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 ملخص
 

ع منيسيا للناظر دور و وظيفة مهمة في تطوير و تنمية أموال الوقف في أي بقعة و في أي وقت خاصة في إندو

رته و ّرط في إدافوقف و المالحظة أن هذه األدوار و الوظائف لم تجر كما ينبغي. بل يخالف الناظر واجباته مثل إهمال أموال ال

ممتلكات  يحافظ خيرا انتفع الناظر أموال الوقف لمصلحته و ادعى أموال الوقف من ممتلكاته الشخصية. الناظر ينبغي أنأ

افظها إلى ر من حاألوقاف و ينميها و يطورها، يحرم عليه التعدى عليها بأي محاولة غير شرعية، و يؤدي بها تغيير الناظ

عدم  دى الناظر،لعلم لر إلى تنمية أموال الوقف و تطويرها منها : قلة المعرفة و امفسدها. هناك العوامل في عدم قدرة الناظ

خبرة لمهني و القييم افاعلية التوجيهات و اإلرشادات، عدم صالحية تجنيد الناظر، عدم وجود األجور المعينة للناظر، عدم الت

  لدى الناظر، عدم الرقابة من الجهات المسؤولة. 

%  16سبة ن%) يعمل كالناظر بصفة جزئية، و الباقي  80لمي أن أغلب الناظر (يصل نسبة حسب نتيجة البحث الع

% من الناظر  16سبة % من الناظر الفردي أو التقليدي، و ن 66منهم يعمل ناظرا بصفة مهنية. من جهة نوعية الناطر أن نسبة 

قف غلب أموال الونتصور من هذه نتيجة البحث أن أ % من الناظر المؤسسة القانونية. نستطيع أن 18المهني أو الجمعية، و 

  يديرها الناظر التقليدي و غير المهني. 

 ناظر و رفعدرة القو انطالقا من هذه الحالة و واقع الناظر، فاألولوية لنجاح تنمية و تطوير أموال الوقف بتزييد 

ر لناتج و عصلوقف ااهر للوقف و ال سيما في عصر االمستوى المهني، و ال بد أن تبدأ حركة اإلصالح منذ اآلن للمستقبل الب

  المية.ك اإلسوقف النقود. و يلزم للناظر توّفر الشروط منها قدرة اإلدارة العالية و التأهل في معرفة إدارة البنو

 

 

 

Abstract 

Nazhir has a strategic position and function in the management and development of waqf, 
therefore, anytime and anywhere Nazhir is badly needed. In Indonesia Nazhir’s role cannot be 
implemented properly and satisfactorily except in a few places. There are very many Nazhirs that 
cannot function properly and cannot do management of waqf as expected. Many of them 
overlook waqf property, do abusing waqf property for his own sake, or manipulating the wealth 
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of waqf property. So the role of Nazhir has changed from the role of protecting to the role of 
destructing. There are several factors that leads to Nazhir powerlessness of managing and 
carrying out their duties, namely knowledge factor, nurturing factor, recruitment factor, 
remuneration (ujrah factors), competence factor and surveillance factor.  

The Nazhirs who work as part time job are 84%, and they who work full time are only 
16%. Nazhir of individuals and traditional are 66%, Nazhir of professional or organizational are 
16%, and Nazhir of legal entity are 18%. From this figures, it can be concluded that most of the 
waqf properties in Indonesia are generally managed by Nazhir who are not professional. Seeing 
the reality of such Nazhirh problems, the Nazhir quality improvement program which is intended 
to foster Nazhir to be professional Nazhir who have adequate competences is a necessity in order 
to empower waqf in the present and future time, especially in with the orientation of "productive 
waqf" and "cash waqf", which requires new managerial skills and expertise in banking 
administration.  
 

A. PENDAHULUAN  

Pengertian “ Nazhir” dalam kontek wakaf, adalah orang atau sekelompok orang yang 
bertanggungjawab untuk mengurusi. Mengelola, menjaga dan  mengembangkan barang wakaf.  
Nazhir  dapat dilakukan oleh orang yang  berwakaf (al-waqif) atau orang lain yang ditunjuk  oleh  
waqif, atau  mauquf  ‘alaih (orang atau pihak yang menerima hasil wakaf, menurut salah satu  
pendapat madzhab), atau oleh qadli/hakim (pemerintah) apabila si waqif   tidak menunjuknya. 
Apabila waqif menunjuk nazhir kepada beberapa orang   secara berurutan, seperti: saya tunjuk si 
A menjadi nazhir wakaf saya, dan  kalau dia meninggal supaya diganti si  B, dan kalau dia 
meninggal supaya  diganti si C. Maka penunjukan Waqif tersebut harus dipenuhi. Diriwayatkan, 
bahwa ‘Umar bin Khothab, menjadi nazhir harta wakafnya sendiri, kemudian berpesan agar yang 
menggantikannya sebagai Nazhir selanjutnya  adalah Khafshaf (puterinya) selama masih hidup, 
dan seterusnya akan  digantikan oleh  orang-orang  yang  kompeten dari  keluarganya .1  

 

عاشـت  ثـم    يـــه  مـاـة  تلللـه  عنــه  كـان  يلى  أمـر  صـد قتـــه  (اى  وقفـه)  ثم  جعلـــه الى  حـفصـأن  عمــر  رضى  ا
  يليـــه  اولــى  الرأى  مـن  أهلهـــا            

 Apabila waqif tidak menetapkan nazhir, maka diusulkan kepada pemerintah  agar menunjuk 
nazhir.2   

Dalam  masalah  wakaf,   nazhir   memang  tidak   termasuk  salah  satu  rukun  wakaf  yang  
empat, yaitu : 

1. Sighah, yaitu kata atau pernyataan yang menunjukkan kemauan seseorang untuk  
mewakafkan  sebagian harta miliknya, baik secara jelas (shorih), seperti ia mengatakan: saya  

                                                           
1 Diriwayatkan  Abu  Dawud  dalam  Sunan-nya 

 2            Abu Zakariya bin Yahya  Syaraf  An-Nawawi , “Raudlatuat-Thalibin” , 5/ 346,   Syamsuddin Muhammad  
bin  Ah mad  ar-Ramli,  “Nihayatu  al-Muhtaj”,  5/ 398. 



mewakafkan tanah saya ini untuk masjid. Atau dengan samaran (kinayah), seperti ia  
menyatakan: hasil  sewa bangunan ruko saya ini untuk fakir miskin . 

2. Waqif, orang yang ber-wakaf, yang memenuhi syarat, yaitu orang yang memiliki  kesadaran  
penuh (‘aqil), sudah dewasa (baligh), tidak terhalang haknya (ghair mahjur ‘alaih) tidak  
terpaksa (ghair mukrah), dan sebagai pemegang hak milik terhadap barang yang diwakafkan  
(malik ‘ain al-waqf). 

3. Mauquf ‘alaih, yaitu pihak yang menjadi sasaran hasil wakaf, baik perorangan atau  
kelompok orang atau institusi seperti masjid, pondok pesantren, dan lain sebagainya. Sasaran  
penerima hasil wakaf disyaratkan harus sasaran yang baik (jihatu  birrin) dan bukan sasaran  
maksiat (jihatu ma’shiah), dan sifatnya kontinyu. Namun sebagian ulama ada juga yang 
berpendapat, bahwa penyaluran manfaat hasil wakaf boleh juga tidak kontinyu  
(munqathi’ah). 

4. Mauquf, yakni barang yang diwakafkan, dengan syarat barang tersebut dapat diambil 
manfaatnya atau dimanfaatkan menurut syara’, tidak  boleh mauquf itu barang yang dilarang 
oleh syara’(agama), seperti  khamar, kasino, dan  sejenisnya . 
 

Menurut ulama-ulama fikih kontemporer, barang wakaf  boleh berupa uang tunai (waqfu  an-
nuqud),  atau surat-surat berharga  (saham, sukuk, deposito syari’ah, dll.) sebagaimana yang 
sekarang telah diberlakukan. oleh badan-badan wakaf diseluruh dunia, termasuk di Indonesia.3   

 

B. SYARAT  DAN  TUGAS  NAZHIR . 

Siapa yang berhak menunjuk atau mengangkat Nazhir? Para ulama fikih  berbeda pendapat 
dalam masalah hak penunjukan atau pengangkatan Nazhir, secara ringkas dapat dipaparkan 
sebagai berikut: 

 

Madzhab Hanafiyah (Ahnaf) berpendapat bahwa Nazhir boleh dilakukan  oleh Waqif sendiri, 
atau ia menunjuk orang lain sebagai Nazhir. Kalau tidak demikian, maka pemerintah (hakim) 
yang akan menunjuk atau menetapkan Nazhirnya.4   

Madzhab Syafi’iyah terdapat tiga pendapat dalam penunjukan dan  pengangkatan Nazhir; 
(1) oleh Waqif, (2) oleh Mauquf ‘alaih, dan (3) oleh  pemerintah.5    

Madzhab Malikiyah berpendapat, bahwa Waqif tidak boleh menunjuk atau mengangkat 
dirinya sendiri sebagai Nazhir wakafnya, agar tidak memberikan image seakan-akan ia wakaf 

                                                           

-Waqf”,  Majalah  AUQAF,  November  2000 M/ Sya’ban  1421  H. Al-Dr. Isa Zaki, “Mujaz Ahkam al 3        
Amanah  al-Ammah  li  al-Auqaf,  Kuwait. 
Islami wa Adillatuh”, 8/231.-Fiqhu  Al-Zuhaili, “Al-Dr. Wahbah  az 4        
Waqf.-Muhadzab”, 1/ Bab al-Syairozi, “Al-Abu Ishaq Ibrahim as 5        



untuk dirinya sendiri, atau karena lamanya waktu ia akan melakukan hal-hal yang menyimpang 
dari tujuan wakaf.6     

Madzhab Hambaliyah (Hanabilah) mengatakan, bawa yang boleh menjadi Nazhir adalah 
Mauquf ‘alaih apabila ia merupakan seseorang tertentu seperti: Ahmad atau Agus. Apabila 
Mauquf ‘alaih itu terdiri dari beberapa  orang terentu, maka masing-masing  mareka  menjadi 
Nazhir  sesuai  dengan  bagian wakaf yang ditetapkan untuknya. Tetapi apabila wakaf tersebut 
untuk  orang-orang yang tidak tertentu, seperti; orang-orang fakir, atau orang-orang  miskin, atau 
para ulama, atau mujahidin atau wakaf untuk fasilitas umum, seperti; mesjid, madrasah, pondok 
pesantren, maka yang menjadi Nazhi  adalah pemerintah atau yang mewakilinya.7      

Mayoritas ulama Sunny menetapkan syarat-syarat nazhir sebagai berikut: 

1. Islam (al-Islam), sebab nazhir merupakan suatu kekuasaan, dan tidak layak orang kafir 
memegang jabatan membawahi urusan orang muslim. 

2. Berakal sehat (al-‘Aql) sehingga tidak sah apabila orang gila menjadi nazhir. 
3. Dewasa (al-Bulugh), dan tidak sah mengangkat anak kecil (belum  dewasa) menjadi  

nazhir. 
4. Adil (al-‘Adalah), dalam arti menjaga diri dari perbuatan dosa besar dan atau 

membiasakan perbuatan dosa kecil, seta amanah/ juju dan bertanggungjawab, sehingga 
tidak boleh mengangkat orang yang  suka berbuat dosa dan tidak jujur menjadi nazhir . 

5. Mampu (al-Kafa’ah), dalam arti seorang nazhir harus dapat melakukan tugas-tugas 
kenazhirannya secara professional dan kompeten.8  

Dilingkungan empat madzhab (Hanafiyah/Ahnaf, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanbaliyah/ 
Hanabilah) terdapat perbedaan pendapat tentang “syarat adil “ bagi nazhir. Menurut madzhab 
Hanafiyah, Malikiyah dan Hambaliyah,  menyatakan tidak perlu adanya syarat adil bagi nazhir, 
tapi cukup dengan syarat “amanah”.9 Tetapi madzhab Syafi’iy mengharuskan adanya syarat adil  
bagi Nazhir.10   

Dalam UU No. 41 Th. 2004 Tentang Wakaf, dijelaskan bahwa Nazhir  ada  tiga  macam: 
1. nazhir perorangan . 
2. nazhir organisasi. 
3. nazhir badan hukum . 

  
Nazhir perseorangan disyaratkan sebagai berikut : 

                                                           

Islamiyah”, Majalah -Madzahib al-Waqf ‘ala Dlau’ al-hammad Ibrahim Janati, ”Fiqhu alAyatullah Mu6       
AUQAF, op.cit. 
8/231. -Zuhaili op.cit -Az 7        
8 An-Nawawi, op.cit, 6/313, Muhammad bin Arofah Ad-Dasuqi “Hasyiah ad-Dasuqi” - 4/ 452, Mansur bin Yunus  
al-Bahwati “Kasyaf al-Qina’” - 2/458. 
           9Az-Zuhaili, op.cit - 8/232, Ala’uddin Muhammad bin Ali al-Hasfaki, “Durru al-Mukhtar” -3/421, 
Muhammad as-Syarbini, “ Mughni al-Muhtaj” - 2/293. 
          10 Kifayatu al-Ahyar - 1/197. 



1. Warga Negara Indonesia. 
2. Beragama Islam. 
3. Dewasa. 
4. Amanah. 
5. Mampu secara jasmani dan rohani . 
6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum . 
 

Sedangkan nazhir organisasi, disyaratkan: 

1. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir pereseorangan 
sebagaimana tersebut di muka. 

2. Organisasi yang bergerak di bidang social, pendidikan, kemasyarakatan dan/ atau  
keagamaan Islam. 

 

Nazhir  badan  hukum, disyaratkan agar supaya : 

1. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi  persyaratan nazhir  perseorangan 
seperti  tersebut  di muka. 

2. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  yang  
berlaku. 

3. Badan hukum yang bersangkutan  bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, 
dan/ atau keagamaan Islam. (UU No. 41 Th. 2004,  pasal 9 – 10). 

Dicantumkannya syarat “ke-Indonesiaan” bagi nazhir perorangan,  nazhir organisasi, maupun  
nazhir badan hukum dalam UU No. 41 Th. 2004 tersebut  memang  tidak  berdasarkan  ketentuan 
hukum fikih madzhab manapun, tetapi atas alasan/pertimbangan protektif dan semangat  
nasionalitas, agar jangan sampai terjadi hilangnya aset wakaf dibawa kabur oleh nazhirnya yang 
bukan warga negara Indonesia, atau oleh organisasi atau oleh badan hukum yang diluar  
kewenangan pemerintah Indonesia untuk menindaknya. Hal itu tidak dilarang, dalam rangka  
perlindungan aset-aset wakaf, karena seperti diketahui bahwa umumnya hukum wakaf adalah  
ijtihadi (didasarkan  ijtihad), dan membuka peluang kepada umat Islam untuk menalarnya sesuai  
dengan tujuan dan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan syari’a. 

Prof.  Musthafa  az-Zarqa’  menegaskan : 

                           لــرأى  فــيهــا  مجـــا ل.           لقيـــاسـة ,  ,ان  تفــاصـــيل أحـكام  الوقــف  المـقررة  فى  الفـقه  هى  جمــيعا  اجـتهــاديـة

     (Sesungguhnya  rincian-rincian hukum wakaf yang ditetapkan dalam fikih, semuanya  
berdasarkan hasil ijtihad dan qiyas, karenanya masih banyak peluang untuk dikaji secara nalar).11   

Tugas dan kewajiban nazhir menurut hukum fikih dalam garis besarnya adalah melakukan 
segala hal yang barkaitan dengan perlindungan terhadap barang wakaf, penjagaan terhadap 
kemaslahatannya dan pengembangan kemanfaatannya. Secara lebih rinci dapat diuraikan  
sebagai berikut : 

                                                           

          11 Dr. Musthafa  az-Zarqa’, “Ahkam Al-Auqaf “  - 1/15 . 



1. memberdayakan barang wakaf, dengan melakukan penjagaan dan perbaikan untuk  
melindungi barang wakaf dari kerusakan dan kehancuran, agar tetap memberikan   
manfaatnya sebagaimana yang menjadi maksud wakaf  tersebut. 

2. melindungi hak-hak wakaf, dengan melakukan pembelaan/advokasi dalam menghadapi  
sengketa hukum, atau penggusuran dan perampasan, demi menjaga kelestarian dan  
kemanfaatan  wakaf  untuk  kesejahteraan  masyarakat . 

3. menunaikan hak-hak mauquf ‘alaih, dengan menyalurkan  hasil  wakaf  kepada yang berhak, 
dan tidak menundanya kecuali karena keadaan darurat atau ada alasan-alasan syar’iyah yang  
benar. 

4. melaksanakan syarat-syarat waqif, dan tidak boleh menyalahi syarat-syarat  tersebut kecuali 
dalam situasi dan kondisi yang khusus yang sulit dihindari, seperti dalam penunjukan nazhir  
perorangan yang tidak mungkin dilakukan, karena tidak memenuhi syarat kenazhiran.  
(Raudlatu at-Tholobin V/348, Hasyiah Ibnu ‘Abidin III/520, Mawahib al-Jalil VI/40) 

 

Disamping itu, nazhir dilarang melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah dan  
kecurigaan, seperti : 

1. menyewakan barang wakaf kepada dirinya sendiri atau keluarga dekatnya (anak-anak atau  
istrinya). 

2. menggadaikan barang wakaf atau meminjamkan harta wakaf kepada orang lain yang  tidak  
dijamin keamanannya, karena hal-hal tersebut dapat menyebabkan lenyapnya atau rusaknya  
barang wakaf . 

3. bertempat tinggal dirumah atau tanah wakaf tanpa membayar sewanya, kecuali karena 
darurat atau alasan lain yang dapat  dipertanggungjawabkan (seperti karena kemiskinan atau 
adanya bencana alam, dan nazhir membutuhkan penampungan sementra).12   
 
 
C. PENGGANTIAN  NAZHIR .  

Nazhir, adakalanya diangkat dan / atau ditunjuk oleh Waqif dan boleh jadi diangkat oleh al-
adli/al-hakim (pemerintah atau yang diberi mandat). Baik Waqif maupun Pemerintah dapat  
memberhentikan Nazhir dengan alasan-alasan tertentu, seperti ketidakmampuan melaksanakan  
tugas, ketidak jujuran, usianya sudah terlalu tua, atau karena diketahui suka berbuat maksiat 
(fasiq). 

Pendapat madzhab fikih (Hanafiyah/Ahnaf , Malikiyah , Syafi’-iyah dan Hambaliyah/ 
Hanabilah) dalam masalah ini berbeda-beda. 

1) Hanafiyah  
Apabila Nazhir itu diangkat oleh Waqif, maka Waqif boleh memberhentikannya, kapan  
saja ia menghendaki, baik Nazhir tersebut melakukan kesalahan atau tidak, karena  

                                                           

          12 Al-Bahwati,  op. cit  - 2 / 455, ad-Dasuqi, op.cit - 4/89, Muhammad  Amin  bin  Umar bin Abdulaziz  (Ibnu  
Abidin)  “Raddu  al-Muhtar ‘ala  Ad-Durr  al-Mukhtar” (Hayiyah Ibnu ‘Abidin) - 3/ 580. 
 



kedudukannya tidak lain sebagai “wakil” dari si Waqif. Ini menurut pendapat Abu Yusuf 
(salah seorang murid utama Imam Abu Hanifah), tetapi menurut Muhammad bin Hasan  
(murid yang lain dari Abu Hanifah), Waqif  tidak boleh memberhentikan Nazhir, karena 
Nazhir itu bukan wakilnya Waqif. Namun umumnya madzhab Hanafiyah dalam masalah 
ini mengikuti pendapat Abu Yusuf. 

Dan pemerintah tidak boleh memberhentikan Nazhir yang diangkat oleh Waqif kecuali  
apabila jelas-jelas melakukan kesalahan atau tidak mampu lagi melaksanakan tugas - 
tugasnya dengan baik. Sebaliknya Waqif tidak boleh memberhentikan Nazhir yang  
diangkat oleh Pemerintah, karena Nazhir tersebut bukan berfungsi sebagai wakilnya 
Waqif.13   

2) Malikiyah : 
Waqif berhak memberhentikan Nazhir secara mutlak walaupun ia tidak mensyaratkan 
demikian ketika mengangkatnya, karena status Nazhir adalah wakil dari Waqif, dan  
orang yang mewakilkan berhak memberhentikan orang  yang  mewakilinya. Pendapat ini  
didukung oleh umumnya ulama Malikiyah, dan  sebagian besar ulama Syafi’iyah, juga  
pendapat Abu Yusuf dari Hanafiyah.14   

3) Syafi’iyah  :  
Waqif, berhak memberhentikan Nazhir dan menunjuk gantinya kapan saja, sebagaimana 
seorang yang mewakilkan berhak memberhentikan wakilnya. Imam al-Baghawi, an-
Nawawi dan ar-Rafi’i berpendapat, bahwa apabila Nazhir melakukan pelanggaran/peng         
khianatan atau ketidak-mampuan menjalankan tugasnya maka pemerintah berhak 
memberhentikannya dan mengangkat penggantinya15.  

4) Hambaliyah / Hanabilah . 
Waqif tidak dapat begitu saja dapat memberhentikan Nazhir yang telah diangkatnya, 
kecuali apabila Waqif telah menetapkan  syarat  untuk  dirinya (dapat memecat Nazhir 
wakafnya). Dan apabila Nazhir itu meninggal pada saat Waqif masih hidup, makaWaqif  
tidak dapat mengangkat Nazhir penggantinya, tanpa ada syarat sebelumnya, dan tugas  
penggantian Nazhir beralih ketangan pemerintah atau lembaga yang mewakilinya).16 

Pemberhentian  Nazhir,  menurut  UU-RI  No. 41 Th. 2004,  Pasal  45, ayat  (1) – (3), sebagai  
berikut  :  

                                                           

            13 Ibnu Abidin, op.cit. - 4/426. Ibnu Najim “Al-Bakhru Ar-Ra’iq” - 5/ 259. Abduljalil Abdurrahman  ‘Asyub, 
”Kitab  al-Waqf “ :  229.  
           14 Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman ( Al-Khathab ), “ Mawahib  al-Jalil”, - 6/ 39, 
An-Nawawi,  op.cit -  5/ 349. 
           15 Abu Zakariya bin Muhammad al-Anshori, “Asna  al-Mathalib” - 2/ 472 - 473. Muhammad Qadri Phasa,  
“Qa nun  al-‘Adli wa  al-Inshaf “ : 399. 
          16 Abul Hasan Ali  bin Sulaiman al-Mardawi,  “Al-Inshaf fi  Ma’rifati  ar-Rjih  min  al-Khilaf” -  7/ 10,  Qadri  
Phasa : ibid   :  399. 



(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan 
diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan : 
a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan. 
b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  

yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum. 
c. atas permintaan sendiri . 
d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan  

larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan  
hukum  tetap. 

(2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. 

(3) Pengelolaan dan pengembangan  harta benda  waka yang dilakukan  oleh  Nazhir  lain  
karena pemberhentian dan penggantian Nazhir dilakukan dengan tetap  
memperhatikan  peruntukan  harta  benda  wakaf  yangt  ditetapkan dan  tujuan  serta  
fungsi  wakaf.  

 

Masalah   pemberhentian  dan  penggantian  ini  lebih  rinci   diatur dalam  Pearturan  Pemerintah  
No. 42  Th. 2006  Tentang  Pelaksanaan  UU  No  41  Th. 2004.  Pasal : 5 sampai dengan  Pasal: 
14 antara  lain  dinyatakan  : 

Pasal : 6 . 

(1) Apabila diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana  
dimaksud dalam  Pasal 5. maka  Nazhir  yang  harus melaporkan ke Kantor  Urusan 
Agama, untuk  selanjutnya  diteruskan  kepada  BWI paling  lambat 30  (tiga  puluh)  
hari  sejak tanggal berhentinya Nazhir perseorangan,  yang  kemudian   pengganti  
Nazhir  tersebut  akan  di  tetapkan  oleh  BWI . 

(2) Apabila  Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun  sejak AIW (Akte  Ikrar  Wakaf)  
dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri  
maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk  
pemberhentiandan penggantian Nazhir.   
   

Apa yang dilakukan oleh BWI dalam pemberhentian dan penggantian di sini pada  
hakikatnya  adalah  representasi  dari  pemerintah.   

 

D. PEMBERDAYAAN  NAZHIR. 

Seperti  telah  dikatakan  dimuka, bahwa  Nazhir  mempunyai  posisi  dan  fungsi  yang  
strategis  dalam  pengelolaan  dan  pengembangan  wakaf,  kapan  saja   dan   di  mana  saja .  
Namun  dalam kenyataannya  selama  ini  (khususnya  di  Indonesia),  peran  Nazhir  belum  



dapat dilaksanakan dengan baik dan memuaskan kecuali di beberepa tempat saja, malah banyak 
sekali Nazhir yang tidak berfungsi dan tidak dapat melakukan pengelolaan wakaf sebagaimana  
yang diharapkan.  

Abdurahman‘Asyub menyebutkan peranan dasar Nazhir adalah: menjaga, mengurus, 
memproduksikan,  serta mengelola hasil wakaf tersebut, serta mendistribusikan hasil-hasil itu   
kepada mauquf  ‘alaih dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.17  

Tetapi banyak sekali prilaku Nazhir yang tidak hanya sebatas buruk dalam pengelolaan 
wakaf yang diamanatkan kepadanya, tapi sudah lebih jauh mengecawakan lagi, seperti 
menterlantarkan barang wakaf, atau menyalahgunakan aset harta benda wakaf untuk  
kepentingan diri sendiri, atau memanipulasi kekayaan harta benda wakaf, sehingga peranan 
Nazhir berubah dari peran melindungi menjadi  peran  merusak, atau kita meminjam  istilah Abu 
Zahrah,   " 18   18." مـن يد أمــينـة  صــارت يــدا معـــتديــة) 

Kalau kita amati lebih cermat lagi, bahwa ketidakberdayaan Nazhir dalam melaksanakan tugas  
pengelolaan wakaf tersebut disebabkan beberapa faktor: 

1) Factor  pengetahuan. 
Banyak sekali Nazhir yang  tidak memiliki kefahaman tentang perwakafan, termasuk  
tentang tugas-tugas dan kewajiban kenazhiran. Terbatasnya pengetahuan menjadi sebab 
lemahnya kreativitas dan kompetensi pengelolaan wakaf  

2) Faktor pembinaan. 
Selama ini, upaya-upaya pembinaan terhadap Nazhir sangat minim, baik oleh  
pemerintah (Kementerian Agama) atau oleh lembaga-lembaga dan organisai Islam yang 
ada dalam masyarakat. Masalah Nazhir wakaf sepertinya masih belum masuk dalam  
agenda pemberdayaan umat. Banyak Nazhir yang sampai meninggal dunia belum  
pernah tersentuh oleh pembinaan tugasnya .  

3) Faktor  recruitment. 
Pengangkatan Nazhir banyak yang dilakukan atas dasar “siapa yang mau“ dan atas  dasar 
“siapa yang mampu” Bahkan tidak sedikit jabatan Nazhir wakaf ini menjadi “warisan” 
(si ayah yang menjadi Nazhir, apabila meninggal, otomatis kenazhirannya diganti oleh 
salah seorang anaknya atau keluarganya yang  mau), tanpa melalui proses administratif 
apapun, tanpa kualifika si dan tanpa kompetensi  

4)  Faktor imbalan (ujrah). 
Dalam sejarah perwakafan di Indonesia selama ini  belum ada aturan standard tentang  
imbalan atau upah Nazhir, baik secara  nominal atau prosentase. Kalaupun  ada sebagian  
Nazhir yang menerima upah bulanan atau tahunan atau musiman, itu semata-mata atas  

                                                           

          17 Abdurrahman “asyub, op.cit : 194. 
          18 Abu Zahrah op.cit : 360. 



dasar kebijakan waqif atau lembaga setempat. Pada umumnya imbalan  atau upah  yang 
diterima oleh Nazhir itu sangat rendah sekali sehingga tidak memberi daya motivasi  
kepada Nazhir untuk bekerja dengan lebih baik dan dengan semangat lebih tinggi. 
Selama ini Nazhir lebih banyak bekerja secara dan sambilan. 

5) Faktor kompetensi . 
Sebagian besar Nazhir tidak diangkat berdasarkan keahlian (profesinalitas) dan 
pengalaman, tetapi lebih banyak diangkat berdasarkan kepercayaan dan kedekatan 
personal. Banyak harta benda wakaf  berupa tanah pertanian yang Nazhirnya bukan  ahli  
atau berpengalaman dalam pertainan, juga banyak Nazhir dalam wakaf pendidikan  yang 
tidak faham tentang dunia pendidikan, sehingga tidak ada kreativitas yang mendorong 
kemajuan pengelolalaan dan pendayagunaan aset wakaf secara optimal,  yang akibatnya 
tujuan wakaf tidak dapat dicapai dengan semestinya.   

6) Faktor pengawasan . 
Nazhir pada hakikatnya bekerja sebagai wakil dari orang lain, apakah  orang lain berupa 
Waqif atau Hakim/Qadli (pemerintah), maka seharusnya Nazhir bertanggung jawab 
kepada orang atau pihak yang memberinya mandat itu. Dalam kenyataannya Nazhir 
kurang memperhatikan kewajibannya, bisa jadi karena ia kurang mengerti kewajiban  
tersebut, atau bisa jadi karena ia memang lalai dan sengaja tidak memperdulikan 
kewajiban tersebut, dan lebih parah lagi karena tidak ada pihak yang mengawasi 
kinerjanya dan membetulkan kesalahannya. 

Akibatnya, banyak terjadi perubahan status wakaf atau perubahan peruntukan wakaf  
yang menyimpang dari maksud semula, seperti wakaf untuk mushalla berubah menjadi 
bangunan ruko (rumah toko), atau wakaf tanah untuk pendidikan berubah menjadi  
bangunan rumah atas nama pribadi. 

        Padahal kalau kita menangkap pesan khalifah ‘Umar bin Khathab dengan cermat  tentang  
penggantian Nazhir wakafnya, setelah ia wafat adalah Hafshah (puterinya) selama Hafshah  
masih hidup, dan selanjutnya digantikan ثم يلـيه اولى الرأى من أهـلهـا "      
(kemudian Nazhir itu digantikan oleh orang yang mempunyai kemampuan  nalar atau yang 
memiliki kompetensi dari  keluarganya).19  Kata-kata “uli ar-ra’yi“ menunjukkan  bahwa  orang  
yang layak ditunjuk sebagai Nazhir adalah orang yang mempunyai wawasan dan kemampuan 
tentang perwakafan.  
Sebagai ilustrasi kondisi Nazhir di Indonesia, dapat dikemukakan hasil teruan dari penelitian/ 
survey Pusat Bahasa dan Budaya UIN (Universitas Islam Negeri) Syarif Hidayatullah Jakarta 
tahun 2006, terhadap 500 responden Nazhir di 11 Propinsi sebagai  berikut : 
        Mayoritas Nazhir bekerja untuk harta wakaf secara sambilan (pengisi waktu) sebanya 84 %, 
dan yang bekerja secara  penuh 16%. Nazhir perorangan dan secara tradisional 66 %, Nazhir 
organisasi dan professional 16%, dan Nazhir berbadan hukum ada 18%. Dari gambaran ini, dapat 
                                                           

              19 Sunan  Abu  Dawud. 



disimpulkan bahwa sebagian besar harta benda wakaf di Indonesia pada umumnya dikelola oleh  
para Nazhir  yang  tidak  professional. 
        Melihat realitas kenazhiran seperti tersebut, maka program peningkatan kualitas Nazhir  
menjadi Nazhir-nazhir yang profesional dan memiliki kompetensi yang memadai adalah  
menjadi suatu keniscayaan dalam rangka pemberdayaan wakaf masa sekarang dan masa  
mendatang, apalagi dengan menguatnya orientasi “wakaf produktif” dan “wakaf  tunai”, yang  
membutuhkan kemampuan managerial baru dan keahlian dalam administrasi perbankan. 

BWI (Badan Wakaf Indonesia), bekerjasama dengan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 
Kementrian Agama RI dan lembaga-lembaga lain yang terkait, seperti LKS-PWU (lembaga 
keuangan syari’ah penerima wakaf uang), dan LPPI (Lembaga Pengembangan Perbankan 
Indonesia) sedang bekerja menangani masalah kenazhiran ini, melalui beberapa langkah, antara 
lain; seminar nasional dan internasional, lokakarya Nazhir, pelatihan/pelatihan, penertiban 
administrasi kenazhiran, penggantian Nazhir,  dan lain-lain, dengan harapan dalam jangka waktu  
antara 5 – 10 tahun lagi pemberdayaan Nazhir ini akan terwujud. 

 

PEMBERIAN  IMBALAN  UNTUK  NAZHIR. 

      Umumnya para ulama fikih (jumhur  al-ulama’) dari  berbagai  madzhab menyetujui  
pemberian imbalan kepada Nazhir yang mengelola harta  benda wakaf, meskipun  ada  
perbedaan  di  antara  mereka tentang jumlah  imbalan yang  diberikan,  dan  dari  mana  dana  
imbalan  itu  dikeluarkan.Yang  menjadi rujukan  dalil  mereka  antara  lain  pernyataan  Umar 
bin  Khathab  dalam pengelolaan  wakafnya  : 

 " الجنـاح على من وليـها أن ياكل منها بالمعـوف وأن يطعـم صديقا                 

                                  غـير متمـول منـها "                                      

         (Tidak dilarang  bagi orang yang mengurusinya (Nazhir)  untuk  mengambil  makan  dari  
(hasil) harta wakaf dengan cara yang baik, atau untuk memberi jamuan  kepada temannya,  tanpa 
maksud mengambil kekayaan dari harta wakaf itu ).20     

         Ulama fikih dalam madzhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, maupun Ahnaf 
(Hanafiyah), sepakat kalau Nazhir menerima imbalan sesuai upah standar (ujrah al-mitsl) atau 
lebih. Hanya saja diantara mereka ada perbedaan tentang pemerimaan imbalan tersebut (apalagi  
yang melebihi upah stardard) apakah dapat  langsung  menerima  atau  langsung mengambil, atau 
harus menunggu ketentuan nominalnya dari Waqif atau dari Hakim dan dari mana dana tersebut  

                                                           

          20 Shohih  al-Bukhari , Shahih  Muslim, Sunan Turmudzi. 



diambil, apakah dari baitul maal atau dari hasil bersih harta wakaf tersebut. Lebih jelas dan lebih  
luasnya lagi dapat dipelajari dari kitab-kitab atau karya-karya yang membahas masalah ini.21    

         Dalam UU-RI No. 41 Tahun 2004, Pasal 12 dinyatakan : Dalam  melaksanakan tugas  
sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 11. Nazhir dapat menerima imbalan dari  hasil bersih atas 
pengelolaan  dan pengembangan  harta benda wakaf yang besarnya tidak  melebihi 10% (sepuluh  
persen). 

        Abu Zahrah mengatakan, bahwa ketentuan 10% dari hasil bersih pengelolaan dan  
pengembangan harta wakaf  untuk  imbalan Nazhir  itu  tidak  mempunyai  dasar  fikih  yang  
dapat  dijadikan pegangan, kecuali apabila 10%  itu dianggap  sebagai upah standard (ujrah  al-
mitsl) atau kebiasaan (al-‘urf). Dalam prakteknya di Mesir, ketentuan 10% sering dilanggar,  
sebab  prosentasenya tidak diambil dari  hasil bersih  tapi  dari  hasil  kotor sebelum  dipotong  
pajak dan lain-lain, dan  ditambah lagi dengan  tunjangan  ini dan itu, sehingga imbalan  tersebut  
bias men-jadi  15%  atau lebih.22    

       Masalah yang timbul kemudian adalah bagaimana jika harta benda wakaf tersebut hasilnya 
sangat sedikit sekali atau malah tidak  memberi hasil  apa-apa, seperti harta benda wakaf berupa 
tanah musola  atau  tanah  pemakaman di desa-desa maka dari mana imbalan tersebut  diambil ?  
Apakah Nazhir  harus  bekerja  dengan  sukarela (tabarru’) seperti  yang umumnya  terjadi  seka-
rang, atau Nazhir harus tetap  dicarikan imbalan yang wajar dari kas lembaga lain, baik  
pemerintah atau swasta (yayasan-yayasan)? Apa lagi  untuk  para Nazhir yang  kondisi ekono-
minya sangat  memerlukannya (muhtaj).واللـــه  أعـــــلم  با لصواب 
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