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  التمهيد 

لقومية استوى مإن هيئة األوقاف اإلندونيسية تعتبر مؤسسة مستقلة ذات مهمة تطوير إدارة األوقاف في 
والدولية. فإن األوقاف بما فيها من القوة والمنافع االقتصادية ال بد من أن يديرها 

 3.492.045.373. إن أراضي الوقف في إندونيسيا يبلغ عددها اهالعامبشكلفعاللصالحالعبادةوتعزيزالرف

وحوالي  ،في المائة منها موثوقة بشهادة الوقف  67.22نقاط. حوالي  420.003مترا مربعا تقع في 

ن ملك البد ة، فلذفي المائة منها لم تكن موثوقة بالشهادة. منها ما يقع في األماكن االستراتيجي 32.78

  كل مثمر.إدراتها بش

ستقوم الوقفيةاالستراتيجيةبشكلمثمر. لذلك،راضيأنهمنالمهمإدارةاألالهيئة رىت
ايير هي المعو. جراءمسحللعثورعلىالعشرةاألوائالألراضيالوقفيةاالستراتيجيةفيكلمحافظةفيإندونيسيابإ

 لمطار أوا أو كونها في جانب شارع عام، أو قريبة من المراكز التجارية أو مركز الحكومة أو الميناء
توقيع د قاما بمية قالجامعة أو المكاتب أو المواضع السياحية. ومع ذلك فإن الهيئة والبنك اإلسالمي للتن
  .ندونيسياإة في االتفاقية أن البنك في استعداد لتوفير اإلعانات المالية ألجل تطوير األوقاف المثمر

  ف.لمحترق الوقف بالشهادة، الناظر ا: وقف مثمر، أموال الوقف، تصديق، تصديالكلمات الرئيسية

 
 
 
 
 
 
 
 

abstrak 

Badan wakaf Indonesia sebagai lembaga indipenden yang memiliki tugas 

mengembangkan perwakafan secara nasional dan internasional, sebagai lembaga 

pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara 

efektif dan efisiens untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. 

                                                           
 Direktur Eksekutif Badan Wakaf Indonesia  
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aset wakaf di Indonesia memiliki potensi besar untuk bisa membangun perwakafan 

secara nasional, jumlah tanah wakaf di Indonesia seluas 3.492.045.373.m2, dari 

jumlah lokasi sebanyak 420.003, sudah bersertifikat sebanyak 282.321, belum 

bersertifikat 132.396. dalam proses BPN 31.166, proses KUA dan ber AIW 86.347, 

belum AIW/APAIW sebanyak 20.036 dengan demikian total prosentase wakaf 

sebanyak 67,22% yang sudah bersertifikat dan 32,78 % belum bersertifikat, jumlah ini 

meliputi 33 propinsi yang ada di Indonesia dengan lokasi yang strategis. Potensi dan 

aset yang besar memiliki peluang besar untuk bisa di produktifkan dengan baik.      

Pentingnya menumbuh dan mengembangkan wakaf produktif pada lokasi yang 

strategis menjadi inspirasi  BWI untuk melakukan survey tanah-tanah wakaf yang 

strategis dan produktif yang ada dengan cara mencari / memetakan 10 titik lokasi dari 

setiap propinsi yang ada di Indonesia, tanah wakaf tersebut memiliki kriteria strategis 

yaitu tanah wakaf yang berada di pinggir jalan protokol, berdekatan dengan pusat 

perniagaan; pusat pemerintahan, pelabuhan, airport, kampus/pendidikan, dan 

pariwisata. Terkait dengan hal pendanaan wakaf produktif BWI bekerjasama dengan 

IDB dalam MOU menjelaskan bahwa IDB siap untuk membantu dalam hal 

pendanaan  pengembangan wakaf produktif di Indonesia.  

 

 

Kata kunci : Wakaf produktif, Aset wakaf, Strategis, Sertifikasi wakaf, Nazhir 

profesional 

  

 

A. PENDAHULUAN  

Penomena wakaf menjadi wacana menarik yang banyak diperbincangkan saat 

ini, banyak hal yang bisa di petik hikmah dari wakaf baik oleh wakif sebagai pewakaf 

maupun bagi manajemen pengelola wakaf. Jumlah aset wakaf yang ada di Indonesia 

saat ini secara nasional mencapai 3,49 miliar meter persegi tanah, yang terdapat pada 

420.003 titik lokasi di seluruh nusantara. Bila dirupiahkan, dengan asumsi harga tanah 

hanya Rp100 ribu per meter persegi, nilainya mencapai Rp 349 triliun. Sunggguh 
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fantastis1. Namun faktanya, aset tanah wakaf yang 420.003 titik itu masih sangat 

sedikit yang dikelola secara produktif. Sebagian besar masih berupa wakaf konsumtif, 

yang masih menengadahkan tangan untuk menutupi biaya operasionalnya. Ini 

sungguh sangat disayangkan. Aset sedemikian besar itu sebagian besar hanya dibuat 

untuk mendirikan bangunan masjid, sekolah, kuburan, dan bangunan-bangunan yang 

lain. Belum terpikir oleh para nazhir itu bagaimana mengupayakan aset wakaf itu 

tidak hanya bermanfaat secara moral, tetapi juga dikelola oleh corporate profesional 

agar bisa memberi keuntungan yang fantastis. (Sementara dalam rangka 

mengembangkan dan mengelola potensi tanah wakaf sering terbentur pada paham 

fikih bahwa tanah wakaf yang peruntukkannya untuk pembangunan masjid tidak 

dimungkinkan untuk produktif). Fakta di lapangan menunjukkan beberapa tanah 

wakaf yang diatasnya ada masjid dan letaknya sangat strategis, berada di tengah-

tengah Office building contohnya adalah masjid Baitul Mughni terletak di pinggir 

jalan Gatot Subroto  bangunan masjid ini berada diantara gedung perkantoran setinggi 

30 sampai 40 lantai pada posisi kiri dan kanan. hal ini bisa menjadi motivasi bagi kita 

semua bagaimana mengembangkan masjid yang berada di tengah-tengah office 

building tersebut bisa dibuat berpotensi, dimana tanah wakaf yang berdiri masjid ini 

di produktifkan menjadi masjid dan office building seperti kanan dan kiri gedung-

gedung bertingkat tersebut, dengan demikian instrumen wakaf produktif bisa 

mewujudkan kesejahteraan umat serta nazhir dapat melaksanakan tugasnya secara 

profesional. Seperti yang tercantum dalam perundang-undangan wakaf pasal 48 PP 

nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang wakaf nomor 41 tahun 

2004, dijelaskan “bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus 

berpedoman pada peraturan BWI”2. dalam peraturan BWI terdapat pasal-pasal yang 

menjelaskan tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.3  

Tidak hanya itu, dengan disahkannya Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 

2004 yang mengakui keabsahan wakaf uang, Indonesia berpotensi mempunyai aset 

wakaf uang yang juga sangat fantastis. Dengan asumsi 100 juta penduduk muslim 

                                                           

 1 Data dari Kementerian Agama tahun 2012 
2 Peraturan pemerintah RI nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU wakaf nomor 41 tahun 

2004. dan lihat juga himpunan peraturan BWI nomor 4 tahun 2010 tentang pengelolaan dan 
pengembangan harta benda wakaf tahun 2012. 

3 Lihat dalam Himpunan peraturan BWI 2012  
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Indonesia kelas menengah mau berwakaf Rp100 ribu per bulan, maka wakaf uang 

yang bisa dikumpulkan per tahun mencapai Rp120 triliun per tahun. Bayangkan 

berapa besar keuntungan yang bisa diperoleh jika uang sebanyak itu diinvestasikan. 

Setali tiga uang dengan wakaf tanah, Gerakan Nasional Wakaf Uang yang 

dicanangkan Presiden SBY pada 8 Januari 2010 yang lalu tidak mengalami kemajuan 

signifikan. Potensi yang begitu besar hingga kini baru berupa catatan di atas kertas. 

Realisasinya masih sangat kecil. Dibutuhkan kerja keras dan kerja sama berbagai 

pihak agar masyarakat mau berwakaf uang. Badan Wakaf Indonesia gencar 

melakukan sosialisasi wakaf uang dan wakaf produktif. Namun, upaya dari BWI 

tidaklah cukup. Dibutuhkan dukungan dari pihak lain, termasuk media massa. 

Melihat jumlah aset dan potensi wakaf, Indonesia bisa berbangga hati. Namun 

dari sisi pengelolaan dan manajerial, kita patut prihatin. Bahkan dengan negara kecil 

Singapura saja, kita masih kalah. Melalui Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) dan 

perusahaan Warees Investments, yang seratus persen sahamnya dimiliki oleh MUIS, 

umat Islam di negeri singa itu sudah memiliki 114 ruko, 30 perumahan, dan 12 

gedung apartemen dan perkantoran. Semua pengembangan wakaf yang berada di 

Singapura sudah dilaksanakan secara produktif, adapun  keuntungan dari pengelolaan 

wakaf produktif tersebut digunakan untuk membiayai operasional masjid, madrasah, 

beasiswa, dan lain-lain. Bila dibandingkan dengan Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab 

Saudi, kita malah sudah jauh tertinggal. Agar bisa mengejar ketertinggalan itu, 

kuncinya adalah mengelola wakaf produktif dengan cara profesional. Pekerjaan besar 

bagi kinerja bangsa Indonesia terutama lembaga-lembaga wakaf adalah bagaimana 

memproduktifkan semua aset wakaf yang dimiliki secara nasional. Melalui peranan 

badan wakaf Indonesia dalam mengembangkan wakaf produktif maka target yang 

hendak di capai adalah dimulai dari aset yang lokasinya strategis, produktif, dapat di 

akses dengan baik. untuk memulai program pengembangan aset wakaf secara nasional 

BWI memulai langkah awal melihat potensi aset wakaf yang berada di Jakarta, yaitu 

servey di beberapa titik lokasi tanah wakaf yang sangat di mungkinkan untuk bisa 

diproduktifkan. 

 Dengan demikian instrumen wakaf melalui peran badan wakaf Indonesia 

dengan beberapa langkah-langkah dan ide cemerlang yang bisa di realisasikan dan 
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dapat dijadikan masukan bagi lembaga-lembaga perwakafan yang ada di Indonesia 

menuju masyarakat yang sejahtera adil dan makmur.  

 

B. PEMBAHASAN 
 

1. PERAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI)  
DALAM MENGEMBANGKAN PERWAKAFAN 

 

Aparat penegak hukum wakaf adalah wậkif, nazhir, dan pejabat pembuat akta 

Ikrar Wakaf (PPAIW). Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang wakaf uang terdapat sebuah institusi baru yang di beri kewenangan dari 

pemerintahan Indonesia sebagai pembina penyelenggara wakaf di Indonesia, yaitu 

Badan Wakaf Indonesia (BWI). 

      Kedudukan Badan Wakaf Indonesia, dalam Undang-undang wakaf nomor 41 

tahun 2004 pasal 48, ditetapkan bahwa Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga yang 

berkedudukan sebagai media untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan 

nasional. Di samping itu, dalam undang-undang wakaf juga ditetapkan bahwa badan 

wakaf Indonesia bersifat independen dalam melaksanakan tugasnya.  Badan wakaf 

Indonesia berkedudukan di Ibu kota negara kesatuan republik Indonesia dan dapat 

membentuk perwakilan di provinsi dan atau kabupaten / kota sesuai dengan 

kebutuhannya. Dalam penjelasan undang-undang ditetapkan bahwa pembentukan 

perwakilan badan wakaf Indonesia di daerah dilakukan setelah badan wakaf Indonesia 

berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat.  

       Visi dan misi badan wakaf Indonesia terwujudnya lembaga independen yang 

dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan 

perwakafan nasional dan Internasional. Sedangkan Misi menjadikan badan wakaf 

Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan 

manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan 

masyarakat.4 

           Dalam batas-batas tertentu, program pelatihan para nâzhir  yang akan 

dilaksanakan oleh badan wakaf Indonesia bertujuan untuk menghasilkan output yang 

memiliki keberanian berusaha yang disertai dengan perhitungan yang matang akan 

                                                           
4 Lihat profil Badan Wakaf Indonesia, Jakarta, 2008, h. 10.   
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resiko, dan berbagai upaya mengatasinya. Membentuk seorang wiraswasta tidaklah 

mudah. Meski demikian seorang wiraswasta dapat melakukan tahap-tahap tertentu 

sebelum menjadi wirasawasta sejati, nazhir yang menjadi wiraswasta sejati adalah 

pengelola wakaf yang dapat mengembangkan kepercayaan diri, mengembangkan 

inisiatif, mengembangkan gagasan dan kreativitas, mengembangkan modal serta 

menjadi kelompok manusia yang dapat hidup layak secara ekonomi5  misi dan 

program yang dibuat oleh nazhir untuk mengembangkan wakaf merupakan kekuatan 

ijtihad yang bersifat moralistik idealistik yang mendorong nâzhir mengembangkan 

wakaf . 

         Sebagai mana tertulis dalam UU wakaf Tugas badan wakaf Indonesia adalah : 

melakukan pembinaan terhadap nâzhir dalam mengelola dan mengembangkan harta 

benda wakaf; mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf berskala nasional 

dan Internasional; memberikan persetujuan dan izin atas perubahan peruntukan dan 

status harta benda wakaf; memberhentikan dan mengganti nâzhir,  dalam 

melaksanakan tugasnya BWI bekerjasama dengan instansi pemerintah pusat atau 

daerah, organisasi masyarakat, para ahli badan internasional, dan pihak lain yang 

dipandang perlu di samping itu juga BWI juga harus memperhatikan saran dan 

pertimbangan menteri agama dan mejelis Ulama’ Indonesia dalam melaksanakan 

tugasnya.  

           Besarnya potensi SDM badan wakaf Indonesia dalam mengelola dan 

mengembangkan dana wakaf, mendapat dukungan dari Presiden Islamic Development 

Bank (IDB) Muhammad Ali, beliau berharap BWI Menjadi pusat gerakan wakaf di 

Asia Tenggara. saat ini BWI telah menjalin kerja sama MOU dengan IDB dan 

beberapa negara-negara timur tengah lainnya, melalui visi dan misi membangun 

wakaf produktif di Indonesia hal ini menjadi angin segar dan bisa sebagai 

rekomendasi aktual bagi lembaga-lembaga perwakafan yang ingin lebih jauh 

mengembangkan wakaf secara produktif.  

         Pemanfaatan pengembangan dana wakaf yang ada pada program badan wakaf 

Indonesia (BWI) adalah sebagai berikut: 

                                                           
5 H.A Yunus dan E.Kosmayadi, Kewiraswastaan; Pengantar Bagi Usaha Pengembangan 

Ekonomi Kemasyarakatan, Citra sarana Grafika, Bandung, 2002, h. 9-40.  
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(a) Bina sosial, Aktifitas bina sosial berupa program pelatihan kerja dan usaha bagi 

para pengangguran; program penanganan dan rehabilitasi remaja, bermasalah 

(Narkoba, premanisme, PSK); penanganan gelandangan, pengemis dan kaum, 

miskin kota, pembangunan sarana jalan dan jembatan untuk meningkatkan akses 

bagi kaum miskin kepada pusat ekonomi. 

(b) Bina Pendidikan, pendirian sekolah gratis, bantuan sekolah buku, pakaian 

seragam; bantuan peralatan pendukung sekolah; bantuan untuk beasiswa, honor 

guru atau sarana prasarana pendidikan lainnya.  

(c) Bina kesehatan6, adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk, 

penyelenggaraan kegiatan kesehatan dan pembangunan fasilitas pendukungnya 

seperti; pembangunan rumah sakit, penyuluhan kesehatan, pengobatan umum, 

perbaikan gizi dan sebagainya. Peruntukan harta wakaf dalam aspek aktivitas bina 

kesehatan untuk pemanfaatan kesehatan badan wakaf Indonesia akan 

merencanakan pembangunan Rumah sakit Ibu dan Anak di daerah Serang        

(d) Bina Ekonomi, aktivitas Bina ekonomi dapat berupa; pemberian modal bergulir 

bagi pengusaha kecil; program pelatihan dan pembinaan bagi pengembangan 

kompetensi dan kapasitas usaha kecil; program risert pemasaran dan 

pengembangan mutu produk bagi usaha kecil; bantuan kepada kelembagaan 

keuangan usaha kecil Mikro (BMT, BTM, Koperasi Syari’ah, BPRS) 

(e) Aktivitas bina dakwah berupa; Pelatihan Dai’i dan Da’iyah; pembinaan 

masyarakat Islam.  

      BWI merupakan lembaga Indipenden yang langsung di beri amanat oleh 

departemen agama untuk memproduktifkan Investasi dana wakaf, dan juga 

memberikan pembinaan terhadap pengelola-pengelola wakaf di Indonesia, termasuk 

di dalamnya prosedur penyusunan rekomendasi terhadap permohonan penukaran 

perubahan status harta benda wakaf7. 

                                                           
6 Profil Badan Wakaf Indonesia (BWI), 2008. h. 19.  
7 Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 1 Tahun 2009.     
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      Pada tahun 2009 Badan wakaf Indonesia resmi menjadi lembaga Nazhir wakaf 

uang. Saat ini BWI menjadi lembaga yang paling kuat untuk bisa merealisasikan 

pengembangan wakaf uang di Indonesia sehingga menghilangkan kekhawatiran 

masyarakat Indonesia dan para muwâkif untuk berwakaf dalam bentuk uang. 

Walaupun BWI belum menunjukkan hasil yang signifikansi dalam pengelolaan wakaf 

uang, akan tetapi melalui peraturan wakaf  uang nomor 1 tahun 2008, dan Nomor 2 

tahun 2009 BWI memiliki program-program yang telah direncanakan dengan baik 

terutama melalui office Buillding, realestate8.          

              Implementasi penerapan wakaf uang di negara-negara muslim bisa dijadikan 

contoh bagi bangsa Indonesia dan lembaga-lembaga pengelola wakaf uang untuk bisa 

lebih profesional di dalam menggerakkan roda perekonomian umat bagi bangsa 

Indonesia. Demikian halnya dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk lebih 

meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap beberapa lembaga-lembaga 

pengelola wakaf yang memiliki prospektif dalam mengembangkan wakaf uang yang 

ada pada lembaga-lembaga tersebut  kesektor real estate. Badan wakaf Indonesia 

memiliki memiliki Visi dan Misi yaitu bagaimana memberdayakan dana wakaf 

sebagai sebuah strategi untuk mensejahterakan umat. Melalui Peraturan pemerintah 

yang Nomor 1 tahun 2008 tentang rekomendasi terhadap penukaran perubahan status 

harta benda wakaf, dan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2009 tentang penerimaan 

wakaf uang bagi nazhir BWI. Maka dengan ini BWI menjadi lembaga yang sangat 

kuat sebagai dewan pengelola wakaf sekaligus pembina lembaga wakaf di Indonesia.  

       Dengan demikian wakaf dalam pembentukan kesejahteraan masyarakat muslim 

dari aspek sosial ekonomi perlu diberdayakan dengan menggali sejumlah potensi 

ekonomi serta fasilitas-fasilitas pendukungnya, dan bisa dikembangkan dengan 

berbagai cara diantaranya melalui pembiayaan real estate perumahan.   

       

2. PENDATAAN DAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF  

DI INDONESIA 

 

                                                           
8 Diantara program pengembangan wakaf dalam realestate yang sedang diselenggarakan oleh 

BWI adalah pembangunan rumah sakit di serang banten, diharapkan dengan pembangunan rumah sakit 
ini akan menjadi program terbaik untuk memberikan kemaslahatan diantaranya pemanfaatan hasil 
untuk kaum dhuafa’.   
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Melakukan pendataan seakurat mungkin terhadap aset wakaf di seluruh 

penjuru nusantara. Pendataan ini penting untuk memetakan kondisi tiap-tiap aset. Dari 

pendataan itu bisa diketahui berapa tanah wakaf yang belum bersertifikat, berapa 

lokasi yang bisa diproduktifkan, berapa lokasi yang harus diprioritaskan, dan 

seterusnya. Maka, Pemerintah harus memberikan anggaran yang cukup untuk langkah 

yang tidak populer tapi strategis ini. berikut data perkembangan sertifikasi tanah 

wakaf di Indonesia  

 

PERKEMBANGAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF  

SELURUH INDONESIA TAHUN 2012 

 
No  

Propinsi  

 

 
Jumlah 

 tanah wakaf 

 
Sudah 

Sertifikat 

 
Belum 

Sertifikat 

 
Proses 

BPN  

 
Proses 

KUA  

 
Belum  

AIW 

 
% 

  Lokasi  luas       

1 Nangroe 

Aceh 

Darussalam 

24,864 767,825,948,094 13.730 11.121 2.174 6.686 2.270 55.22 

2 Sumatera 

utara  

16.084 32,293,815.000 7.497 8.587 1.721 4.400 2.456 46.61 

3 Sumatera 

barat 

6.115 7.661.706.000 4.298 1.795 1.153 856 161 70.29 

4 Riau  8.273 1.080.551.544.340 3.057 1.000 1.266 5.317 2.749 36.95 

5 Jambi 5.870 14.690.497.000 4.110 1.760 79 1.201 480 70.02 

6 Sumatera 

selatan  

8.513 2.854.715.960 3.605 4.908 1.567 2.040 1.301 42.35 

7 Bengkulu 3.772 10.372.705.000 2.208 1.570 75 456 1.039 58.54 

8 Lampung  14.591 22.990.814.000 8.372 5.917 1.806 1.597 1.705 57.38 

9 Kepulauan 

riau 

998 70.383.902.000 328 670 135 323 50 32.38 

10 Bangka 

belitung  

1.189 3.317.702.000 1.040 149 19 130 - 87.47 

11 DKI Jakarta 5.661 9.357. 945.000 4.172 1.489 213 1.276 - 73.70 

12 Banten  17.602 844.082.387.370 10.870 6.998 861 1.945 1.200 61.75 

13 Jawa barat 70.749 116.662.017.810 45.401 25.348 - 25.348 - 64.17 

14 Jawa tengah  96.946 163.169.705.970 78.942 18.004 8.075 6.342 3.587 81.43 

15 DI Yogyakarta 7.673 2.616.460.000 7.122 490 261 215 4 92.82 

16 Jawa timur 74.429 58.239.272.200 54.193 20.236 4.926 15.310 - 72.81 

17 Kalimantan 

selatan  

8.772 110.208.613.540 7.271 1.501 719 759 23 82.89 

18 Kalimantan 

barat  

5.123 29.059.836.000 2.062 3.061 1.007 4.116 - 40.25 

19 Kalimantan 

timur 

3.535 14.165.538.940 1.277 2.258 399 1.859 - 36.12 

20 Kalimantan 

tengah  

2.502 41.316.207.710 1.724 746 60 425 284 68.90 

21 Bali  1.217 1.899.343.000 1.076 141 32 45 - 88.41 

22 Nusa 

tenggara 

barat 

11.492 25.816.325.000 6.468 4.250 - - 544 56.28 

23 Sulawesi 

selatan  

9.335 15.512.223.000 5.748 3.587 1.692 1.558 - 61.57 

24 Sulawesi 

utara 

897 1.457.963.000 310 587 55 532 - 34.56 

25  Sulawesi 

barat 

2.593 5.280.702.930 870 1.722 574 560 721 33.55 
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26 Sulawesi 

tengah 

3.197 5.782.021.000 1.874 1.323 664 612 47 58.62 

27 Sulawesi 

tenggara  

2.409 4.913.253.000 1.530 806 70 503 625 63.51 

28 Gorontalo  1.704 2.965.141.890 776 935 117 332 252 45.54 

29 Maluku  597 5.552.484.000 270 327 58 269 - 45.54 

30 Nusa 

tenggara 

timur  

1.217 3.574.936.000 1.016 133 884 956 133 83.48 

31 Maluku utara 1.467 16.135.042.000 887 580 417 163 - 60.46 

32 Papua barat 278 540.138.000 82 193 - 61 211 29.50 

33 Papua 339 694.466.000 135 204 87 155 148 39.82 

  
TOTAL 

 
420.003 

 

 
3.492.045.373.754 

 
282.321 

 
132.396 

 
31.166 

 
86.347 

 
20.036 

 
67.22 

 

Tanah wakaf yang sudah disertifikasi sebagian besar memiliki potensi besar untuk 

bisa dikembangkan. Dengan demikian melalui program penelitian wakaf produktif 

dan strategis di Indonesia, diharapkan bisa menemukan arah positif untuk mencari 

lahan tanah wakaf yang strategis dan bisa diproduktifkan secara maksimal.  

Dari 33 provinsi tersebut di atas berikut daftar urut 5 besar tanah wakaf terluas 

berdasarkan provinsi di Indonesia.  

DAFTAR URUT 5 BESAR TANAH WAKAF TERLUAS BERDASARKAN PROVINSI  

 

NO

. 
PROVINSI 

JUMLAH TANAH WAKAF 
BERSERTIFIKA

T 

TIDAK 
BERSERTIFIKA

T 

TANAH 
WAKAF 

BERSERTIFIKA
T (%) 

LOKASI LUAS M2 

1 
NANGGROE ACEH 

DARUSSALAM 

       

27,416  

   

1,333,233,627.26  
      12,245               15,171        45   %  

2 JAWA BARAT 
       

70,749  

        

116,662,017.81  
      45,401               25,348        64   %  

3 KALIMANTAN SELATAN 
          

8,772  

        

110,208,613.54  
         7,271                  1,501        83   %  

4 R I A U 
          

7,897  

           

97,448,625.81  
         2,761                  5,136        35   %  

5 NUSA TENGGARA BARAT 
       

11,793  

           

83,060,488.00  
         7,635                  4,158        65   %  

 

Sebagian besar dari jumlah data tanah wakaf di Indonesia masih bersifat tradisional 

dan belum menunjukkan hasil yang signifikansi terhadap arah yang lebih profesional 

semua dapat di lihat dari segi manajemen pengelolaan, hal ini disebabkan oleh 

lemahnya pengetahuan nazhir akan pentingnya pengembangan wakaf produktif yang 

bersifat moderen pola pikir para nazhir sangat terbatas dan pada akhirnya menjadi 

penghambat tumbuhnya wakaf produktif. Pentingnya menumbuh dan 

mengembangkan wakaf produktif dari lokasi yang strategis menjadi inspirasi  divisi 
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litbang BWI untuk melakukan survey atas tanah-tanah wakaf yang strategis dan 

produktif yang ada di Indonesia. Mencari 10 titik lokasi dari setiap propinsi yang ada 

di Indonesia. Kriteria strategis yang dimaksud adalah tanah wakaf yang berada di 

pinggir jalan protokol, berdekatan dengan pusat niaga; pusat perkantoran; pelabuhan, 

airport, kampus pendidikan, dan pariwisata. Penelitian ini pun bertujuan ingin 

mengubah mind-set para nazhir, transformasi dari nazhir tradisional ke profesional 

yang memiliki pola pikir dari wakaf konsumtif agar menjadi wakaf produktif.    

Sertifikasi tanah wakaf, semua tanah wakaf terutama yang berada di kota besar 

mutlak harus disertifikat-wakafkan agar keberadaannya mendapat kepastian hukum. 

Agar keutuhannya bisa terjamin sepanjang masa. Ini sesuai dengan maksud dari 

wakaf itu sendiri, yaitu menjaga keutuhannya. Banyaknya tanah wakaf yang belum 

memiliki sertifikat wakaf membuat prihatin Dewan Masjid Indonesia (DMI) hal ini 

sejalan dengan BWI rasa khawatir akan hilangnya aset-aset wakaf dikemudian hari 

jika saja legalisasi sertifikat wakaf belum ada. Untuk itu sertifikat tersebut sangat 

penting untuk melindungi keberadaan tanah wakaf  yang sering diambil alih oleh 

berbagai macama elemen-elemen orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara di 

rushlagh tanpa alasan yang jelas yang mengejar kepentingan pribadi. Karena itu, 

salah satu proritas program BWI dan didukung oleh DMI yang ada di Jakarta adalah 

bagaimana segera mendorong masjid-masjid yang berdiri di atas tanah wakaf untuk 

segera mengurus status legalitasnya menjadi tanah wakaf. saat ini DMI Medan sedang 

dalam proses percepatan sertifikasi tanah wakaf. 

Pengembangan program sertfikasi tanah wakaf merupakan program inovasi 

baru yang di selenggarakan oleh kementerian agama RI. Program sertfikasi tanah 

wakaf se-Indoensia memotivasi masyarakat akan pentingnya sertifikat legalisasi 

hukum atas tanah wakaf. Serta menjadi kekuatan dan perlindungan atas harta wakaf 

dari tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Program sertifikasi tanah 

wakaf di Indonesia per bulan Januri 2012 melalui persentase sertifikat tanah wakaf 

mencapai 67.22%, dengan demikian sisa yang belum disertifikasi mencapai 32,78%. 

(laporan kasubdit sistem informasi wakaf kementerian agama 2012). 

 

3. TARGET DAN ASET WAKAF PRODUKTIF    
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Potensi wakaf di Indonesia sangat besar, aset wakaf nasional mencapai 3,49 

miliar meter persegi tanah, pada 420.003 titik di seluruh nusantara. Bila dirupiahkan, 

dengan asumsi harga tanah hanya Rp100 ribu per meter persegi, nilainya mencapai 

Rp349 triliun. Akan tetapi masih sedikit sekali yang dimanfaatkan untuk usaha-usaha 

yang bersifat produktif. Wakaf produktif adalah wakaf yang berorientasi untuk 

meningkatkan nilai ekonomi asset wakaf. Ini artinya bagaimana asset wakaf yang ada 

memiliki manfaat tidak hanya bagi kebutuhan langsung institusi pengelola dan 

masyarakat, tapi juga bisa memproduksi barang dan jasa. Dengan wakaf produktif 

diharapkan institusi, selain untuk masjid juga pengelola bisa memperluas fungsi 

wakaf pada nilai-nilai yang sifatnya ekonomis, seperti pemanfaatan tanah wakaf 

untuk pembuatan gedung perkantoran, ruko, swalayan, pabrik, dan kontrakan atau 

bisa juga keuntungan pemanfaat asset wakaf itu mampu menghasilkan pelayanan jasa 

seperti kesehatan, dengan cara membangun rumah sakit, klinik bersalin, angkutan 

kota (angkot), jasa travel, dan jasa pendidikan. Perluasan manfaat asset wakaf 

produktif yang semacam ini walaupun belum begitu populer, karena umumnya wakaf 

masih dikelola dengan cara yang masih sederhana, tetapi sebagiannya telah 

dipraktekkan terutama oleh beberapa institusi wakaf yang ada di perkotaan, misalnya 

memanfaatkan lahan wakaf kosong di dekat area masjid untuk bangunan kantor 

cabang bank, mini market, perkantoran, TK, Paud,  pedagang kaki lima, dan gedung 

serba guna seperti gedung untuk pernikahan, pertemuan dan lain sebagainya. 

Institusi wakaf di perkotaan berpotensi untuk memanfaatkan asset yang ada 

untuk wakaf produktif. Jumlah asset wakaf di Indonesia yang terdata secara 

administratif kurang lebih berjumlah 420.003 lokasi tanah wakaf dengan luas tanah 

wakaf 3.492.045.373,754 m2. Umumnya masih digunakan manfaatnya secara 

langsung dan bersifat sosial. Misalnya, asset wakaf dalam bentuk tanah dikelola 

nadzir untuk membangun masjid atau musola, ada yang digunakan untuk pemakaman 

umum dan ada juga yang dibangun untuk pendidikan, seperti sekolah dan majelis 

taklim. Dari segi pengelolaannya itu terlihat bahwa wakaf umumnya masih 

diperuntukkan manfaatnya secara sosial. Walaupun itu memang bisa dibenarkan 

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan sosial, tetapi gagasan perlunya dilakukan 

perluasan nilai asset hingga menjadi wakaf produktif sangat mungkin dilakukan di 

masyarakat perkotaan. Di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia, misalnya, tanah 
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wakaf tentu saja memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga bisa menjadi wakaf 

produktif. Manfaat yang bisa diambil tentu saja tidak hanya bersifat sosial, tapi juga 

bermanfaat untuk membuka lahan kerja baru jika dimanfaatkan untuk pembangunan 

office building yang bisa disewakan. Karena itu, disamping penting dilakukan 

pemetaan potensi ekonomi apa yang bisa dikembangkan pada tanah wakaf tertentu di 

Indonesia, juga perlu ditelusuri masalah utama mengapa pengelolaan wakaf produktif 

masih sedikit dilakukan.  

Masalah utama yang mudah saja ditemukan adalah soal pengetahuan tentang 

wakaf. Selama ini wakaf masih difahami sebagai barang yang diberikan oleh si wakif 

untuk kepentingan yang pahalanya terus mengalir tanpa batas waktu. Nazhir atau 

pengelola wakaf itu juga memaknai pengelolaan wakaf secara syar’i dan sederhana 

layaknya sedekah. Artinya, antara pengetahuan tentang apa itu wakaf di kalangan 

masyarakat dan pengelolaan wakaf oleh nazhir diduga masih saling berhubungan 

untuk melahirkan model pengelolaan wakaf yang tidak produktif. Oleh karena itu, 

pengetahuan dan pengelolaan tentang wakaf produktif di masyarakat dan nazhir perlu 

ditelusuri seperti apa perkembangannya.  

Masalah lain adalah bagaimana membangun trust masyarakat bahwa wakaf 

produktif itu tidak melanggar hukum Islam. Karena adanya alasan terikat oleh 

peruntukkan wakaf yang dimaksudkan oleh wakif, masyarakat tidak yakin bahwa 

pengelolalaan wakaf akan bisa diperluas fungsinya. Ketidakyakinan ini 

mempengaruhi trust masyarakat bahwa wakaf bisa diluaskan fungsinya menjadi 

bernilai ekonomis. Trust masyarakat akan wakaf produktif berarti memiliki kaitan 

dengan pengetahuan mereka tentang norma-norma yang berkaitan dengan wakaf. Jika 

norma tentang wakaf itu merujuk pada hadis Nabi tentang wakaf Umar bin Khattab ra 

tanah Khaibar di Madinah, yang mengartikan wakaf dengan menahan pokoknya dan 

hanya memanfaatkan hasilnya, maka wakaf produktif memiliki dasar hukum yang 

jelas. Trust masyarakat tentang diperbolehkannya wakaf produktif berarti memiliki 

kaitan dengan sumber hukum Islam yang mereka yakini. 

Strategi dan pengembangan wakaf produktif di DKI Jakarta sebagaimana data 

yang masuk ke Badan Wakaf Indonesia, di ketahui ada sekitar 5000 tanah wakaf di 

Jakarta. Pada tahun 2006 sebanyak 1301 tanah wakaf di DKI Jakarta sudah melalui 

tahapan verifikasi dan dilengkapi survey terhadap potensi Nazhir oleh tim peneliti 
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Fakultas Ekonomi Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Verifikasi dan 

survei potensi nadzir ini dilakukan dilima wilayah di DKI Jakarta. Kami membatasi 

penelitian ini pada tanah wakaf yang memiliki luas tanah diatas 1000 m2 dengan 

asumsi bahwa luas tanah sangat berpengaruh terhadap possibilitas pengembangan 

wakaf produktif. Merujuk pada data survey yang telah dilakukan oleh tim peneliti 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2006, 

dari 1301 tanah wakaf di Jakarta, didapatkan 108 tanah wakaf yang memiliki asset 

tanah diatas 1000 m2 sebagaimana dapat dilihat dibawah ini: 

 

No Wilayah Tanah Wakaf 
Tanah Wakaf 

> 1000 m2 

1 Jakarta Utara 249 24 

2 Jakarta Pusat 166 11 

3 Jakarta Timur 337 28 

4 Jakarta Selatan 295 31 

5 Jakarta Barat 254 14 

 Total tanah wakaf 1301 108 
 

 

Dari jumlah 108 tersebut diatas, ditarik sampel sebesar 20% sehingga 

didapatkan 22 tanah wakaf sebagai unit analisis sampel dengan sebaran sebagai 

berikut 

No Wilayah 
Tanah Wakaf 

-1000 m2 

20% 

Unit Analisis Sampel 

1 Jakarta Utara 24 5 

2 Jakarta Pusat 11 2 

3 Jakarta Timur 28 6 

4 Jakarta Selatan 31 6 

5 Jakarta Barat 14 3 

 Total 108 22 

 

Adapun kriteria tanah wakaf sebagai unit analisis sampel adalah: (1) Memiliki 

sertifikat wakaf; (2) Memiliki luas tanah lebih dari 1000 m2; (3) Memiliki kelebihan 

bangunan diatas 500 m2, memiliki tempat yang strategis, dekat dengan pusat 

perniagaan, pusat pendidikan, jalan TOL, yang dimungkinkan untuk Rest Area dan 

perkantoran prioritas peruntukan tanah wakaf untuk properti. 

Unit analisis sampel ditarik dengan menggunakan metode purposive, dengan 

tahapan sebagai berikut: (1) mengumpulkan informasi tentang kondisi terkini ke-108 
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tanah wakaf di Jakarta dimaksud diatas. Pengumpulan data ini akan dilakukan dengan 

menggunakan telephone. (2) Informasi yang akan dikumpulkan berupa jumlah asset, 

kondisi bangunan dan managemen pengelolaan. (3) Setelah didapatkan semua 

informasi yang dibutuhkan, baru kemudian akan dipilih unit-unit tanah wakaf yang 

paling potensial untuk diproduktifkan sesuai dengan kreteria diatas dengan sebaran 

prosentase dibawah ini:  

 
Memproduktifkan 20 aset wakaf paling strategis di kota besar Jakarta, sebagai 

langkah awal dan untuk menjadi percontohan. Mengapa di kota besar? Karena aset-

aset wakaf di kota-kota besar bernilai jual tinggi, bisa menjadi ikon umat Islam, dan 

keberadaan sudah kritis karena terus diincar oleh para pemodal besar atau kapitalis. 

Bahkan sebagian sudah ada yang berpindah tangan, baik melalui ruislag ilegal 

maupun upaya-upaya hitam lainnya. 

 

4. NAZHIR WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA 

Dari sisi aset dan potensi wakaf, Indonesia bisa berbangga hati. Namun dari sisi 

pengelolaan dan manajerial, kita patut prihatin. Bahkan dengan negara kecil 

Singapura saja, kita masih kalah. Melalui Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) dan 

perusahaan Warees Investments, yang seratus persen sahamnya dimiliki oleh MUIS, 

umat Islam di negeri singa itu sudah memiliki 114 ruko, 30 perumahan, dan 12 

gedung apartemen dan perkantoran. Keuntungan dari pengelolaan wakaf produktif 

tersebut digunakan untuk membiayai operasional masjid, madrasah, beasiswa, dan 

lain-lain. Bila dibandingkan dengan Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi, kita 

malah sudah jauh tertinggal. Agar bisa mengejar ketertinggalan itu, kuncinya adalah 

wakaf produktif. Kita harus memproduktifkan semua aset wakaf yang kita miliki, 

terutama harus dimulai dari aset yang lokasinya strategis. Namun, untuk itu 

diperlukan langkah-langkah. 

No Deskripsi % 
Unit Analisis 

Sampel 
1 Aset besar kualitas nadzir besar 70 % 15 
2 Aset besar kualitas nadzir kecil 10% 2 
3 Aset kecil kualitas nadzir besar 20% 4 
 Total 100% 22 
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Langkah pertama, melakukan pendataan seakurat mungkin terhadap aset 

wakaf di seluruh penjuru nusantara. Pendataan ini penting untuk memetakan kondisi 

tiap-tiap aset. Dari pendataan itu bisa diketahui berapa tanah wakaf yang belum 

bersertifikat, berapa lokasi yang bisa diproduktifkan, berapa lokasi yang harus 

diprioritaskan, dan seterusnya. Maka, Pemerintah harus memberikan anggaran yang 

cukup untuk langkah yang tidak populer tapi strategis ini. 

Kedua, sertifikasi tanah wakaf. Semua tanah wakaf mutlak harus disertifikat-

wakafkan agar keberadaannya mendapat kepastian hukum. Agar keutuhannya bisa 

terjamin sepanjang masa. Ini sesuai dengan maksud dari wakaf itu sendiri, yaitu 

menjaga keutuhannya. 

Ketiga, memproduktifkan 10 aset wakaf paling strategis di tiap kota besar, 

sebagai langkah awal dan untuk menjadi percontohan. Mengapa di kota besar? Karena 

aset-aset wakaf di kota-kota besar bernilai jual tinggi, bisa menjadi ikon umat Islam, 

dan keberadaan sudah kritis karena terus diincar oleh para pemodal besar. Bahkan 

sebagian sudah ada yang berpindah tangan, baik melalui ruislag ilegal maupun upaya-

upaya hitam lainnya. 

Keempat, mendorong perubahan dari nazhir perorangan menjadi nazhir badan 

hukum. Ini mutlak diperlukan untuk memudahkan pengembangan dan pengelolaan 

wakaf produktif. Sebab, kemampuan perorangan tidak bisa disejajarkan dengan 

kemampuan badan hukum.  

Kelima, menguatkan internal kelembagaan nazhir wakaf, dari nazhir 

tradisional menjadi nazhir profesional. Penguatan ini penting karena tugas nazhir 

dalam skema wakaf produktif cukup berat. Apalagi uang yang dikelola pun sangat 

besar. Selain agar bisa mempunyai daya tawar yang setara dengan investor, penguatan 

internal ini bertujuan agar pendistribusian hasil pengelolaan wakaf produktif kepada 

mauquf alaih bisa berjalan dengan baik dan bersinambung. 

Keenam, nazhir menggandeng konsultan bisnis profesional berbadan hukum, 

desainer bangunan, pakar manajemen, dan lain sebagainya untuk merancang tata 

kelola wakaf produktif. Dengan demikian, nazhir bisa menentukan secara tepat 

proyek wakaf produktif seperti apa yang cocok untuk suatu aset wakaf. 

Ketujuh, nazhir bekerjasama dengan investor, baik dari dalam negeri maupun 

luar negeri, seperti IDB, BUMN-BUMN, bank-bank syariah, dan para pemodal besar 
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lainnya untuk berinvestasi dalam proyek wakaf produktif. Dalam hal ini, kita tidak 

meniru MUIS yang membentuk perusahaan Warees sebagai tangan kanannya dalam 

mengelola sisi bisnis dari wakaf produktif. 

Terkait dengan proyek wakaf produktif di 10 titik paling strategis di tiap kota 

besar, Badan Wakaf Indonesia memulainya dari Jakarta. Saat ini, ada aset wakaf di 

Jakarta yang dapat berpotensi dikembangkan menjadi proyek percontohan wakaf 

produktif. Aset itu ada yang berupa masjid dan ada pula yang lain , yaitu: 

1. Masjid Jami’ Baitul Mughni, di Jalan Gatot Soebroto. 

2. Masjid Jami’ Baitul Mukhlisin, di Jalan Gatot Suebroto (Semanggi) 

3. Masjid Jami’ Said Naum, di pasar Tanah Abang. 

4. Masjid  Jami’ Al-Makmur Tanah Abang 

5. Masjid Hidayatullah, di Jalan Jenderal Sudirman. 

6. Masjid Raya Pondok Indah di Jakarta selatan 

7. Masjid Jami’ Al-Musyawarah Sunter di Tanjung priok 

8. Masjid Jami’ Agung Sunda kelapa di Jakarta pusat 

9. Lembaga Kesejahteraan dan Pembangunan Umat Islam di Klender Jakarta 

Timur. 

10. Masjid Jami Maulana Hasanuddin, Jalan Gatot Soebroto. 

11. Wakaf Darul Aitam Tanah Abang Jakarta pusat 

12. Masjid Jami’ l-Husna Tanjung Priok Jakarta Utara. 

13. Masjid Jami Kebon Jeruk, Jalan Hayam Wuruk Jakarta. 

14. Masjid Jami’ Al-Bayyinah, Setiabudi Jakarta Selatan. 

15. Masjid Jami’ Al-Hakim Jakarta pusat 

16. Masjid Al- Awwabin di Jalan Rasuna Said 

17. Masjid Ar-riyadh di Jakarta 

18. Masjid Azzawwiyah di Jakarta 

19. Masjid Al-Azhar Kebayoran baru, Jakarta Selatan 

20. Pondok pesantren Darul Rahman, di Jalan Senopati Jakarta selatan 

21. Office Buillding Tower Yayasan wakaf Raudhatul Mutaallimin, di Jalan 

Rasuna Said Jakarta 20 lantai.    
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  Aset wakaf adalah harta benda yang diwakafkan oleh wakif dengan maksud 

tertentu untuk digunakan bagi kepentingan bersama. harta benda ini bisa dalam 

bentuk tanah, bangunan, uang tunai, kendaraan, royalti dan lain sebagainya sementara 

pemanfaatan dapat di bagi dua yaitu produktif dan tidak produktif. Masjid – masjid 

besar yang ada di Jakarta pada umumnya aset tersebut digunakan sesuai dengan 

pemanfaatan dan bahkan beberapa yang diperuntukkan awalnya masjid saja, dalam 

realisasinya banyak pula yang mengembangkan lembaga pendidikan seperti taman 

pendidikan al-Quran, taman-kanak-kanan, makam, Islamic Center dan dakwah sosial. 

namun sebagian dari masjid-masjid besar yang ada di Jakarta pun masih banyak yang 

belum dikembangkan secara produktif hal ini terjadi karena kendala pendanaan.  

  Peruntukkan aset wakaf yang keseluruhannya untuk masjid dan musholla 

adalah fenomena umum yang terjadi pada masyarakat Indonesia. sebagaimana laporan 

kantor wilayah kementerian agama tahun 2008 menyebutkan peruntukkan dan 

pemanfaatan aset wakaf di DKI Jakarta yang paling besar adalah untuk Musholla 

(51,1%), selanjutnya masjid (32, 0%) sekolah (8,7%) makam (0,3%) dan yayasan 

sosial (7,9%). rumah ibadah merupakan peruntukkan favorit yaitu sebesar 83%. 

fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: pertama, pemahaman 

keagamaan yang tradisional; kedua, kebutuhan rumah ibadah; ketiga, milik keluarga; 

keempat, milik yayasan; kelima, responden masyarakat yang menyatakan bahwa 

wakaf yang berorientasi profit dapat menimbulkan konflik dan perpecahan sehingga 

mengganggui kekhusukan ibadah. 

 

C. Kesimpulan  
 

  Jumlah lokasi tanah wakaf di Indonesia mencapai 420.003 lokasi dengan luas 

wilayah 3.492.045.373. m2. Jika dikonversi aset wakaf nasional mencapai 3,50 miliar 

meter persegi tanah, pada 420.003 titik di seluruh nusantara. Bila dirupiahkan, dengan 

asumsi harga tanah hanya Rp100 ribu per meter persegi, nilainya mencapai Rp 349 

triliun. di DKI Jakartaterdapat minimal 5.661 lokasi wakaf atau 1/3% dari total lokasi 

wakaf di Indonesia dengan luas 9.357.945 m2 dan nilai sekitar 14 triliyun. dengan 

potensi yang sedemikian besar wakaf semestinya dapat berkontribusi bagi eprsoalan 

bangsa terkait kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat miskin. 
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realita lapangan menunjukkan bahwa potensi ini hanya sekedar potensi yang tidak 

diberdayakan secara maksimal, di DKI Jakarta hampir semua wakaf tanah 

berorientasi pada wakaf untuk tujuan ibadah dan sosial keagamaan non profit. potensi 

wakaf  produktif  tentu saja perlu dorongan dan fasilitasi agar gerakan kearah wakaf 

produktif semakin mengemuka, dalam hal ini Badan wakaf Indonesia (BWI) 

memberikan dukungan sepenuhnya sebagai mediator, advokasi dan fasilitator 

pendanaan agar semua aset-aset wakaf yang ada di Indonesia untuk bisa di 

produktifkan secara nasional.  

  Kendala pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif saat ini disebabkan 

faktor internal dan faktor eksternal diantaranya pemahaman nazhir dan masyarakat 

yang sangat berorientasi fikih yang menganggap wakaf harus sesuai peruntukkan 

awal; kekhawatiran akan timbulnya perselisihan; rendahnya kapasitas sumber daya 

pengelola wakaf dana bidang administrasi dan bisnis. Serta merubah mind-set nazhir 

yang masih tradisional diubah menjadi nazhir yang profesional.  
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