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 ملخص
 

 

 األوسط الشرق ولد في الوقفية الثروة من أكثر و أكبر تنميتها احتمال و إندونيسيا في الوقفية الثروة

 و للمجتمع نفع أي تعطي ال قد الهائلة الثروة هذه. ولةالمنق غير أم كانت المنولة الوقف أموال سواء جميعها،

  .المشروعة و السليمة بالطريقة إدارتها عدم أو إهمالها لسبب ذلك الدولة،

 الهيئة جمعهاي أن يحتمل إندونيسيا في النقدي الوقف ثروة أن الوقف خبير و المسلمون المثقفون كشف

 دافع أهم من. نةس كل إندونيسية روبية تريليونات أو مليارات أالف إلى يبلغ الوقفية الجمعية أو المؤسسة أو

  : 11 المادة الوقف بشأن 2011 سنة 41 رقم القانون ذكر. الناظر مهنية إدارتها و النقدي الوقف جمع نجاح

  : التالية الوظائف للناظر

 الوقف؛ أموال تسجيل  .أ

 تخصيصها؛و وفائدتها لهدفها وفقا وتنميتها الوقف أموال إدارة  .ب

 وحمايتها؛ الوقف أموال مراقبة  .ج

 .االندونيسية األوقاف لهيئة أعماله عن التقرير تقديم  .د

 و دونيسيةاإلن األوقاف هيئة من الوقف مجال في المسؤولين قبل من المستمرة التوجيهات خالل من

 النقود قفو حماية جديد،ال النقدي الوقف جمع قدرة من الناظر لدى المهني المستوى ال سيرفع الحكومة،

 و السنوي، العملي التقرير إبالغ المخاطر، إدارة استثمارها، و النقود، وقف تطوير و تنمية خبرة رفع إدارةً،

 . الوقف شركةل العام المدير الوقت نفس وفي النقود وقف سفينة قبطان النقود وقف ناظر. الوقف ثمر توزيع

 و تنميتها، يطتخط و إدارتها، و النقود، وقف جمع النقود، وقف حركة إلعالم مهمات و مسؤوليات له فالناظر

  .الشريعة و القانونية اللوائح حسب استثمارها و تطويرها

 
Abstract 

 

                                                           

 Ketua MUI Jawa barat  



The development potential of waqf in Indonesia is remarkably greater, both in the number 
of waqf of fixed or movable property, than that in the Middle Eastern countries. This potential 
will be useless if it cannot be managed properly and appropriately. Many experts and Indonesian 
Islamic thinkers have figure out cash waqf potential that could be collected by waqf 
institutions/agencies in Indonesia the numbers of which may range billions per year. One key to 
successful management of cash waqf is professional Nazhir. Regarding to the task, in article 11 
of Law No. 41 of 2004 on waqf mentioned that Nazhir task are to administer the waqf property; 
to manage and develop waqf property in accordance with the objectives, functions and 
designation; to oversee and protect the waqf property; to report the performance of duties to the 
Indonesian Waqf Board.  

Through sustainable development, cash waqf Nazhir will be able to acquire the ability of 
raising cash waqf, securing cash waqf administration, management and development of cash 
waqf, cash waqf investment, risk management, reporting and distributing the results of waqf 
management. Cash  waqf Nazhir is just like a ship captain for cash waqf, also a manager in the 
cash waqf company. Thus cash waqf Nazhir has a responsibility to socialize cash waqf; to raise 
cash waqf; to administer cash waqf, to make plans, and to manage and empower cash waqf in 
accordance with the existing regulations.  

 

 

A. PENDAHULUAN 

Perkataan Nazhir (ناظر) berasal dari bahasa arab yang berarti penanggungjawab properti atau 

sekumpulan orang yang mengelola dan mengatur properti1. Menurut Imam al-Dimyati wakaf 

merupakan kekhususan umat Islam, sedangkan menurut Imam Syafi`i wakaf merupakan ajaran 

umat Islam dan umat sebelumnya2. 

Wakaf sudah dikenal lama oleh semua peradaban manusia, dan biasanya dalam bentuk wakaf 

untuk tempat peribadatan yang dikelola oleh para pemuka agama.3 Wakaf Produktif sudah 

diperkenalkan oleh Islam ketika Nabi Muhammad SAW mewakafkan kebun Muhairik dengan 

peruntukan untuk biaya hidup keluarga Nabi SAW, pembiayaan perang dan kemaslahatan umat 

Islam lainnya. Kemudian Umar bin al-Khattab mengikuti jejak Nabi SAW dengan mewakafkan 

bagian saham beliau atas tanah Khaibar yang sangat subur dengan peruntukan yang sama denga 

peruntukan wakaf Nabi SAW.4 

                                                           
1 Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal`ah Jay dkk, Mu`jam Lughoh al-Fuqohaa’, cet. 2, juz 2, hal. 75, Dar al-

Nafa’is, Beirut, 1988. 
2 Abu Bakar bin al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dmyati, Hasyiyah I`anah al-Tholibin`Ala Halli Alfadz 

Fathil Mu`in li Syarhi Qurroh al-`Ayn bi Mahammah al-Din, juz 3, hal. 156, Dar al-Fikr, Beirut, tt. 
3 Dr. Munzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, cet. 1, hal. 16, Penerbit Khalifa, Jakarta, 2000.  
4  12`Ibid, hal. 6-7. 



Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ekonomi, peran nazhir wakaf sangat 

signifikan dalam memajukan dan memberdayakan harta benda wakaf untuk kesejahteraan umat. 

Oleh karenanya, para ulama fikih sendiri menetapkan syarat nazhir antara lain: adil 

(berkepribadian bersih), kifayah (berkemampuan), al-Ihtida ila al-Tasharruf (professional)5. 

Jenis harta benda wakaf juga mengalamai banyak perkembangan dengan munculnya jenis wakaf 

harta benda bergerak berupa uang6 dan lainnya seperti saham, HAKI, hak sewa, logam mulia, 

mushaf, buku dan lainnya.7 

Salah satu jenis wakaf yang banyak dikembangkan pengelolaannya oleh negara-negara Islam 

dan lembaga pengelola wakaf adalah wakaf uang. 

 

B. MENUJU PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF 

Wakaf uang merupakan bentuk baru dari pengembangan jenis harta benda wakaf yang pada 

awalnya menjadi perdebatan para ulama mengenai boleh dan tidaknya hukum wakaf uang.8 

Terlepas dari perdebatan tersebut, negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam 

terus melakukan upaya sosialisasi, penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang. Banyak 

kebijakan dan peraturan negara yang ditetapkan untuk mendorong dan melindungi program 

wakaf secara umum dan wakaf uang pada khususnya, seperti UU Nomor 81 Tahun 1972 tentang 

Badan Wakaf Mesir di Mesir, UU Nomor 8 Tahun 1996 tentang Wakaf di Qatar, UU Nomor 41 

Tahun 2004 tentang Wakaf di Indonesia, dan lain-lain. Di negara-negera timur tengah sudah ada 

kebijakan pembebasan pajak atas harta benda wakaf baik yang produktif maupun tidak 

produktif.9 

Berdasarkan hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2006 terhadap 500 responeden nazhir wakaf yang 

tersebar di 11 Provinsi, ditemukan fakta bahwa nazhir hanya sebagai kerja sambilan dan tidak 

                                                           
5 Muhammad al-Khathib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj Ila Ma`rifah Ma`ani Alfadz al-Minhaj, juz 2, hal. 

394, Dar al-Fikr, Beirut, tt. 
6 Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Syairozi Abu Ishak, Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi`I, juz 1, hal. 440, 

Beirut, tt. 

               7 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.  

               8 Dr. Munzir Qahaf, op.cit., hal. 198-199; Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Syairozi Abu Ishak, ibid. 
9 Ibid, hal. 176-177. 



mendapat  upah sebanyak 84 %, dan 16 % adalah bekerja secara penuh dan fokus dalam 

mengelola dan mengembangkan wakaf. Fakta ini menyadarkan kita, bahwa salah satu sebab 

keterpurukan peran institusi wakaf di Indonesia adalah standar nazhir yang relatif rendah.  

Penguatan institusi wakaf harus dilakukan secara menyeluruh meliputi berbagai aspek yang 

berkaiatan secara langsung dengan objek wakaf. Penguatan melalui hukum dan peraturan harus 

disertai dengan penguatan birokrasi dan administrasi wakaf. Pendataan dan pemetaan wakaf di 

Indonesia masih menjadi problem yang belum terselesaikan, sehingga program pembinaan 

nazhir sering tidak tepat sasaran. 

Pengelolaan wakaf di negara-negara Islam seperti Turki, Mesir, Kuwait, Sudan, Qatar dan 

lain-lain dilakukan dengan memperkuat institusi wakaf secara kelembagaan dan peraturan 

perundang-undangan. Pendirian badan wakaf di negara-negara timur tengah adalah untuk 

mendorong pengelolaan harta benda wakaf kearah yang lebih produktif. Kementrian wakaf/ 

direktorat jenderal wakaf mempunyai wewenang di bidang kebijakan dan regulasi harta benda 

wakaf, dan badan wakaf merupakan unit dibawah kementrian wakaf dengan tugas mengelola 

harta benda wakaf dan menghimpun wakaf baru, baik wakaf uang maupun wakaf lainnya. 

Melihat potensi pengembangan wakaf yang sangat besar IDB bersama dengan badan wakaf 

pemerintah dan non pemerintah mendirikan badan wakaf dunia pada tahun 2002 untuk memacu 

wakaf menuju garis kemajuan dalam menyejahterakan umat.10 

Di Indonesia, sebenarnya  pembaharuan pengelolaan wakaf sudah mulai dilakukan dalam 

skala lokal oleh beberapa lembaga pendidikan Islam, dengan memproduktifkan harta benda 

wakaf untuk membiayai sebagian biaya operasional pendidikan, seperti Pondok Pesantren 

Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur yang pengelolaannya diatur oleh sebuah badan wakaf 

yang beranggotakan tokoh-tokoh alumni dan non alumni sebanyak 15 (lima belas orang) yang 

menentukan kebijakan lembaga, dan pengasuh pondok adalah pelaksana kebijakan yang 

ditetapkan oleh badan wakaf.11 Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang juga memiliki unit wakaf 

dalam struktur kelembagaannya, unit wakaf ini bertanggungjawab mengelola dan 

                                                           
10 http://www.worldwaqf.org.  

11 http://id.wikipedia.org/wiki/Pondok_Modern_Darussalam_Gontor; http://gontor.ac.id/struktur.  



memberdayakan secara produktif harta wakaf yang diamanatkan lembaga, tercata harta wakaf 

yang dimiliki sebanyak 432.774 m2.12 

Berkat upaya dan dorongan yang kuat dari tokoh-tokoh Islam Indonesia, diundangkan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang 

Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Tujuan dari peraturan dan perundangan 

ini adalah dalam rangka mengatur dan mengembangkan perwakafan di Indonesia ke arah yang 

lebih produktif. 

Berdirinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) diharapkan dapat memberikan perubahan cuaca 

bagi mendungnya perwakafan di Indonesia. BWI dengan didukung oleh tokoh dan pakar 

perwakafan, pakar investasi, pakar ekonomi Islam dan dipayungi oleh peraturan dan 

perundangan dapat melakukan reformasi perwakafan di Indonesia. 

 

C. PERAN NAZHIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG 

Potensi pengembangan perwakafan Indonesia jauh lebih besar, baik dalam jumlah wakaf 

harta tidak bergerak maupun harta bergerak, dibandingkan negara-negara Timur Tengah. Potensi 

ini akan sia-sia jika tidak dapat dikelola dengan benar dan tepat. Banyak pakar dan pemikir Islam 

Indonesia mengemukakan potensi-potensi wakaf uang yang dapat dihimpun oleh lembaga/badan 

wakaf di Indonesia yang jumlahnya berada pada kisaran trilyunan per tahunnya. Ada yang 

mengasumsikannya dengan jumlah perokok dan biaya rokok yang bisa disisihkannya, dengan 

jumlah pengguna ponsel, ada yang mengasumsikan dengan jumlah tenaga kerja di Indonesia, 

dengan jumlah pegawai pemerintah dan pejabat, dan seterusnya. 

Pengembangan jenis harta benda wakaf dan pengembangan pengelolaannya ke arah yang 

lebih produktif adalah satu keharusan di Indonesia. Angka kemiskinan, dristibusi kekayaan dan 

problematika sosial lainnya memerlukan solusi yang nyata dari semua lapisan masyarakat, bukan 

hanya mengandalkan peran pemerintah maupun peran kelompok tertentu. Menyejahterakan umat 

adalah tanggungjawab bersama, dengan berbagai upaya yang bisa dilakukan. Penghimpunan 

                                                           
12 http://pesantren.tebuireng.net.  



wakaf uang dan pengelolaannya adalah salah satu upaya bagi menyelesaikan sebagian masalah 

bangsa Indonesia. 

Sebagian lembaga/yayasan/organisasi keislaman di Indonesia sudah melakukan upaya 

penghimpunan potensi wakaf uang dan pengelolaannya. Wakaf uang ini dimaksudkan untuk 

memberdayakan umat dalam berbagai bidang kehidupan sesuai dengan peruntukan yang 

ditetapkan oleh para wakif. Upaya baik ini perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan sesuai 

peraturan yang berlaku. Jangan sampai praktek wakaf uang di Indonesia menjadi layu sebelum 

berkembang. 

Salah satu kunci keberhasilan pengelolaan wakaf uang adalah nazhir wakaf uang yang 

professional. Dari data penelitian di atas diketahui bahwa sebagian besar nazhir wakaf Indonesia 

relatif belum siap mengelola wakaf uang. 

Dalam pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan tugas nazhir sebagai 

berikut : 

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; 

2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan 

peruntukannya; 

3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; 

4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. 

 

Tugas nazhir ini akan menentukan keberlangsungan hidup mati, maju mundur dan perbaikan 

nilai ekonomi harta benda wakaf. Peran harta benda wakaf melalui peruntukan yang telah 

ditetapkan oleh wakif akan dapat jelas dan nyata dirasakan umat jika ditangani oleh nazhir yang 

bertanggungjawab dan professional.  

Nazhir yang sudah terdaftar berhak memperoleh pembinaan dari Kementrian Agama dan 

BWI. Bentuk pembinaan yang selama ini telah dilakukan adalah melalui seminar, orientasi, 

workshop dan pelatihan. BWI dan Kementrian tidak dapat melakukan pembinaan secara sendiri-

sendiri. Pasal 63 UU Nomor 41 tentang Wakaf mengamanatkan Mentri Agama perlu melibatkan 

BWI dalam pembinaan Nazhir. BWI juga dalam melakukan pembinaan terhadap para nazhir 

perlu berkoordinasi dengan Kementrian Agama sehingga jalur pembinaan tidak saling 



bertabrakan dan kemampuan para nazhir dalam mengelola wakaf betul-betul meningkat dan 

professional.  

Pembinaan yang benar dan tepat akan dapat menciptakan nazhir professional dan qualified. 

Hal ini penting dilakukan karena nazhir berhubungan langsung dengan kebijakan pengelolaan 

dan distribusi hasil pengelolaan wakaf sesuai peruntukan yang ditetapkan wakif. Dengan 

pembinaan yang benar dan tepat, nazhir wakaf uang dapat menggali potensi wakaf uang yang 

ada di Indonesia. Nazhir wakaf uang melalui pembinaan yang berkesinambungan akan dapat 

memiliki kemampuan dalam penghimpunan wakaf uang, pengamanan administrasi wakaf uang, 

pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, investai wakaf uang, manajemen resiko, pelaporan 

dan pendistribusian hasil pengelolaan. Dengan sederet tuntutan pada nazhir wakaf uang, perlu 

dilakukan sertifikasi dan perlindungan hukum yang  jelas bagi keberadaan nazhir wakaf uang. 

Pendaftaran, pelatihan dan sertifikasi nazhir wakaf uang perlu dilakukan berdasar peraturan 

dan perundangan-undangan yang berlaku. Undang-undang mengamanatkan pendaftaran, 

pemberhentian dan penggantian nazhir adalah kewenangan BWI, akan tetapi pembinaan dapat 

dilakukan oleh kedua institusi ini. 

Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan niat yang baik dan melihat banyaknya permintaan 

pendaftaran nazhir wakaf uang, berinisiatif melakukan pelatihan dan sertifikasi nazhir wakaf 

uang. Nazhir wakaf uang harus memiliki pemahaman yang benar mengenai wakaf uang, hak dan 

kewajiban nazhir wakaf uang, skil manajemen, akuntansi wakaf uang, jaringan pembiayaan dan 

lain-lain. 

Nazhir wakaf uang adalah nahdoda bagi kapal wakaf uang, juga seorang manager dalam 

perusahaan wakaf uang. Secara garis besarnya nazhir wakaf uang memiliki tanggung jawab 

sebagai berikut : 

1. Melakukan sosialisasi wakaf uang. 

2. Menghimpun wakaf uang. 

3. Mengadministrasikan wakaf uang. 

4. Membuat perencanaan dan langkah strategis dalam pengembangan wakaf uang. 

5. Mengelola dan memberdayakan wakaf uang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

6. Melaporkan pengelolaan wakaf uang dengan transparan dan akuntabel. 

 

 



D. PENUTUP 

Mengingat pentingnya peran nazhir wakaf uang, perlu dilakukan modernisasi dan reformasi 

pada bentuk organisasi nazhir dan manajemennya. Di sebagian negara-negara Timur Tengah 

telah ditetapkan bahwa nazhir wakaf adalah pemerintah dan organisasi nazhir adalah 

sentralistik,13 artinya nazhir-nazhir di daerah adalah tidak otonom dan independen dalam 

menentukan kebijakan pengelolaan wakaf. Hal ini dilakukan dalam rangka lebih mempermudah 

pengawasan dan pembinaan.  

Indonesia tidak dapat secara apa adanya mengadopsi bentuk manajemen dan organisasi 

nazhir di Timur Tengah, juga tidak dapat mengabaikan kesuksesan model pengelolaan wakaf di 

timur Tengah. Nazhir wakaf uang di Timur Tengah terbatas pada lembaga yang resmi ditunjuk 

oleh Pemerintah, sedangkan bentuk wakaf lainnya nazhir tidak dibatasi jumlahnya. 

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi pijakan bagi reformasi 

perwakafan di Indonesia, dan perlu dilakukan langkah strategis dan berkesan untuk mendukung 

reformasi wakaf terutamanya reformasi kenazhiran di Indonesia antara lain : 

1. Sertifikasi nazhir wakaf uang perlu dilakukan oleh satu lembaga, dalam hal ini BWI 
adalah lembaga yang tepat untuk melakukan sertifiksi nazhir wakaf uang. 

2. Nazhir wakaf uang mesti memiliki kemampuan berstandar seorang manager pada suatu 
perusahaan dan memahami tentang peraturan dan perundang-undangan terkait masalah 
wakaf. 

3. Penguatan institusi nazhir wakaf uang dapat dilakukan dengan penyederhanaan bentuk 
struktur organisasi kenazhiran, memperketat seleksi sertifikasi dan persyaratan skill 
yang memadai. 

4. Pembinaan terhadap nazhir wakaf uang harus dilakukan secara berkesinambungan dan 
berkala. 

5. Badan Wakaf Indonesia (BWI) perlu membuat sistem pengawasan dan audit yang baku 
terhadap nazhir wakaf uang. 

 

 

                                                           
13 Dr. Mundzir Qahaf, op. cit, hal.  
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