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  التمهيد

طوير تفي تها اإلسالمية الخيرية من الضروري التمكن مساهممؤسسة باعتبارها الاألوقاف هيئة 

وقاف األالقطاع االقتصادي واالجتماعي. وما هو جدير بالذكر هنا أن التاريخ اإلسالمي سجل 

 بد أن الاألوقاف هيئة . وبعبارة أخرى، اإلسالمية العظيمةخلق الحضارة تمكنت من هيئة بأنها 

ا ندونيسيإفي فإن األوقاف . ومع ذلك، لمصالح الموقوف عليهالالمحسوسة منافع تتمكن من تقديم ال

لنقاط اناقش ستمنتجة. وهذه الورقة الغير األراضي الوقفية إدارة : المشاكل، منهاتواجه بعض 

د زدابحيث ت ةينشاء نظام إدارة األوقاف األكثر إبداعإوإدارة األوقاف نظام الحاسمة لتحليل قضايا 

ارة نشاء آلية إدسيتم السعي إلمنافع للمجتمع. التوفير  من في اإلنتاج المستديم تقدما هيئة األوقاف 

إدارة وارد، ، وهي إدارة الموسيةأساثالثة جوانب تجاه  إجراء متكامل وشاملعن طريق  وقافاأل

ر سالفة الذك لنظام إدارة األوقافلجوانب الثالثة وهذه افي تطوير األوقاف.  األصول وإدارة المنح

 )1(، وهي: هامةفي أربعة أمور  يمةستدمالوسلسلة من األوقاف الرائدة ستؤدي إلى ظهور 

) 3 ( فأصول األوقااالستمرار في ممتلكات و) 2 عائدات األوقاف (من ستفادة االاالستمرار في 

  .اظرهيئة الن ) االستمرار في4في إقامة العالقات بين  الواقف والوقوف عليه. ( ستمراراال

  

ال إدارة أعمالدوائر، سلسة ، يبرايلالمصحف الوقف  م، يالتقليد الحك الكلمات الرئيسية:

  . النقدي األوقاف، الوقف
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Abstrak 
Wakaf sebagai salah satu institusi filantropi Islam sejatinya berkemampuan untuk 

berkontribusi dalam ranah sosial ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Bahkan dalam 

lintasan sejarah, wakaf dapat menciptakan peradaban umat Islam. Dengan kata lain, 

institusi wakaf harus memberikan manfaat praktis untuk kemaslahatan mauquf ‘alaih. 

Akan tetapi dalam konteks Indonesia, muncul beberapa problem wakaf, diantaranya 

tentang pengelolaan wakaf yang tidak produktif. Tulisan ini hendak mencari titik-titik 

krusial untuk mengurai permasalahan manajemen atau tatakelola wakaf dengan 

menciptakan tatakelola wakaf yang kreatif sehingga institusi wakaf lebih 

menghasilkan dan berkesinambungan dalam memberikan manfaat untuk masyarakat. 

Usaha menciptakan tatakelola wakaf tersebut adalah dengan melakukan mekanisme 

secara terintegrasi dan holistik dengan melewati tiga aspek penting yaitu resource 

management, asset management dan grant management dalam mengembangkan 

wakaf. Dari ketiga aspek tatakelola wakaf tersebut memunculkan rangkaian holistika 

yang mengarah meningkatkan kesinambungan, keberlanjutan atau sustainability 

dalam empat hal penting, yaitu: 1) kesinambungan dalam manfaat hasil wakaf, 2) 

kesinambungan dalam aset atau finansial wakaf, 3) kesinambungan dalam menjalin 

komunitas stakeholder wakaf baik waqif maupun mauquf ‘alaih, dan 4) 

kesinambungan dalam kelembagaan nazhir. 

 
Kata kunci: Kearifan Tradisi, Wakaf Al-Qur’an Braille, Rangkaian Holistika, 

Entrepreneurship Wakaf, Cash Waqf. 

 

PENDAHULUAN  

Wakaf memiliki akar teologis yang kuat. Al-Qur’an, meskipun tidak 

menyebutkan secara eksplisit istilah wakaf, jelas mengajarkan urgensitas 

kedermawanan sosial untuk berbagai tujuan yang baik. 1  Hadits Nabi dan praktik 

Sahabat menunjukkan bahwa wakaf sesungguhnya bagian dari inti ajaran Islam. 

Namun dalam perkembangannya, institusi wakaf tidak bisa dilepaskan dari dinamika 

sosial, ekonomi, budaya yang mengiringi perkembangan masyarakat Islam dari masa 

ke masa.  

Wakaf dalam bentuk yang sederhana telah dipraktikkan para sahabat atas 

petunjuk Nabi. Salah satu riwayat yang menjadi dasar praktik wakaf pada masa awal 

Islam adalah hadits Ibn Umar. Hadits ini mengisahkan ’Umar Ibn Khattab yang 

mendapatkan sebidang lahan di daerah subur Khaibar dekat Makkah. ’Umar yang 

                                                           
1 Dalam Al-Qur’an, ”wakaf” dimaknai sebagai suatu perbuatan berderma sejatinya merupakan 

bagian dari esensi filantropi seperti konsep khayr (al-Hajj, 22: 77), konsep infaq (al-Baqarah, 2: 267) 
dan birr (Ali ’Imran, 3: 97). 
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hendak bersedekah dengan lahan ini menanyakan kepada Nabi perihal niatnya 

tersebut, dan Nabi bersabda, ”jika engkau bersedia tahan asalnya dan sedekahkan 

hasilnya”.2 

Ungkapan Nabi di atas pada gilirannya menjadi landasan normatif dan 

doktrinal wakaf. Hadits itulah kemudian menjadi inti atau substansi definisi wakaf 

yaitu menahan asal dan mengalirkan hasilnya. Adapun pemilihan makna ini, Al-

Kabisi mengungkapkan argumentasinya: pertama, makna wakaf di atas langsung 

dikutip dari hadits Nabi kepada ’Umar. Nabi adalah orang yang paling benar 

ucapannya dan yang paling sempurna penjelasannya dan yang paling mengerti akan 

sabdanya. Kedua, pemaknaan ini tidak ditentang oleh pendapat berbagai madzhab 

fiqh. Dan ketiga, makna ini hanya membatasi pada hakikat wakaf saja dan tidak 

mengandung perincian yang dapat mencakup definisi lain, seperti niat taqarrub 

kepada Allah, status kepemilikan, konteks waktu dan sebagainya.3 

Landasan hadits di atas juga melahirkan minimal lima prinsip umum yang 

membentuk kerangka konseptual dan praktik wakaf. Pertama, bahwa kedudukan 

wakaf sebagai sedekah sunah yang berbeda dengan zakat. Kedua, kelanggengan aset 

wakaf, sehingga harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan maupun 

disumbangkan. Ketiga, keniscayaan aset wakaf untuk dikelola secara produktif. 

Keempat, keharusan menyedekahkan hasil wakaf untuk berbagai tujuan yang baik. 

Kelima, diperbolehkannya nazhir wakaf mendapatkan bagian yang wajar dari hasil 

wakaf.4 

Terinspirasi dari hadits di atas, Qahaf juga memaknai pendefinisian tentang 

wakaf dengan menyebutkan beberapa inti wakaf, yaitu: pertama, menahan harta untuk 

                                                           
2  Diriwayatkan dengan berbagai redaksi yang hampir sama oleh Bukhari (1987:II/840), 

Muslim (III: 1255-1256), Tirmidzi (II: 417, Abu Dawud (III: 116-117, Ibnu Majah (II: 801) dan Nasa’i 
(1420 H:VI/230-232), lebih lengkapnya lihat Ibrahim Mahmud Abd. Al-Baqi., Dawr al Waqfi fi 

Tanmiyat al Mujtama’ al Madani (Namudaj al Amanah al ‘Ammah li al Auqaf bi Daulah al Kuwait), 
(Daulah Kuwait: Al Amanah al ‘Ammah li al Auqaf Idarah ad-Dirasah wa al ‘Alaqat al Kharijiyyah, 
2006), 16., Adapun salah satu redaksinya adalah: 

:  عنهما هللا رضي عمر ابن عن نافع أنبأني قال عون ابن حدثنا األنصاري هللا عبد بن محمد حدثنا سعيد بن قتيبة حدثنا
 لم بخيبر ضاأر أصبت إني هللا رسول يا فقال فيها يستأمره سلم و عليه هللا صلى النبي فأتى بخيبر أرضا أصاب الخطاب بن عمر أن

 وال اعيب ال أنه عمر بها فتصدق قال) .  بها وتصدقت أصلها حبست شئت إن(  قال ؟ به تأمر فما منه عندي أنفس قط ماال أصب
 أن ليهاو من على جناح ال والضيف السبيل وابن هللا سبيل وفي الرقاب وفي القربى وفي الفقراء في بها وتصدق يورث وال يوهب

  ماال متأثل غير فقال سيرين ابن به فحدثت قال.  متمول غير ويطعم بالمعروف منها يأكل
3 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi., Hukum Wakaf, (Jakarta: IIMaN Press, 2004), 61-62. 
4 Tuti A Nadjib & Ridwal Al-Makassary., Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan, (Jakarta: 

CSRS UIN Jakarta, 2006), 30. 
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dikonsumsi atau dipergunakan secara pribadi. Ini menunjukkan bahwa wakaf berasal 

dari modal yang bernilai ekonomis dan bisa memberikan manfaat secara berulang-

ulang untuk tujuan tertentu. Kedua, definisi wakaf mencakup harta, baik harta 

bergerak maupun tidak bergerak atau adanya manfaat dari mengkapitalisasi harta non 

finansial. Ketiga, mengandung pengertian melestarikan harta dan menjaga 

keutuhannya sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau 

diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang. Keempat, berulang-ulangnya 

manfaat dan kelanjutannya baik yang bersifat sementara maupun selama-lamanya. 

Kelima, definisi wakaf ini mencakup wakaf langsung, yang menghasilkan manfaat 

langsung dari harta wakaf, atau juga wakaf produktif yang memberi manfaat dari hasil 

produksinya, baik berupa barang maupun jasa serta menyalurkannya sesuai dengan 

tujuan wakaf. Keenam, mencakup jalan kebaikan umum keagamaan, sosial dan 

lainnya. Ketujuh, mencakup pentingnya penjagaan dan kemungkinan bisa diambil 

manfaatnya secara langsung atau dari manfaat hasilnya.5 

Dalam konteks implementatif, wakaf, khususnya berupa wakaf tanah, sudah 

ada dan dilakukan semenjak lahirnya komunitas-komunitas muslim di beberapa 

daerah di Nusantara. Lembaga wakaf muncul bersamaan dengan lahirnya masyarakat 

muslim sebagai sebuah komunitas keagamaan yang pada umumnya memerlukan 

fasilitas-fasilitas peribadatan dan pendidikan untuk menjamin kelangsungannya 

seperti masjid, mushalla dan pesantren. Fasilitas-fasilitas itu salah satunya dapat 

terpenuhi dengan cara berwakaf, baik berupa wakaf tanah, bangunan, maupun aset 

wakaf lainnya. Harta wakaf tersebut tidak boleh diperjualbelikan, digadaikan, 

diwariskan, dan dihadiahkan. Hal ini disebabkan harta wakaf itu mempunyai sifat 

wakaf yang abadi dan langgeng.  

Fenomena awal perkembangan perwakafan di Indonesia sebagaimana 

gambaran di atas masih menguat hingga sekarang. Walaupun sudah mulai 

berkembang beberapa nazhir atau lembaga pengelola wakaf, tetapi perkembangan 

wakaf dewasa ini terasa tidak sebanding dan sangat kurang dengan harapan dan misi 

utama wakaf sendiri. Harapan itu adalah dapat berkontribusi untuk pengembangan 

dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Setelah dikaji, ternyata ada beberapa 

                                                           
5  Mundzir Qahaf, Al-Waqf al-Islami Tatawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu, (Dimasyq 

Syurriah: Dar al Fikr, 2006), 52-54 
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masalah yang dihadapi dalam pengembangan perwakafan di Indonesia saat ini, antara 

lain adalah tentang pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf, pengelolaan dan 

manajemen wakaf, serta keberadaan benda yang diwakafkan dan kelembagaan 

nazhir.6 Akibatnya, dalam berbagai kasus ada sebagian nazhir yang kurang memegang 

amanah, sehingga mereka melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, kurang 

melindungi harta wakaf, muncul sengketa wakaf antara beberapa pihak, dan 

kecurangan-kecurangan lainnya.  

Meskipun demikian, dalam perspektif yang berbeda, potensi pengembangan 

institusi wakaf di Indonesia sangat besar. Hal ini terlihat dari data yang dihimpun 

Kementerian Agama RI melalui Direktorat Pemberdayaan Wakaf tahun 2012. Jumlah 

tanah wakaf di Indonesia mencapai 3.492.045.373,754 meter persegi atau 450.000 

hektare  yang tersebar di 420.003 lokasi di seluruh Indonesia. Jumlah tanah wakaf di 

Indonesia yang begitu besar juga dibarengi dengan sumber daya manusia (human 

capital) yang sangat besar pula, mengingat Indonesia merupakan negara yang 

memiliki jumlah penduduk mayoritas muslim. Belum lagi adanya potensi wakaf 

bersumber dari donasi masyarakat yang disebut dengan wakaf uang (cash waqf). Jenis 

wakaf ini membuka peluang besar bagi penciptaan investasi dalam pengelolaan 

wakaf, yang hasilnya dapat dimanfaatkan pada bidang keagamaan, pendidikan, dan 

pelayanan sosial. Wakaf jenis ini lebih bernilai benefit daripada wakaf benda tak 

bergerak, seperti tanah.7  

Paparan dan penjelasan di atas dimaksudkan bahwa fenomena pengembangan 

dan pengelolaan perwakafan di Indonesia masih banyak mengalami kendala mulai 

dari pemahaman tentang hukum wakaf, kelembagaan nazhir, manajemen, dan 

sebagainya. Persoalan-persoalan penting dalam gambaran pengelolaan wakaf di atas 

tentu membutuhkan perhatian dan penanganan serius. Selama penanganan problem 

wakaf belum di atasi dengan baik, maka institusi wakaf tidak mampu memberikan 

kemanfaatan bagi mauquf ‘alaih sebagaimana misi utamanya. Bahkan, hal itu akan 

memberikan kesulitan sendiri bagi nazhir sebagai pengelola wakaf.  

                                                           
6 Lihat Uswatun Hasanah, “Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum 

Islam di Indonesia”, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Indonesia, 6 April 2009. 
7 Mustafa Edwin Nasution & Uswatun Hasanah (Ed)., Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, 

(Jakarta: PSTTI UI, 2006), 41-43. 
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Tulisan ini dalam upaya untuk mencari titik-titik krusial untuk mengurai 

permasalahan perwakafan dengan mengambil bagian kecil dari benang kusut problem 

perwakafan, yaitu manajemen atau tatakelola wakaf. Karena itulah, tulisan ini 

mencoba melakukan ikhtiyar dalam menciptakan tatakelola wakaf yang kreatif 

sehingga institusi wakaf lebih menghasilkan dan berkesinambungan dalam 

memberikan manfaat untuk masyarakat. 

 

MEKANISME TATAKELOLA WAKAF MODERN 

Tatakelola atau manajemen secara konvensional didefinisikan sebagai proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha seseorang 

atau sebuah organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya 

agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.8 Dalam konteks yang lebih 

terkini, tatakelola atau manajemen tidak hanya dipahami sebagai serangkaian tahapan 

demi tahapan yang harus dilalui tetapi manajemen pada intinya diarahkan pada 

penguatan mutu dan hasil proses yang diciptakan dengan pola yang lebih 

komprehensif. 9  Karena itu, aktivitas manajemen atau tatakelola dalam sebuah 

lembaga harus dikembangkan termasuk juga nazhir wakaf, baik dalam konteks awal 

perencanaan maupun pengawasan oleh lembaga tersebut dengan berbagai perspektif 

manajemen modern yang ada. 

Secara konseptual terdapat tiga kategori untuk mengembangkan aset termasuk 

di dalamnya aset wakaf,10 yaitu: pertama, mengakses harta wakaf baik harta bergerak 

maupun tidak bergerak dari para waqif masyarakat. Mengingat dalam masyarakat 

terdapat sumber mauquf (harta wakaf) baik dari perorangan, institusi, pemerintah, 

bisnis atau perusahaan, yang pada intinya mengharapkan masyarakat untuk menjadi 

waqif. Kedua, menciptakan sumber dana/daya wakaf baru khususnya setelah 

berkembangnya bank-bank syariah yang menawarkan produk dan program bisnis 

                                                           
8 James AF Stoner & Charles Wankel., Manajemen, (Jakarta: Intermedia, 1986), 8. 
9 Fandi Tjiptono & Anastasia Diana., 2003, Total Quality Management, (Yogyakarta: ANDI, 

2003), 4. 
10  Miftahul Huda, “Kemandirian Pesantran dari Tebuireng Hingga Gontor”, Jurnal 

ISLAMICA, Program Pascasarjana IAIN Sunan Aampel, 1 September, 2012. Lihat juga Richard 
Holloway, Menuju Kemandirian Keuangan, (Jakarta: Yayasan Obor, 2001) 21-22. 
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berakad syari’ah. Ketiga adalah mendapatkan keuntungan dari sumber daya wakaf 

non-moneter. Seperti reputasi atau brand image lembaga nazhir dan sebagainya.  

Dalam tiga konsepsi di atas, nampak ketiganya masih jarang dipraktekkan 

dalam institusi wakaf secara simultan. Seperti diketahui dalam pengelolaan wakaf 

produktif, mengumpulkan atau menggalang sumber wakaf adalah poin awal yang 

urgen dalam manajemen wakaf secara keseluruhan. Apalagi dalam konteks sekarang 

upaya penggalangan sumber daya wakaf serasa dimaknai tidak hanya dalam konteks 

pertama saja yaitu ketika sebuah nazhir wakaf menggalang daya/dana wakaf dari 

masyarakat untuk mengumpulkan harta wakaf, tetapi pengembangan wakaf secara 

simultan juga dalam upaya menghimpun waqif, meningkatkan brand image nazhir 

dan mengaplikasikan keinginan atau niat waqif ketika berwakaf. Dalam konteks 

wakaf, bahwa penerimaan dari harta waqif ada sejumlah agenda besar setelahnya 

yaitu bagaimana mengelola harta wakaf yang sudah didapat dan bagaimana pula 

mendayagunakan atau memanfaatkannya untuk para mauquf ‘alaih. Upaya ini 

tidaklah hanya berhenti di situ saja tetapi bagaimana fungsi nazhir itu dapat 

berkelanjutan dan terus menerus dalam memberikan manfaat kepada penerima wakaf. 

Dari kenyataan itulah, minimal ada empat tahapan yang perlu diperhatikan 

untuk mengelola sebuah nazhir wakaf. Yaitu dalam tahapan penggalangan wakaf, 

pengelolaan wakaf, pendayagunaan atau pemanfaatan wakaf dan terakhir 

pertanggungjawaban wakaf. Hal ini, sejalan dengan konsep ideal wakaf yaitu menjaga 

asal harta dan menyalurkan manfaat hasilnya adalah sebagai pijakan dalam tatakelola 

wakaf. Artinya nazhir wakaf sebagai sebuah lembaga pengelola wakaf baik 

kelompok, organisasi atau badan hukum, ia harus mampu mandiri dalam 

melaksanakan program wakafnya dan tentu harus berkelanjutan juga agar manfaat 

wakaf dapat dirasakan dengan lestari. 

Mekanisme pola tatakelola wakaf adalah dalam setiap tahapan manajemen 

wakaf produktif yaitu berdaya galang, daya kelola, daya guna/manfaat dan daya 

tanggung jawab, harus menghasilkan dan produktif. Nazhir wakaf yang berkelanjutan 

dan dapat melaksanakan visi dan misi tujuan wakaf sesuai dengan konsep tahan 

asal/pokoknya dan manfaatkan hasilnya, maka dalam mengembangkan sumber daya 

wakaf (fundraising wakaf), nazhir wakaf harus mengembangkan wakaf yang 

produktif dan berkelanjutan dengan mulai dari menggalang sumber dana wakaf. Tidak 
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hanya ketika menggalang sumber daya wakaf saja menghasilkan harta wakaf tetapi 

juga ketika mengelola aset wakaf, memanfaatkan aset wakaf yang produktif dan 

mempertanggungjawabkan harta wakaf harus akuntabel dan menghasilkan. 

Secara operasional mekanisme kerja tatakelola wakaf bisa dijabarkan sebagai 

berikut:11 

1. Dalam konteks menggalang sumber daya wakaf (resource management), 

tatakelola wakaf melakukan daya galang yang inovatif dengan strategi 

menggalang harta wakaf yang beragam dari sumber wakaf yang beragam pula. 

Ihtiyar ini merupakan langkah awal dan tidak hanya berhenti pada segmen 

penggalangan saja tetapi ketika sudah mendapatkan harta wakaf, dibutuhkan 

daya kelola yang produktif dan berkelanjutan. 

2. Dalam konteks mengelola harta wakaf (asset management), tatakelola wakaf 

mengembangkan dana/daya wakaf yang sudah ada (earned income wakaf) 

yaitu berupa aset wakaf dengan daya kelola yang produktif dan tentu 

berkelanjutan sehingga aset wakaf dapat berkembang sehingga menghasilkan. 

Ihtiyar ini merupakan suatu keniscayaan dalam mengelola harta wakaf yang 

produktif untuk mencapai tujuan asasi institusi wakaf yaitu mendayagunakan/ 

menyalurkan manfaat hasil wakaf kepada mauquf ‘alaih. 

3. Dalam konteks mendayagunakan harta wakaf (grant management), tatakelola 

wakaf berujung pada mendayagunakan hasil wakaf kepada penerima wakaf 

dengan kerja-kerja pemberdayaan dan pengembangan sumber daya mauquf 

‘alaih. Artinya sembari menyalurkan guna/manfaat wakaf, nazhir dapat 

memperoleh income dari penyaluran itu. Ihtiyar ini, adalah merupakan inti dari 

wakaf yaitu menyalurkan manfaat dari hasil wakaf secara produktif dan 

berkelanjutan.  

4. Dalam konteks pertanggungjawaban wakaf (akuntabilitas dan transparansi), 

tatakelola wakaf dapat memberika laporan pengelolaanya baik langsung 

maupun tidak langsung. Apabila daya tanggung jawab nazhir wakaf terbuka, 

responsif, dan akuntabel, maka memberikan brand image yang positif dan 

bagi nazhir wakaf, sehingga akan memberikan respon positif dari masyarakat 

                                                           
11 Miftahul Huda, “Model Manajemen Fundraising Wakaf Kontemporer”, Jurnal AL-AHKAM, 

Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 1 Januari 2013. 
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atau calon-calon waqif untuk berwakaf kepada nazhir wakaf tersebut. Dan 

seterusnya siklus ini akan berulang sehingga nazhir wakaf menjadi mandiri 

dan berkelanjutan programnya sebagaimana idealitas wakaf.      

Capaian mekanisme pola tatakelola wakaf di atas dapat dilakukan dengan 

pengembangan model-model tatakelola wakaf yang inovatif, kreatif dan produktif 

sebagai berikut:12 

1. Menggalang harta wakaf baik bergerak maupun tidak bergerak dari para wakif 

baru maupun wakif lama yang ingin berwakaf lagi (daya galang inovatif). 

Dalam konteks ini, selain model menggalang yang konvensional, inovasi 

gerakan wakaf uang/tunai dan menggali sumber daya/dana wakaf dari 

perusahaan melalui CSR maupun hibah pemerintah menjadi penting untuk 

digagas. 

2. Mengembangkan usaha dan aset wakaf dengan berbagai variasi dan ragamnya 

(daya kelola produktif). 

3. Memberikan manfaat dan hasil wakaf melalui investasi sosial dan 

kewiraswastaan sosial (daya manfaat yang memberdayakan) artinya di 

samping harta wakaf diterima para penerimaya di sisi yang bersamaan harta 

wakaf juga menghasilkan. 

4. Mempertanggungjawabkan tatakelola wakaf melalui laporan dan evaluasi 

perkembangan pengelolaan nazhir wakaf yang akuntabel dan terbuka seperti 

dalam bentuk mass media maupun bulletin reguler sehingga menjadi brand 

image yang positif dan secara tidak langsung menggugah masyarakat untuk 

berwakaf, sehingga menghasilkan waqif-waqif baru. 

5. Mekapitalisasi harta wakaf non-financial yang bersifat in kind wakaf seperti, 

barang atau materi peralatan, kerelawanan, HAKI, tenaga profesional, jasa 

layanan  dan sebagainya. 

Apabila dilihat dari mekanisme pola tatakelola wakaf di atas, maka nazhir 

wakaf sebagai sebuah lembaga pengelola wakaf harus mampu melakukan upaya 

pengelolaan harta wakaf secara produktif baik secara finansial maupun non finansial, 

mandiri dan berkelanjutan, sehingga nazhir wakaf semestinya mengemban misi 

tunggal dan utama yaitu memberikan kemaslahatan, kemanfaatan dan pelayanan 
                                                           

12 Ibid. 
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sosial dengan cara meningkatkan kesejahteraan (produktif) maupun upaya 

pemberdayaan (daya guna) masyarakat. Produktivitas nazhir wakaf adalah sebuah 

keniscayaan sebagai bagian dari kegiatan sosial yang bermanfaat dan berkelanjutan. 

Karena itu, nazhir wakaf yang produktif, mandiri dan berkelanjutan dapat 

menfungsikan dirinya sebagai sebuah instititusi social entrepreneurship wakaf.13  

 

MENGEMBANGKAN TATAKELOLA WAKAF HOLISTIKA: MENGKAJI 

PENGALAMAN BEBERAPA NAZHIR WAKAF 

 

Berkaitan dengan aspek-aspek penting dalam tatakelola wakaf tersebut, 

banyak tantangan dan hambatan dalam mengembangkan wakaf, seperti dalam aspek 

menghimpun atau mengumpulkan harta wakaf dari sumber-sumber masyarakat 

umum, aspek investasi atau produktivitas aset wakaf yang diperoleh maupun dalam 

aspek pemberdayaan hasil-hasil wakaf. Karena itu dibutuhkan usaha dan program 

yang tepat dalam mengembangkan wakaf seperti pengalaman beberapa nazhir di 

Indonesia yang terus mencoba mengembangkan wakaf dengan berbagai model dan 

karakteristiknya. Hal ini seperti yang sudah dilakukan oleh Yayasan Hasyim Asy’ari 

PP Tebuireng Jombang, Badan Wakaf UII Yogyakarta, dan Yayasan Dana Sosial Al-

Falah Surabaya. 

Yayasan Hasyim Asy’ari Pondok Pesantren Tebuireng misalnya, telah 

melakukan upaya pengelolaan wakaf secara kelembagaan dengan menfokuskan untuk 

mengurus pengelolaan harta wakaf secara umum. Pengelolaan tersebut menyangkut 

memelihara, memperluas wakaf yang ada, mengatur pemanfaatannya, dan mengurus 

sertifikat dan hal-hal yang menyangkut kepastian hukum benda wakaf yang ada. Dari 

segi manajemen organisasi, tampak bahwa meskipun nazhir Tebuireng menyadari 

pentingnya wakaf dikelola secara profesional, namun dalam praktiknya mereka dalam 

taraf berproses menjalankan fungsi manajemen modern, termasuk perencanaan 

pengembangan wakaf dan sistem evaluasi terhadap kinerja nazhir. Alasan yang sering 

dikemukakan adalah kurangnya sumber daya manusia yang cakap di bidang 

                                                           
13 Lihat Dacanay, Marie Lisa M., 2004, Creating Space in The Market, Philipinne: Asian 

Institute of Management and Conferece of Asian Foundations and Organizations. 
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menajemen sekaligus dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi pondok 

pesantren. 

Aset tanah wakaf nazhir Tebuireng sampai dengan tahun 2008 adalah 405.824 

m2 atau 40,582 Ha, yang terbagi menjadi dua periode, yaitu waqif dari K.H. M. 

Hasyim Asy’ari dan periode setelahnya. Selanjutnya, bentuk wakaf berupa uang, 

sampai dengan April 2010 dilihat dari neraca keuangan total pembangunan Yayasan 

Hasyim Asy’ari Pesantren Tebuireng sebesar 10.842.646.568,00, dengan aset wakaf 

melalui uang di dalamnya sejumlah kurang lebih 6.480.294.000,00. Dari dana wakaf 

berupa uang tunai tersebut, sebagian besar diwujudkan untuk pengembangan 

pendidikan dan pesantren, sebagian lagi digunakan untuk investasi dan 

pengembangan aset wakaf.  

Tabel. 1 

Aset Tanah Wakaf Nazhir Tebuireng Jombang Tahun 2009. 

NO WAKIF LUAS TANAH KETERANGAN 

1 K.H.  Hasyim 
Asy’ari 

137.850 M2 Kompleks Pondok dan Sawah 

2 Wakif Masyarakat 149.532 M2 Lapangan Sekitar Pondok dan 
Beberapa Sawah dan Pekarangan 
di Luar Pondok 

3 Pembelian dan 
diatasnamakan 
Wakaf Tebuireng 

118.436 M2 Beberapa areal bangunan 
Madrasah dan Sekolah serta 
sawah di luar Tebuireng 

Total 405.824 M2  
 

Pengelolaan Wakaf di Tebuireng tentu tidak bisa dipisahkan dengan kultur 

utamanya yaitu pesantren. Sehingga keberadaan pesantren dan institusi wakaf sangat 

berhubungan erat. Bahkan model kearifan tradisi pesantren dijadikan acuan dalam 

mengelola wakaf di nazhir Tebuireng, seperti terlihat dari beberapa aspek kelola wakaf 

baik dalam aspek penghimpunan, produktivitas aset maupun pemberdayaan hasil wakaf. 

Ketiga aspek ini berkait berkelindang satu sama lain dalam meningkatkan pengembangan 

wakaf secara konsisten dengan mengedepankan kearifan tradisi pesantren Tebuireng 

yaitu adanya prinisp amanah dan uswah hasanah. Beberapa tatakelola wakaf yang 

didasari oleh prinsip amanah adalah:14 

                                                           
14 Miftahul Huda, Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising, (Jakarta: Kementerian 

Agama RI, 2012), 259. 
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1. Usaha untuk menerima dan menghimpun wakaf dari calon-calon waqif dengan 

penuh takdim dan amanah. Hal ini terlihat dengan adanya forum silaturahmi 

antara nazhir dan waqif serta masyarakat sekitar baik dalam konteks akuntabilitas 

nazhir dengan menginformasikan pengelolaan wakaf kepada waqif maupun selalu 

tetap memohon kepada Allah Swt, untuk tetap beramanah dan diberkahi dalan 

menjalankan amanah aset wakaf. Hal ini diformat dalam bentuk tahlil dan kirim 

doa bagi waqif yang telah meninggal. 

2. Dalam memproduktifkan aset wakaf dan mengembangkannya, nazhir 

melaksanakan amanah tersebut dengan selalu memproduktifkan aset wakaf, baik 

produktif dalam arti peningkatan kemanfaatan secara umum atau peningkatan 

spesifik seperti peningkatan aset dan finansial wakaf. Tidak dapat dimungkiri 

peningkatan produktivitas wakaf dalam arti manfaat yang lebih luas lebih 

mewarnai paradigma dalam mengelola wakaf di Tebuireng seperti manfaat secara 

langsung bagi pendidikan dan keagamaan santri. Kemampuan kecerdasaan dan 

pemahamaan agama bagi santri tentu jauh lebih berharga dan sangat bermanfaat. 

Begitu juga dalam aset lahan pertanian dan perkebunan Tebuireng tidak hanya 

bersifat peningkatan produktivitas hasil finansial saja tetapi juga memberikan 

edukasi bagi penduduk sekitar untuk secara partisipatif diajak untuk mengelola 

dengan saling menerima dan memberi sesuai dengan porsi masing-masing. 

3. Dalam hal pemberdayaan distribusi hasil wakaf bagi mauquf ‘alaih, maka 

ditumbuhkan penyaluran hasil wakaf yang tidak hanya bersifat konsumtif tapi 

juga produktif dengan makna produktif memberikan manfaat seluas-luasnya bagi 

penerima wakaf. 

Adapun Yayasan Badan Wakaf UII Yogyakarta, dalam aspek pengelolaan 

wakafnya melalui pusat pemberdayaan masyarakat yang tidak bisa dimungkiri masa 

kelahirannya beriringan dengan detik-detik perjuangan kemerdekaan Indonesia pada 8 

Juli 1945. 15  Program pemberdayaan wakaf di nazhir UII Yogyakarta lebih 

menekankan pada upaya pemberdayaan masyarakat melalui institusi wakaf. 

Pemberdayaan tersebut baik bersifat produktif maupun pendampingan seperti 

                                                           
15 Jauhari Muhsin dkk., Sejarah dan Dinamika Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta: 

Badan Wakaf UII Yogyakarta, 2003), 34. 
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pendampingan pembinaan kegiatan masjid wakaf di sungai Code atau pemberdayaan 

tanah wakaf untuk tanaman obat di Sedayu Kulonprogro, dan sebagainya. 

Tabel. 2 

Daftar Tanah Wakaf Nazhir UII Yogyakarta Tahun 2009. 

Alamat Lokasi Setara Jumlah dalam Rupiah 
Jl. Tamansiswa 158 Yogyakarta (1) 3.117.600.000 
Jl. Tamansiswa 158 Yogyakarta (2) 3.004.800.000 
Taman Kanak-kanak Nglanjaran 223.860.000 
Kembanglimus, Borobudur, Magelang 12.600.000 
Kembanglimus, Borobudur, Magelang 24.430.000 
Timbulharjo, Sewon, Bantul 578.198.000 
Ngawu, Playen, Gunung Kidul 75.600.000 
Argomulyo, Sedayu, Bantul 19.700.000 

Total 7.056.788.000 
 

Berbagai program dan pemberdayaan wakaf ini dilakukan mengingat jumlah 

aset-aset Yayasan Badan Wakaf UII non wakaf sekitar Rp 513.418.592.580,56 dan 

aset tanah wakaf sendiri juga cukup besar juga yaitu sekitar 11.669 m2 atau senilai 

Rp. 7.056.788.000,00. Selanjutnya, harta wakaf uang sampai pertengahan tahun 2009 

sejumlah Rp 0,-. Adapun beberapa area tanah wakaf Yayasan Badan Wakaf UII 

menyebar di sejumlah daerah.16  

Secara umum gambaran pengelolaan wakaf di Badan Wakaf UII adalah 

berbasis pemberdayaan masyarakat, memang menjadi urgen ketika upaya 

penggalangan wakaf disesuaikan dengan misi Badan Wakaf UII. Dalam hal ini, 

isntitusi wakaf diarahkan ke usaha-usaha pemberdayaan masyarakat baik sosial 

maupun ekonomi. Pengembangan institusi wakaf di UII sudah dimulai secara 

kelembagaan dengan menformat kelembagaan nazhir dalam divisi pemberdayaan 

masyarakat bukan berbentuk kantor perbendaharaan seperti sebelumnya. Dalam 

konteks tatakelola wakaf pada aspek-aspek pengelolaan wakaf baik penghimpunan, 

produktivitas, maupun pemberdayaan hasil wakaf, terlihat upaya pengelolaan wakaf 

diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat yang bersifat sosial ekonomi. Hal ini 

terlihat dalam pemanfaatan aset wakaf di Playen Gunung Kidul. Di dalamnya, 

penggalangan wakaf baik dari ketiga aspek pengelolaan terlihat saling terintegrasi 

                                                           
16 AD/ART Yayasan Badan Wakaf UII Tahun 2009.   
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dalam rangka upaya memroduktifkan wakaf dari ketiga aspek itu. Artinya, integrasi 

penggalangan wakaf di ketiga aspek pengelolaan wakaf menjadi tidak terhindarkan.17 

Sedangkan pengelolaan wakaf pada nazhir YDSF Surabaya, lebih berwujud 

kepada wakaf dengan uang untuk Al-Qur’an, Al-Qur’an Braille, mobil ambulan, dan 

untuk bangunan masjid dan sekolah. Khusus untuk wakaf berupa uang tunai untuk 

mobil ambulan dioperasikan dengan setidaknya memberikan pendapatan bagi YDSF 

khususnya dari para pemakainya seperti anggota donatur dan masyarakat luas.  

Yayasan Dana Sosial al-Falah (YDSF) didirikan 1 Maret 1987.18 YDSF pada 

awalnya adalah sebagai lembaga penggalangan dan pendayagunaan dana yang 

amanah dan profesional sebagai lembaga pengelola infak dan sedekah yang kemudian 

menjadi lembaga amil zakat dan nazhir. Pada tahun 2009, jumlah donasi yang masuk 

secara keseluruhan termasuk wakaf dengan uang adalah Rp. 30.097.221.688,00 dan 

untuk wakaf dengan uang sebesar Rp. 542.920.500,00.  

 

Tabel. 1.3 

Aset Wakaf Dengan Uang di Nazhir YDSF Surabaya 

RAGAM WAKAF >2009 2009 JUMLAH 
Wakaf Al-Qur’an 264.627.500 60.395.000 325.022.500 
Wakaf Al-Qur’an Braille 50.410.000 60.530.000 110.940.000 
Wakaf Cinta Guru Al-Qur’an 43.985.000 102.641.000 102.641.000 
Wakaf Mobil Ambulan - 60.214.500 60.214.500 
Wakaf Pembangunan Masjid - 100.000.000 100.000.000 
Wakaf Pembangunan Sekolah - 100.000.000 100.000.000 
Total Wakaf  Uang Tunai 359.022.500 542.920.500 901.943.000 

 

Sebagaimana dalam program tatakelola wakaf diatas, pemberdayaan hasil 

wakaf di YDSF Surabaya difokuskan dengan memberikan pelayanan kepada 

masyarakat kota yang terpinggirkan. Salah satunya adalah program penyaluran 

Al-Qur’an Braille untuk tunanetra, program pemberian Al-Qur’an untuk jamaah 

masjid dan mushalla dan program penyiapan ambulan. Dalam program pada bulan 

Ramadhan misalnya, penyaluran Al-Qur’an dan Al-Qur’an Braille terus 

dikembangkan dan sampai merambah Indonesia Timur. Sedangkan untuk ambulan, 

                                                           
17 Huda, “Pengelolaan Wakaf”, 266. 
18 Agus Yanto dkk., Sepuluh Tahun YDSF, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), 20.  
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walaupun sudah ada ambulan lama tapi masih butuh peremajaan sehingga ditambah 

lagi menjadi 3-4 unit. Fungsi ambulan ini sangat penting khususnya dalam konteks 

masyarakat perkotaan selain bisa membantu masyarakat yang membutuhkan juga 

secara ekonomis, unit ambulan ini menghasilkan. Karena apabila unit ambulan ini 

melayani masyarakat yang jaraknya sampai jauh ke luar kota, maka masyarakat akan 

memberikan tambahan finansial untuk hal tersebut. 19 

Program penyaluran wakaf Al-Qur’an bahwa program penyaluran wakaf Al-

Qur’an adalah program wakaf yang diperuntukan bagi penyebaran Al-Qur’an untuk 

jamaah masjid yang tersebar di daerah-daerah melalui para dai yang dibina oleh 

YDSF. Program ini bertujuan untuk memasyarakatkan Al-Qur’an dan gerakan 

membaca Al-Qur’an. Sedangkan program penyaluran Al- Qur’an Braille merupakan 

program yang diperuntukan untuk komunitas tunanetra yang selama ini nyaris 

“terlupakan” untuk dijadikan objek dakwah. Dan beribadah membaca Al-Qur’an tidak 

hanya bagi yang normal saja, saudara-saudara kita yang tuna netra juga mempunyai 

hak yang sama. Dari beberapa program wakaf berupa uang tunai yang 

dikembangkan YDSF, program Al-Qur’an Braille bagi tunanetra memberikan 

support dan implikasi yang besar.20  

Upaya YDSF Surabaya dalam pengembangan wakaf melalui program wakaf 

uang tunai Al-Qur’an dan Al-Qur’an Braille menjadi sangat penting bagi pelayanan 

sosial masyarakat kota yang terpinggirkan. Bahkan, selama ini dianggap tidak ada 

seperti komunitas tunanetra untuk belajar Al-Qur’an. Tentu, program ini sejatinya 

juga membutuhkan tidak hanya dalam aspek pemberdayaan hasil wakafnya saja tetapi 

juga membutuhkan relasi dengan aspek penghimpunan wakaf untuk Al-Qur’an 

Braille dari masyarakat luas. 

Sangat dimaklumi dari tiga nazhir di atas, muncul ragam dalam pengelolaan 

wakaf mereka yang sangat dipengaruhi oleh aspek problematika dalam mengelola 

wakaf. Meskipun demikian, dapat dipastikan eksistensi mereka sebagai nazhir dalam 

mengelola wakaf selama ini perlu mendapatkan apresiasi. Eksistensi dan keragaman 

praktik mengelola wakaf di ketiga nazhir di atas tampak mengemuka yang 

ditunjukkan dengan kemampuan ketiga nazhir dalam menjamin keberlanjutan 

                                                           

19
 Huda, “Pengelolaan Wakaf”, 278. 

20 Ibid., 280. 
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lembaga hingga saat ini. Pesantren Tebuireng telah berusia lebih dari satu abad yang 

agaknya termasuk dari sangat sedikit pesantren tertua yang mampu bertahan. Begitu 

juga Badan Wakaf UII menjadi barometer model kelembagaan universitas dengan 

mengelola wakaf dan mampu bertahan sepadan dengan usia negara ini. YDSF 

Surabaya sebagai lembaga filantropi Islam tertua di Indonesia dibanding lembaga 

yang sejenis lebih dari seperempat abad mengabdi kepada masyarakat. Realitas 

seperti itulah, menunjukkan mereka eksis sampai saat ini dan sangat mungkin 

berhubungan dengan aktivitas-aktivitas pengelolaan wakaf yang mereka kembangkan. 

Dari ketiga nazhir di atas sangat jelas bahwa program, pola dan strategi 

tatakelola wakaf dalam aspek-aspek pengelolaan wakaf sangat bervariasi. Dari sekian 

variasi itu ada mekanisme tatakelola wakaf yang bisa dicermati di ketiga nazhir. 

Keragaman variasi tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam kerangka yang 

lebih luas atau menyeluruh dan lengkap atau dalam hal ini perlu dikembangkan 

rangkaian holistika dalam tatakelola wakaf.21  

Dari berbagai mekanisme kerangka model alternatif tatakelola wakaf dari tiga 

nazhir di atas maka menumbuhkan model tatakelola wakaf secara holistic atau 

menyeluruh baik dalam konteks ketiga aspek pengelolaan wakaf maupun dalam 

konteks substansinya. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1. Bahwa setiap aspek-aspek pengelolaan wakaf baik dalam konteks resource 

management, asset management dan grant management dalam tata kelola 

wakaf, faktor produktivitas menjadi unsur yang penting di dalamnya. Dalam 

hal ini internal tatakelola wakaf produktif menjadi syarat dan dasar dalam 

masing-masing aspek pengelolaan wakaf.  

2. Bahwa dalam setiap aspek pengelolaan wakaf, ia tidak bisa menjadi program 

atau metode tersendiri dan menyendiri. Pengelolaan wakaf sangat mungkin 

bergeser dan beralih dari aspek yang bersifat tunggal mengarah dalam upaya 

membutuhkan aspek-aspek pengelolaan lain. Dalam aspek penghimpunan 

sumber wakaf, jelas tidak bisa dilepaskan dari produktivitas aset dan 

pemberdayaan hasil wakaf. Artinya hubungan dan relasi ketiga aspek 

pengelolaan wakaf menjadi sebuah keniscayaan. Dalam hal ini relationship 

                                                           
21 Ibid., 285. 
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tatakelola wakaf merupakan wahana untuk mempertemukan jalinan di ketiga 

aspek tersebut. 

3. Bahwa dalam konteks resource, asset dan grant management, sejatinya dalam 

realitas pengalaman di ketiga nazhir sangat berkembang dari adanya saling 

ketergantungan pada satu aspek menjadi upaya memadukan dan 

mengintegrasikan di ketiga aspek pengelolaan wakaf. Artinya Integrated 

tatakelola wakaf ini dalam rangka memastikan adanya nuansa keharmonisan 

dan terjaga relasi dengan baik di ketiga rangkaian aspek tata kelola wakaf.  

Gambar. 1. 

Mekanisme Rangkaian Holistika dalam Tatakelola Wakaf 

 

 

 

Rangkaian holistika tatakelola wakaf itulah merupakan ikhtiyar untuk 

menciptakan tatakelola wakaf yang kreatif dan produktif. Muara tatakelola wakaf ini 

mengarah kepada upaya keberlanjutan atau dalam bentuk kesinambungan wakaf baik 

kesinambungan manfaat wakaf, aset wakaf, kelembagaan nazhir dan kesinambungan 

komunitas masyarakat yang menjadi stakeholder nazhir. Rangkaian holistika dalam 

tatakelola wakaf dipahami sebagai serangkaian aktivitas, proses, program dan metode 

pengelolaan wakaf yang merefleksikan kompleksitas, sifat komprehensip dan saling 

ketergantungan antar ketiga aspek pengelolaan wakaf sehingga aktivitas pengelolaan 
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wakaf dengan model rangkaian holistika ini menghasilkan tujuan wakaf dalam bentuk 

dampak atau implikasi positif untuk hasil wakaf bagi mauquf ‘alaih. 

Tujuan utama tatakelola wakaf adalah untuk menjaga kesinambungan, 

keberlangsungan dan kemandirian nazhir dalam mengembangkan wakaf. 

Kesinambungan wakaf dimaknai sebagai kemampuan nazhir untuk mengamankan, 

mengembangkan dan mengelola sumber daya/dana yang memadai sehingga 

memungkinkan untuk memenuhi visi dan misi nazhir secara efektif dan konsisten 

sepanjang waktu tanpa ketergantungan yang berlebihan dari masyarakat. Model 

rangkaian holistika dalam tatakelola wakaf diarahkan dapat meningkatkan 

kesinambungan, keberlanjutan atau sustainability dalam empat hal penting, yaitu: 1) 

kesinambungan dalam manfaat hasil wakaf, 2) kesinambungan dalam aset atau 

finansial wakaf, 3) kesinambungan dalam menjalin komunitas stakeholder wakaf baik 

waqif maupun mauquf ‘alaih, dan 4) kesinambungan dalam kelembagan nazhir.22 

Gambar. 2 

Kesinambungan Rangkaian Holistika Tatakelola Wakaf 

 

 

PENUTUP 

Dari berbagai penjelasan di atas, ikhtiyar menciptakan tatakelola wakaf 

kontemporer adalah dengan melakukan mekanisme secara terintegrasi dan holistik 

                                                           
22 Ibid., 287. 
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dengan melewati tiga aspek penting yaitu resource management, asset management 

dan grant management. Penjelasan ketiga aspek tersebut pada gilirannya 

melahirkan tatakelola wakaf sebagai berikut. 

1. Aspek menghimpun wakaf dari sumber-sumber yang tersedia, baik dari 

masyarakat, perusahaan, maupun pemerintah.  

2. Aspek menciptakan produktivitas aset-aset wakaf yang ada dengan cara 

membangun unit-unit usaha dan ekonomi, pertanian dan perkebunan, 

mengefektifkan bangunan wakaf yang menghasilkan pendapatan bagi 

nazhir (earned income). 

3. Aspek memberdayakan distribusi hasil wakaf untuk masyarakat 

umum/mauquf ‘alaih dengan memaksimalkan program penyaluran 

hasil wakaf yang memberdayakan baik finansial maupun 

nonfinansial seperti pendidikan dan kajian Islam, pelayanan sosial 

dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat bagi kesejahteraan 

mereka.  

Dari ketiga aspek tatakelola wakaf tersebut memunculkan rangkaian holistika 

yang mengarah meningkatkan kesinambungan, keberlanjutan atau sustainability 

dalam empat hal penting, yaitu: 1) kesinambungan dalam manfaat hasil wakaf, 2) 

kesinambungan dalam aset atau finansial wakaf, 3) kesinambungan dalam menjalin 

komunitas stakeholder wakaf baik waqif maupun mauquf ‘alaih, dan 4) 

kesinambungan dalam kelembagan nazhir. 
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