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  ملخص

  

مثل الزكاة، إنفاق، الصدقات وبالطبع الوقف،  منذ زمن كانت بنجالديش تستقبل موارد عبر الدولة 
  هذا بجانب الضرائب التي تم تخصيصها للسكان غير المسلمين.

تبعا لصفتها و وظيفتها أصبحت أموال الوقف مصدرا أساسيا في دفع عجلة التنمية والتعمير والبنية 
عن طريق مؤسسة الوقف تمكنت بنجالديش من تأسيس نظام وقف بمختلف التحتية في بنجالديش. 

أنواعه، مثل رفاهية األمة، الدين، التعليم، الثقافة واإلجتماع، إنشاء المساجد والمدارس والمقابر، 
الصيدليات والمزارع، الزراعة و الغابات اإلفادة من األراضي البور أو حتى التالل، أصبحت كلها يتم 

  ن الوقف.تمويلها م
اإلستفادة من أراضي المدينة بإقامة المدن السكنية الفاخرة في المدن الكبرى مثل داكار وشيتاجون 
كلها من أموال الوقف. هذا باإلضافة الى بناء المساكن التي يمكن أن يستخدمها المستحقون لعائد الوقف 

السنوات األخيرة ظهر نظام (من ضمنها ذرية الواقف) بدون دفع إيجار. تمشيا مع تطورها، في 
المركزي، يبدوا أن حالة األوقاف في بنجالديش تعاني من القصور. لهذا عن طريق هذا البحث المكتبي، 

  تهدف هذه الكتابة الى تتبع المشكلة و وضع الحلول لها إلنقاذ نظام الوقف في هذا البلد.
  

 
 

Abstract  

 

Since the beginning, Bangladesh rely its domestic income on zakaah, infaq, sadaqah 

and waqf besides on tax that is deducted from its non-Muslim citizen. In accordance with its 

designation and characteristics, waqf has become the main resource for infrastructure 

development in Bangladesh. Through its waqf institution, Bangladesh has developed waqf 

systems for various purposes such as for people welfare, religious affair, education, as well 

as for social and cultural matters. The erection of mosques, schools, burial ground, 

pharmacy, plantation, farms, forestry, and utilization of barren land or hilly land are all 

financed by waqf. The utilization of urban land and the erection of real estate in big cities 

such as Dhaka and Chittagong are also financed by waqf. Furthermore, there have been 

many residential buildings erected using the waqfoccupied by beneficiaries (including the 

descendant of the waqif) without rental costs. As waqf develops, in recent years cash waqf has 

now emerged as a new trend of waqf. However, due to its centralized system, the waqf system 

in Bangladesh is now in a degraded condition. For that reason, through this literature review, 

author tries to identify problems and formulate recommendation regarding the waqf system in 

Bangladesh. 
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Abstrak 

Sejak awal Bangladesh menumpukan penerimaan negaranya dari zakat, infak, sedekah 
dan tentunya wakaf, di samping penerimaan dari pajak yang ditujukan kepada penduduk 
mereka yang nonmuslim. Sesuai peruntukan dan sifatnya, wakaf telah menjadi sumber utama 
dalam menunjang pembangunan infrastruktur di Bangladesh. Melalui institusi perwakafannya 
Bangladesh telah membangun sistem perwakafan untuk berbagai jenis tujuan, seperti 
kesejahteraan umat, agama, pendidikan, maupun sosial dan budaya. Pendirian masjid, 
madrasah, kuburan, farmasi, perkebunan, pertanian, kehutanan, pemanfaatan lahan tandus 
maupun perbukitan adalah bersumber dari wakaf. Pemanfaatan tanah perkotaan, 
pembangunan real estate perkotaan di kota-kota besar, seperti Dhaka dan Chittagong, juga 
bersumber dari wakaf. Selain itu, terdapat juga bangunan-bangunan tempat tinggal yang 
banyak digunakan oleh penerima manfaat (termasuk keturunan wakif) tanpa membayar sewa. 
Sejalan dengan perkembangannya, dalam beberapa tahun terakhir juga telah muncul tren 
wakaf uang tunai. Tetapi dengan sistem wakaf yang masih tersentralisasi, saat ini kondisi 
perwakafan di Bangladesh mengalami penurunan. Untuk itu, melalui kajian kepustakaan, 
tulisan ini mencoba menelusuri permasalahan dan rekomendasi apa yang muncul dalam 
sistem perwakafan di negara tersebut.  

Kata Kunci: Perwakafan, Bangladesh. 
 
 
Pendahuluan 

Sampai bulan Maret 2014 yang lalu, diperkirakan penduduk Bangladesh berjumlah 

sebesar 160 juta jiwa, berada pada urutan ke-9 negara berpenduduk terbesar di dunia atau 

sekitar 2,19 persen populasi dunia (lihat www.worldpopulationreview.com). Jumlah ini 

meningkat hampir 12 juta jiwa selama tiga tahun terakhir, sejak sensus penduduk Bangladesh 

tahun 2011, yang menyatakan populasi mereka sebesar 148 juta. Dari jumlah 160 juta jiwa 

tersebut 89,5 persennya adalah Muslim dan menjadikan negara ini sebagai negara 

berpenduduk Muslim terbesar keempat di dunia (lihat tabel 1). Sedangkan sisanya 9,6 persen 

adalah Hindu dan 0,9 persen lainnya (lihat www.photius.com/ rankings/ population 2014/CIA 

World Factbook). 

Sebagai negara dengan sistem pemerintahan Islam, Bangladesh menumpukan penerimaan 

negaranya dari zakat, infak, sedekah dan tentunya wakaf, di samping penerimaan dari pajak 

yang ditujukan kepada penduduk mereka yang nonmuslim. Sesuai peruntukan dan sifatnya, 

wakaf telah menjadi sumber utama dalam menunjang pembangunan infrastruktur di 

Bangladesh. Melalui institusi perwakafannya, Bangladesh telah membangun sistem 

perwakafan untuk berbagai jenis tujuan, seperti kesejahteraan ummat, agama, pendidikan, 

maupun sosial dan budaya. Menurut Karim (2011), pendirian Masjid (seperti Masjid Nasional 

Baitul Mukarram di Dhaka dan Masjid Jamik Andar Qillah Shahi Jame di Chittagong), 

madrasah, kuburan, farmasi, pertanian, kehutanan, pemanfaatan lahan tandus, maupun 

perbukitan adalah bersumber dari wakaf. Pemanfaatan tanah perkotaan, pembangunan real 
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estate perkotaan di kota-kota besar, seperti di Dhaka dan Chittagong, juga bersumber dari 

wakaf. Selain itu, terdapat juga bangunan-bangunan tempat tinggal yang banyak digunakan 

oleh penerima manfaat (termasuk keturunan wakif) tanpa membayar sewa.  

 

Tabel 1. Negara-negara Berpenduduk Muslim Terbesar 

 

Negara 

Perkiraan 

Penduduk Muslim 

2014 

Persentase Penduduk 

Muslim Dunia2014 

Indonesia 209.120.000 13,1 

India 176.190.000 11,0 
Pakistan 167.410.000 10,5 

Bangladesh 143.200.000 8,4 
Nigeria 77.300.000 4,8 
Mesir 76.990.000 4,7 

Iran 73.570.000 4,6 
Turki 71.330.000 4,5 

Aljazair 34.730.000 2,2 
Moroko  31.960.000 2,0 

Sumber: www.thecountriesof.com, Sept 2014. 
 

Perkebunan di kota Dargahs dan Mazars merupakan sebagian besar dari perkebunan 

wakaf di Bangladesh, yang diakui sebagai wakaf oleh para penggunanya. Perkebunan 

tersebut, termasuk misalnya, Shah Jalal dan Shah Poran di Mazars, tepatnya di distrik Sylhet, 

adalah perkebunan dengan penghasilan besar. Penghasilan ini juga digunakan untuk amalan 

selanjutnya serta hadiah. Sehingga orang-orang akan pergi ke Mazars dan Dargahs tersebut 

untuk mencari penghasilan dan berkah Allah dan tentunya sambil memanjatkan do’a kepada 

orang-orang suci yang telah dimakamkan di daerah tersebut. Kegiatan ini khususnya terjadi 

selama perayaan tahunan Urs Mahfil yang diadakan secara teratur di Bangladesh. Sebagai 

mana layaknya di pemakaman orang-orang besar di Indonesia, pada saat itu akan berlangsung 

juga kegiatan-kegiatan pasar tradisional di sekitarnya dan bahkan menjadi permanen. Mereka 

akan memperdagangkan seperti: ternak, unggas dan hewan lokal lainnya, sayuran, perhiasan, 

serta kerajinan-kerajinan tangan, dan lain-lain. Sejauh ini, wakaf telah tumbuh dengan baik di 

Bangladesh karena lembaga wakaf itu sendiri, yaitu OWA (Office of The Waqf 

Administrator), telah ada di negara tersebut sejak lama.  

Sifat wakaf di Bangladesh dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori besar: (i) Wakaf 

yang terdaftar di OWA; (ii) Wakaf yang dibuat sebagai kepercayaan pribadi dan tidak 

terdaftar di OWA; dan (iii) Wakaf yang dikelola oleh Mutawalis atau komite pengelola objek 
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wakaf tanpa mendaftar kepada OWA. Hanya kategori yang pertama yang menjadi wewenang 

OWA untuk segala transaksinya. Sedangkan kategori kedua dan ketiga tidak berada di bawah 

pengawasan langsung dari OWA, untuk segala transaksi, pengambilan keputusan, dan 

kegiatan sehari-harinya. 

Sejalan dengan perkembangannya, di Bangladesh dalam beberapa tahun terakhir juga 

telah muncul tren wakaf uang tunai. Mannan (1998) telah memperkenalkan wakaf tunai di 

Bangladesh melalui SIBL (Social Islami Bank Limited). SIBL mengeluarkan sertifikat wakaf 

tunai dalam rangka mengumpulkan dana dari para wakif dan mendistribusikan keuntungan 

dari dana yang dikelolanya kepada orang yang layak atau penerima manfaat (mawquf ‘alaih). 

Sertifikat wakaf tunai yang diterbitkan oleh SIBL adalah yang pertama dalam sejarah 

perbankan, di mana sertifikat tersebut memberikan kesempatan bagi Muslim di Bangladesh 

untuk berinvestasi di pembangunan sosial keagamaan, pendidikan, atau lainnya. Industri 

perbankan di Bangladesh terus menggunakan wakaf tunai sebagai produk investasi, 

khususnya melalui IBBL (Islami Bank Bangladesh Limited). Beberapa bank swasta kini juga 

telah merintis dalam memperkenalkan wakaf tunai ini ke masyarakat Bangladesh. Di samping 

itu, properti intelektual juga telah dijadikan objek wakaf. Beberapa ulama Islam telah 

memulai tradisi mulia ini dengan mendedikasikan hak cipta buku-buku agama yang mereka 

miliki, baik menulis sendiri, menulis berkelompok, atau maupun penerjemahan. 

 

Defenisi Wakaf 

Wakaf merupakan sumber penerimaan penting dalam Islam, ditujukan untuk mencapai 

keadilan sosial melalui orang yang mewakafkan hartanya (wâqif). Wakaf telah ditunjukkan 

oleh Nabi Muhammad saw ketika ia berkata, “Ketika anak Adam meninggal, semua 

perbuatan baiknya berakhir, kecuali tiga perkara, yaitu amal yang sedang berlangsung, 

pengetahuan yang lain dapat mengambil manfaat setelah dia pergi, dan anak saleh yang akan 

berdoa untuknya, (HR Muslim). “Amal berkelanjutan”' di dalam hadis tersebut dikatakan 

adalah dasar dari wakaf. 

Dari sudut pandang syariah, harta wakaf dapat didefinisikan sebagai keutuhan sebuah 

benda atau aset dan mencegah terhadap penggunaan konsumtif, untuk tujuan berulang, demi 

kepentingan umum dan jangka panjang, yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul. 

Dengan kata lain, benda wakaf tersebut tetap utuh dan manfaatnya secara terus-menerus dapat 

diproleh dan dapat tercipta kehidupan yang berkelanjutan (lihat juga Akgunduz, 1996; 216 

dalam Ahmad, 2007). Di sisi lain, dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang 

Wakaf dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau 

badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk 
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selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran 

agama Islam. 

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk 

memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan 

dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Sebagaimana fungsi wakaf yang disebutkan 

dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yakni wakaf berfungsi untuk 

mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan 

untuk memajukan kesejahteraan umum. 

Wakaf, berarti 'penahanan' dan bermakna mengikat kepada barang yang diwakafkan dan 

manfaatnya dapat diberikan untuk kepentingan umum atau si penerima manfaat dari wakaf 

(bisa masyarakat umum atau sekelompok orang). Wakaf diantaranya dapat berwujud tanah 

(termasuk didalamnya antara lain: perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan), 

gedung, rumah, masjid, surau, sekolah, pemakaman dan panti asuhan (beberapa contoh wakaf 

yang tidak bergerak) dan juga barang-barang perlengkapan, kendaraan, buku, surat berharga, 

hak kekayaan intelektual, hak sewa, bahkan uang tunai (beberapa contoh wakaf yang 

bergerak). Biasanya penerima wakaf atau manfaat wakaf ditentukan oleh si Pewakaf dan 

biasanya pula penerima manfaat adalah orang miskin, yatim piatu, tetapi dapat juga 

melibatkan penerima manfaat khusus, yang mungkin terdiri dari ahli pewakaf atau 

keturunannya (Rashid, 2002). Oleh sebab itu, untuk menjaga keselarasan urusan perwakafan 

ini, sebaiknya dibentuk badan wakaf yang berskala nasional, yang mampu menggulirkan 

berbagai peraturan penting yang berhubungan dengan transaksi wakaf ini. Sebagimana halnya 

di Bangladesh, maka di berbagai negara muslim lainnya, telah dibentuk administrator wakaf 

atau badan wakaf. Selanjutnya apabila terdapat hal-hal yang belum diundangkan oleh 

administrator zakat, transaksi wakaf tetap terlaksana dengan baik, karena mereka juga telah 

mempersiapkan para ahli hukum Islam lainnya, yang dapat memutuskan perkara-perkara 

dimaksud berdasarkan perintah dari Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad saw. 

 
Perwakafan di Bangladesh 

1. Peraturan Perwakafan di Bangladesh  

Wakaf sudah melembaga di Bangladesh, sebagai bagian dari Negara Pakistan, jauh 

sebelum pendudukan Inggris. Selama pendudukan Inggris, perkebunan wakaf di bawah 

hukum syariah, telah digunakan sebagai penunjang kebutuhan penduduk Bangladesh. Kepala 

Qadhi dari masing-masing daerah tingkat II (Distrik) diangkat sebagai wakili dari perkebunan 

wakaf di Distrik yurisdiksinya. Namun, karena Ketua Hakim Distrik tidak memiliki kontrol 

yang tepat dan konstruktif; baik mekanisme pengelolaan maupun mekanisme pengawasan 
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serta belum adanya pedoman yang mengatur, terutama pada wakaf keluarga, maka sering 

terjadi penyalahgunaan harta wakaf. Kasus keluarga Abul Fata Mohamed Ishak vs keluarga 

Rusomoy Dhur Chowdry, merupakan contoh yang besar pada saat itu. Kasus tersebut meluas 

karena terjadi kesalahan status hukum atas kejadian tersebut. Penilaian yang kontroversial 

diberikan dalam kasus ini, sehingga tersebar luas ketidakpuasan di kalangan komunitas 

Muslim di seluruh daratan India. Akibatnya Lembaga Wakaf memfalidasi Undang-Undang 

1913 (Act of 1913) tentang Perwakafan, untuk disahkan, yang tujuan utamanya adalah untuk 

menghapus cacat yang diciptakan oleh keputusan Lembaga Wakaf pada saat itu. Undang-

undang ini membuka jalan bagi umat Islam untuk membuat penyelesaian terhadap setiap 

objek wakaf dalam mendukung keputusan keluarga mereka, anak-anak dan keturunan (Karim, 

2010). Selanjutnya undang-undang tahun 1913, diperbaharui dengan undang-undang wakaf 

tahun 1934 yang dikenal dengan Waqf Act of Bengal 1934. Pada tahun 1947, Waqf Act of 

Bengal 1934, diperbaharui dengan undang-undang wakaf ordonansi tahun 1962 yang dikenal 

dengan Waqf Ordinance 1962. 

Setelah mendapatkan kemerdekaan dari Pakistan pada tahun 1971, Bangladesh tetap 

memakai undang-undang Wakaf Ordonansi 1962, yang telah diatur sebelumnya oleh Negara 

Pakistan untuk wilayah Pakistan Timur (sebagai cikal bakal Negara Bangladesh). Tetapi 

justru setelah merdeka, kecenderungan wakaf di Bangladesh menjadi negatif. Setelah 

merdeka, penanganan wakaf menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Kesalahan urus dan 

administrasi yang buruk ini menciptakan kekhawatiran di antara penduduk Muslim yang taat 

di satu sisi dengan inisiatif perwakafan yang baru. Selain itu, salah urus wakaf di Bangladesh 

kadang-kadang dikaitkan dengan tidak adanya dokumentasi yang tepat untuk sebagian besar 

wakaf terdahulu. Selain kondisi yang disebutkan di atas, penyalahgunaan wakaf dalam kasus 

Alal Awlad melalui penciptaan wakaf, demi mendukung anak lelaki dan merampas hak anak-

anak perempuan sangat lumrah terjadi di Bangladesh. 

Kejadian ini digunakan sebagai momentum untuk memeriksa kesalahan urus dan 

tumbuhnya korupsi serta untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam administrasi 

wakaf. Pemerintah pusat di Dhaka melakukan pengetatan kontrol pemerintah dan membatasi 

kewenangan pegawai wakaf di daerah atau pegawai yang dahulu pernah ditunjuk mereka. 

Namun untuk beberapa dekade berikutnya, tidak ada kebijakan yang berkelanjutan yang 

dibuat atau dirumuskan oleh pemerintah untuk manajemen wakaf yang lebih baik. 

 

2. Struktur Hukum dan Administrasi Wakaf di Bangladesh Saat Ini 

Pada mulanya, dalam Bengal Waqf Act of 1934, sektor wakaf yang digunakan di 

Bangladesh berada di bawah Departemen Pendidikan. Kemudian pada tahun 1972, dalam 
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Waqf Ordonansi 1962, struktur itu dibawa dibawah Departemen Reformasi Pertanahan dan 

Administrasi Pertanahan. Saat ini urusan wakaf di Bangladesh diatur di bawah Departemen 

Agama. Berdasarkan Pasal 7 dari Waqf Ordonansi 1962, pemerintah menunjuk Administrator 

Wakaf untuk jangka waktu lima tahun. Undang-undang juga menyediakan Komite Wakaf, 

untuk membantu Administrator serta tenaga konsultan apabila dianggap perlu. Administrator 

Wakaf dibantu oleh dua Wakil Administrator, enam Asisten Administrator, delapan belas 

Pengawas Wakaf, delapan belas Auditor Wakaf, dan 54 anggota staf yang lain. Kantor 

Administrator Wakaf terletak di ibu kota Dhaka, yang secara khusus diatur dalam pasal 12 

dari Undang-undang tersebut. Selain dari Kantor Administrator di Dhaka, ada empat kantor 

divisi dan 24 kantor tingkat Distrik. Hal ini menjadikan jumlah kantor wakaf sebanyak 29 

kantor yang mengurus wakaf di seluruh negeri. Administrasi wakaf di Bangladesh sangat 

terpusat. Petugas tingkat Divisi dan Distrik tidak memiliki kekuatan untuk membuat 

keputusan. Kekuatan untuk membuat keputusan dan memberikan perintah terletak semata-

mata dengan Administrator yang berkedudukan di Dhaka.  

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, saat ini sektor wakaf di Bangladesh diatur di 

bawah Wakaf Ordonansi 1962, yang merupakan satu-satunya undang-undang yang berlaku di 

negara ini. Sesuai dengan pasal 47 dari undang-undang, semua wakaf; apakah ada atau dibuat 

setelah dimulainya undang-undang, harus terdaftar di kantor Administrator. Setelah 

permohonan pendaftaran wakaf diterima, Administrator Wakaf memproses aplikasi dengan 

memeriksa akta, akun wakaf dan objek. Aplikasi untuk pendaftaran dapat dilakukan oleh 

Waqif, Mutawalli (manajer), atau komite wakaf. Apabila mereka tidak melaporkan, maka 

proses hukum dapat dijalankan menurut undang-undang ini. 

Meskipun wakaf mengisyaratkan dedikasi properti atas nama Allah, Bangladesh memiliki 

sifat wakaf publik sebagai berikut: (i). total pendapatan dari wakaf dapat diperuntukkan untuk 

pemeliharaan masjid, madrashah, Eidgahs, kuburan, makanan untuk fakir miskin dan 

perayaan festival Islam; (ii). total pendapatan wakaf juga bisa dibagi dalam proporsi yang 

berbeda untuk tujuan-tujuan diatas pada satu sisi dan untuk kepentingan keturunan waqif di 

sisi lain. Fenomena lain tentang wakaf juga terlihat di Bangladesh. Bisa jadi hal tersebut tidak 

diketahui atau bahkan tidak pernah terjadi di banyak negara lain di dunia. Ada banyak 

Dargahs dan Maqbarahs (sejenis makam) dari orang-orang suci dan ternama yang diakui 

sebagai wakaf oleh karena penggunaannya yang sudah lama. Orang-orang akan pergi ke 

Dargahs dan Maqbarahs ini dan melakukan persembahan, baik berupa uang maupun benda-

benda dan hewan-hewan. Persembahan ini menjadi properti wakaf yang kemudian digunakan 

untuk penyebaran agama Islam dan tujuan amal lainnya, seperti: pembangunan dan 
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pemeliharaan masjid, madrasah, darul hifz, panti asuhan, dan lain-lain. Ini telah berjalan sejak 

dahulu kala.  

Peraturan Inggris di Bengal telah membuat serangan pertama pada warisan Islam yang 

kaya ini. Warisan yang kaya ini, perlahan menjadi mundur. Sumbangan-sumbangan 

keagamaan seperti wakaf ini, terus menurun. Setelah kemerdekaan Bangladesh, hal ini 

kembali digiatkan. Para penjaga makam ini bahkan dibayar untuk menjaga kelestarian dan 

pengembangan warisan Islam tersebut. Gelombang hantaman berikutnya kembali datang dan 

tak kalah kuatnya yaitu sifat-sifat materialisme, konsumerisme, hedonisme, supremasi 

sekularisme dan erosi nilai-nilai sosial humanistik, yang muncul dari Negara-negara Barat. 

Administrator wakafpun kembali meningkatkan upayanya untuk mempertahankan tradisi 

keislaman tersebut membayar para penjaga Masjid, Muazzin, Imam, serta para pekerja 

sukarela (volunteer) lainnya  

Pada prinsipnya, aturan yang mengatur properti wakaf di Bangladesh adalah aturan yang 

sama seperti yang dikembangkan oleh para ulama tradisional fikih Islam. Setelah akhir 

kekuasaan Islam di India terbagi, aturan Islam klasik dalam membangun dan mengelola wakaf 

terus beroperasi. Selama periode Sultan Delhi dan Shah dari Bengal, kondisinya tetap sama. 

Baik Sultan maupun Shah menciptakan setiap departemen terpisah untuk administrasi wakaf. 

Pemerintahan tentang wakaf pada periode tersebut adalah pengawasan gabungan antara 

Distrik dan Provinsi, melalui mutawalli yang ditunjuk. 

 
3. Potensi Wakaf di Bangladesh 

Bangladesh memiliki potensi wakaf yang sangat besar yang dapat berkembang menjadi 

usaha produktif serta dapat digunakan untuk mendukung program-program kesejahteraan 

sosial di bidang pendidikan, kesehatan dan sektor sosial, sehingga dapat mengurangi beban 

pemerintah di seluruh wilayah Bangladesh. Diperkirakan bahwa pengembangan yang tepat 

dari wakaf perkebunan, bisa menghasilkan pendapatan minimal seratus juta Taka per tahun. 

Angka ini dapat menutupi sebagian dari kebutuhan sosial ekonomi umat Islam di negara 

tersebut. Potensi besar lainnya bersumber dari wakaf penghasilan yang secara langsung 

digunakan untuk Program Bina Lingkungan dan Pemberantasan Kemiskinan di Bangladesh. 

Diyakini sector-sektor wakaf ini dapat memainkan peran serupa dalam memberikan 

kontribusi terhadap pembangunan sosial dan komunitas penduduk pedesaan Bangladesh, 

sebagaimana layaknya wakaf perkebunan. Dengan wakaf penghasilan ini, melalui skema 

kredit atau pembiayaan mikro Islami; baik secara Mudharabah ataupun Musyarakah, dapat 

dibentuk secara langsung program-program kemandirian seperti: pusat keterampilan, pusat 

pelatihan bisnis, pemberian beasiswa, pembangunan pemuda, program pertukaran pelajar, 
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pogram umum kesadaran pengobatan, pendirian lembaga perempuan yang berdedikasi, 

lembaga dakwah program, bantuan kepada pengurus calon jamaah haji,penerbitan, pusat 

pembelaaran penghapalan Al-Qur’an, sampai kepada pengentasan kemiskinan (Karim, 2011).  

  

Hambatan Utama Pengembangan Wakaf di Bangladesh  

Kajian mengenai hambatan pengembangan wakaf di Bangladesh telah dilakukan di 

antaranya oleh Mannan, 1995; Ahmad, 2007; Karim, 2010 dan 2011; dan Ahmad dan 

Safiulah (2014). Menurut mereka sektor wakaf di negeri ini masih terkebelakang, objek wakaf 

belum dimanfaatkan secara nasional, belum dimanfaatkan secara tepat dan lebih baik. 

Masalah yang dihadapi lembaga wakaf di negara ini sangat banyak. Beberapa masalah utama 

sektor wakaf saat ini yang dihadapi oleh Bangladesh dapat dikompilasi sebagai berikut: 

 

1. Objek Wakaf yang Tidak Tercatat 

Hanya lebih dari sepertiga dari total harta wakaf di Bangladesh yang baru terdaftar. 

Menurut sensus wakaf, dari 150.593 wakaf perkebunan di negeri ini, hanya 97.046 yang 

terdaftar, 45.607 verbal dan sisanya 7.940 adalah wakaf oleh tradisi. Ini menunjukkan 

sebanyak 53.547 wakaf perkebunan tidak terdaftar. Alasan untuk tidak mendaftarkan wakaf 

perkebunan ini masih tidak diketahui. Namun, bisa disebabkan oleh berbagai faktor: pertama, 

adanya administrasi wakaf yang tidak diketahui oleh banyak orang terutama di daerah 

pedesaan; kedua, mungkin ada upaya yang sengaja untuk tidak mendaftar sebagai upaya 

menghindar dari pengendalian oleh administrasi wakaf; dan ketiga, untuk menghindari 

pembayaran 5 persen retribusi yang dikenakan pada semua wakaf perkebunan terdaftar. 

Dengan demikian Administrasi Wakaf tidak memiliki kontrol apapun atas perkebunan 

tersebut. 

 

2. Penyalahgunaan Objek Wakaf 

Banyak objek wakaf secara ilegal diduduki oleh perorangan dan atau organisasi dan 

kelompok atau bahkan oleh instansi pemerintah. Menyebutkan satu contoh yang menonjol 

adalah bahwa Markas Besar Kepolisian di jantung ibu kota Dhaka berdiri di atas tanah wakaf 

(Rahman, 2014). Semestinya tanah wakaf ini bisa dikembangkan menjadi perusahaan besar 

dan produktif. Di samping itu, banyak objek wakaf lainnya yang kurang dimanfaatkan secara 

maksimal seperti,, disewakan dengan rendah ataupun peruntukan yang disalahgunakan 
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3. Tenaga Kerja yang tidak memadai 

Seperti disebutkan sebelumnya, dibandingkan dengan besarnya jumlah wakaf 

perkebunan, jumlah pengelola wakaf sangat kecil. Hanya terdapat 98 karyawan dan pegawai 

wakaf yang mengelola hampir 100.000 wakaf perkebunan di seluruh Bangladesh (Karim 

2011). Bangladesh masih membutuhkan sejumlah besar pekerja sektor wakaf yang 

berkualitas. Bangladesh yang memiliki 64 distrik administratif, hanya mempunyai 29 kantor 

wakaf, yang disamping harus mengelola wakaf perkebunan, juga harus mengelola wakaf-

wakaf lainnya dari semua 64 distrik. 

 

4. Tunggakan Manfaat Wakaf yang Tak Tertagih 

Tunggakan kontribusi wakaf adalah masalah yang melekat lainnya. Sejumlah besar 

tunggakan telah menumpuk selama beberapa tahun terakhir. Meskipun undang-undang telah 

mengatur tentang hal ini, kenyataannya tunggakan ini masih terus berlangsung. Diperlukan 

untuk menempatkan auditor keuangan di dalam Komite Wakaf secara penuh waktu, sehingga 

mereka dapat mencatat, menghitung, sampai kepada menyelesaikan tunggakan ini. 

  

5. Sengketa Wakaf yang Tinggi 

Ratusan sengketa wakaf telah diputuskan oleh berbagai Pengadilan dan Kantor 

Administrator Wakaf. Tetapi jumlah ini meningkat setiap hari. Sengketa terkait dengan 

kepemilikan ilegal atau pengalihan wakaf perkebunan misalnya, penyalahgunaan, manajemen 

yang tidak benar, dan sebagainya, adalah sengketa wakaf yang muncul setiap hari. 

Administrator Wakaf akan memberikan bantuan di dalam penyelesaiannya. Namun, 

sebagaimana disebutkan di atas, dibandingkan dengan jumlah total wakaf perkebunan yang 

besar di negeri ini, jumlah pengelola wakafnya sangatlah kecil. Dengan demikian administrasi 

wakaf akan dibebani; tidak hanya dengan sejumlah besar kasus tetapi juga banyak hal lain 

yang relevan yang memerlukan perhatian mereka. Hal ini menyebabkan operasionalnya 

menjadi lambat dan tentunya tidak efisien. Disisi lain, di kantor pengadilan, tempat perkara 

diputuskan, mereka juga menghadapi cara-cara para mutawali membawa kasus wakaf ke 

Pengadilan, dimana setiap cara yang digunakan akan menghambat setiap pengambilan 

keputusan dari pengadilan. Pengadilan juga tidak memiliki sarana untuk membuat 

penyelidikan yang benar terhadap sengketa wakaf atau terhadap bukti-bukti yang diberikan 

oleh saksi. Namun, cukup menyedihkan, pengadilan wakaf juga dituduh memberikan 

keputusan hukum yang kurang berimbang dan menerima suap. Sehingga dalam banyak kasus, 

integritas pejabat pengadilan wakaf sering dipertanyakan. 
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6. Integritas dan Kualifikasi Mutawalli yang Rendah 

Kasus ketidakjujuran pada beberapa mutawalli juga terjadi. Ketidakjujuran dalam bentuk 

pencatatan rekening yang salah, pencatatan pendapatan yang tidak sebenarnya, blanko-blanko 

palsu, langganan yang tidak dicatatkan, nilai sewa yang tidak sebenarnya, dan sebagainya, 

adalah hal yang sering terjadi. Sebenarnya undang-undang telah memiliki sejumlah ketentuan 

untuk mencegah kejadian tersebut. Undang-undang ini telah memberikan kekuatan hukum 

kepada Administrator wakaf maupun pengadilan wakaf untuk membuat ketetapan hukum. 

Tetapi sering sekali terjadi, ketika mutawalli mendapat tuntutan sehubungan dengan harta 

wakaf, pemeriksaan hukum terhadap mereka tidak memadai, karena bukti-bukti yang kurang 

dan sebagainya. Peraturan pun telah menyediakan sarana pengenaan denda kepada mutawalli. 

Hal ini juga jarang bisa terlaksana karena gagalnya tuntutan tadi. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa dalam setiap kasus default yang dilakukan oleh mutawalli, mereka hampir 

selalu bebas. Kalaupun pengadilan akan berupaya keras untuk membuktikan kesalahan 

mereka, maka pengadilan akan menghabiskan banyak waktu dan uang, mulai dari proses 

pengumpulan barang bukti sampai kepada proses tuntutan hukum. Inilah sebabnya mengapa 

lebih sering pemerintah memilih untuk tidak memanfaatkan ketentuan hokum ini. Banyak 

juga wakaf perkebunan yang dikelola oleh mutawalli yang tidak berpendidikan cukup, 

sehingga kejadian-kejadian diatas sering terjadi dan ini tentunya dapat mengakibatkan 

masalah yang lebih besar akan muncul, seperti korupsi misalnya. 

 

7. Pengembangan Objek Wakaf yang Statis 

Wakaf Ordonansi 1962 ternyata tidak mengandung ketentuan mengenai pengembangan 

objek wakaf. Sehingga kemampuan Administrator wakaf untuk meningkatkan penggunaan 

objek wakaf menjadi terbatas. Ini sangat berbeda dengan Undang-undang Wakaf India tahun 

1995. Undang-undang wakaf India menganggap isu pembangunan objek wakaf sebagai fungsi 

dari Dewan Wakaf dari setiap negara bagian di India, dan mereka wajib untuk melakukan 

pengembangan wakaf. Tidak adanya ketentuan yang serupa dalam Wakaf Ordonansi 1962, 

telah mengakibatkan banyak objek wakaf terutama wakaf perkebunan tidak bisa 

dikembangkan. Wakaf perkebunan yang berada di daerah perbukitan seperti di Chittagong 

dan Sylhet, sebenarnya dapat digunakan untuk perkebunan the dan wakaf perkebunan di 

daerah pesisir dapat dimanfaatkan untuk industri perikanan dan garam. Pendapatan yang 

dihasilkan dari proyek-proyek ini kemudian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penerima 
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manfaat wakaf dan untuk kepentingan umat pada umumnya. Tetapi ini semua belum 

dilakukan. 

 

8. Penggunaan Personal dari Kompensasi Wakaf Uang 

Undang-undang wakaf juga menyatakan bahwa apabila harta wakaf diperoleh 

berdasarkan Undang-Undang Pembebasan Lahan tahun 1894 atau berdasarkan hukum lainnya 

saat kejadian ini berlaku, maka uang kompensasi yang harus dibayar untuk objek wakaf 

tersebut harus dibayarkan kepada Administrator dan akan disimpan dalam deposito di Waqf 

Fund, sampai uang kompensasi itu diinvestasikan untuk tujuan berikutnya. Sering terdengar 

isu miring bahwa uang kompensasi tersebut ternyata disimpan untuk penggunaan pribadi 

pejabat kantor Administrator wakaf. Oleh sebab itu, ketentuan ini harus ditinjau ulang dan 

diubah untuk mencegah praktik korupsi yang mungkin terjadi pada kantor Administrator 

Wakaf. Perubahan tersebut tentu akan membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan 

bahwa lembaga-lembaga tersebut jauh dari masalah korupsi ataupun penyimpangan lainnya. 

 

9. Kurangnya Gagasan Progresif dan Inovatif 

Sebagian besar mutawalli dan manajer wakaf tidak berpikiran inovatif. Mutawalli, bahkan 

mereka yang dikenal dan diyakini jujur dan amanah, tidak memiliki konsep pemeliharaan 

objek wakaf dan pembangunan untuk menyesuaikan objek wakaf di masa-masa sekarang 

yang terus berubah. Ide investasi dalam diri manusia, yaitu peningkatan sumber daya manusia 

muslim melalui pendidikan dan pelatihan belum diperhatikan dengan baik di Bangladesh. 

Masalah yang disebutkan di atas sebenarnya berakar dari Administrator wakaf pusat, yang 

jauh dari memuaskan dan efisien. Mereka tidak mempunyai ide untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia para pekerjanya. Sejumlah besar tanah wakaf di Mirpur Dhaka (lihat 

Mannan, 1984) dan tempat-tempat lain telah terjual habis melalui kontrak langsung atau tidak 

langsung, sementara mereka menyadari bahwa itu adalah harta wakaf, yang tidak dibenarkan 

untuk dialihkan kepemilikannya. 

 

10. Administrasi Wakaf yang Tersentralisasi 

Pelaksanaan administrasi wakaf di Bangladesh sangat sentralis. Semua keputusan tentang 

perwakafan dipegang oleh petugas di Pusat sedangkan petugas di Distrik, hanya sebagai 

pelaksana. Sering terdengar di kantor Distrik tentang keluhan dan gugatan dari para wakif, 

bahwa persoalan yang mereka hadapi sangat lambat dalam pengurusannya di kantor pusat. 
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Kantor pusat memang mempunyai petugas, pembela, penyelidik, penolong pendaftaran, dan 

orang-orang lainnya, tetapi mereka lebih banyak mengerjakan pekerjaan yang tidak penting. 

 

11. Tren Wakaf 

Sebagaimana diketahui, wakaf memainkan peran yang sangat komprehensif untuk 

pengembangan sebuah negara, terutama di sektor infrastrukturnya. Dalam sebuah studi 

tentang wakaf di beberapa negara Islam yang di publikasikan oleh Kementerian Wakaf 

Kuwait pada tahun 1993, dinyatakan bahwa dana wakaf dialokasikan kepada kegiatan amal 

dengan persentase sebagai berikut: (i). 27% untuk masjid yang luas; (ii). 11% untuk masjid 

biasa; (iii). 11% untuk sekolah; (iv). 9% untuk musafir; (v). 8% untuk sekolah belajar Al-

Qur’an; (vi). 7% untuk rumah sakit jiwa dan mushola; (vii). 5% untuk biaya dua Tempat Suci 

Utama Islam; (viii). 5% bagi masyarakat miskin dan yang membutuhkan; dan (ix). 17% untuk 

hal-hal lain-lain. Mengingat objek wakaf harus dapat dipertahankan, maka harta wakaf 

haruslah di produktifkan. Untuk itu, terhadap objek wakaf, terutama tanah, mestilah agar lebih 

ditujukan untuk hal-hal yang produktif. Ini belum sepenuhnya dilakukan di Bangladesh. 

 

Rekomendasi 

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, tulisan ini mencoba untuk menelusuri 

permasalahan-permasalahan wakaf yang ada di Bangladesh. Dari kajian yang dilakukan oleh 

Mannan, 1995; Ahmad, 2007; Karim, 2010 dan 2011; dan Ahmad dan Safiulah (2014), 

muncul kebutuhan yang jelas untuk meninjau seluruh sektor wakaf di Bangladesh karena 

peran sosial-ekonomi wakaf dalam memperbaiki kondisi masyarakat muslim sangat kuat. 

Oleh karena itu, dalam rangka merevitalisasi wakaf dan untuk membuatnya lebih relevan 

dengan proses pembangunan secara keseluruhan di Bangladesh, kompilasi rekomendasi dari 

ke-5 (lima) kajian di atas dapat dimunculkan sebagai berikut: 

 

 

 

1. Kebutuhan Akan Undang-Undang Wakaf yang Baru 

Sebuah resolusi yang diadopsi dari seminar yang diadakan di New Delhi, menyatakan 

bahwa pelaksanaan Wakaf Ordonansi 1962 tanpa membatalkan Bengal Waqf Act 1934 telah 

membawa ketidakpastian bagi hukum wakaf dan bahwa berlakunya hukum wakaf baru sangat 

diperlukan.  
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Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, wakaf memainkan peran penting dalam 

pengembangan agama dan sosial-ekonomi umat Islam. Sumber daya wakaf yang besar, tidak 

hanya untuk pelestarian lembaga keagamaan, amal dan filantropis tetapi juga dapat digunakan 

untuk meningkatkan pendidikan dan ekonomi masyarakat. Wakaf harus dijaga dengan baik. 

Oleh karena itu, adanya UU wakaf yang baru adalah penting. 

 

2. Pengembangan Wakaf Perkotaan dan Penerbitan Obligasi Wakaf 

Mengingat wakaf perkebunan dan wakaf pertanian adalah hal yang umum di Bangladesh 

dan adanya tren wakaf perkotaan di banyak negara islam lainnya, maka wakaf perkotaan, 

terutama yang terletak di daerah komersial memiliki potensi besar untuk dikembangkan di 

Bangladesh. Belum adanya skema untuk mengembangkan jenis wakaf ini, maka dengan 

undang-undang yang baru, diharapkan skema wakaf ini dapat diatur. Seiring dengan 

pembangunan wakaf perkotaan yang tentunya akan membutuhkan modal, maka program 

untuk pengadaan modal dapat dilakukan dengan berbagai lembaga perbankan lokal maupun 

internasional, untuk menerbitkan obligasi atau surat utang wakaf. Kegiatan ini bisa mencapai 

prospek yang cerah. 

 

3. Kerjasama Dengan Negara lain 

Mengingat negara-negara dengan penduduk muslim minoritas seperti India, Selandia 

Baru, maupun Singapura, telah membuat perkembangan yang cukup besar di sektor wakaf ini, 

maka Bangladesh sudah sewajarnya melakukan kolaborasi dan studi banding tentang 

administrasi wakaf dengan negara-negara lain yang mempunyai sistem administrasi wakaf 

yang baik. Negara-negara tersebut di antaranya adalah hampir semua negara Timur Tengah, 

Malaysia, Pakistan, dan Indonesia. 

 

4. Pembentukan Badan Dewan Penasehat Wakaf Nasional 

Bangladesh harus membentuk Badan Dewan Penasehat Penasehat Nasional (NAWAB) 

yang akan bekerjasama dengan Administrator Wakaf; baik di pusat maupun di daerah. Badan 

ini dapat berfungsi sebagai lembaga think tank dan memiliki fungsi strategis sebagai berikut: 

(i). Mendorong, menarik dan berusaha untuk meminta setiap muslim agar mampu 

menciptakan objek wakaf; (ii). Memberikan layanan konsultasi kepada Administrator Wakaf; 

(iii). Membantu membangun berbagai proyek pengembangan masyarakat dan lembaga yang 

akan didukung terutama dari pendapatan wakaf dan sumber daya lainnya; (iv). 

Mempromosikan dan membangun kerjasama yang lebih kuat dan koordinasi dengan LSM 
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Islam dan lembaga keuangan nasional dan internasional dalam rangka untuk menemukan dan 

menentukan cara-cara umum dan inovatif untuk pemanfaatan yang lebih baik dari wakaf; dan 

(v). Menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan Yayasan Wakaf Dunia (WWF) yang 

ditetapkan oleh Bank Pembangunan Islam (IDB). Ini adalah fakta yang harus diakui, bahwa 

dalam rangka untuk memperbaiki situasi, harus ada Administrator Wakaf yang kompeten 

untuk melakukan semua fungsi yang dipercayakan kepadanya. Pemerintah harus mengajukan 

ahli-ahli di bidang hukum, keuangan dan administrasi sebagai anggota NAWAB untuk 

membantu Administrator.  

 

5. Pendidikan, Pelatihan, dan Peningkatan Manfaat untuk Mutawalli 

Para mutawalli harus dididik dan dilatih secara memadai. Tujuan dari pelatihan tersebut 

adalah membekali mereka dengan pengetahuan yang tepat dan pedoman untuk pemanfaatan 

produktif dari objek wakaf. Pelatihan ini juga akan membuat mereka menyadari bahwa 

mereka memegang kepercayaan dan mereka harus menunjukkan standar yang tinggi atas 

kepercayaan tersebut. Disamping itu, jaminan sosial, gaji yang memadai dan manfaat lainnya 

untuk mutawalli serta staf di kantor-kantor administrasi wakaf juga harus dinaikkan. Apabila 

hal ini tidak dilakukan, maka Wakaf akan gagal untuk menarik orang-orang muda berbakat 

untuk sektor ini. 

 

6. Pengadilan Wakaf 

Sengketa wakaf dan penyelesaiannya adalah bidang lain yang harus ditingkatkan. Jika 

tidak, maka pemborosan waktu, uang dan sumber daya vital wakaf akan berkelanjutan. Oleh 

karena itu, membangun Pengadilan Wakaf akan menjadi langkah maju yang besar dalam 

penyelesaian sengketa wakaf. Pengadilan tersebut (misalnya di India) telah diketahui sangat 

efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus wakafnya. Bangladesh dapat belajar ke India. Wajib 

bagi para pihak yang bersengketa pergi ke pengadilan wakaf apabila perselisihan wakaf tidak 

dapat diselesaikan secara musyawarah. Kemudian, lembaga wakaf harus dibebaskan dari 

membayar biaya perkara dan biaya pendaftaran, dan sanksi hukum terhadap wakaf 

keagamaan. Biaya dapat dibebankan ke negara, karena negara adalah penjaga kepentingan 

publik, dan wakaf adalah masalah umum. Mungkin terkecuali untuk wakaf keluarga. 

 

Penutup  

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Bangladesh memiliki kekayaan besar objek 

wakaf. Harta wakaf ini diyakini mampu membawa keluar masyarakat Bangladesh dari lautan 
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kemiskinan. Hal ini dapat dilakukan dengan membawa perubahan yang diperlukan dalam 

administrasi wakaf untuk membuatnya lebih sesuai dengan kondisi hari ini. Memberdayakan 

masyarakat miskin melalui pemanfaatan objek wakaf akan membuat segmen masyarakat 

miskin ini menjadi bagian dari proses pembangunan berkelanjutan di Bangladesh, sekaligus 

mengeluarkan mereka dari kondisi kemiskinan itu sendiri. Bangladesh harus menetapkan 

tujuan strategis dengan prioritas utama diberikan kepada pembangunan wakaf dan mengatur 

lembaga-lembaga yang akan melayani tujuan-tujuan tersebut.[] 
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