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Abstrak 

 

Artikel ini mengkaji tentang potensi tanah wakaf yang ada di Indonesia, potensi tanah wakaf 

yang dapat memberikan kemaslahatan bagi umat banyak, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, 

kesehatan, dan sosial lainnya. Dalam tulisan ini dijelaskan beberapa jumlah tanah wakaf yang 

ada di Indonesia yang tercatat di Kementerian Agama (Kemenag) maupun di Badan Wakaf 

Indonesia (BWI).  Tanah ini dapat dijadikan sebagai implementasi peduli sosial bagi  

perorangan, para aghniya, lembaga sosial, investor nasional maupun internasional yang tertarik 

untuk mengembangkan perwakafan. Tanah wakaf di Indonesia memiliki potensi besar untuk 

dikembangkan dalam jangka panjang, tanah wakaf di Indonesia terkumpul dari  wakif 

perorangan, organisasi, maupun badan hukum.  

 Badan wakaf Indonesia sedang memproses kerjasama dengan beberapa lembaga dan 

investor nasional maupun asing untuk menindaklanjuti bagaimana menghidupkan aset-aset tanah 

wakaf di Indonesia yang perlu diproduktifkan dengan optimal.   Jalinan kerjasama ini antara lain 

dengan Islamic Development Bank (IDB), Qatar Charity, Lembaga Wakaf Kuwait, Pasiad Turki, 

Lembaga Wakaf NewZeland, Bruna. Di Indonesia dengan Kementerian Perumahan Rakyat 

(Kemenpera) dengan mencetuskan undang undang perumahan yang telah memuat pasal pasal 

terkait dengan pembangunan rumah susun sewa diatas tanah wakaf, dengan PT Francisca untuk 

penjajagan pembangunan tower di atas tanah wakaf Tanah Abang Jakarta, dengan PT SAL  

pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Serang Banten. 

Aset tanah wakaf saat ini yang dilaporkan melalui pendataan oleh Badan Pusat Statistik 

(BPS) melalui kegiatan survey potensi desa (Podes,  2000) menunjukkan luas total tanah wakaf 

di Indonesia seluas 483 ribu ha. Sedangkan tahun 2002 di Kantor Kementerian  Agama baru 

menyelesaikan pendataan seluas 154 ribu ha, dan pada tahun 2010 ini meningkat dengan 

pencapaian luas yang terdaftar seluas 270 ribu ha. 

 

Kata kunci:  Wakaf, Wakif, Nazhir, Maukuf alaih,  Peruntukkan, Potensi, Memproduktifkan. 

 

 

A. Pendahuluan 

 

Luas tanah di Indonesia dibandingkan dengan luas Negara Cina, India, dan Russia relatif 

lebih kecil, tetapi dibandingkan dengan luas tanah Negara Negara eropa relative lebih luas.  

Indonesia terdiri dari pulau pulau yang banyak sekali, adapun pulau pulau yang besar adalah 

Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua.  Negara Indonesia memiliki satu kesatuan 
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yang utuh yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sistem pemerintahan 

NKRI menyerupai negara federal yang di modifikasi. Pelaksanaannya didasrkan atas undang-

undang dan peraturan yang berlaku. Sistem ini disebut otonomi daerah, yang hingga saat ini 

masih dalam taraf pembelajaran dalam implementasinya. Setiap kepala daerah dipilih secara 

langsung oleh rakyatnya. 

Dalam kajian Islam konsep wakaf menjadi salah satu instrumen yang berlaku bagi bangsa 

Indonesia dan diatur oleh Peraturan Perundang-undangan.  Peraturan perundangan ini semakin 

berkembang dan semakin sempurna sesuai dengan perkembangan NKRI ini, yaitu mulai dari 

masa penjajahan, orde lama, orde baru, dan orde reformasi. Peraturan perwakafan sudah ada 

pada masa penjajahan, dan berkembang terus pada  masa orde lama, orde baru, dan pada 

akhirnya pada orde reformasi menjadi undang undang, ialah UU. No. 41 2004 dan PP.No.42 

2006. Kemudian anggota pleno diangkat oleh presiden, dan susunan pengurusnya yang terdiri 

dari badan pertimbangan, pengurus harian, dan devisi devisi disusun dan di SK kan melalui 

musyawarah mufakat rapat pleno. Secara khusus wakaf tanah sudah diatur sejak masa 

penjajahan, umumnya diperuntukkan pembangunan mesjid dan pemakaman.  Hal ini berlaku 

hingga masa orde baru.  Kemudian pada masa orde reformasi pengelolaan tanah wakaf bagi 

kesejahteraan umat diatur dalam undang undang.  

Secara historis, peraturan wakaf di Indonesia terhitung sejak masa Hindia Belanda, 

transformasi pada masa kemerdekaan sampai dengan terbitnya  peraturan pemerintah no. 28 

tentang perwakafan tanah milik. Salah satu yang melatar belakangi terbentuknya peraturan ini 

sebagai akibat terjadinya persengketaan mengenai tanah wakaf karena tidak jelasnya status tanah 

wakaf dalam pemerintahan di Indonesia.  Sekaligus saat itu menjadi bukti jika di Indonesia 

mayoritas penduduknya beragama islam. Saat ini peran wakaf terutama potensi wakaf tanah 

menjadi bagian dari sebuah wacana yang sangat menarik dan mempunyai prospek ekonomi yang 

tinggi di Indonesia. Beberapa sumber menunjukkan potensi tanah wakaf terutama di daerah-

daerah yang memiliki peluang yang signifikans untuk bisa dikembangkan,  kearah yang lebih 

baik lagi terutama potensi tanah-tanah wakaf yang ada di daerah pusat bisnis di kota kota besar. 

Bahkan tanah wakaf yang diatasnya telah dibangun masjid pun dilengkapi dengan pusat pusat 

bisnis yang lebih produktif misalnya ruang serbaguna, pertokoan, dll.  Selanjutnya tanah wakaf 

yang ada baik di perkotaan maupun di pedesaan mempunyai peluang diproduktifkan sebagai 

sector modern maupun sebagai sektor pertanian. Disektor modern misalnya gedung perkantoran, 
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hotel, mall, rumah sakit, apartemen, dll. Sedangkan disektor pertanian dan kehutanan, misalnya 

usaha perkebunan kelapa sawit, sengonisasi, pertambangan, usaha tambak, dll.    

Potensi tanah wakaf di Indonesia sangat prospektif. Pada tahun 2003 pusat penelitian CSRC 

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah melakukan penelitian terkait dengan hal ini. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa data wakaf tanah di Indonesia yang teridentifikasi seluas 154 ribu 

ha oleh Kemenag, dapat diperkiraan mempunyai nilai uang sekitar 590 triliyun rupiah. Tanah ini 

dikelola oleh nazhir  perorangan, organisasi, dan badan hukum, diantaranya pemerintah, yayasan, 

kelompok masyarakat, organisasi social dan.    

Badan Wakaf Indonesia bekerjasama dengan Kemenag mulai mendata tanah wakaf yang 

berpotensi untuk diproduktifkan.  Tanah ini ada di wilayah perkotaan minimal 2000 m2  dan di 

daerah pedesaan minimal 5000 m2.      

 

B. Potensi Aset Tanah Wakaf di Indonesia 

 

Bagian ini akan dibahas potensi tanah wakaf dan potensi pengelolaan atas tanah wakaf 

tersebut. 

 

1. Potensi Tanah Wakaf 

Potensi Tanah Wakaf di Indonesia sungguh sangat besar. Tak heran jika Presiden Islamic 

Development Bank (IDB), Ahmed Mohamed Ali, menyatakan, Badan Wakaf Indonesia (BWI) 

berpotensi menjadi pusat gerakan wakaf di kawasan Asia Tenggara. IDB juga menyarankan agar 

BWI mendirikan Bank Wakaf Khusus untuk negara-negara di wilayah ASEAN.  Pernyataan ini 

diungkapkan oleh Presiden IDB saat menerima kunjungan pengurus BWI Pusat pada tahun 

20091. Negara Indoensia memiliki keunggulan besar dalam kepemilikan harta benda wakaf 

dalam bentuk tanah wakaf.   Maraknya tanah wakaf saat ini yang terkumpul di Indonesia menjadi 

target besar bagi lembaga wakaf asing, para pengusaha di Indonesia maupun asing, perbankan 

islam maupun non islam, dan negara-negara maju untuk memproduktifkannya.  

Saat ini di Indonesia sedang berupaya memulai memilirkan untuk memproduktifkan tanah 

wakaf yang sudah jelas status hukumnya. Sudah barang tentu perhatian pada harta wakaf lainnya 

seperti pemeliharaan asset berupa gedung gedung, tempat peribadatan, perkeebunan, tambak, 

                                                           
1 Dokumentasi Badan Wakaf Indonesia saat kunjungan ke IDB dan Negara-negara Timur Tengah  pada bulan 

Maret 2009.   
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usaha rumah sewa, dll tetap menjadi prioritas yang bersifat rutin. Disamping itu juga dilakukan 

berbagai upaya optimalisasi sisa tanah yang belum dimanfaatkan untuk lebih diproduktifkan. 

Aset tanah wakaf saat ini yang dilaporkan melalui pendataan oleh Badan Pusat Statistik 

(BPS) dalam kegiatan survey potensi desa (Podes,  2000) menunjukkan luas total tanah wakaf di 

Indonesia seluas 483 ribu ha. Sedangkan tahun 2002 di Kemenag baru menyelesaikan pendataan 

seluas 154 ribu ha, dan pada tahun 2010 ini meningkat dengan pencapaian luas yang terdaftar 

seluas 270 ribu ha (Lampiran 1). Potensi tanah wakaf di Indonesia dapat diidentifikasi sebagai 

berikut.   

Pertama tanah wakaf yang terdata melalui Podes dan data administrasi di Direktorat 

Perwakafan Kemenag.  Data ini terbagi dua ialah data tanah wakaf yang sudah disertifikasi dan 

data tanah yang belum di sertifikasi,  Berdasarkana data ini dapat ditelusuri lebih lanjut melalui 

sumbernya.  Data Podes sumber informasinya adalah Lurah atau Kades. Aktivitas Podes 

dilaksanakan oleh BPS setiap lima tahun.  Data administrasi Kemenag sumber informasinya 

adalah Kemenag di tingkat Kab/Kota atau Kecamatan yang mengurus perwakafan. 

Kemungkinan lain sebagai sumber sekunder adalah Badan Pertanahan Nasional, dengan 

mensortir data base nya tentang tanah yang sudah disertifikatkan dalam kategori sertifikat tanah 

wakaf.   

(i) Kedua data yang luas dan strategis dan bepotensi yang didapatkan dari informan 

terpercaya. Informan bisa pejabat, tokoh masyarakat, ulama, da’i, dan lain lain yang 

serupa.  Misalnya tanah yang dihibahkelolakan oleh pemerintah pada waktu Bapak 

Adi Sasono menjabat sebagai menteri, kepada banyak pesantren, LSM, dan berbagai 

kelompok masyarakat. Info dari tokoh masyarakat bahwa di Jawa tengah ada tanah 

wakaf yang luas, bahkan ratusan ha selain di Demak dan Semarang.  Di Sumatera 

Barat telah di ucapkan oleh calon wakif yang akan mewakafkan tanah adat/ ulayat 

nya seluas 300 ha.  Di Sumbawa telah disediakan tanah seluas 150.  Di Lampung 

sudah terdapat tanah wakaf di pesantren Mekkah seluas 400 ha, pesantren Medina 

200 ha, dll.  Informasi akan diwakafkan tanah pemerintah di Busang Kalimantan 

Timur, Tanah pemda Sukabumi di Pelabuhan Ratu, tanah di Sulawesi Tenggara 

wilayah daratan dan di Pulau Buton, Tanah Nusa Tenggara Timur di Labuan Bajo, 

Tanah wakaf di Pulau Komodo.   
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(ii) Ketiga potensi tanah wakaf yang diharuskan karena hukum fiqh dan sejenisnya. 

Misalnya tanah yang diatasnya ada bangunan mesjid.  Secara hukum tanah tersebut 

diharuskan tanah yang bersertifikat wakaf.  Di Indonesia belum semua mesjid 

dibangun diatas tanah wakaf. Masih banyak dijumpai tanah milik, tanah adat, tanah 

desa, tanah developer, tanah pemerintah, dll.  Bahkan di jumpai banyak mesjid yang 

berdiri diatas menara bangunan,  berdiri diatas  gedung gedung pencakar langit, tidak 

berdiri diatas tanah.  Hal lain tanah berpotensi menjadi status wakaf adalah tanah 

tanah yang berdiri diatasnya Islamic Center yang di jumpai di tengah kota, dikelola 

semi pemerintah dan pada umumnya kurang berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan.  Tanah tersebut dapat diproses menjadi tanah wakaf, dan kemudian 

diproduktifkan.   

(iii)Keempat terdapat potensi tanah wakaf yang dapat diproduktifkan. Tanah ini adalah 

tanah wakaf dimana nazhirnya atau bpengelolanya adalah peantren. Data pada 

lampiran menunjukkan ada 81 pesantren  dari 12 ribu pesantren yang terdaftar di 

Kemenag, dan mempunyai santri murni minimal 200 orang santri, Santri murni ialah 

santri yang khusus mukim dan mengaji saja.  Pesantren in mayoritas di Jawa Barat, 

Jawa Tengah, dan Jawa Timur.  Pesantren ini mempunyai pontensi untuk diajak 

bermitra memproduktifkan asset tanah wakaf yang dikelolanya. 

(iv) Selanjutnya sebagai contoh kasus menunjukan beberapa potensi tanah wakaf yang 

tersebar di Kab/kot Bogor, Sukabumi, Batam, Sumatera Barat, dll. Peserta rapat 

koordinasi perwakilan BWI dan wilayah potensial dari beberapa referensi diatas 

jelas jika sistem wakaf memainkan peran penting dalam kehidupan politik, sosial 

dan agama bagi kesejahteraan umat. Beberapa contoh antara lain potensi tanah 

wakaf yaitu daerah Kota Bogor enam kecamatan terdapat 1067 lokasi dan luas tanah 

senilai 530.785 m2 yang terdiri dari aset Masjid Mushola, pesantren, Madrasah, 

Majelis ta’lim makam dan lain sebagainya2. Di Sumatera Padang Panjang terdapat 

aset wakaf terdiri dari 15 lokasi dengan luas 102519 m2, dan harta benda wakaf 

                                                           
2 Data Tanah Wakaf Dan Penggunaannya Sekota Bogor, Data Ini Berdasarkan Hasil Validasi Data Wakaf Dari 

Enam KUA Kecamatan Per 9 Agustus 2011.  
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uang senilai Rp. 32.650.000 -,  dari empat belas wakif3. Kota Batam terdapat jumlah 

tanah wakaf  di 53 lokasi dengan luas 82. 982 m2 tersebar di 12 kecamatan.4 Aset 

dari tanah wakaf yang berada di Batam belum terealisasi dengan baik masih dalam 

bentuk harta tanah, namun sudah terdaftar di BPN. Di Sukabumi senilai 5.491.610 

m2 tersebar di 47 lokasi5 belum dikelola secara produktif.   Apabila dalam rapat 

koordinasi BWI mengundang semua Kab/Kot se Indonesia maka akan terkumpul 

informasi sebanyak 400 buku laporan potensi tanah wakaf di seluruh Indonesia. 

(v) Data yang disebutkan diatas walaupun belum semua tersusun dan terkalkulasi 

dengan sempurna, namun sudah merupakan potensi lahan produktif yang pada 

jangka pendek dapat dijadikan contoh untuk dikelola.   Beberapa contoh diatas  

dapat dijadikan referensi untuk  dipromosikan ke berbagai elemen, dengan tujuan 

agar membuka pola pikir bagi pengusaha atau pun pengelola wakaf untuk lebih 

kreatif dan inovatif. Sehingga aset-aset tersebut segera dapat dikelola, dan 

memberikan manfaat bagi umat semesta. Potensi aset tanah wakaf yang luas dan 

berpeluang produktif menjadi pekerjaan bagi semua untuk dirancang secara cermat 

memproduktifkannya, dan kemudian segera  diimplementasikan, yang pada 

gilirannya akan dibagikan hasil keuntungannya nkepada maukuf alaih..  

 

2. Potensi Pengembangan 

 

Beberapa contoh yang dapat disampaikan antara lain Yayasan Mesjid Demak yang ditopang 

dengan tanah wakaf berupa sawah pertanian seluas 700 ha, dengan penghasilan lebih dari dua 

milyar rupiah pertahun. Tanah ini merupakan wakaf dari Sultan Agung.  Masih terdapat hal 

serupa di Jawa Tengah dan Jawa Timur bahwa mesjid mesjid besar pembiayaannya ditopang 

dengan memproduktifkan tanah wakaf yang cukup luas.  Hal serupa juga lembaga pesantren 

yang terkenal  menguasai tanah wakaf yang sangat luas, diantaranya pesantren Gontor Ponorogo, 

Al Irsyad, Asem Bagus, Lirboyo, dan lain lainnya.  Contoh lain masjid Sultan Agung Semarang 

yang dibantu oleh pemerintah dalam bentuk wakaf jalan, wakaf bangunan gedung berupa Mesjid, 

                                                           
3 Analisa Data Aset Wakaf Bwi Perwakilan Kota Padang Panjang. Data ini diperoleh dari Hasil kolektif Divisi 

Litbang Badan Wakaf Indonesia Pusat atas dokumentasi laporan BWI perwakilan padang panjang acara RAKOR 

BWI se-Indonesia dari tanggal 15 -16 Nopember 2011 
4  Data Perkembangan Sertifikat Tanah Wakaf, Kementerian Agama Kota Batam 2011.  
5  Rekapitulasi Tanah Wakaf Berdasarkan Status Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, 2010  
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Ruko, Pom Bensin, bangunan kampus Ma’ahad Aly, tempat penginapan, gedung serbaguna dan 

lain sebagainya.6  Jumlah asset tanah wakaf yayasan ini telah teridentifikasi 110 ha dan selesai 

disertifikasi seluas 77,4 ha.7   

Selama ini tanah wakaf di Indonesia umumnya masih dipergunakan untuk fasilitas yang non 

produktif. Misalnya dibangun masjid, rumah jompo, rumah yatim piatu, dan kuburan.  Oleh 

karenanya berdasarkan uraian sebelumnya tentang potensi tanah wakaf maka potensi apa yang 

cocok untuk mengelola tanah tersebut menjadi produktif.  Berbagai contoh diatas dapat 

dilakukan, atau dengan bentuk lain yang dimungkinkan untuk pengelolaannya agar lebih 

produktif.   Setelah keempat potensi yang diidentifikasi ialah (i) potensi tanah wakaf yang dari 

Podes dan Kemenag, (ii) dari berbagai informan, tokoh masyarakat, dan ulama,  (iii) dari akibat 

karena hukum seperti tanah bangunan mesjid, dan  (iv) tanah yang dikelola pesantren, BWI harus 

melakukan pendataan rinci tentang perwakafan tanah tersebut. Pendataan rinci sesuai isi formulir 

yang dipergunakan untuk proses wakaf tanah di Kemenag, ditambahkan informasi tentang 

prospek pengembangan pengelolaan sisa tanah yang belum diproduktifkan. 

Paralel dengan pembenahan sistem pendataan asset tanah wakaf, dilakukan perencanaan 

pengembangan pengelolaan tanah wakaf tersebut secara nasional dan rencana tahapan 

implementasi nya.   Perencanaan rinci dharapkan lengkap dengan perencanaan anggaran yang 

diperlukan, sehingga dapat diselaraskan dengan perencanaan implementasi gerakan nasional 

wakaf uang  (GNWU) yang sudah dicanangkan oleh Presiden Indonesia Dr  Susilo Bambang 

Yudhoyono.  Dismping itu juga akan diselaraskan dengan kerjasama pendanaan pengelolaan 

tanah wakaf dari berbagai instansi pemerintah (Kemenpera dll), swasta, lembaga wakaf asing, 

lembaga investasi nasional maupun internasional, dll.  Sebagai contoh perencanaan dalam bentuk 

kumpulan proposal yang sudah di buat pada tahun 2009 dapat dilihat pada tabel Lampiran 3.  

Dibawh ini daftar proposal yang siap diimplementasikan secara nasional oleh BWI.  Setiap judul 

tersebut sudah dibuat proposalnya secara rinci, yang dapat diajukan kepada investor nasional 

maupun internasional dengan lampiran tambahan aspek legalitas status tanah wakafnya.  Untuk 

pabrik beras dikawasan berikat Sulawesi Tenggara, status tanahnya dapat dilakukan sertifikat 

tanah wakaf secara berjangka atau wakaf muakot dari pemerintah ke BWI. 

                                                           
6 Analisa Laporan Aset Tanah Wakaf  Sultan Agung 2011.  
7 Didiek Ahmad Supadie,  Rekam Jejak Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Dalam Pengelolaan Wakaf, 

(Dalam Persentasi Workshop Nazhir Wakaf Produktif yang di laksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia, 14-16 

Maret 2011 di Jakarta. Didiek Ahmad merupakan salah satu pengelola Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. 
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1) Pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak  di Serang diatas tanah wakaf 3500 m2 dan 

penyangga tanah wakaf ahli 3 ha. 

2) Pembangunan Gedung Perkantoran di Jl Wastu Kencana  Bandung Jawa Barat diatas 

tanah 650 m2 

3) Pembangunan Rumah Sakit Umum kerjasama BWI dan TMII dan Gd Pusat 

Penyembuhan Alternatif diatas tanah 5 ha. 

4) Convention  Center, Mall dan Hotel Pembangunan Rumah Sakit Umum kerjasama BWI 

dan TMII  diatas tanah 20 ha. 

5) Pembangunan Gedung Perkantoran di Pusat Kota Jakarta 40 lantai. 2000 m2 per lantai. 

6) Pembangunan Rumah Sakit Umum di Cikampek  diatas tanah wakaf 10 ha. 

7) Pembangunan Rumah Sakit di 10 Provinsi. 

8) Pembangunan Rumah Sakit dan Resort bertaraf Internasional.  Pilot project di atas tanah 

wakaf 30 ha di Pel;abuhan Ratu, Jawa Barat. 

9) Pendirian Bank  Sharia Microfinance di Indonesia. 

10) Penambangan Emas di Nabire Irian Barat. Kerjasama antara BWI dan PT. Gamai Mineral 

Persada. 

11) Pendirian Pabrik Alat Tepat guna di Yogyakarta kerjasama Akprind dan BWI (diatas 

tanah 5 ha) 

12) Pembangunan  Gedung Universitas Indraprasta PGRI Jakarta 

13) Pembangunan Usaha Pertanian Kelapa Sawit 

14) Pengadaan Kambing DAM untuk produksi minimal dua juta ekor per tahun. 

15) Pembangunan Pabrik Bahan Bakar Ramah Lingkungan BBM Nabati dan Pengembangan 

Ubikayu rakyat.  

16) Pembangunan Pabrik Jarak, sebagai alternatif bahan bakar 

17) Transportasi udara di Irian Barat 

18) Pengelolaan sampah di Kab/kot Bandung 
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C. Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Indonesia  

 

Wakaf  merupakan bagian dari aspek sosial yang memiki potensi besar dalam hal ibadah. 

Negara Indonesia adalah bagian dari salah satu pengembangan ibadah sosial tersebut mayoritas 

beragama Islam dan memiliki budaya yang begitu ragam dari aspek manajemen maupun politik. 

Bagian dari pengembangan budaya di Indonesia melalui pemanfaatan lahan wakaf untuk 

pembangunan masjid, sekolahan, pesantern, properti dan lain sebagianya, banyaknya masjid 

yang terbagun dari aset tanah wakaf, madrasah yang juga dibangun berdasarkan pemanfaatan 

wakaf, dan properti yang juga dibangun diatas tanah wakaf.  Kenyataan ini menunjukkan betapa 

besarnya proyeksi dan potensi tanah wakaf di Indonesia. 

Sebagai contoh Yayasan Al-Azhar Jakarta, Sultan Agung Semarang, UII, Muhammadiyah, 

Yayasan Darusalam Gontor Ponorogo, Al Irsyat, dan beberapa pesantern yang besar yang berdiri 

diatas tanah wakaf.   

Beberapa contoh kasus pengalaman yang sudah dilaksanakan antara lain   

(i) Yayasan Wakaf Sultan Agung awalnya terbentuk dari lahan wakaf yang sangat kecil 

terletak disebuah gang Suromenggalan tersebut pada tahun 1954. Sejalan dengan kian 

majunya Sekolah Badan Wakaf, simpati masyarakat terus mengalir terbukti program 

pengurus yayasan menggalang dana melalui infaq tiap Jum’at memperoleh respon 

positif, di samping itu yayasan terus memperoleh wakaf baik berupa tanah ataupun 

rumah, seperti di Kp. Buk Bangunharjo, Jl. Kauman 31,  Kp. Bedas Kebon. Kemudian 

yayasan membangun sekolah baru di atas tanah wakaf di Jalan Kaligawe (untuk SRI 

Badan Wakaf 4) dan di Kampung Bedas Kebon (untuk SRI Badan Wakaf  2). Asset 

tanah yang diperoleh melalui pembelian sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2010 

mencapai 379.107 M28. Isu yang bisa penulis paparkan diatas hanya sebagai pengantar 

saja, karena pada dasarnya banyak sekali pengembangan yang telah diaplikasikan 

yayasan Wakaf Sultan Agung dari pengembangan wakaf yang bermula dari wakaf 

tanah.  Kemudian  

(ii) (ii) Yayasan Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta.  Pada awalnya 

mengelola suatu lokasi yang berasal dari tanah wakaf, terletak di taman siswa yang 

luasnya 2.809 m2, Jl. Lawu no 3 yang luasnya 907 m2 dan tanah yang berlokasi di Jetis 

dengan luas 4.139 m2. Disamping tanah yang disebutkan, Badan Wakaf Universitas 

                                                           
8Executive Summary Laporan Pengurus Dan Pertanggungjawaban Keuangan YBWSA 2010  
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Islam Indonesia juga memiliki kekayaan lain, berupa beberapa bangunan gedung 

perkuliahan, perpustakaan, perkantoran, serta fasilitas-fasilitas lain yang menunjang 

lancarnya perkuliahan. Saat ini Universitas Islam Indonesia memiliki empat Fakultas 

yang statusnya sudah disamakan dengan Universitas negeri, yakni Fakultas Ekonomi, 

Fakultas Hukum, Fakultas Agama dan Fakultas Teknik. Harta benda wakaf yang 

dikuasai UII sampai tahun 2009 mencapai luas 13.000 m persegi9. Semua terletak di 

Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian di Magelang, Jateng. Semua telah 

bersertifikat wakaf. Badan Wakaf UII adalah yayasan penyelenggara Universitas Islam 

Indonesia dan lembaga-lembaga pendidikan lain yang ada di lingkungan Badan Wakaf 

UII. Pemanfaatan tanah wakaf tersebut telah berdiri beberapa Lembaga pendidikan 

SMA UII dan TK UII.  Saat ini UII juga mempunyai rumah sakit bertaraf internasional, 

di jl Lingkar Utara Yogyakarta.  

(iii) (iii). Badan wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga indipenden yang saat ini sebagai 

regulasi dan juga sebagai nazhir nasional maupun internasional. Bagian dari 

pengembangan wakaf sebagai sarana kepedulian terhadap sosial kemasyarakatan BWI 

membangun sebuah sarana kesehatan berupan Rumah sakit yang didirikan diatas tanah 

wakaf letaknya di Serang Banten. Dari luas tanah 2.348 m2 dan luas bangunan 1500 

m2, anggagran biaya pembangunan Rumah Sakit Ibu Dan Anak (RSIA) ini 

Rp.8.573.144.680,- (delapan milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh 

empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah) / data berdasarkan proposal proyek RSIA. 

Rumah Sakit Ibu dan Anak Achmad Wardi BWI Al-Furqon, Serang-Banten adalah 

mantra antara badan wakaf Indonesia (BWI) dengan PT. SAL Indonesia Prima, lokasi 

di Jalan Raya Taktakan, Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, 

Banten. Rencana fasilitas meliputi pelayanan rawat jalan dengan 8 poliklinik dan rawat 

inap dengan kapasitas 50 tempat tidur terdiri dari ruang perawatan kelas I, kelas II dan 

kelas III. Pelayanan lainnya antara lain yaitu Ruang Observasi, Ruang Operasi, 

pelayanan penunjang 24 jam termasuk farmasi, laboratorium dan radiologi. RSIA BWI 

juga menyediakan peralatan medis yang canggih seperti CT Scan, USG, ECG dan lain-

lain. Penyediaan layanan publik mencakup bank, toko suvenir, health shop, food court 

                                                           
9 Lihat dalam Sejarah Dan Dinamika Universitas Islam Indonesia, Yayasan Badan Wakaf UII, Yogyakarta, 2006.  
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dan mini market, rencananya akan dibangun diatas tanah seluas 1000 m2 milik wakif di 

depan RSIA BWI dengan bentuk bangunan yang terintegrasi dengan bangunan RSIA 

BWI. Cashflow / analisis keuangan terhadap pembangunan RSIA BWI menunjukkan 

bahwa pembangunan RSIA BWI ini akan dapat mengembalikan investasi atau 

mencapai Break Event Point (BEP) selama 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan.  

(iv) Rumah Sakit Islam Mabarrot MWC NU Bungah. Klinik Mabarrot MWC NU Bungah 

terletak di Jalan Raya Bungah Dukun No. 07 Bungah, Kabupaten Gresik diatas tanah 

wakaf10. Hasil pengelolaan sebagian digunakan untuk membantu biaya operasional 

lembaga pendidikan Ma’arif yang juga berada di bawah Nadhlatul Ulama. Pengelolaan 

ini merupakan contoh wakaf yang produktif dan potensial.  

 

Masih banyak lagi contoh tentang pengelolaan tanah wakaf secara produktif. Pengelolaan 

dalam bentuk bisnis perkantoran, bisnis rumah kontrakan, bisnis pertokoan, dan bahkan bisnis 

propeti, gedung bertingkat, mall, rumah sakit umum, dll. 

 

 

D. PENUTUP  

 

Perkembangan wakaf ditanah air Indonesia sudah menunjukkan signifikansi yang luar biasa, 

banyaknya lahan aset tanah wakaf dari berbagai propinsi semua memiliki potensi untuk bisa 

dikelola dan dimanfaatkan demi kesejahteraan umat. Pemanfaatan dan pengembangan tanah 

wakaf dipacu dan diarahkan, serta diberikan contoh oleh BWI. Potensi tanah wakaf di Indonesia 

bisa dikembangkan melalui berbagai aspek, baik  pendidikan, pertanian, kesehatan, property dan 

sosial lainnya. Indonesia memiliki lahan tanah wakaf yang cukup luas, dan memiliki potensial 

besar untuk bisa di manfaatkan semaksimal mungkin. Hal hal yang harus dilakukan secara dini 

adalah melakukan pendataan secara akurat, mengantisipasi penambahan tanah wakaf baru karena 

perkembangan perwakafan di Indonesia.  Melakukan perencanaan secara terpadu baik yang 

bersifat nasional internasional bagi pengelolaan oleh BWI, maupun yang sifatnya ditingkat 

Provinsi maupun Kab/kot seiring dengan program otonomi daerah.  Seiring dengan kegiatan 

                                                           
10 Hasil Penelitian BWI tentang Transformasi Wakaf Klasik Ke Kontemporer kerjasama BWI lembaga penelitian 

fakultas hukum UI. 
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pembenahan perwakafan tanah di Indoesia, juga segera dilaksanakan secara serentak Gerakan 

Nasional Wakaf Uang di Indonesia. 

Walaupun dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan data perwakafan 

tanah di Indonesia belum tersusun rapi, namun dapat dilakukan prioritas kegiatan yang sifatnya 

jangka pendek, maupun jangka panjang. 

Jangka pendek melakukan inventarisasi tanah wakaf yang berpotensi untuk diproduktifkan.  

Tanah ini bisa dari informasi yang besifat nasional, biasanya yang strategis di perkotaan untuk 

pembangunan pasar, mall, rumah sakit, perkantoran, dll, dan yang luas di daerah pedesaan 

berpotensi bagi investasi kelapa sawit, sengonisasi, paddy estate, atau pertambangan emas atau 

batubara, minyak. 

Pada Jangka menengah secara rinci prioritas kegiatan yang harus dilakukan terkait dengan 

perwakafan di Indonesia adalah sebagai uraian berikut ini.  

 

(i) Pertama tanah wakaf yang terdata melalui Podes dan data administrasi di 

Direktorat Perwakafan Kemenag, segera di tindak lanjuti kelengkapan datanya 

sesuai dengan isian format proses kegiatan wakaf tanah.  Sehingga informasi yang 

utuh dari tanah wakaf seluruh Indonesia dapat disajikan secara benar dan rinci.   

(ii) Kedua data yang luas dan strategis dan bepotensi yang didapatkan dari informan 

terpercaya. BWI segera melakukan komunikasi social sehingga dapat mendata 

tanah wakaf yang secara social sangat luas dan potensi.    

(iii) Ketiga potensi tanah wakaf yang diharuskan karena hukum fiqh dan sejenisnya. 

Misalnya tanah yang diatasnya ada bangunan mesjid harus bersertifikat tanah. Bwi 

mengupayakan secara nasional agar tata aturan merealisasikan hal ini dapat 

diterima oleh semua fihak, dan dapat dilakukan secara serentak.  Kegiatan ini 

melibatkan semua organisasi islam, Dewan Mesjid, MUI, DPR, dll.  Hal ini secara 

khusus dapat dilakukan dengan terbitnya peraturan pemerintah khuusnya tentang 

kemesjidan.   

(iv) Keempat terdapat potensi tanah wakaf yang dapat diproduktifkan. Tanah ini adalah 

tanah wakaf dimana nazhirnya atau pengelolanya adalah peantren.  Membentuk 

kerjasama dengan organisasi pesantren, BWI, dan Pemerintah (Kemenag, 
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Kemenpera, BPN, Sekneg, dll) dalam rangka pemberdayaan pengelolaan tanah 

wakaf yang dikelola oleh pesantren. 
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