menurut hemat penulis, dalam kajian wakaf produktif, peranan nazhir menjadi sangat 
vital sebab berhubungan dengan perawatan, pengurusan, pemanfaatan, pengelolaan, 
pengembangan, dan pemberdayaan asset wakaf.  

Hal itu karena aset wakaf adalah amanah Allah yang terletak di tangan nazhir. Oleh sebab 
itu, nazhir adalah orang yang paling bertanggungjawab terhadap harta wakaf yang 
dipegangnya, baik terhadap harta wakaf itu sendiri maupun terhadap hasil dan upaya-upaya 

                                                           
1 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), hlm. 15 

2 Ibid, hlm. 16 
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pengembangannya. Setiap kegiatan nazhir terhadap harta wakaf harus dalam pertimbangan 
kesinambungan harta wakaf untuk mengalirkan manfaatnya untuk kepentingan mauquf ‘alaih. 
Manfaat yang akan dinikmati oleh wakif sangat tergantung kepada nazhir, karena di tangan 
nazhirlah harta wakaf dapat terjamin kesinambungannya.  

Oleh karena itu kompetensi yang harus dipenuhi nazhir dalam era wakaf produktif 
berbeda dengan kompetensi nazhir pada era wakaf tradisional. Seperti diketahui, banyak 
orang yang ditunjuk sebagai nazhir namun tidak memiliki kompetensi yang memadai, 
sehingga tidak hanya menjadikan obyek wakaf tidak produktif, namun bisa jadi menjadi 
sumber konflik di masyarakat.  

Dalam era wakaf produktif, kompetensi nazhir tidak terbatas pada kompetensi dalam 
bidang diniyah (agama) semata, namun juga melibatkan kompetensi-kompetensi lain yang 
berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi, budaya dan 
sosial. Maka dari itu, yang hendak diungkap dalam tulisan kali ini adalah; bagaimana 
kompetensi nazhir, baik secara syar’I (fiqhi) atau secara administrative dalam rangka 
mengelola wakaf produktif?.  

 
Pengertian Nazhir 

Kata nazhir secara etimologis berasal dari dari kata kerja Nazira- Yandzaru yang berarti 
menjaga dan mengurus. 3  Sedangkan di dalam terminologi fiqihnya itu sendiri, 
dimaksudkannya sebagai orang yang diserahi kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan 
memelihara harta wakaf.4  

Kata  ٌَناِظر yang bentuk jamaknya  ٌنََظار mempunyai arti pihak yang melakukan pemeriksaan 
atau pihak yang memeriksa suatu obyek atau suatu hal yang berkaitan dengan obyek yang ada 
dalam pemeriksaan itu. Di dalam kamus bahasa Arab-Indonesia juga disebutkan bahwa kata 
nadzir berarti melihat, memandang, melihat kepada.5 Secara umum tanggung jawab nadzir 
adalah mengelola, mendayagunakan, mengawasi, memperbaiki, dan mempertahankan harta 
wakaf dari gugatan orang atau pihak lain yang ingin mengaburkan menghilangkan obyek 
wakaf. Maka dari itu pengertian nazhir adalah; orang atau badan hukum yang diserahi tugas 
untuk mengurus harta wakaf dalam istilah teknis disebut dengan nadzir atau qayim atau 
mutaqalli.6 

Sedangkan nadzir menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 adalah kelompok 
orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. 
Nadzir menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah pihak yang menerima harta 
benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.7 
Nadzir adalah orang yang mengelola wakaf, membangun, meningkatkan hasil produksinya 
dan membagikan keuntungan yang dihasilkan kepada para mustahik, serta membela 
kebenarannya dan pekerjaan lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dan juga 
tidak mungkin dibatasi, kecuali dengan keuntungan dan kemaslahatan dari pekerjaan itu. 

                                                           
3 Taufik Hamami Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional, (Jakarta: PT. Tatanusa, 

2003), hlm. 97 

4  Taufik Hamami Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional… hlm. 97 

5 Ahmad Warsun Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 
hlm. 1433 

6 Mustafa Shalabi, Muhadarat Fi al-Waqf wa al-Washiyat,… hlm 112 

7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal Ayat (4) 
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Dengan demikian, nadzir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, 
baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang 
berhak menerimanya ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu 
tumbuh dengan baik dan kekal.8  

Dari pengertian nadzir yang telah dikemukakan, tampak bahwa dalam perwakafan nadzir 
memegang peranan yang sangat penting. Agar harta itu dapat berfungsi sebagaimana 
mestinya dan dapat berlangsung terus menerus, maka harta itu harus dijaga, dipelihara dan 
jika mungkin dikembangkan. Dilihat dari tugas nadzir, dimana dia berkewajiban untuk 
menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang di wakafkan bagi orang-
orang yang berhak menerimanya, jelas bahwa berfungsi dan tidak berfungsinya suatu 
perwakafan tergantung pada nadzir.  

Menurut Mustafa Syalabi, penunjukan wakif pada dirinya sendiri untuk mengurus wakaf 
tidak dapat disebut sebagai  nadzir dan keabsahan wakaf juga tidak bergantung pada 
penunjukan  nadzir, baik pada diri sendiri maupun orang lain.9 Pada umumnya, di dalam 
kitab-kitab Fiqh tidak mencantumkan nadzir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. Ini 
dikarenakan wakaf adalah  h ibadan  tabarru’. Namun demikian, memperhatikan tujuan dan 
manfaat dari benda wakaf, maka kehadiran nadzir sangat diperlukan.10 
 

Kedudukan Nazhir dalam Pandangan Empat Mazhab  

Ulama fikih mempersoalkan  kedudukan  nazdir sebagai mana mereka mempersoalkan 
kepemilikan wakaf.11 

 

1. Mazhab syafii 

Ulama syafi’iyah menegaskan bahwa pewakaf tidak berhak mengatur siapa yang akan 
mengelola wakafnya, kecuali apabila dalam ikrarnya disebutkan persyaratan demikian. 
Apabila dalam ikrarnya menyebutkan untuk dikelola sendiri atau agar dikelola oleh 
seseorang, maka nadzir yang berhak mengelola wakafnya adalah yang disyaratka tersebut.  

Tetapi apabila dalam  ikrarnya tidak menyebutkan  demikian maka ulam syafiiyah tidak 
sepakat mengenai siapa yang berhak mengelolanya. Sebagian mereka mengatakan bahwa 
yang berhak mengelola adalah pewakaf sendiri. Alasannya karena pewakaf tidak 
menyebutkan  nazdir  yang akan mengelola wakafnya, maka tanggung jawab dikembalikan 
kepada pewakaf sebagai pemilik asal. Sebagian lagi mengatakan bahwa yang berhak 
mengelola adalah  penerima manfaat wakaf (mauquf alaihi). Alasanya karena merekalah yang  
menikmati manfaat dan hasil-hasilnya. Sebagian yang lain mengatakan bahwa  yang berhak 
mengatur adalah hakim. Alasannya karena hakim adalah yang berwenang mengatur dan 
bertanggung jawab dalam urusan umum diwilayahnya, termasuk mengatur urusan wakaf dan 
orang atau orang-orang  atau lembaga yang akan menerima manfaat wakaf dikemudian hari.12 

 

                                                           
8 Said Agil Husin al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 151-

152. 
9 Ibid., hlm. 116 

10 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta ; PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 498 
11 Mukhlisin Muzarie, Sukses Pemberdayaan Wakaf Dipesantren Modern Gontor, (Cirebon  ; Dinamika 

kerjasama dengan STAIC Press, cet;1 2011)  hlm. 
12 Muhammad Khatib al-Syarbini, Muhgni al-Muhtaj (Beirut, Dar al-Fikr, tt), Juz. 02, hlm. 393 
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2. Ulama Hanabilah 

Ulama Hanabilah, hampir serupa dengan pendapat ulama syafiiyah tentang siapakah yang 
yang berhak mengelola harta wakaf.  adalah yang ditunjuk oleh pewakaf pada saat ikrar 
diucapakan, baik dari kalangan keluarga pewkaf maupun orang lain. Apabila orang yang 
ditunjuk meninggal dunia atau peawaf tidak menunujk orang lain untuk mengelola wakafnya 
maka pewakaf setelah mengucapakan ikrarnya tidak berhak untutk mengatur wakaf tersebut. 
Karena harta yang telah diwakafkan terlepas dari kekuasan pewakaf.  

Persyaratan pewakaf sesungguhnya dapat diterima apabila diajukan pada saat ikrarnya 
diucapkan. Apabila ikrarnya telah diucapkan maka persyaratan tersebut tidak diterima. 
Karena transaksi wakaf merupakan tindakan yang bersifat melepaskan hak dan berubah 
menjadi milik Allah. 

 
3. Ulama Hanafiyah 

Kebanyakan ulama hanafiyah berpendapat bahwa pada dasarnya pengelola wakaf adalah 
tanggung jawab pewakaf, karena pewakaf adalah pemilik asalnya. Mereka menegaskan 
bahwa  ketentuan tersebut adalah logik, tidak memerlukan pengauatan dari teks nash baik al-
quran maupun hadist. Karena pewakaf adalah pemilik asalnya. Maka pewakaf memiliki hak 
penhuh atas harta yang diwakafkanya. Pewakaf berhak untuk mengaturnya serta berhak untuk 
memecat dan mengganti dengan yang lain. apabila pewakaf meningal dunia maka kekuasaan 
nazdir yang ditunjuk berakhir dan diserahkan kembali kepada ahli waris untuk menunjuk 
kembali nazdir yang akan mengurusnya. 

 
4. Ulama Malikiyah 
Ulama malikiyah memandang bahwa pengelolaan wakaf tergantung kehendak pewakaf, 

apabila pewakaf menghendaki wakafnya dikelola sendiri  maka yang berhak mengelola 
wakafnya adalah pewakafnya itu. Akan tetapi tindakan pewakaf setelah mengikrarkanya harus 
mencerminkan tindakan nazdir. Apabila tindakan pewakaf tidak mencerminkan tindakan 
nazdir seperti mencampur harta wakaf dengan harta miliknya maka hukum wakafnya menjadi 
batal. 
 

Landasan Hukum Nazhir 

Meskipun nadzir adalah salah satu unsur pembentuk wakaf, namun al-Qur’an tidak 
menyebutkan dengan jelas mengenai nadzir, bahkan untuk wakaf sendiri al-Qur’an tidak 
menerangkan secara jelas dan terperinci. Tetapi ada beberapa ayat al-Qur’an yang 
memerintahkan agar manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat. Ayat ayat ini di 
pandang oleh para ahli hukum bisa dijadikan landasan atau dasar hukum perwakafan. Ayat-
ayat al-Qur’an tersebut antara lain; surat al-Baqarah ayat 267 dan surat Ali Imran ayat 92. 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari 

hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk 

kamu.”(QS. Al Baqarah : 286) 
  عليم به هللا فان شيئ من تنفقوا وما تحبون مما تنفقوا حتى البر تنالوا لن

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum 

kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan 

Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”(QS. Ali Imron : 92) 
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Selain kedua ayat al-Qur’an di atas, yang menganjurkan manusia untuk berbuat baik 
untuk kebaikan orang lain dengan membelanjakan (menyedekahkan) sebagian dari harta 
benda kekayaannya, ada beberapa hadits yang juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum 
perwakafan, salah satunya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim. “ Dari Abu 

Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Apabila seseorang telah mati, maka 

putuslah amalnya, kecuali tiga perkara; sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak 

yang shaleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya”.13 

Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud shodaqoh jariyah dalam dalam hadist 
tersebut adalah wakaf.14Dalam hadis tersebut bahwa sadaqah jariyah direalisasikan dalam 
bentuk wakaf karena shodaqoh jariyah mengandung harapan agar sedekah tersebut selalu 
mengalir pahalanya walaupun pelakunya telah meninggal. Pahala shodaqoh tersebut akan 
terus mengalir ketika manfaat dari shodaqoh tetap eksis manfaatnya bagi orang lain. 
Sayangnya pemahan tentang “ mengalir ”  tersebut  hanya dilihat dari sudut ukhrawiyah 

semata. Pemahaman semacam ini menjadikan wakaf sebagai sebuah fakta rahmat Tuhan yang 
tidak produktif. Kata “mengalir” merupakan lafadz umum, yang mencakup berbagai dimensi 
tak terbatas, dapat mengalir manfaatnya, dan atau kemaslahatannya bagi manusia. 

Maka yang perlu digaris bawahi adalah status wakaf tidak lain sebagai bentuk kebajikan 
dan kepedulian atas sesasama, terlepas apakah kontinue atau tidak, sebatas manfaat atau 
barang bersama manfaatnya. Menurut Abu Zahra bahwa manfaat dari wakaf selalu 
berorientasi bagi berbagai kebaikan (Khair wal bir).  Paling tidak manfaat wakaf juga tidak 
sebatas bagi mereka fakir dan tempat peribadatan. Akan tetapi dapat mencakup bidang sosial 
yang luas, bisa untuk bidang keilmuan, pembangunan madrasah, beasiswa pelajar yang 
sunggung-sunggung memperdalam keislaman. Sehingga yang diperlukan adalah 
memaksimalkan manajemen pengelolaannya. 

نه فما : يا رسول هللا أصبت أرضا بخيبر لم أصب ماال قط أنفس عندي م ان عمر أصاب ارضا من أرض خيبر , فقال
تأمرني ؟ فقال ص. م. إن شئت خبست أصلها و تصدقت بها, فتصدقت عمر علي ان التباع وال توهب وال تورث في 

ير متمول غطعم الفقراء وذوي القربي والرقاب والضيف وابن السبيل, وال جناح علي من ولبها أن يأكل منها بالمعروف وب
.  

Artinya: …… dari Ibnu Umar ra berkata, bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang 

tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar 

berkata: ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah 

mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah 

menjawab: bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan 

(hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak 

pula diwariskan. Ibnu Umar berkata: Umar menyedekahkankannya kepada orang fakir, kaum 

kerabat, bidak belian, sabilillah, ibn sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi orang yang 

menguasai tanah wakaf itu (mengurus) untuk makan dari hasilnya dengan cara baik 

(sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta”.15 

Dari hadis inilah muncul berbagai penafsiran yang secara substantif memperbincangkan 
(1) Esensi wakaf, antara dzat benda dan manfaat benda, (2) status kepemilikan harta wakaf, 
(3) konsekuensi kepemilikan memunculkan 3 larangan yang mengiringi perlakuan terhadap 
                                                           

13 Muslim bin Hajjaj, Shahih Muslim. (Mesir: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, tt), Juz 8, hlm. 405 

14 Imam al-Syaukanie, Nail al-Authar, (Mesir: Mustofa al-Halabi, tt), juz 6, hlm. 24-25 

15 Muslim bin Hajjaj, Shahih Muslim. Juz. 8… hlm. 407. 
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benda wakaf, yaitu tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan, (4) kemestian adanya 
nadzir, yang memiliki  hak konsumsi, dengan syarat tidak berlebihan dan tidak bermaksud 
mengambil alih kepemilikan, (5) benda bergerak dan tidak bergerak, yang belakangan 
memunculkan wacana wakaf tunai, dan (6) wakaf permanen dan wakaf temporal. 
 

Sifat Nazhir  

Dalam wacana wakaf produktif, wakaf dijadikan sebagai sumber dana yang bersifat 
produktif sehingga memerlukan nazhir yang memenuhi syarat-syarat yang mampu 
melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan paradigma tersebut. Istilah yang popular 
bagi sifat nazhir dalam wacana wakaf produktif adalah nazhir yang amanah dan 
professional.16 

Secara teoritis dalam kajian fiqh wakaf, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nazhir 

tidak ditemukan kata amanah. Menurut Pasyah kata amanah mengacu pada makna kualitas 
ilmu, ketrampilan dan etika. Artinya, seorang nazhir dikatakan amanah jika ia mampu bekerja 
secara professional, efektif, efisien dan mempunyai komitmen terhadap kode etik 
profesinya.17  

Sifat nazhir berikutnya adalah professional. Jika dirunut secara kebahasaan, kata 
professional merupakan kata sifat dari profesi. Profesi sendiri berarti pekerjaan yang 
dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan ketrampilan yang tinggi 
dan dengan melibatkan komitmen pribadi (moral) yang mendalam.  

Dengan demikian, seorang pekerja professional adalah orang yang melakukan pekerjaan 
purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian dan ketrampilan 
yang tinggi serta mempunyai komitmen pribadi yang mendalam atas pekerjaannya.  

Menurut Pasyah, minimal ada enam karakteristik yang harus ada dalam sebuah profesi. 
Pertama, adanya keahlian dan ketrampilan khusus untuk menjalankan sebuah pekerjaan 
dengan baik. Kedua, adanya komitmen moral yang biasanya dijadikan sebagai pegangan bagi 
setiap orang dalam mengemban profesia tersebut. Ketiga, sebuah profesi memungkinkan 
seseorang mendapatkan penghasilan yang menjadikannya layak untuk hidup sebagai manusia. 
Keempat, membawa misi pengabdian kepada masyarakat. Kelima, biasanya diperlukan izin 
khusus untuk menjalankan sebuah profesi yang luhur. Keenam, biasanya terdapat organisasi 
yang menyatukan sesama pekerja profesi.18  

Dalam paradigma wakaf produktif, enam karakteristik bagi sebuah profesi seperti di atas 
sangat mungkin terpenuhi bagi nazhir. Nazhir wakaf produktif jelas sangat memerlukan 
keahlian dan kompetensi tertentu yang menjadikannya layak mengelola harta wakaf yang 
memiliki nilai potensi sangat tinggi. Dengan model pengelolaan yang baik, harapan bagi 
nazhir untuk mendapatkan penghasilan yang layak dari hasil wakaf juga merupakan harapan 
yang sangat realistis.  

Jika disimpulkan nazhir layak menjadi sebuah profesi, maka kita bisa berbicara mengenai 
kinerja nazhir yang professional. Seorang nazhir dikatakan professional jika ia melakukan 

                                                           
16 Djunaidi, Achmad, dkk., Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf 

Direktoran Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam DEPAG RI, 2008), hlm. 50 

17 Noorhilal Pasyah, dkk., Nazhir Profesional dan Amanah, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam 
dan Penyelenggaraan Haji DEPAG RI, 2005), hlm. 82 

18 Noorhilal Pasyah, dkk., Nazhir Profesional dan Amanah,… hlm. 72 
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pekerjaan itu karena ahli di bidang itu dan meluangkan seluruh waktu, tenaga, dan 
perhatiannya untuk pekerjaannya. Ia juga harus mempunyai komitmen pribadi yang 
mendalam dan melibatkan dirinya dengan tekun, giat, dan serius dalam menjalankan 
pekerjaannya, karena ia yakin dan sadar bahwa pekerjaan tersebut telah menyatu dengan 
dirinya. Pekerjaan yang digelutinya itu telah membentuk identitas dan kematangan dirinya, 
tidak lagi bekerja sebagai hobi, atau untuk mengisi waktu luang, atau secara asal-asalan. 
Komitmen inilah yang kemudian melahirkan tanggung jawab yang besar dan mendalam atas 
pekerjaannya itu.19  

Untuk memperjelas pengertian kerja professional, Pasyah membedakan antara kerja 
professional dengan hobi. Menurutnya, minimal ada 3 (tiga) hal yang membedakan 
keduanya.20 

Pertama, sebagai hobi, pekerjaan biasa dijalankan terutama disebabkan dorongan untuk 
memenuhi kepuasan dan kepentingan pribadi. Kedua, pekerjaan hobi biasanya tidak memiliki 
dampak dan kaitan secara langsung yang serius dengan kehidupan dan kepentingan pihak 
lain. Sebuah hobi tidak memiliki tanggung jawab moral dan komitmen apapun atas hasil 
kerjanya dengan kepentingan orang lain. Ketiga, pekerjaan hobi biasanya bukan merupakan 
sumber utama dari nafkah hidupnya, sehingga pekerjaan karena hobi sangat wajar jika 
dilakukan tanpa target tertentu sehingga kesan yang muncul adalah jauh dari keseriusan, 
ketekunan, dan disiplin yang terpola dalam irama yang pasti.  

Jaih Mubarok menukilkan pendapat Achmad Junaidi mengenai parameter nazhir yang 
profesional. Dengan pendekatan Total Quality Management (TQM), nazhir dikatakan 
professional jika dalam kinerjanya memenuhi empat persyaratan yang diturunkan dari sifat-
sifat wajib nabi dan rasul, yaitu (1) amanah (dapat dipercaya, (2) shidiq (jujur), (3) fathonah 

(cerdas) dan (4) tabligh (transparan). Nazhir yang amanah adalah nazhir yang memiliki 
karakter tertentu, yaitu terdidik, tinggi moralitasnya, memiliki ketrampilan yang unggul dan 
berdaya saing, memiliki kemampuan dalam melakukan pembagian kerja, dapat melaksanakan 
kewajiban serta memperoleh hak yang adil, dan memiliki standar operasional kerja yang jelas 
dan terarah.21  
 

Kompetensi Nazhir: Kompetensi Diniyah dan Kompetensi Kifayah  

Kompetensi merupakan dasar bagi kerja professional. Artinya, profesionalisme tidak akan 
terwujud tanpa ada kompetensi yang mendukung. Seorang nazhir tidak mampu bekerja secara 
professional jika tidak memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugas-
tugasnya dengan baik. Berdasarkan hal itu, kompetensi dapat diartikan sebagai karakter 
mendasar dari seseorang yang menyebabkannya sanggup menunjukkan kinerja efektif atau 
superior di dalam suatu pekerjaan.  pengertian kompetensi tersebut terdiri dari tiga hal, yaitu 
adanya kemauan tindakan (skills), kecerdasan (knowledge), dan tanggungbjawab (attitudes).  

Rumusan tersebut memiliki makna bahwa kompetensi merupakan faktor utama yang 
dimiliki individu the best performer (berprestasi unggul) yang membuatnya berbeda dengan 
average-performer (berprestasi biasa atau rata-rata). Idealnya, uji kompetensi profesional 

                                                           
19 Ibid, hlm. 70 

20 Ibid, hlm. 71 

21 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif … hlm. 160 
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seorang nazhir adalah upaya untuk memperoleh nazhir yang berprestasi unggul dan dianggap 
mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas pada bidang keahliannya.  

Dalam konteks manajemen, nazhir termasuk sumber daya manusia (SDM) yang 
merupakan faktor penting dalam kegiatan ekonomi-bisnis karena memiliki dua keunggulan, 
yaitu keunggulan komparatif yang berbasis pada keunggulan sumber daya alam dan 
keunggulan kompetitif yang berbasis pada keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas 
dan berdaya saing sehingga dapat memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal.22  

Keduanya sangat penting dalam kegiatan ekonomi-bisnis. Namun diakui bahwa 
keunggulan sumber daya manusia memiliki peranan lebih strategis dibandingkan sumber daya 
alam atau capital. Dalam konteks wakaf sebagai sebuah organisasi yang dalam wacana wakaf 
produktif harus menerjunkan diri dalam kegiatan bisnis, sumber daya nazhir yang berkualitas 
dan kompeten menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.  

Dalam pendekatan fiqh, kualitas nazhir direpresentasikan dengan kalimat 'adalah 

(kompetensi diniyah/agama) dan kifayah (kompetensi entrepreneurship). Kompetensi diniyah 
disebut dengan kompetensi moral adalah kompetensi yang mengacu kepada penguasaan ilmu 
(kompetensi ilmiah-syar'iyah) dan perwujudannya dalam jati diri nazhir (kompetensi 
amaliah-syari'yah).  

Secara garis besar, macam-macam kompetensi yang harus dipenuhi seorang nazhir agar 
menjadi nazhir amanah dan professional dibedakan menjadi dua, yaitu kompetensi yang 
berhubungan dengan keagamaan yang dalam kajian fiqh klasik disebut dengan syarat 'adalah, 
dan kompetensi yang berhubungan dengan kemampuan nazhir dalam mengelola dan 
mengembangkan harta wakaf, atau yang biasa disebut dengan syarat kifayah.  

 

1. Kompetensi Diniyah  
Kompetensi diniyah adalah kompetensi nazhir yang berhubungan dengan keagamaan, 

seperti yaitu ilmu syar'i dan pengamalannya, ditambah lagi dengan maksud institusi wakaf 
yaitu dalam rangka berdakwah dan menyampaikan ajaran agama Islam kepada umat manusia. 
Dengan demikian, kompetensi diniyah dapat dibagi menjadi tiga, yaitu kompetensi ilmiah-

diniyah, kompetensi amaliah-syar'iyah dan kompetensi da'wiyah. 
 

a. Kompetensi Ilmiyah Diniyah  
Kompetensi nazhir yang berhubungan dengan ilmu agama Islam meliputi: a) Memahami 

rukun iman, Islam dan Ihsan. b) Mengetahui sumber-sumber hukum agama Islam yang 
disepakati, yaitu Al-Qur’an, al-Sunnah dan Ijtihad. c) Mampu membaca al-Qur’an dengan 
baik dan benar. d) Memahami ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang berhubungan 
dengan zakat, infak, dan sedekah. e) Memahami hukum wakaf, baik dalam tinjauan fiqh 
maupun peraturan perundang-undangan.  

 
b.  Kompetensi Amaliah Syar'iah.  

Kompetensi nazhir yang berhubungan dengan pengamalan ilmu agama Islam meliputi: a) 
Memiliki komitmen yang tinggi untuk menegakkan rukun-rukun iman, Islam dan iman, 
terutama shalat lima waktu. b) Memiliki pondasi akhlak yang baik dan tidak pernah 

                                                           
22 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif … hlm. 171 
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melakukan perbuatan yang merusak nama baiknya secara moral, baik dalam bentuk ucapan, 
perbuatan maupun perasaan. c) Jujur, amanah, adil, dan sungguh-sungguh sehingga dapat 
dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasharufan harta kepada sasaran wakaf. d) Tahan 
godaan, terutama menyangkut harta dan perkembangan usaha. e) Mampu bekerja dengan 
ikhlas, penuh dedikasi, dan mental pengabdian terhadap kaum dhu’afa.  

 
c. Kompetensi Da'wiyah  

Kompetensi nazhir yang berhubungan dengan pengamalan ilmu agama Islam meliputi: a) 
Memiliki mental berdakwah dan amar ma’ruf nahi mungkar. b) Mampu menjadi teladan 
dalam perilaku sehari-hari. c) Memiliki kemampuan berkomunikasi, memotivasi, dan 
mencerminkan pribadi yang disenangi. d) Memiliki kecerdasan tinggi, baik secara emosional 
maupun spiritual. e) Memiliki jiwa pendidik dan pembimbing. 

 
2. Kompetensi Kifayah  

Kompetensi kifayah adalah kompetensi yang mengacu kepada kemampuan nazhir dalam 
memelihara, menjaga, melindungi, memanfaatkan, mengembangkan, menginvestasikan dan 
mendistribusikan hasil atau keuntungan wakaf kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya 
(ashabul istihqoq). Eri Sudewo menjabarkan kompetensi ini menjadi kompetensi bisnis dan 
manajerial. Sedangkan Jaih Mubarok (2008: 171) lebih menekankan pada kompetensi 
kewiraswastaan.  Menurutnya, nazhir yang memiliki kompetensi ini dengan sendirinya akan 
menjadi nazhir yang produktif sebab makna yang terkandung dalam istilah kewiraswastaan 
adalah keberanian untuk melakukan usaha. Lebih lanjut, Jaih Mubarok mengutip elaborasi 
Schumpeter mengenai kewiraswastaan yang menekankan pada aspek kemampuan naluriah 
dalam mengombinasikan lima hal yaitu: (1) pengenalan barang baru, (2) metode produksi 
baru, (3) pasar baru, (4) penyediaan bahan mentah yang baru, dan (5) organisasi industri yang 
baru. Selanjutnya, Jaih sampai pada kesimpulan bahwa inti dari kewiraswastaan adalah 
kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, serta kemampuan 
menciptakan nilai tambah melalui proses pengelolaan sumber daya dengan cara-cara baru dan 
berbeda, yaitu melalui pengembangan teknologi baru, penemuan pengetahuan ilmiah baru, 
perbaikan produksi dan jasa serta penemuan cara-cara baru untuk menghasilkan barang lebih 
banyak dengan sumber daya yang lebih efisien.23  

Secara lebih rinci, kompetensi kifayah dapat dibagi menjadi dua, yaitu kompetensi yang 
berhubungan dengan manajemen dan kompetensi yang berhubungan dengan kegiatan 
ekonomi-bisnis.  

Dalam organisasi wakaf nadzir adalah adalah manajer, sehingga dalam konteks wakaf 
produktif manajer wakaf sudah saatnya mengacu pada prinsip-prinsip manajemen modern. 
Dalam ilmu manajemen, manajer disebut sebagai subjek manajemen sebab ia yang 
bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan organisasi yang dijalankan 
bersama anggotanya. 24  Secara umum, kompetensi manajerial yang harus pipenuhi nazhir 

adalah memahami fungsi manajemen yang terdiri dari empat tahapan, yaitu planning 

(perencanaan), organizing (pengorganisasian), directing (pengimplementasian) dan 

                                                           
23 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, hlm. 171-172 

24 Noorhilal Pasyah, dkk., Nazhir Profesional dan Amanah, … hlm. 80 
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controlling (pengawasan atau pengendalian). Artinya, nazhir harus mampu merencanakan, 
mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi organisasi wakaf yang berada dalam 
wilayah organisasinya.  

 

Kesimpulan 
Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan nazhir wakaf 

mengalami perubahan paradigma seiring dengan perkembangan paradigma wakaf dari 
paradigma tradisional menuju paradigma wakaf produktif. Perkembangan paradigma ini dapat 
dilihat dalam poin-poin berikut:  

1. Fiqh klasik tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, sehingga 
pembahasan mengenai kedudukan nazhir terkesan tidak signifikan. Dalam pandangan 
ini, wakaf dapat saja dilaksanakan dan sah, tanpa harus melibatkan pembicaraan 
mengenai pihak yang akan mengelolanya. Hal berbeda terjadi pada wacana wakaf 
produktif, dimana nazhir mendapatkan porsi pembahasan yang sangat besar. 
Barangkali sebabnya adalah perbedaan paradigma antara wakaf tradisional dengan 
wakaf produktif yang menekankan pada makna pemberdayaan. Fakta historis juga 
mempengaruhi perbedaan tersebut, dimana salah satu sebab yang melatarbelakangi 
lahirnya wacana baru tersebut adalah banyaknya harta wakaf yang tidak dikelola 
dengan baik, bahkan terkesan mubazir.  

2. Nazhir dalam paradigma wakaf produktif adalah nazhir yang professional dan 
amanah. Kompetensi nazhir dalam wakaf produktif berbeda dengan kompetensi 
nazhir pada paradigma tradisional, dimana nazhir dalam paradigma tradisional lebih 
focus pada upaya pemeliharaan harta wakaf agar tidak hilang. Sedangkan nazhir 

wakaf produktif dituntut – selain memelihara dan melanggengkan harta wakaf – untuk 
mengembangkannya sehingga dapat menghasilkan manfaat yang berdampak pada 
kesejahteraan dan keadilan sosial.  

3. Pembahasan fiqh klasik mengenai syarat-syarat nazhir lebih menekankan pada syarat 
‘adalah, yaitu sebuah perilaku nazhir yang sangat dekat dengan amal shalih dan 
menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Nazhir yang demikian disebut dengan nazhir 

yang ‘adil.  
4. Syarat ini tampaknya lebih diperhatikan dari pada syarat lainnya, terutama syarat 

kifayah (kemampuan nazhir dalam mengelola harta wakaf). Sedangkan sifat amanah 
atau dapat dipercaya, yang sering disandingkan dengan kata professional dalam 
wacana wakaf saat ini, tidak muncul dalam pembahasan mengenai syarat-syarat 
nazhir. Bisa jadi, sifat ini menjadi bagian dari syarat ‘adalah di atas.  

5. Secara teoritis dalam kajian fiqh wakaf, di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi 
oleh nazhir tidak ditemukan kata amanah. Padahal istilah yang popular melekat pada 
pelaku institusi seperti wakaf adalah amanah. Menurut Pasyah (2005: 82) kata amanah 
mengacu pada makna kualitas ilmu, ketrampilan dan etika. Artinya, seorang nazhir 

dikatakan amanah jika ia mampu bekerja secara professional, efektif, efisien dan 
mempunyai komitmen terhadap kode etik profesinya.  

6. Masyarakat selalu menuntut kerja nazhir secara professional, namun pada saat yang 
sama tuntutan itu tidak diimbangi dengan imbalan yang menjadikannya mampu 
bekerja sesuai tuntutan profesionalitas kerja. Padahal dalam teori manajemen, kerja 
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professional tidak mungkin terwujud tanpa adanya imbalan yang menjadikan nazhir 

mampu menjalani hidup secara layak. Artinya, profesinalisme kerja diimbangi dengan 
profesionalisme imbalan atau gaji. Pada saat yang sama, antara nazhir professional 
dan masyarakat terjadi kerjasama yang saling melengkapi dimana masyarakat 
menuntut adanya nazhir yang bekerja secara purna waktu dan professional mengelola 
harta wakaf, sementara masyarakat sendiri telah mewakilkan keahlian tersebut dalam 
diri nazhir. Dengan demikian, menjadi keniscayaan bagi masyarakat untuk ikut 
memikirkan dan membantu kerja nazhir agar dapat menghasilkan manfaat yang dapat 
dinikmati masyarakat luas.  

 
Kompetensi yang harus dipenuhi seorang nazhir dalam wacana wakaf produktif 

mengikuti tuntutan produktifitas wakaf yang diharapkan terpenuhi. Berdasarkan penelusuran 
mengenai kompetensi nazhir, baik dalam kajian fiqh mengenai syarat-syarat nazhir maupun 
lontaran-lontaran ide yang dimunculkan oleh para pelaku wakaf produktif, disimpulkan 
terdapat dua kompetensi mayor yang harus dipenuhi, yaitu kompetensi diniyah dan 
kompetensi kifayah. Kompertensi diniyah berkaitan dengan kemampuan memahami dan 
mengamalkan ilmu-ilmu syar’i sedangkan kompetensi kifayah berkaitan dengan kemampuan 
manajerial dan pengembangan kegiatan ekonomi-bisnis.[] 
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