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Dalam satu dekade terakhir, ghirrah terkait praktik wakaf di Indonesia 

semakin meningkat, dari sisi kuantitas dan kualitas. Hal ini dilihat dari terus 

bertambahnya tanah/objek wakaf, semakin banyaknya lembaga-lembaga 

baru yang mengelola wakaf, adanya asosiasi dan forum untuk 

pengembangan wakaf, serta munculnya tipe wakaf baru, seperti wakaf 

asuransi. Peningkatan ini juga terlihat dalam kajian terkait wakaf. Ghirrah 

terhadap wakaf ini sejalan dengan meningkatnya gerakan filantropi Islam 

di Indonesia, khususnya sejak masa Reformasi, yang tidak saja 

mengembangkan zakat, tapi juga merambah pada pengembangan 

sedekah dan wakaf. Lembaga zakat pun ikut berkontribusi dalam 

mengembangkan wakaf, termasuk praktik wakaf produktif. Ikut 

meramaikan gerakan wakaf ini adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI), 

sebuah institusi yang otoritatif mengurusi wakaf di Tanah Air.

Buku Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan menuju Wakaf Produktif 

memberi gambaran mutakhir mengenai dunia perwakafan di Indonesia 

yang mengambil empat fenomena, yaitu: 1) potensi wakaf produktif, 2) 

status tanah masjid, 3) praktik wakaf yang terkait dengan pemakaman, 

serta 4) perkembangan studi wakaf. Buku ini merupakan ringkasan dari 

beberapa hasil studi yang dilakukan oleh Divisi Penelitian dan 

Pengembangan BWI sejak 2012 sampai 2016. Hasil studi ini memuat data 

dan analisa yang memberi gambaran problematika perwakafan serta 

tantangan bagi terwujudnya upaya gerakan wakaf produktif di tanah air. 

Buku ini sangat relevan bagi akademisi yang mengkaji wakaf, filantropi 

Islam, dan akademisi yang mengkaji persoalan sosial keagamaan. Buku ini 

bisa menjadi panduan dalam memahami fenomena wakaf, memberi 

masukan bagi pemangku kebijakan sosial dan keagamaan, serta memberi 

inspirasi bagi pegiat wakaf di Tanah Air. 
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Sambutan
Ketua Badan Wakaf  Indonesia

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT. yang telah 

memberikan anugerah dan nikmat-Nya yang tak terhingga. Shalawat 
dan salam semoga terus tercurah kepada Rasul pilihan-nya, yang telah 
membukakan mata hati kita, hingga dapat membedakan antara baik 
dan buruk, halal dan haram, jalan kesesatan dan petunjuk. 

Wakaf  adalah sistem yang telah terbukti bisa memberikan 
sumbangsih bagi kemajuan, kebudayaan, pendidikan, ekonomi, sosial 
dan peradaban. Dalam Islam wakaf  telah dipraktikkan sejak zaman 
Rasulullah SAW. dan sudah mengalami banyak perubahan yang 
signifikan mulai dari jenisnya, pengelolaannya hingga peruntukkan-
nya. Semua itu menuntut adanya ijtihad-ijtihad baru yang bisa 
memberikan alternatif  pengembangan wakaf  pada masa kini yang 
tidak bertentangan dengan syariat Islam. 

Beberapa poin utama yang mesti dipahami dalam Undang-
undang Wakaf  nomor 41  tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah 
tahun 2006 adalah sebagai berikut: objek wakaf  terbagi menjadi 
dua, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda tidak 
bergerak meliputi tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang 
berkaitan dengan hak milik atas satuan rumah susun, intinya harta 
tersebut benda tidak bergerak yang sesuai dengan ketentuan syariah 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk 
kategori benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis 
karena dikonsumsi yaitu uang; logam surat berharga, kendaraan hak 
atas kekayaan intelektual; hak sewa dan benda bergerak lain sesuai 
dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang 
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berlaku. Sedang hak kepengurusan wakaf  dilakukan oleh nazir. Nazir 
meliputi perseorangan; organisasi dan badan hukum; nazir wajib 
mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf  sesuai dengan 
tujuan fungsi dan peruntukkannya. Pengelolaan dan pengembangan 
harta benda wakaf  yang dimaksud dilakukan secara produktif.

Permasalahan yang sering dihadapi dalam wakaf  adalah lemahnya 
manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf, kurangnya 
pengetahuan nazir tentang wakaf  produktif  serta teknik-teknik 
pengelolaan aset wakaf  secara modern, mayoritas pengelolaan aset 
wakaf  di Indonesia diperuntukkan hanya produktif  secara sosial bukan 
secara ekonomi, padahal tujuan dalam undang-undang perwakafan 
jelas bahwa lembaga wakaf  sebagai pranata keagamaan yang memiliki 
manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif  dan efisien untuk 
kepentingan umum dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
pun permasalahan nazir lemahnya pengetahuan pemahaman tentang 
wakaf  serta mindsset yang masih tradisional dan kaku memaknai 
konteks wakaf  sehingga tertinggal pengelolaannya. 

Lahirnya Badan wakaf  Indonesia atau disingkat BWI adalah 
lembaga yang berkedudukan sebagai media untuk memajukan dan 
mengembangkan perwakafan nasional maupun international. Pada 
saat minimnya kajian dan penelitian tentang model wakaf  maka 
fungsi BWI menjembatani untuk menyusun dan membuat roadmap 
wakaf  kerjasama dengan stakeholders seperti Bank Indonesia (BI), 
MOU dengan IDB, MOU yayasan wakaf  dan beberapa universitas 
terkemuka di Indonesia, kerjasama melalui dukungan program kerja 
pelaksana divisi BWI dengan stakeholder bersinergi dan bersosialisasi 
memajukan perwakafan. 

Hal terpenting dalam kemajuan wakaf  adalah adanya sinergitas 
yang kuat antara para akademisi, para praktisi atau pelaku usaha dan 
pemerintah dalam mencari model pengembangan dan pemberdayaan 
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wakaf  di Indonesia. Hakikatnya semua lapisan masyarakat harus 
saling mendukung, saling membantu dan bahu membahu dalam 
memberdayakan dan memperkasakan kekuatan perwakafan.

Buku yang diberi judul Fenomena Wakaf  di Indonesia: Tantangan 
Menuju Wakaf  Produktif  ini dirasa tepat karena menghadirkan fakta-
fakta aktual mengenai perkembangan wakaf  di Indonesia, paling 
tidak selama 15 tahun terakhir. Selain itu, buku ini juga memberikan 
gambaran problematika serta tantangan bagi terwujudnya upaya 
gerakan wakaf  produktif  di Tanah Air. Bersumber dari ringkasan 
penelitian dan kajian wakaf  yang dilakukan oleh Divisi Penelitian dan 
Pengembangan BWI, buku ini diharapkan memberikan kontribusi 
terhadap perkembangan perwakafan menuju wakaf  produktif  
dan profesionalisme, menyediakan informasi yang akurat dan up 
to date terkait wakaf. Buku ini memuat berbagai macam kajian dan 
penelitian wakaf  sehingga diharapkan bisa mengubah paradigma dan 
mentransformasi memperkaya bahan bacaan dan kemampuan para 
nazir serta pihak yang memiliki kepedulian terhadap wakaf. 

Wassalamualaikum Wr. Wb.

     Jakarta, 5 Desember 2016

     Dr. H. Slamet Riyanto, M.Si
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Sambutan
Ketua Divisi Penelitian dan Pengembangan

Badan Wakaf  Indonesia (BWI)

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, 
yang telah melimpahkan rahmat dan berkah-Nya kepada kita semua 
sehingga kita masih diberi kesempatan dalam menjalankan kegiatan 
kita. 

Penelitian dan pengkajian tentang wakaf  telah dilakukan dari 
berbagai macam elemen akademisi dan praktisi. Ini dilakukan 
untuk mendapatkan informasi terkini tentang pengembangan 
wakaf  di Indonesia. Penelitian wakaf  melihat bagaimana efektifitas 
untuk mendapatkan gambaran mengenai pengaturan tentang 
pengelolaan wakaf  di Indonesia serta dapat memberikan masukan 
untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf  tersebut. Output dari 
hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah 
dan para pegiat wakaf  sekaligus dapat juga sebagai sumber untuk 
memperkaya Undang-undang Wakaf  nomor 41 tahun 2004 dan 
Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan 
Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tersebut.

Beberapa riset yang pernah dilakukan oleh Badan Wakaf  
Indonesia, diantaranya adalah: a) Sejarah perwakafan di daerah 
Kabupaten Gresik (2010); b) Potensi wakaf  produktif  di DKI 
Jakarta (2012); c) Fenomena masjid di atas tanah bukan wakaf  (2012);                         
d) Review undang-undang wakaf  nomor 41 tahun 2002 (2013); dan   
e) Fenomena wakaf  makam di Indonesia (2015). 
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Buku ini merupakan rangkuman hasil penelitian dan pengkajian 
terkait wakaf  yang dilaksanakan oleh divisi Penelitian dan 
Pengembangan BWI. Meskipun begitu, tidak semua hasil riset yang 
pernah dilakukan BWI, ditulis dalam buku ini. Akan tetapi, buku 
ini cukup jelas menggambarkan fenomene perkembangan wakaf  
di Indonesia yang paling terkini. Oleh karenanya, di dalam konteks 
menggelorakan wakaf  produktif  ke tengah-tengah masyarakat, buku 
ini bisa memberikan setidaknya contoh-contoh baik para pegiat 
wakaf  dalam mengampanyekan dan mengupayakan penerapan wakaf  
produktif.

Adapun tema dari buku ini adalah Fenomena Wakaf  di Indonesia: 
Tantangan menuju Wakaf  Produktif. Beberapa sub pembahasan 
isi buku diantaranya adalah: a) Potensi wakaf  produktif  di DKI 
Jakarta; b) Fenomena masjid di atas tanah bukan wakaf; c) Fenomena 
perkembangan wakaf  makam di Indonesia; d) Review bibliografi riset 
wakaf  (2000-2016), yang terdiri dari buku, disertasi, tesis, dan artikel 
jurnal.    

Buku fenomena wakaf  di Indonesia ini dapat terbit berkat 
bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini kami 
dari Divisi Penelitian dan Pengembangan mengucapkan terima kasih 
kepada Ketua Pelaksana Pengurus Badan Wakaf  Indonesia yang telah 
memberikan kesempatan mendukung program penyusunan buku 
fenomena wakaf  di Indonesia ini. Saya ucapkan selamat atas hadirnya 
buku ini. Semoga dapat menjadi masukan bagi para penggerak wakaf  
untuk menjadi bahan bagi perbaikan pelayanan wakaf. Melalui kegiatan 
pembukuan hasil penelitian ini, diharapkan buku yang sedang berada 
di tangan pembaca ini dapat menciptakan inovasi serta memenuhi 
tuntutan pengembangan ilmu pengetahuan Islam, teknologi dan sosial 
budaya khususnya di bidang perwakafan. 
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Semoga buku fenomena wakaf  di Indonesia ini bisa bermanfaat 
dan bisa diaplikasikan dengan baik, selamat membaca!

Wassalamualaikum Wr. Wb.

    Jakarta, 5 Desember 2016

    Prof. Dr. Muhammad Zilal Hamzah
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Kata Pengantar

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dalam dekade terakhir, ghirrah terkait praktik wakaf  di Indonesia 

semakin meningkat dari sisi kuantitas dan keragaman. Misalnya, terus 
bertambahnya tanah/objek wakaf, semakin banyaknya lembaga-
lembaga baru yang mengelola wakaf, adanya asosiasi dan forum untuk 
pengembangan wakaf, serta adanya tipe wakaf  baru, seperti wakaf  
asuransi. Peningkatan praktik wakaf  ini juga terjadi dalam kajian 
terkait wakaf, baik yang menjadi tulisan untuk kelulusan pendidikan 
formal (skripsi, tesis, disertasi), maupun riset dan tulisan lepas lainnya. 
Ghirrah ini sejalan dengan meningkatnya gerakan filantropi Islam di 
Indonesia, khususnya sejak masa Reformasi tahun 1998. Gerakan 
ini berkembang pesat, dari yang tadinya berfokus pada zakat saja, 
mulai merambah pada sedekah, dan juga wakaf. Lembaga zakat pun 
ikut berkontribusi pada pengembangan praktik wakaf, di mana tidak 
saja mengelola wakaf, tapi mereka juga mendorong praktik wakaf  
produktif. Ikut meramaikan gerakan wakaf  ini adalah Badan Wakaf  
Indonesia (BWI), sebuah institusi yang otoritatif  mengurusi wakaf  di 
Indonesia.

Pendirian BWI sendiri merupakan bagian dari semangat 
filantropi Islam yang lahir dari UU Wakaf  (2004). Dengan upaya 
mendorong praktik wakaf  yang profesional dan lebih produktif  
untuk kesejahteraan masyarakat, BWI memiliki sebuah divisi yang 
melakukan penelitian terkait fenomena perkembangan praktik wakaf. 
Itulah divisi Penelitian dan Pengembangan yang disingkat Litbang. 
Salah satu tugas utama divisi Litbang adalah melakukan penelitian dan 
pengamatan atas praktik wakaf  di Indonesia. 



xii Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan menuju Wakaf Produktif

Buku ini adalah ringkasan dari beberapa hasil penelitian Litbang 
yang dilaksanakan sejak 2012 sampai 2016. Ada beberapa catatan 
terkait penerbitan ini. Pertama, pada dasarnya, semua penelitian Litbang 
menjadi masukan kebijakan bagi pengurus BWI. Dengan beberapa 
pertimbangan, tidak semua hasil penelitian dimasukkan dalam buku 
ini, mengingat ada penelitian yang spesifik dilakukan untuk kebijakan 
internal. Misalnya, penelitian tentang UU Wakaf  yang hasilnya 
menjadi masukan BWI untuk pengusulan amandemen undang-
undang wakaf. Kedua, penelitian yang dilakukan Litbang sifatnya 
penelitian empiris yang melihat fenomena praktik wakaf  sehingga 
lebih banyak menggunakan pendekatan sosiologis (tiap paparan hasil 
penelitian pada masing-masing bab akan menjelaskan metode riset 
yang digunakan). Ketiga, sedikitnya jumlah penelitian yang diringkas di 
buku ini merupakan indikator dari sedikitnya jumlah penelitian yang 
dilakukan oleh divisi Litbang dan terbatasnya anggaran sehingga tidak 
setiap tahun divisi Litbang bisa melakukan penelitian. 

Buku yang diberi judul Fenomene Wakaf  di Indonesia: Tantangan 
menuju Wakaf  Produktif  ini, tidak saja terbatas pada penelitian 
kelompok yang dilakukan oleh divisi Litbang, tapi juga riset yang 
dilakukan secara individu, dan kegiatan rutin divisi BWI. Buku ini 
memuat dua penelitian kelompok: penelitian wakaf  produktif  di DKI 
(Bab I) dan penelitian fenomena wakaf  makam kontemporer (Bab 
III). Satu tulisan/penelitian individu tentang fenomena masjid di atas 
tanah bukan wakaf  (Bab II), dan sebuah review bibliografi terkait 
riset wakaf  di Indonesia (Bab IV). Review bibliografis ini bukanlah 
sebuah proyek penelitian, tapi menjadi ‘pekerjaan’ rutin divisi litbang 
melihat kajian-kajian wakaf  selama ini, sehingga hasil review ini kami 
tampilkan. 

Buku ini adalah semacam diseminasi hasil penelitian divisi 
Litbang BWI yang dituliskan dalam bentuk ringkasan. Tujuan utama 
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diterbitkannya buku ini adalah untuk menyebarkan hasil penelitian 
Litbang BWI agar menjadi masukan bagi para pemangku kebijakan 
yang lebih luas serta bagi pegiat wakaf  tentang fenomena mutakhir 
perkembangan wakaf  di Indonesia. Selain itu, buku ini juga berupaya 
menghadirkan fenomena terbaru tentang wakaf  di Indonesia dalam 
konteks pengarusutamaan wakaf  produktif  di Indonesia.

Bagi pemerhati dan mereka yang melakukan kajian wakaf, buku 
ini bisa menambah referensi, karena tidak saja berisi ringkasan hasil 
penelitian, tetapi juga berisi review bibliografi khususnya buku, tesis, 
disertasi serta penelitian tentang wakaf  dalam satu dekade terakhir. 
Ringkasan hasil penelitian ini menjadi bahan yang berharga bagi kajian 
serta kebijakan pemberdayaan wakaf. 

Kami ucapkan terima kasih kepada para peneliti, staf  BWI, 
serta ketua Divisi Litbang yang membantu dalam penyusunan buku 
ini. Terima kasih yang sebesarnya kami sampaikan kepada Ketua 
Badan Wakaf  Indonesia, yang telah mendukung kerja Divisi Litbang 
termasuk penyusunan buku ringkasan hasil penelitian ini. Semoga 
bermanfaat. 

Selamat membaca! 

     Singapura, 5 Desember 2016

     Amelia Fauzia
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Pendahuluan

Perkembangan wakaf  di Indonesia kian hari kian meningkat. Hal 
ini terlihat dari bertambahnya jumlah dan obyek harta wakaf, baik 
berupa tanah, uang, dan lainnya, yang tersebar di berbagai penjuru 
di Indonesia. Data rekap tanah wakaf  selalu mengalami kenaikan. 
Misalnya, data tahun 2010 menyebutkan ada 415.980 obyek tanah 
wakaf  di seluruh Indonesia (lampiran 1). Data tahun 2013 (yang 
dilaporkan tahun 2014) jumlah ini meningkat menjadi 435.395 
obyek tanah wakaf  (lampiran 4). Data tahun 2013 menyebutkan 
ada 414.246,429 hektar luas tanah wakaf  yang ada di Indonesia. 
Bayangkan berapa nilai tanah wakaf  itu jika dihitung dengan nilai 
rupiah saat ini. Wakaf  uang misalnya yang di tahun 2010 dimulai oleh 
Gerakan Wakaf  Uang BWI dengan nilai 2 milyar rupiah, tahun 2015 
total pengumpulannya ada sekitar 185 milyar (Divisi Kenaziran BWI, 
2016). Jumlah-jumlah tersebut pun terus meningkat setiap harinya. Ini 
aset yang luar biasa besar dan sangat potensial. Dan ini berarti, bila 
dikembangkan dan dikelola secara baik, wakaf  bisa menjadi pilar baru 
dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Perkembangan praktik dan 
penambahan jumlah obyek tanah wakaf  di atas juga sejalan dengan 
peningkatan studi tentang wakaf  di Indonesia (BAB IV).

Namun sayang, realita lapangan menunjukkan bahwa data 
wakaf  sebanyak itu yang bisa menjadi potensi ekonomi luar biasa 
hanyalah potensi di atas kertas, yang lama kelamaan bisa “mati” bila 
tidak dikelola dan dikembangkan dengan baik. Di DKI Jakarta saja 
misalnya, seperti halnya dijelaskan lebih jauh pada BAB II, hampir 
semua wakaf  tanah yang ada diproyeksikan guna kepentingan tempat 
ibadah (masjid dan mushalla), tidak dikombinasikan dengan fungsi 
lain semisal pendidikan atau bahkan pengembangan ekonomi umat. 
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Prosentase peruntukan aset wakaf  di DKI angkanya mencapai 51% 
untuk mushalla dan 32% untuk masjid sehingga total jumlahnya 83% 
(Kanwil DKI Jakarta, 2008, lihat lampiran 3). Sisanya barulah ada yang 
peruntukkan bagi makam, sekolah/madrasah, dan kepentingan sosial. 

Gambaran seperti di DKI ini adalah fenonema umum yang bisa 
ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, bahwa mayoritas aset 
wakaf  diperuntukkan jadi tujuan ibadah ritual. Tidak salah dengan 
peruntukan ini. Hanya sayang, pembacaannya menjadi sangat letterlijk 
dan tidak membuka kemungkinan untuk pengembangan ekonomi dan 
sosial yang dimodifikasi dari peruntukan tersebut. Sekalipun tersedia 
lahan di areal tempat ibadah, proyeksi penggunaan lahan pun sudah 
dapat dipastikan sebagai perluasan tembat ibadah saja, tidak untuk 
tujuan sosial, pendidikan atau ekonomi produktif  bagi masyarakat. 
Jumlah tanah wakaf  yang digunakan untuk kegiatan produktif  sangat 
sedikit. Mengapa demikian? 

Ada beberapa alasan. Pertama, masih cukup banyak para nazir 
yang mengelola wakaf  dengan cara konvensional, bila tidak ingin 
disebut tradisional. Apa yang dibayangkan para nazir sebagai wakaf  
masihlah sangat sederhana. Wakaf  masih dipahami sebagai aktivitas 
menyerahkan sebagian harta benda guna dimanfaatkan selamanya atau 
untuk jangka waktu tertentu untuk dimanfaatkan sebagai keperluan 
ibadah yang notabenenya tidak boleh dibisniskan.

Kedua, masih banyak para wakif  yang mewakafkan hartanya 
memang diperuntukkan untuk pembangunan tempat ibadah. Apalagi, 
gejala ini menjadi semakin krusial karena kebanyakan para wakif, 
dengan meminta pertolongan pada anggota keluarganya yang masih 
hidup, mewakafkan hartanya sesudah mereka meninggal. Artinya, 
status harta wakaf  tersebut menjadi wasiat bagi keluarganya yang mau 
tidak mau, harus dijalankan.
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Ketiga, masih banyak anggapan di masyarakat bahwa menyalurkan 
harta wakaf  guna dijadikan pemberdayaan ekonomi berpotensi besar 
dalam menyulut konflik. Bagi masyarakat yang berada pada situasi 
ini, wakaf  merupakan salah satu bentuk ibadah terhadap Ilahi yang 
sifatnya sangat sakral. Bila niat yang awalnya ditujukan untuk ibadah 
ini kemudian berujung pada konflik dan mengganggu kekhusukan 
ibadah, maka sebaiknya dari awal harta wakaf  langsung saja 
diperuntukkan menjadi masjid atau mushalla. Padahal contoh-contoh 
awal wakaf  pada masa Nabi yang tersebar adalah wakaf  perkebunan. 
Namun wakaf  perkebunan atau lainnya yang produktif  ini belum 
menjadi tren karena memang perkembangan ekonomi terpisah 
dengan perkembangan keagamaan. 

Dari pemahaman konsep-konsep berwakaf  yang demikian, sudah 
dapat dipastikan bahwa potensi wakaf  tidak akan bisa dikembangkan 
seluas-luasnya. Paradigma keliru yang masih terpelihara di atas sudah 
seharusnya diubah bila ingin melihat wakaf  bisa berkembang pesat. 
Sungguh miris apabila potensi yang luar biasa besar tersebut hanya 
akan menjadi aset “mati suri” karena salah urus sejak awal. Jangan 
biarkan potensi-potensi wakaf  yang luar biasa signifikan itu menguap 
begitu saja. 

Mengembangkan Potensi Wakaf, Membangun Masyarakat
Satu imajinasi yang perlu dirawat dan ditumbuh kembangkan di 

alam pikir para pengelola wakaf  adalah perlunya inovasi tanpa henti di 
tengah perkembangan zaman. Para pengelola wakaf  dengan bantuan 
segenap pihak yang bersangkutan, sedianya, harus menjadi motor 
penggerak kemajuan ekonomi kerakyatan. Apalagi bila kita melihat 
ekonomi kerakyatan yang diampu negara, dalam bentuk koperasi 
misalnya, belum berjalan secara maksimal dan bahkan relatif  “jalan” 
di tempat. Wakaf  perlu dikembangkan ke arah wakaf  produktif, 
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sebagaimana yang digalakkan oleh Badan Wakaf  Indonesia (BWI), 
agar pembangunan umat dapat terbantu.

Dengan wakaf  produktif, diharapkan institusi keagamaan dapat 
menjadi sektor-sektor strategis dalam pembangunan masyarakat. 
Oleh karenanya, pengembangan dan peningkatan kapasitas para nazir 
pun harus dilakukan. Para pengelola wakaf  sudah seharusnya secara 
perlahan merubah orientasi pengurusan wakaf  menjadi profesional, 
walau tidak melulu harus produktif. Aset wakaf  sebisa mungkin tidak 
saja memiliki nilai sosial, tapi juga nilai ekonomis. Tanah wakaf  yang 
terabaikan atau belum termanfaatkan, misalnya, bisa dimanfaatkan 
menjadi gedung perkantoran, ruko, swalayan, pabrik, kontrakan, 
restoran, bank cabang pembantu, atau TK ataupun PAUD. Lebih jauh, 
wakaf  dengan peruntukan pendirian masjid pun bisa dimodifikasi 
dengan membangun gedung serbaguna baik di lahan yang sama atau 
di bagian bawah masjid, yang dapat disewakan untuk acara resepsi 
pernikahan, ruang pertemuan, ruang rapat, dan mungkin untuk 
acara seminar. Sehingga, operasional masjid bisa terbantu dengan 
pemasukan dari ruang/gedung pertemuan tersebut. 

Sementara itu, manfaat wakaf  yang berupa uang atau jasa, wakaf  
dapat diberdayakan guna pengembangan kapasitas masyarakat. 
Beberapa bentuk pengembangannya, sebagai contoh, dapat berupa, 
pertama, aktivitas bina sosial yang berisi program pelatihan kerja dan 
usaha bagi para pengangguran, penanganan dan rehabilitasi anak 
jalanan ataupun rehabilitasi masyarakat yang mengidap penyakit 
masyarakat (narkoba, premanisme, prostitusi). 

Kedua, manfaat wakaf  pun dapat dipergunakan untuk membantu 
pengembangan lembaga pendidikan di daerah-daerah terpencil. 
Bentuknya beragam, seperti pendirian sekolah gratis, bantuan buku-
buku pelajaran, maupun pakaian seragam. Selain itu, beberapa bantuan 
lain yang dapat diberikan dalam hal pendidikan adalah pemberian 
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bantuan peralatan-peralatan penunjang pendidikan, pemberian 
beasiswa bagi anak berprestasi maupun tidak mampu, dan pemberian 
honor guru-guru yang mengabdikan ilmunya dengan sungguh-
sungguh, sebagaimana yang banyak terjadi di daerah-daerah pelosok.

Di bidang kesehatan, ketiga, wakaf  uang pun dapat dipergunakan 
untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan misalnya terkait hidup 
sehat. Mengingat kesadaran masyarakat Indonesia terkait hidup sehat 
masih sangat minim bila dibandingkan dengan negara-negara lain. 
Pembangunan fasilitas-fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik 
bersalin, puskesmas, dan bahkan MCK yang layak, bisa jadi salah satu 
bentuk wakaf  produktif  yang bermanfaat untuk umat. Dan, tentu 
saja, program-program pengobatan umum dan perbaikan gizi anak 
juga perlu dilakukan.

Keempat, wakaf  dapat membina masyarakat menjadi mandiri 
secara ekonomi. Karenanya, alangkah baiknya jika manfaat wakaf  
dapat disalurkan menjadi modal bergulir bagi pengusaha kecil. 
Meskipun begitu, pemberian modal ini harus diikuti dengan program 
pelatihan dan pembinaan bagi pengembangan kapasitas pengusaha 
kecil. Bantuan kepada kelembagaan keuangan usaha kecil mikro 
(BMT, Koperasi Syariah, BPRS) pun jangan lupa dilakukan.

Perluasan nilai manfaat dari aset wakaf  produktif  yang semacam 
ini belum begitu populer, karena umumnya wakaf  masih dikelola 
dengan cara yang sederhana. Namun sebagiannya telah dipraktikkan 
terutama oleh beberapa institusi wakaf  yang ada di perkotaan. Hal ini 
menunjukkan kesadaran akan pengembangan wakaf  menjadi wakaf  
produktif  sebetulnya cenderung terbentuk secara perlahan-lahan.

Sebagai salah satu bentuk filantropi, keberadaan wakaf  berkorelasi 
positif  terhadap penguatan civil society (masyarakat madani). Mengapa 
demikian? Praktik wakaf  menopang perekonomian masyarakat. Bila 
wakaf  produktif  berhasil menstabilkan perekonomian rakyat, hal 
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ini mendukung penguatan kesejahteraan. Wakaf  menjadi penguat 
masyarakat sipil, tidak saja dari aktivitas keuangan yang dikelola, 
tapi juga aktivitas sosial yang mendorong penguatan masyarakat 
sipil. Salah satu faktor penting yang menopang demokrasi di suatu 
negara adalah kuatnya modal sosial, yaitu kesadaran untuk melakukan 
kebajikan, melakukan kedermawanan, voluntarisme bagi orang lain 
dan masyarakat umum. Dengan demikian, praktik wakaf  mendorong 
pada penguatan demokrasi di Indonesia. Terlebih lagi beberapa studi 
sudah memperlihatkan di berbagai tempat bahwa filantropi (wakaf  
adalah salah satu bentuk praktik filantropi) merupakan tanda dari 
keberadaan civil society (Fauzia, 2016). Wakaf  secara tidak langsung 
berperan mempererat persatuan bangsa. Sebab, masyarakat secara 
sadar turut berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Dalam 
wakaf, masyarakat pun secara sukarela mendermakan hartanya untuk 
perubahan masyarakat menuju arah yang lebih baik.

BWI dan Upaya Pengembangan Wakaf  Produktif
Mari menengok kembali Undang-Undang Wakaf  Nomor 41 

Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah no. 42 Tahun 2006. Di situ 
dikatakan bahwa BWI diberikan amanat untuk mengembangkan 
pengelolaan perwakafan di Indonesia ke arah yang lebih profesional 
dan produktif  sehingga wakaf  benar-benar mampu memberi 
sumbangan positif  pada perekonomian negara. Berangkat dari situ, 
tegas dikatakan bahwa BWI punya peran sentral dalam mengelola 
aset-aset wakaf  yang ada di Indonesia. Maka dari itu, seyogyanya, BWI 
harus menjadi patron bagi para nazir dalam pengembangan wakaf  
produktif  di Indonesia.

Peran pembinaan terhadap nazir-nazir yang ada di Indonesia pun 
menjadi tanggung jawab BWI dan juga Kementerian Agama melalui 
direktorat Zakat dan Wakaf. Pembinaan nazir ini bertujuan untuk 
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meningkatkan profesionalitas nazir dalam mengelola harta benda 
wakaf  sehingga wakaf  benar-benar dapat memberi manfaat yang 
maksimal dalam mewujudkan kesejahteraan umat. BWI berupaya 
melakukan pembinaan nazir, namun dengan jumlah nazir yang 
hampir setengah juta dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia tugas 
ini menjadi tidak mudah.

BWI juga berupaya melakukan kerjasama dengan organisasi 
masyarakat sipil, para ahli, badan internasional, dan pihak-pihak 
yang dirasa penting guna kemajuan wakaf  di Indonesia. Bahkan, 
tujuan pembentukan BWI pun diharapkan dapat menjalankan 
beberapa fungsi seperti fungsi motivator (memotivasi para nazir 
yang ada di Indonesia), fasilitator bagi para nazir, dan regulator 
(menciptakan regulasi-regulasi guna kemajuan dunia perwakafan). 
Guna mengembangkan wakaf, BWI memiliki Divisi Penelitian dan 
Pengembangan (Litbang) yang melakukan penelitian empirik terkait 
praktik-praktik wakaf  di Indonesia. Beberapa upaya yang dilakukan 
divisi tersebut, melakukan penelitian, dan menyebarkan hasil penelitian 
itu untuk dapat mendorong perubahan praktik ke arah yang lebih baik. 
Salah satu bukti kongkritnya adalah buku ini. 

Terakhir, lewat buku ini, BWI berupaya menghadirkan hasil-hasil 
penelitian BWI selama sepuluh tahun terakhir. Memang, buku ini 
belum sempurna. Tapi paling tidak, buku ini menjadi salah satu upaya 
BWI guna mensyiarkan permasalahan dan solusi pengembangan 
wakaf  di Tanah Air. Buku ini dapat menjadi pemandu untuk melihat 
kondisi dunia perwakafan di Indonesia. 
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BAB I
POTENSI WAKAF PRODUKTIF DI DKI JAKARTA*1

A. Latar belakang
Potensi wakaf  untuk memajukan perekonomian masyarakat 

semakin memikat banyak kalangan. Hal ini bukannya tanpa alasan. 
Beberapa sumber, misalnya, menunjukkan bahwa banyak tanah 
wakaf  di Indonesia yang nyatanya berpotensi dan berpeluang 
untuk bisa dikembangkan menjadi lebih besar lagi. Apalagi, untuk 
tanah-tanah wakaf  yang berlokasi di daerah industri ataupun 
sentral bisnis pada kota-kota besar, itupun belum termasuk 
dengan tanah-tanah yang ada di pedesaan. Temuan penelitian 
Center for the Study of  Religion and Culture (CSRC) UIN 
Syarif  Hidayatullah Jakarta (Nadjib dan Al-Makassary, ed, 2006) 
pun memperkuat hal ini dengan menunjukkan beberapa fakta 
lapangan seperti: (1) luasnya tanah wakaf  yang telah teridentifikasi 
(154 ribu hektar) oleh Kementerian Agama (Kemenag); (2) tanah 
wakaf  tersebut mempunyai nilai uang yang relatif  besar (590 
triliyun rupiah); dan (3) mayoritas tanah wakaf  tersebut dikelola 
secara baik oleh civil society (nazir perorangan, organisasi, yayasan, 
kelompok masyarakat, organisasi sosial). 

Di Jakarta, paling tidak tercatat ada lima ribu lebih lokasi 
tanah wakaf  yang tersebar di berbagai kotamadya. Banyak di 
antaranya diperuntukkan sebagai tempat ibadah (mushalla atau 
masjid), pemakaman umum, maupun lembaga pendidikan 
Islam. Namun sayang, masih banyak tanah wakaf  tersebut tidak 

* Tulisan ini merupakan ringkasan dari penelitian Amelia Fauzia, Emi Ilmiah dan 
Uswatun Hasanah, “Potensi Wakaf  Produktif  di DKI Jakarta”, Laporan Penelitian Divisi 
Litbang BWI, Jakarta: Badan Wakaf  Indonesia, 2012
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berdampak pada kemajuan ekonomi masyarakat sekitar. Alih-
alih menghilangkan, mengurangi kemiskinan saja masih banyak 
lembaga pengelola wakaf  (nazir dan seperangkat agen wakaf  
lainnya) yang belum mampu. Dalam kasus ini, terutama Jakarta, 
wakaf  masih ditempatkan sebagai media untuk memperbanyak 
modal keberagamaan, tapi melupakan modal-modal lainnya yang 
lebih bersifat pada kemajuan hajat hidup umat sekitar.   

Penyusunan buku ringkasan penelitian memberikan 
informasi yang akurat dan up to date terkait masalah perwakafan. 
Isi buku tidak hanya mengksplorasi hasil penelitian badan wakaf  
Indonesia dari tahun 2012 sampai 2016 namun juga memberikan 
informasi terkait hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa 
instansi yang dibuat dalam bentuk tesis dan disertasi. 

B. Metodologi
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif  yang meliputi kajian 

lapangan dan pustaka dengan melibatkan beberapa lembaga-
lembaga wakaf  di Jakarta. Metode studi kasus digunakan 
menganalisis lebih jauh potensi-potensi tanah wakaf  yang ada di 
DKI Jakarta. Untuk itu, beberapa aspek akhirnya ditentukan saat 
memilih lembaga wakaf  yang ingin dijadikan studi kasus, seperti: 
(1) memiliki sertifikat wakaf; (2) memiliki luas tanah lebih dari 
1000 m²; (3) memiliki kelebihan bangunan diatas 500 m², dan (4) 
tanah wakafnya diperuntukkan selain untuk pemakamanan.

Dari sekitar 1301 lokasi tanah wakaf  yang tersebar di Jakarta 
(data base tanah wakaf: Kemenag, 2006), terdapat 108 lokasi tanah 
wakaf  yang memiliki aset tanah di atas 1000 m². Kemudian, dari 
108 tanah wakaf  tersebut, ditarik sampel penelitian sebesar 20% 
per kotamadya di DKI Jakarta, sehingga didapatkan sebanyak 24 
tanah wakaf  yang dipilih sebagai studi kasus.
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Untuk pengumpulan data sebagai bahan penelitian, peneliti ini 
mengobservasi 24 tanah dan asset wakaf, melakukan wawancara 
kepada nazir (pengelola wakaf), wakif (pemberi wakaf), dan mauquf  
alaihi (penerima manfaat wakaf) dari tanah wakaf  tersebut (total 63 
narasumber), dan terakhir adalah mencari dokumen pendukung 
(misalnya sertifikat dan organisasi struktur pengurus) keberadaan 
dan aktivitas wakaf. Dari 24 lembaga wakaf  yang diteliti, hanya 
21 yang memenuhi kelengkapan data untuk dianalisa lebih jauh.  

C. Menuju Wakaf  Produktif  di DKI Jakarta
Jakarta adalah kota padat penduduk. Pasalnya, tanah Jakarta 

yang hanya seluas 661,52 km² itu ditempati kira-kira oleh 10 juta 
orang lebih. Padahal, bila dibandingkan dengan Singapura yang 
memiliki luas lebih besar, sekitar 719,1 km², jumlah penduduk 
Singapura justru jauh lebih sedikit, kira-kira hanya sekitar 6 juta 
orang. Pun sudah sesak dengan manusia, masih saja banyak orang 
yang berdatangan tiap harinya ke Jakarta. Arus urbanisasi ke 
Jakarta semakin tak terbendung. Namun, banyaknya masyarakat 
yang memilih berdomisili di Jakarta pun bukannya tanpa alasan. 
Tingkat pendapatan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan 
daerah lain, akses pendidikan yang baik, hingga kualitas hidup 
yang lebih terjamin membuat orang-orang di luar Jakarta rela 
meninggalkan kehidupannya di daerah hanya untuk tinggal di 
Ibukota.

Lantas, apakah dampak yang dihasilkan dari sesaknya arus 
urbanisasi itu? Tentu saja banyak, mulai dari dampak positif  
hingga dampak, seringnya, negatif  yang bermunculan akibat 
urbanisasi tersebut. Namun, satu hal yang pasti, urbanisasi 
menjadi salah satu faktor yang membuat harga tanah di DKI 
Jakarta terus melonjak harganya dan menjadikan tanah-tanah 
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di Jakarta memiliki nilai jual yang lebih tinggi bila dibandingkan 
dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Hal ini terlihat dari Nilai 
Jual Objek Pajak (NJOP) DKI Jakarta yang relatif  tinggi, bekisar 
dari 1 juta rupiah sampai dengan 32 juta rupiah. Sehingga, dapat 
diperkirakan bahwa nilai aset-aset wakaf  yang berupa tanah di 
DKI Jakarta bisa mencapai di atas 1 milyar rupiah. 

Bagian ini akan menjelaskan beberapa hal yang terkait 
dengan potensi wakaf  yang ada di Jakarta. Mulai dari gambaran 
secara umum potensi wakaf  DKI Jakarta, bagaimana sebaiknya 
pemanfaatan aset wakaf  yang ada di DKI Jakarta, hingga proyeksi 
jangka panjang dalam memenuhi target wakaf  produktif  di 
Indonesia.

Gambaran Umum tanah wakaf  di DKI Jakarta
Data Direktorat Wakaf  Kementerian Agama RI (database 

jumlah tanah wakaf  di DKI 2008 dan 2010) menunjukkan bahwa 
DKI Jakarta memiliki luas tanah wakaf  yang luasnya hingga 
mencapai 93 km² (lihat lampiran 1, 2 dan 3). Ini menandakan 
bahwa 14% dari total luas tanah DKI Jakarta adalah tanah wakaf. 
Aset tanah wakaf  di Jakarta pun terdapat di 5.661 lokasi yang 
tersebar di lima kotamadya. Aset wakaf  cukup tersebar secara 
merata, kira-kira sekitar 17%, di tiga wilayah kotamadya yakni, 
Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. Lokasi aset 
wakaf  sebagian besar terkonsentrasi di daerah Jakarta Timur 
dengan jumlah sebesar 28% dan Jakarta Selatan mencapai 27%. 

Berdasarkan status sertifikat wakaf, sekitar 74% dari aset 
wakaf  yang ada telah bersertifikat. Luas tanah wakaf  yang 
sudah bersertifikat hanya 18% dari total luas aset wakaf  di DKI 
Jakarta. Hal ini berarti sekitar 82% luas aset wakaf  yang tersebar 
di 1.950 lokasi belum bersertifikat. Angka ini sebagian besar 
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terkonsentrasi di Jakarta Timur dengan 7 km² pada 593 lokasi 
wakaf. Tidak banyak diketahui mengapa Jakarta selatan memiliki 
luas tanah 666.409 di 1.160 lokasi. Belum diketahui pula mengapa 
lokasi aset wakaf  bersertifikat sebagian besar terdapat di Jakarta 
Selatan, apakah hal ini disebabkan oleh pelayanan pemerintah dan 
birokrasi wilayah tersebut bagus atau tingkat kesadaran nazir lebih 
tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya di Jakarta? 

Pemanfaatan aset wakaf
Hasil penelitian divisi Litbang BWI menunjukkan bahwa 

sejauh ini terdapat beberapa luaran dalam hal pemanfaatan aset 
wakaf  yang ada di DKI, yaitu diantaranya, pemanfaatan aset 
untuk mushalla, masjid, madrasah, pesantren, makam, dan hajat-
hajat sosial lainnya seperti pemberdayaan masyarakat ekonomi 
lemah. Selain itu, penelitian BWI juga memperlihatkan bahwa 
paham masyarakat Indonesia terkait pemanfaatan wakaf  dalam 
benda bergerak seperti wakaf  uang, saham, wakaf  produktif, 
dan sejenisnya, masih menjadi momok di kalangan nazir. Hal 
ini diakibatkan, salah satunya, oleh cara pandang dan tingkat 
profesionalisme nazir dalam hal mengelola wakaf. Kita bisa lihat, 
bahwa sebagian besar aset wakaf  yang ada masih dimanfaatkan 
mushalla (51%), masjid (32%), pesantren (8,7%), makam (0,3%) 
dan kegiatan sosial (0,1%). Wakaf  masih berorientasi pada hal-hal 
yang bersifat transenden. Pendayagunaan wakaf  lebih fokus pada 
ibadah ritual. Nazir yang “kreatif ” dalam mengembangkan aset-
aset tanah wakaf  pun masih berbilang jari.
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Penggunaan aset wakaf  untuk sosial/lain-lain mencapai 
7.479.465 m² atau sekitar 79.9% dari luas aset wakaf  DKI Jakarta. 
Selanjutnya penggunaan aset wakaf  berdasarkan persebaran 
wilayah seperti masjid yang berdiri di atas tanah wakaf  tampak 
lebih banyak di daerah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

Titik lokasi dari tanah-tanah wakaf  tersebut di atas sangat 
strategis, berdekatan dengan pusat perniagaan, perkantoran, 
kampus, mall dan lain sebagainya. Jakarta memiliki potensi yang 
tinggi untuk pengembangan wakaf  produktif. Potensi tidak hanya 
dari sisi modal aset yang bernilai ekonomi, tetapi modal sosial 
yang besar bagi pengembangan wakaf  produktif. 

D. Potensi Wakaf  Produktif: Empat Tipe Lembaga 
Setelah melakukan kajian di ke-21 tanah wakaf  di Jakarta, 

studi ini menemukan empat tipe lembaga wakaf  dilihat dari sisi 
potensi yang dapat dikembangkan menjadi wakaf  produktif. 
Pengelompokan ini berangkat dari kesesuaian antara tingkat 
produktifitas dengan potensi nazir dan aset yang ada di setiap 
tanah wakaf. Apa yang dimaksud dengan potensi nazir dalam bab 
ini mengacu pada pemahaman nazir tentang wakaf  produktif, 

Penggunaan Aset Wakaf  Tahun 2008

Penggunaan Lokasi Luas m2
%

Lokasi Luas m2

1 Langgar / Mushalla 2.892 478.233 51.1 5.1
2 Masjid 1.813 988.126 32.0 10.6
3 Madrasah / Sekolah 492 384.230 8.7 4.1
4 Kuburan / Makam 17 27.890 0.3 0.3
5 Sosial / lain-lain 447 7.479.465 0.1 79.9

Total 5.661 9.357.945 92 100

Sumber: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
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gaya kepemimpinan, jaringan kerja, dan tingkat kepercayaan 
masyarakat kepada mereka (trust). Sementara di sisi lain, aset 
tanah wakaf  dalam bab ini merujuk pada sisa lahan tanah wakaf  
yang belum digunakan, letak geografis tanah, dan manajemen 
pengelolaan. Empat tipe tersebut adalah: 1) wakaf  dengan aset 
besar dan potensi nazir tinggi; 2) wakaf  dengan aset besar dengan 
potensi nazir cukup; 3) wakaf  dengan aset kecil dan potensi nazir 
tinggi; dan 4) lembaga wakaf  yang tidak memungkinkan untuk 
diproduktifkan. Berikut ini penjelasan tentang keempat tipe 
tersebut. 
1) Aset Besar Potensi Nazir Tinggi

Tipe pengelompokan pertama adalah wakaf  yang 
memiliki aset besar dengan potensi nazir tinggi. Dari sisi 
nazir, kelompok ini memiliki nazir dengan rekam jejak yang 
baik dalam pengelolaan aset wakaf. Selain itu, nazir dalam 
kelompok ini memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman 
organisasi, personalitas, dan kapasitas kepemimpinan yang 
cenderung baik. Para nazir ini pun kerap disebut sebagai nazir 
profesional. Sementara dari sisi aset, tanah wakaf  yang ada 
di dalam kelompok ini umumnya memiliki aset lahan yang 
luas. Tanah wakaf  di kelompok ini pun umumnya berlokasi 
di tempat strategis serta sudah memiliki bangunan-bangunan 
multi-fungsi seperti ruko, koperasi, sekolah, hingga kantor. 
Artinya, nazir yang ada di dalam kelompok ini secara mandiri 
bisa melakukan langkah-langkah taktis dalam mengelola aset 
wakaf  yang ada. Contoh lembaga wakaf  dengan tipe seperti 
ini adalah Yayasan Darul Azkar dan Yayasan Husnayain

Yayasan Darul Azkar. Tanah wakaf  yayasan Darul 
Azkar diperuntukkan untuk sosial, ibadah (masjid), dan 
pendidikan (Sekolah). Lokasi tanah strategis berada di 
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tengah perkotaan, akses terminal Lebak Bulus, dekat dengan 
perumahan elit, tanah wakaf  yayasan Darul Azkar cukup 
luas dari lahan yang telah dimanfaatkan untuk bangunan 
sekolah, gedung serbaguna, dan masjid. Total keseluruhan 
tanah wakaf  yayasan darul Azkar senilai 8.000 m², sisa lahan 
masih kosong 4.000 m² dengan perkiraan nilai aset sebesar 
92 milyar rupiah. Kesuksesan dalam pengelolaan tentunya 
tidak lepas dari peran nazir yang profesional, berlatar 
belakang pendidikan akademi perhotelan serta pengalaman 
berorganisasi yang tentunya cukup membuat masyarakat 
percaya dalam mengelola tanah wakaf  hingga sukses. Yayasan 
ini juga berencana untuk memanfaatkan lahan yang belum 
digunakan untuk membuat bisnis restoran waralaba. Dengan 
lokasi strategis, aset besar, nazir profesional dengan wawasan 
agama dan bisnis yang baik serta pengelolaan berbasis 
organisasi modern, yayasan ini sudah menjalankan wakaf  
produktif  dan sangat berpotensi untuk pengembangan 
wakaf  produktif  ke level selanjutnya. 

Yayasan Husnayain. Yayasan ini dikenal dengan nama 
yayasan Masjid Abu Bakar Ash-Shidiq, berlokasi di Pekayon, 
Pasar Rebo, Jakarta Timur. Yayasan wakaf  ini memiliki luas 
tanah wakaf  sebesar 6.524 m² dan baru digunakan sebesar 
5.000 m². Lahan-lahan tersebut, selain digunakan sebagai 
masjid dan lembaga pendidikan Islam, difungsikan juga 
menjadi unit-unit bisnis yang produktif. Beberapa unit bisnis 
seperti klinik, rumah sakit, apotik, kantin, kios, swalayan mini, 
hingga pusat ATM pun dapat dijumpai di yayasan wakaf  ini. 
Sementara sisa lahan yang ada, sebesar kurang lebih 1.000 
m², ketika penelitian ini dilakukan, masih digunakan sebagai 
lahan parkir. Kesuksesan yayasan wakaf  ini dalam mengelola 
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wakaf  produktif  tidak lain berkat usaha nazir, yang juga ulama 
kenamaan, KH. Ahmad Cholil Ridwan. Sebagai seorang yang 
sangat berpengaruh, tentu saja modal sosial jaringan yang ia 
miliki sangat besar. Bisa dikatakan pengembangan yayasan 
wakaf  yang progresif  berawal dari kyai Cholil. Selain itu, ia 
pun, sebagai seorang cendekiawan Muslim, dikenal sebagai 
sosok yang cerdas, kreatif, dan penuh dengan ide-ide brilian 
dalam pengembangan masyarakat Muslim. 

Dalam konteks wakaf  produktif, dua yayasan di atas 
merupakan best practices yang dapat dicontoh oleh yayasan-
yayasan wakaf  lain. Dengan sumber daya manusia yang 
handal, manajemen dan tata kelola organisasi yang apik, 
yayasan ini berhasil memperlihatkan bagaimana agama dan 
dunia yang penuh dengan hal materialistis itu bertemu dan 
bersinergi dengan sangat baik, sehingga fungsi wakaf  bisa 
menjadi maksimal. 

2) Aset Besar Potensi Nazir Cukup 
Tipe kedua wakaf  dengan aset besar dan nazir yang 

cukup baik, bisa dianggap pada tingkat kedua sebagai 
tipe yang berpotensi untuk berkembang menjadi wakaf  
produktif. Sementara dari segi aset, tanah wakaf  yang berada 
di kelompok ini tidak jauh berbeda dengan kelompok yang 
pertama. Namun aset besar tidak melulu menjadi potensi 
besar untuk pengembangan ke wakaf  produktif. Beda tipe 
kedua dengan yang tipe pertama adalah pada potensi nazir. 
Nazir di tipe kedua ini wawasannya tidak seprogresif  di 
tipe pertama. Nazir cenderung mengelola aset wakaf  apa 
adanya, berpegang pada konsep lama tentang wakaf, tanpa 
pengembangan-pengembangan taktis bagi aset wakaf  yang 
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dikelolanya. Selain itu, di kelompok kedua ini, manajemen 
wakaf  yang diaplikasikan belum secanggih yang pertama. 
Memang, kelompok ini secara umum sudah mempraktikkan 
wakaf  produktif, tetapi masih pada tataran standar. Oleh 
karenanya, kelompok ini dikategorikan ke kelompok wakaf  
dengan potensi cukup. Adapun contoh tipe ini adalah 
Yayasan Kramat Payungan Hidayatullah, Yayasan Masjid Al-
Birru, dan Yayasan Masjid Al-Barkah. 

Yayasan Kramat Payungan Hidayatullah. Nama 
Kramat Payungan berangkat dari sejarah tanah wakaf  yang 
semula ditemukan benda kramat di atasnya. Proyek ini gagal 
untuk dituntaskan dan saat ini hanya tinggal kerangka pondasi 
bangunan yang sudah memburuk. Yayasan ini terbilang cukup 
strategis dan ramai mudah dijangkau transportasi karena 
berada di jalan raya Cipayung dan mudah diakses oleh tol 
Jagorawi. Selain itu, yayasan ini pun sudah berbadan hukum. 
Saat ini di atas tanah wakaf  seluas 1.000 m² berdiri bangunan 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang masih sangat 
memprihatinkan. Masih tersisa seluas 3.000 m² tanah wakaf  
yang masih kosong. Tanah wakaf  yayasan Kramat Payungan 
memiliki potensi yang cukup untuk bisa dikembangkan 
menjadi wakaf  produktif  selain karena memang sisa lahan 
yang cukup besar, hanya saja faktor usia Nazir dan kurangnya 
wawasan tentang manajemen yang profesional menyebabkan 
nazir tidak bisa optimal dalam mengembangkan tanah 
wakaf  yayasan Kramat Payungan. Tidak banyak inisiatif  
dari nazir maupun pengurus lain untuk mengembangkan 
yayasan ini sehingga label yayasan pada tanah wakaf  baru 
sebatas nama. Jauh dari fungsi yayasan yang seharusnya. 
Masih menunggu dan berharap uluran tangan pihak investor 
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ataupun pemerintah agar dapat memfasilitasi dan membuka 
pintu bagi yayasan sehingga manfaatnya lebih bisa dirasakan 
masyarakat sekitar.

Yayasan Wakaf  Masjid Al-Barkah. Yayasan wakaf  ini 
letaknya di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang notabene 
adalah lokasi yang strategis di ibukota Jakarta. Dengan luas 
tanah sebesar 5.000 m², dimanfaatkan 4.500 m², yayasan 
wakaf  ini sangat potensial untuk dikembangkan lebih jauh 
lagi. Sementara sisa lahan yang ada, 500 m², dimanfaatkan 
jadi lahan parkir. Namun sayang, tanah dan bangunan wakaf  
di yayasan ini terlihat tidak terawat akibat manajemen yang 
masih tradisional. Nazir melakukan pengembangan dengan 
cara tradisional, yaitu bergantung pada sumbangan dana dari 
pihak luar. Dengan cara seperti ini, biaya operasional tidak 
bisa tertutupi. Kepemimpinan nazir perlu didorong untuk 
lebih kreatif  dan memiliki wawasan fikih progresif  sehingga 
potensi aset besar bisa dimanfaatkan dengan maksimal 
setidaknya untuk membiayai operasional masjid. 

Yayasan Masjid Al-Birru. Yayasan wakaf  ini awalnya 
merupakan tanah wakaf  pemberian Kementerian Kesehatan. 
Luas tanah wakaf  yang dimiliki sebesar 2.166 m² itu sebagian 
(866 m²) disewakan untuk unit-unit usaha menengah ke 
bawah. Beberapa jenis usaha yang dapat ditemukan misalnya, 
usaha pangkas rambut, usaha warung makan tegal, dan toko-
toko kelontong yang menjual sembako bagi masyarakat 
setempat. Lembaga pendidikan untuk usia dini pun juga bisa 
ditemukan di dalam yayasan wakaf  masjid ini. Unit-unit usaha 
tersebut, dapat terwujud karena modal pribadi sang nazir. Ia 
rela mengorbankan harta pribadinya guna mengembangkan 
yayasan wakaf  makam tersebut. Hanya saja, karena diinisiasi 
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lewat dana pribadi, keberlanjutan pengelolaan yayasan wakaf  
kemudian lebih dibantu oleh keluarga nazir dan kurang ada 
regenerasi yang melibatkan masyarakat secara lebih luas. 

Ketiga contoh ini menunjukkan bahwa nazir menjadi 
isu sentral untuk bisa mengembangkan potensi lahan yang 
ada. Karenanya, bisa jadi tipe ketiga di bawah, jauh bisa 
menjanjikan untuk pengembangan wakaf  produktif. 

3) Aset Kecil Potensi Nazir Tinggi
Ketiga adalah kelompok wakaf  yang memiliki aset kecil 

dengan potensi nazir tinggi. Dengan kata lain, kelompok ini 
memiliki potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu nazir 
yang tinggi ketimbang Sumber Daya Alam (SDA) atau aset 
yang dimiliki. Dalam artian, potensi nazir di kelompok ini 
yang justru menjadi aset besar. Selain itu, jika diamati dari sisi 
lokasi aset wakaf, kelompok ini sebenarnya terbilang strategis. 
Hanya saja sisa lahan yang dimiliki sangat terbatas, rata-rata 
paling besar 1.000 m², bahkan ada juga 840 m², berbeda 
dengan kelompok satu dan dua yang memiliki aset lebih dari 
1.000 m². Oleh karenanya kelompok ini dikatakan memiliki 
aset kecil. Uniknya, meskipun terjadi ketimpangan dengan 
minimnya jumlah aset dan tingginya potensi nazir, nyatanya 
kelompok ini mampu mengembangkan wakaf  produktif  
dengan baik hingga memiliki unit bisnis sendiri.

Yayasan Wakaf  Masjid Baiturrahman. Yayasan 
wakaf  masjid ini berlokasi di Pelumpang Semper, Rawa 
Badak Selatan Jakarta Utara, awalnya merupakan empang 
yang ditimbun oleh pemerintah menjadi lahan pemukiman. 
Total luas tanah wakaf  ini 1.600 m², dan awalnya adalah hak 
guna pakai yang kemudian oleh pemerintah DKI dihibahkan 
kepada masyarakat (kemudian dijadikan wakaf) untuk 
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dibangun masjid. Dan dibangunlah masjid Baiturrahman 
pada tahun 2012. Masjid ini dikelola dengan baik dengan 
organisasi yang berjalan baik. Perawatan aset wakaf  ini 
diambil dari donatur tetap, donatur masyakat, serta sewa 
rumah kontrakan. Setengah dari tanah wakaf  bangunan 
masjid berlantai dua nan megah. Konsep masjid lantai 
pertama untuk gedung serbaguna yang disewakan untuk 
pernikahan, pertemuan dan lain sebagainya sementara lantai 
dua khusus dijadikan tempat ibadah sholat. Masih area 
sekitar lokasi masjid tepatnya posisi belakang sudah banyak 
bangunan berupa rumah kontrakan dan unit bisnis lainnya. 
Nazir di Masjid Baiturrahman mengelola secara profesional 
dan modern. Sehingga, pemahaman yang memadai terkait 
wakaf  produktif  sudah tidak diragukan.

Yayasan Nur Assailina. Pada tahun 1973 berdiri 
Yayasan Nur Assailina di atas tanah wakaf  seluas 2.500 m². 
Posisi tanah wakaf  berada di pinggir jalan yang dikelilingi 
rumah-rumah warga, terdapat juga pertokoan, dan pusat-
pusat bisnis. Lokasi tanah wakaf  berada kisaran 2-3 km dari 
Lenteng Agung. Yayasan Assailina dikelola oleh seorang nazir 
profesional, konsep wakaf  produktif  yang matang sehingga 
menjadikan Yayasan Assailina berkembang baik. Lahan 
tanah wakaf  yang tersisa saat ini hanya 1000 m², meskipun 
sedikit tanah sisa yang ada, tidak merubah pola pikir pihak 
nazir untuk gigih mencari donatur yang bisa membantu 
membiayai mengembangkan lahan kosong untuk bangunan 
unit-unit bisnis. Lokasinya yang strategis di pinggir jalan dan 
berada di tengah pemukiman warga menjadi motivasi bagi 
pihak yayasan untuk terus optimal dalam mengembangkan 
yayasan Nur Assailina. 
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Yayasan Wakaf  Masjid Al-Abrar. Yayasan wakaf  
masjid ini berdiri di atas tanah seluas 2.100 m² yang berlokasi 
di Jl. Danau Tondano, Bendungan Hilir Jakarta Pusat. Masjid 
ini awalnya merupakan tanah/aset milik pemerintah DKI 
Jakarta. Bekat kemampuan nazir didukung oleh masyarakat 
sekitar akhirnya status masjid ini menjadi kepemilikan 
masyarakat (wakaf). Kini, masjid ini sudah mengalami dua 
kali renovasi, nilai asetnya pun semakin bertambah. Lokasinya 
yang strategis, yaitu terletak di pinggir jalan menjadikan 
masjid ini ramai pengunjung. Pendapatan terbesar masjid 
ini berasal dari sumbangan infak warga dan jamaah masjid. 
Pendapatan tersebut digunakan untuk menggaji marbot 
(pengurus masjid) dan kegiatan operasional lainnya, seperti 
perawatan bangunan. Dari sisi nazir, wakaf  ini dikelola oleh 
Sanusi, pensiunan guru SD yang mendedikasikan hidupnya 
sebagai pengurus masjid. Pengetahuan Sanusi tentang wakaf  
terbilang sangat baik, tidak jarang ide pengembangan wakaf  
produktif  selalu ia gagas. Kini, meskipun aset tanah wakaf  
terbilang kecil, Sanusi memanfaatkan sisa tanah wakaf  
untuk mendirikan koperasi, dan klinik kesehatan dengan 
memberikan fasilitas ambulan gratis untuk warga. 

Ketiga yayasan wakaf  ini merupakan contoh wakaf  
produktif  yang telah dikelola dengan baik, meskipun luas aset 
tanah yang minim, ternyata bisa menghasilkan (produktif) dan 
menjadi pusat keagamaan yang bermanfaat bagi masyarakat 
di sekitarnya. Lagi-lagi keberhasilan wakaf  ini berkat nazir 
yang mampu mengelola aset wakaf  dengan baik. 

4) Aset Kecil dan Potensi Nazir Rendah 
Dengan aset kecil dan potensi nazir rendah, lembaga 

wakaf  yang masuk tipe ini adalah lembaga yang sulit 
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untuk bisa dikembangkan sebagai wakaf  produktif. Di 
antara alasannya adalah tidak adanya motivasi para nazir 
untuk mengembangkan aset wakaf  karena pemahaman 
konvensional yang tidak membolehkan perubahan/inovasi 
peruntukan lahan. Alasan kedua masih pada kapasitas nazir 
serta masyarakat sekitarnya yang rendah, minim krativitas 
serta wawasan. Selain itu memang minimnya aset wakaf  yang 
ada. 

Yayasan Wakaf  Masjid Darussalam Al-Amin. 
Yayasan masjid ini memiliki luas tanah wakaf  sebesar 1.000 
m², berlokasi di jalan Raya Kali Baru Timur Kosambi 
Raya, Jakarta Utara. Dari luas tanah wakaf  tersebut, 400 
m² digunakan untuk pembangunan masjid dan lembaga 
pendidikan, sisanya 600 m² digunakan sebagai tempat parkir. 
Yayasan masjid ini juga tidak memiliki unit bisnis mengingat 
sisa lahan wakaf  tidak begitu luas. Masyarakat belum bisa 
menerima konsep wakaf  produktif  dengan alasan adanya 
kekhawatiran pemanfaatan oleh pengurus, dan keterbatasan 
sumber daya pengelola. Meskipun begitu, wakaf  masjid ini 
berusaha dikelola dengan baik oleh seorang karyawan BUMN 
yang pernah mengenyam pendidikan di STM Perkapalan. 
Walau nazir cukup baik, tapi kapasitas rendah, SDM kurang, 
dan nazir tidak mendapat dukungan masyarakat untuk 
memproduktifkan wakaf. 

Yayasan	Masjid	Al-Muflihun. Masjid Al-Muflihun ini 
konon merupakan salah satu masjid tertua di Jakarta yang 
didirikan pada masa Belanda. Total luas wakaf  masjid ini 
4.000 m² yang dimanfaatkan sebagian tanahnya untuk masjid 
dan pemakaman. Tanah wakaf  ini dikelola dengan baik oleh 
seorang nazir lulusan sarjana teknik. Namun latar belakang 
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pendidikan nazir yang bukan dari bidang agama, menjadi 
kendala, dan nazir tidak menguasai konsep wakaf, apalagi 
wakaf  produktif. Masjid digunakan sebagai tempat majlis 
taklim dan TPA. Dan unsur kegiatan sosialnya cukup tinggi. 
Misalnya kepedulian untuk memberikan area pemakaman 
yang harganya terjangkau oleh masyarakat. Namun 
kepedulian ini dilakukan dengan cara konvensional, dengan 
membongkar bangunan yang ada untuk penggunaan makam 
warga. Pembangunan makam tanpa perencanaan pun hanya 
akan bisa membantu secara terbatas saja. 

Tipologi yayasan wakaf  seperti dua contoh terakhir ini 
sangat umum ditemukan di masyarakat. Apakah memang 
asetnya terbatas, sumber daya nazir  yang terbatas, atau bahkan 
kondisi lingkungan masyarakatnya yang tidak mendukung. 
Kombinasi berbagai faktor ini yang menjadikan tantangan 
bagi pengembangan wakaf  produktif.

E. Penutup
Gambaran empat tipologi wakaf  di atas menjadi masukan bagi 

lembaga-lembaga wakaf  di luar Jakarta, lebih luas di Indonesia, 
untuk berintrospeksi diri, melihat kondisi lembaga wakaf  seperti 
apa yang ada di sekitar kita, dan kemudian mencari solusi atas 
tantangan tersebut. Aset wakaf  dan potensi seorang nazir dalam 
hal ini sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan dan 
keberlangsungan sebuah lembaga wakaf. Meskipun lembaga 
wakaf  di Jakarta tidak semua dikatakan baik, namun ada beberapa 
lembaga wakaf  yang bisa menjadi contoh bagi lembaga wakaf  di 
Indonesia, seperti tergambar pada tipologi wakaf  pertama, kedua 
dan ketiga.
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Selain itu, nyatanya bukan menjadi alasan jika aset sebuah 
lembaga wakaf  berjumlah kecil, manakala potensi seorang nazir 
sangat baik, lembaga wakaf  akan berkembang dengan baik karena 
nazir selalu tergerak untuk mengembangkan lembaga wakafnya. 
Lain halnya, jika aset dan potensi seorang nazir tidak memadai 
untuk mengembangkan wakaf. 

Temuan empat tipologi di atas, besar kemungkinan bisa juga 
ditemukan di wilayah-wilayah di Indonesia. Oleh karenanya, ke 
depan, temuan empat tipologi di atas bisa menjadi masukan kepada 
pemerintah akan perkembangan wakaf  di Indonesia, terutama di 
Jakarta. Setidaknya, pemerintah turut andil pada beberapa hal. 
Pertama, pemerintah perlu melakukan pendataan ulang lembaga 
wakaf  beserta aset wakafnya, ini dilakukan untuk memetakan 
kondisi setiap aset wakaf  di Indonesia termasuk kondisi potensi 
nazir dan lingkungan masyarakatnya. Kedua, pemerintah perlu 
membantu memproduktifkan 10 aset wakaf  paling strategis di 
tiap kota besar di Indonesia. Hal ini menjadi langkah awal dan 
menjadi percontohan, karena aset wakaf  di kota-kota besar 
bernilai jual tinggi. Ketiga, pemerintah perlu memberikan pelatihan 
yang memadai bagi nazir untuk mengembangan wakaf.
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BAB II
FENOMENA MASJID DI ATAS TANAH BUKAN WAKAF:

SEBUAH KAJIAN EMPIRIS*2

A. Pendahuluan
Dalam beberapa tahun belakangan, beberapa kontroversi 

terkait penggusuran masjid semakin mengemuka. Kontroversi 
yang cukup menyita perhatian adalah kasus masjid Al-Ikhlas di 
Medan yang tanahnya “ditukar guling” (baca: ruislag) dan bangunan 
masjidnya dirobohkan pada bulan Mei 2011. Kasus-kasus serupa 
terkait mulai dari penggusuran, ruislag, pengambil-alihan lahan, 
perebutan hingga konflik kepengurusan masjid dan wakaf  kerap 
terjadi. Ke depan, kasus-kasus seperti ini akan semakin sering 
terjadi karena dua potensi. Potensi pertama adalah seiring dengan 
pertumbuhan penduduk, semakin tinggi tingkat kebutuhan tanah 
khususnya di daerah urban dan semakin tingginya aset ekonomi 
wakaf  dan masjid. Sedangkan potensi yang kedua adalah lemahnya 
basis data (database) dan administrasi terkait lembaga masjid dan 
perwakafan, di mana banyak aset wakaf  yang tidak teregistrasi 
dengan baik dan hilang, serta banyaknya masjid yang ternyata 
berdiri di atas tanah non-wakaf. 

* Tulisan ini diambil secara utuh dari tulisan “Fenomena Masjid di atas Tanah Bukan 
Wakaf: Sebuah Kajian Empiris” yang dipublikasikan di website Badan Wakaf  Indonesia 
dalam tiga tulisan. Url nya: http://bwi.or.id/index.php?option=com_content&view=
article&id=999%3Amasjid-di-atas-tanah-bukan-wakaf-sebuah-kajian-empiris&catid=2
7%3Aopini&Itemid=137&lang=in dimuat pada 09 Juli 2012. Yang kedua  url: http://
bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/1003-fenomena-masjid-di-atas-tanah-bukan-
wakaf-sebuah-kajian-empiris-2-.html dimuat pada tanggal 17 Juli 2012. Dan tulisan bagian 
http://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/1008-fenomena-masjid-di-atas-tanah-
bukan-wakaf-sebuah-kajian-empiris-3-habis.html, dimuat pada 26 Juli 2012. Tulisan yang 
sama juga diterbitkan (dengan sedikit perubahan editing) pada Amelia Fauzia, “Dilema 
Masjid di Lahan Bukan Wakaf ”, dalam Status Tanah Masjid Harus Wakaf: Sudut Pandang 
Empiris dan Hukum Islam, Jakarta: Badan Wakaf  Indonesia, 2012.
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Fenomena masjid yang berdiri di atas tanah bukan wakaf  
selama ini tidak dianggap masalah besar karena sifat komunalisme 
masyarakat yang tinggi dan budaya pedesaan yang kuat. Artinya, 
dengan kesepakatan sosial seluruh masyarakat, keberlangsungan 
masjid akan tetap terjaga, walaupun status tanah masjid bukan 
wakaf. Atau jika sudah berstatus wakaf, status wakaf  ini tidak 
dikuatkan dengan pencatatan yang rapih yang diakui dan 
dilindungi oleh hukum positif. Namun seiring dengan urbanisasi 
dan kompleksnya persoalan sosial kemasyarakatan, pertumbuhan 
ekonomi, persoalan yang menyangkut status hukum tanah masjid 
muncul, misalnya, adanya pengambilalihan aset tanah oleh 
pemiliknya, apakah itu individu, yayasan keluarga, pemerintah, 
bahkan perusahaan pengembang perumahan. Hal ini akan 
berdampak pada masjid yang berdiri di atasnya, yang sudah 
menjadi bagian penting dari masyarakat. Dan karenanya tidak 
jarang menimbulkan kontroversi dan konflik sosial. 

Karena itu, fenomena masjid yang berdiri di atas tanah bukan 
wakaf  tidak bisa dipandang sebelah mata. Dibutuhkan upaya serius, 
khususnya dalam hal kebijakan administrasi, untuk menjaga aset 
sosial keagamaan penting ini. Hal ini bukan hanya sekedar untuk 
tujuan menghindari konflik sosial (tujuan jangka pendek), namun 
juga untuk tujuan jangka panjang yaitu mendorong kemajuan 
kedermawanan masyarakat, dan menguatkan masyarakat civil 
society (masyarakat madani) melalui aspek spiritual keagamaan.

Tulisan ini akan melihat fenomena masjid yang didirikan 
di atas tanah bukan wakaf  sebagai sebuah kajian sejarah sosial 
kontemporer, dan akan mengambil kasus masjid di wilayah 
Jakarta. Walaupun fenomena yang diangkat adalah insitusi 
kelembagaan agama Islam, yaitu masjid dan wakaf, tulisan ini 
tidak akan melihat persoalan ini dari sudut pandang fikih atau pun 
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hukum Islam, namun pada persoalan sosial kemasyarakatan yang 
empiris. Karena itu keberadaan data menjadi penting. Tulisan 
ini menggunakan data yang dikumpulkan khususnya dari media 
online (dalam satu bulan terakhir), serta wawancara dan observasi 
yang dilakukan dalam tiga bulan terakhir. Karena keterbatasan 
waktu, data dari dokumen terkait tidak banyak digunakan

Tulisan ini dibagi menjadi tiga sub bagian utama. Sub bagian 
pertama akan melihat kontroversi dan konflik sosial terkait masjid 
yang terjadi belakangan ini. Bagian kedua memaparkan fenomena 
pertumbuhan masjid dan wakaf  di Indonesia. Bagian ketiga 
adalah bagian inti yang memaparkan data dan ulasan masjid yang 
berdiri di atas tanah bukan wakaf, dengan mengambil kasus di 
wilayah Jakarta. Dan terakhir adalah penutup.

B.	 Kontroversi	dan	Konflik	Sosial	Terkait	Status	Masjid
Kasus-kasus terkait status tanah masjid sering kali meresahkan 

masyarakat dan tak jarang membuat kontroversi bahkan menjadi 
konflik sosial antar kelompok masyarakat. Kasus-kasus yang ramai 
diperbincangkan media dan menyedot emosi bernuansa sara 
dalam beberapa tahun terakhir adalah penggusuran yang terjadi di 
kota Medan. Hasil pencarian kasus yang mencuat menimbulkan 
kontroversi dan dimuat media online adalah sebagai berikut.
1. Ruislag lahan dan penggusuran Masjid Al-Ikhlas, di Jalan 

Timor Medan, Mei 2011. Masjid dengan luas bangunan 11 
m x 11 m ini awalnya mushalla yang berdiri di atas tanah 
milik negara. Kodam I Bukit Barisan yang menguasai tanah 
tersebut me-ruislag-kannya tahun 2007 ke pihak ketiga yaitu 
sebuah pengembang. Proses ruislag sudah dimusyawarahkan 
lama dan uang ganti rugi sebesar 700 juta rupiah sudah 
diberikan pada 2009. Tidak ada bukti arsip akta ikrar wakaf  
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dan sertifikat wakaf  atas lahan masjid ini yang resmi tercatat 
di kantor terkait. Kasus mencuat lagi ketika dan setelah proses 
eksekusi pembongkaran masjid. Disinyalir ada intimidasi 
oleh kelompok tidak dikenal yang memicu emosi masyarakat. 

2. Penggusuran Masjid Nurul Jannah di Perumahan Jatinegara 
Indah, Cakung, Jakarta Timur, Agustus 2009. Masjid ini 
belum sepenuhnya berdiri, masih dalam proses pendirian 
sekitar 85%. Berdasarkan musyawarah, pihak pengembang 
PT Cakra Sarana Larasati berjanji akan memberikan tanah 
fasilitas sosial di lokasi perumahan. Pihak warga memulai 
pembangunan lebih dahulu dan sudah memakan dana 
70 juta rupiah, namun tanah yang digunakan ternyata 
peruntukkannya adalah untuk ruang terbuka hijau (RTH). 
Pembangunan ini dianggap menyalahi aturan dan dibongkar 
oleh pihak walikota Jakarta Timur. 

3. Alih lahan Ruislag Masjid Raudhatul Islam, di kelurahan 
Silalas, Medan, April 2011. Status tanah masjid ini adalah 
wakaf  yang sudah di ruislag kepada pengembang PT. 
Jatimasindo, berdasarkan prosedur, dan sudah mendapat 
rekomendasi BWI dan izin Menteri Agama tahun 2010 
dengan pertimbangan tidak banyak lagi penduduk Muslim 
di lingkungan tersebut. Tanah masjid seluas 242 m² juga 
sudah diganti dengan tanah dan bangunan masjid yang lebih 
representatif  oleh pengembang.

4. Pemindahan masjid Landmark, the Landmark Center, 
Sudirman, Jakarta, Oktober 2011. Masjid ini terletak di 
basement tunnel Gedung the Landmark Center. Masjid ini 
dipindahkan oleh pengembang/pemilik landmark center ke 
lokasi lain yang masih berlokasi di basement gedung yang 
sama. Masjid ini adalah fasilitas sarana ibadah di gedung 
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Landmark center yang diberikan oleh pemilik/pengembang, 
dan biasanya ramai digunakan untuk shalat zuhur dan ashar 
oleh karyawan dan masuk kategori masjid perkantoran. 

5. Isu pembongkaran Masjid Al-Awwabin di Mangga Besar, 
Jakarta Barat, Juni 2012. Isu pembongkaran mencuat 
beberapa kali dan meresahkan warga. Isu yang beredar 
adalah tanah akan dialihkan kepada sebuah pengembang, 
dan disinyalir tanah masjid seluas 400 m² ini milik Zubaidah 
yang memiliki sertifikat hak milik atas tanah tersebut. Masjid 
tersebut sudah diverifikasi oleh Pemprov DKI Jakarta tidak 
masuk kategori benda cagar budaya. 

6. Penggusuran beberapa masjid di kota Medan.Disebut ada 
tiga masjid yaitu di komplek PJKA Gg Buntu, Komplek 
Kavaleri Padang Bulan, dan Komplek Kodam Polonia yang 
pernah digusur. Namun tidak ada berita detail yang diungkap 
media tentang kasus ini dan penulis belum memverifikasi 
keabsahan berita ini. 
Lepas dari kontroversi dan konflik pihak-pihak yang 

berseteru, setidaknya ada empat hal yang bisa diangkat dari data 
di atas. Pertama, penggusuran rawan terjadi pada masjid yang 
dibangun di atas tanah yang bukan wakaf. Dari sekian banyak 
kasus, hanya satu yang merupakan tanah wakaf  (kasus no 3) yang 
dilakukan secara prosedural, selain itu adalah tanah hak milik 
pengembang atau pribadi. Bahkan pada kasus no 6, semua tanah 
masjid terletak di komplek perumahan yang kemungkinan besar 
milik pengembang. Artinya, selama ini banyak upaya pendirian 
masjid yang masih memandang status tanah sebagai bukan 
persoalan serius. Memang, pendirian masjid di atas tanah fasilitas 
sosial/umum dan pribadi tidak lah masalah secara sosial dan 
termasuk bisa dibolehkan dari sisi fikih. Justru ada indikasi bagus 
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bahwa pengembang dan masyarakat secara swadaya berupaya 
membangun masjid. Namun dari sisi lain, keberadaan masjid 
ini menjadi riskan dengan tidak menutup kemungkinan ada 
oknum yang memiliki kepentingan pribadi. Lain halnya jika status 
tanah sudah diubah menjadi wakaf, apalagi dengan adanya bukti 
sertifikat tanah wakaf. Setidaknya persoalan yang menyangkut 
penggusuran tidak akan banyak muncul.

Kedua, kasus-kasus penggusuran dan pemindahan di atas 
adalah fenomena masyarakat perkotaan (urban). Ini biasanya 
terjadi pada masjid yang relatif  kecil, dengan luas tanah kurang 
dari 400 m², dan masjid yang relatif  memiliki sedikit jamaah dan 
tidak aktif. Di wilayah perkotaan, tanah lebih memiliki tingkat 
ekonomi tinggi, dan penduduk asli cenderung berpindah ke 
wilayah pinggiran kota. Karena itu, daerah perkantoran di mana 
rumah penduduk yang memakmurkan masjid mulai berkurang 
– seperti kegiatan jamaah shalat lima waktu – perubahan fungsi 
masjid tidak terelakkan, dan masjid akan berpotensi besar untuk 
mengalami kasus-kasus seperti di atas. Yang menjamur di daerah 
perkantoran saat ini adalah fenomena masjid kantor (seperti 
kasus no 4) dan masjid di mall, yang maksimal penggunaannya 
pada waktu siang hari dan sore ketika kantor/mall buka.

Ketiga, alih fungsi tanah masjid merupakan suatu hal yang 
sensitif  dan menyulut emosi masyarakat. Tentu saja karena masjid 
memiliki tempat istimewa bagi Muslim, bernuansa sakral, spiritual 
keagamaan, serta ada kultur sosial yang sudah terjalin yang 
mengukuhkan kedekatan emosional warga. Dalam bahasa lain, 
masjid memiliki ruang-ruang sosial dan spiritual (social and religious 
spheres), bukan hanya sekedar bangunan fisik. Wajar saja, jika tidak 
berhati-hati, kontroversi dan konflik bisa muncul, terlepas proses 
administirasi prosedural sudah dilakukan. Contohnya terlihat 
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dalam kasus ruislag  tanah masjid Raudhatul Islam, kasus no 3 di atas. 
Ini harus menjadi pelajaran berharga, bahwa proses administrasi 
harus dibarengi dengan proses musyawarah dan edukasi yang 
cukup. Harus dipahami bahwa emosi akan mengemuka ketika 
penggusuran atau ruislag melibatkan pihak lain yang dianggap 
tidak mewakili kepentingan umum, alias untuk kepentingan 
komersial. Terlebih lagi jika ada intimidasi dari pihak-pihak yang 
dianggap memiliki kuasa seperti tentara maupun pengusaha. 

Keempat, terdapat pemahaman yang kurang tepat dalam 
masyarakat bahwa wakaf  tidak boleh di-ruislag. Justru dalam 
gerakan wakaf  produktif, ruislag wakaf  membuka potensi semakin 
banyak wakaf  yang bisa diproduktifkan, tidak menjadi lahan 
kosong yang dapat diambil alih oleh oknum tidak bertanggung 
jawab. Saat ini banyak wakaf  yang hilang karena terkait sulitnya 
pemanfaatan aset wakaf, dan dalam realita sosial terjadi 
perubahan demografi tempat tinggal penduduk yang semakin ke 
arah pinggiran kota. Perlu dipikirkan upaya mengaktifkan masjid 
secara lebih produktif, misalnya untuk pemberdayaan ekonomi, 
untuk kemakmuran masyarakat sekitar. 

Dari kasus-kasus di atas, pertanyaan yang muncul kemudian 
adalah bagaimana sebenarnya kondisi masjid dan perwakafan 
di Indonesia? Sub bagian di bawah ini akan mendiskusikan hal 
tersebut.

C. Pertumbuhan Masjid dan Wakaf  di Indonesia
Data direktorat wakaf  Kementrian Agama tahun 2010 

menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat total 415.980 obyek 
atau lokasi tanah wakaf  seluas 935 hektar yang tersebar di 
seluruh provinsi Indonesia (lihat lampiran di akhir tulisan). Data 
wakaf  ini adalah termasuk wakaf  yang baru akta ikrar wakaf  
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dan juga yang sudah bersertifikat. Data ini perlu verifikasi dan 
pemutakhiran karena sudah banyak terjadi perubahan. Terlebih 
lagi jika mempertimbangkan bencana-bencana nasional yang 
terjadi, misalnya tsunami di Aceh 2004, dan lumpur Lapindo di 
Jawa Timur, yang pastinya juga menimpa aset tanah wakaf  yang 
ada. Penelitian potensi wakaf  produktif  di DKI yang dilakukan 
oleh divisi Litbang Badan Wakaf  Indonesia menemukan banyak 
sekali perubahan lokasi dan obyek wakaf  yang tidak sesuai dengan 
data yang ada. Namun demikian, data ini masih bisa digunakan 
untuk mendapatkan gambaran umum mengenai perwakafan di 
Indonesia.

Sedangkan jika menilik kuantitas lokasi tanah wakaf, maka 
lokasi tanah wakaf  paling banyak adalah di propinsi Jawa Timur. 
Dan Pulau Jawa merupakan pulau yang paling banyak memiliki 
lokasi wakaf. Dua tabel data ini memperlihatkan bahwa banyaknya 
lokasi wakaf  sejalan dengan perkembangan Islam di tempat 
tersebut, yang memang dari sejarahnya Islam berkembang dan 
masuk melalui daerah Sumatera bagian utara, dan juga di Pulau 
Jawa. Wakaf  di Papua dan Papua Barat memperlihatkan jumlah 
yang paling sedikit, karena memang proses Islamisasi tidak massif  

Tabel 1
Daftar Urut 5 Besar Tanah Wakaf  Terluas 

Berdasarkan Propinsi di Indonesia

Penggunaan
Jumlah Tanah Wakaf

Berserfikat Tidak 
Bersertifikat

%
Tanah Wakaf  
BersertifikatLokasi Luas m2

1 Nanggro Aceh Darussalam 27.416 1.333.233.627,26 12,245 15.171 45

2 Jawa Barat 70.749 116.662.017,81 45,401 25.348 64

3 Kalimantan Selatan 8,.772 110.208.613,54 7,271 1.501 83

4 Riau 7.897 978.448.625,81 2,761 5.136 35

5 Nusa Tenggara Barat 11.793 83.060.488,00 7,635 4.158 65
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di wilayah tersebut. Sedangkan dari sisi luas wakaf, yang dominan 
adalah provinsi di luar Pulau Jawa. Dan terlihat bahwa walaupun 
lokasi wakafnya tidak sebayak daerah lain, Kalimantan Selatan 
berpotensi besar untuk pengembangan wakaf  produktif  karena 
luasnya lokasi wakaf  di sana.

Sayang sekali penulis belum dapat menampilkan angka 
pertumbuhan wakaf  pada tahun-tahun belakangan ini. Setidaknya 
studi sejarah menunjukkan bahwa pertumbuhan wakaf  sejak awal 
perkembangan Islam sampai pada tahun 1970an cukup signifikan. 
Terlebih lagi jika diasumsikan bahwa wakaf  bertambah sejalan 
dengan bertambahnya masjid. Sedangkan angka pertumbuhan 
masjid dan mushalla di Indonesia cukup tinggi. Terlebih lagi 
jika dilihat tidak saja penambahan jumlah masjid tapi pelebaran 
atau perluasan. Karena itu tidak terlalu tepat pernyataan bahwa 
perkembangan masjid lebih rendah daripada perkembangan 
rumah ibadah agama lain, karena hanya melihat sisi penambahan 
masjid baru.

Jika dilihat dari jumlah masjid, terlihat ada kesenjangan 
dengan data jumlah lokasi wakaf  di Indonesia. Data di bawah ini 
mencoba membandingkan antara data masjid dengan data wakaf. 

Tabel 2
Daftar Urut Besar Lokasi Tanah Wakaf  Terbanyak 

Berdasarkan Propinsi di Indonesia

Penggunaan
Jumlah Tanah Wakaf

Berserfikat Tidak 
Bersertifikat

%
BersertifikatLocation Vol. M2

1 Jawa Tengah 96.874 82.009.272,20 78.942 17.942 81

2 Jawa Timur 74.429 58.239.272,20 54.193 20.236 73

3 Jawa Barat 70.749 116.662.017,81 45.401 25.348 64

4 Aceh 27.416 1.333.233.627,26 12.245 15.171 45

5 Sumatera Utara 16.084 32.293.815,00 7.497 8.587 47
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Hal ini bertujuan untuk melihat jumlah masjid dan mushalla yang 
kemungkinan besar didirikan tidak di tanah wakaf.

        
      

       

        
        

Sumber: Kompilasi dari berbagai sumber sebagai berikut: Statistik Kementrian 
Agama tahun 1957; Perkembangan Sertifikasi Tanah Wakaf  per provinsi 
seluruh Indonesian tahun 2010, Direktorat Wakaf  Kementerian Agama; 
Koran Juni Supriyanto dalam Republika 09 September 2011; Dr. Abdul 
Fatah dalam Republika 03 Juni 2012; dan data Direktorat Urais dan Binsyar 
Kementerian Agama, Kepala Seksi Pembinaan Administrasi Kepenghuluan, 
Drs HZ Muttaqin.

Dari data ini terlihat bahwa penambahan jumlah masjid dan 
mushalla cukup tinggi. Dari tahun 1957 ke 1997 (selama 20 tahun) 
terjadi dua kali lipat pertambahan jumlah masjid dan mushalla. 
Dari tahun 1997 sampai 2004 terjadi lonjakan pertumbuhan 
yang sangat pesat (hampir dua kali lipat) hanya selama 8 tahun. 
Sayangnya tidak ada data wakaf  dari tahun-tahun tersebut yang 
dapat ditampilkan, untuk bisa membandingkan perkembangan 
keduanya.

Yang penting untuk diamati adalah jumlah masjid dan 
mushalla pada tahun 2010 yaitu sebanyak 710.000 dibandingkan 

Tabel 3
Perbandingan Jumlah Masjid, Mushalla dan Tanah Wakaf

Tahun Wilayah
Jumlah Total 

Masjid & 
Mushalla

Total Lokasi 
Tanah WakafMasjid Mushalla

1957 Indonesia 59.956 194.467 254.423 n/a
1957 Jakarta Raya 275 2.234 2.509 n/a
1997 Indonesia n/a n/a 392.044 n/a
2004 Indonesia n/a n/a 643.843 n/a
2005 Indonesia n/a n/a 644.502 n/a
2010 Indonesia n/a n/a 710.000 415.980
2011 DKI Jakarta 2.831 5.661 8.492 5.661
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dengan jumlah data wakaf  pada tahun yang sama yaitu 415.980. 
Artinya, terdapat sejumlah 294.020 masjid/mushalla yang belum 
berstatus wakaf, kalau dipersentasikan yaitu sebesar 41%. Data ini 
sangat besar. Melihat kasus-kasus kontroversi masjid pada bagian 
pertama di atas, sepertinya, data ini cukup valid, bahwa banyak 
sekali masjid yang dibangun di atas lahan bukan wakaf. Lebih 
jelasnya validitas data ini akan didiskusikan di bawah ini dengan 
merujuk pada kasus masjid dan non wakaf  DKI Jakarta.

 
D. Pendirian Masjid di atas Tanah Bukan Wakaf: Kasus DKI 

Jakarta
Angka di atas, yaitu sebanyak 294.020 (atau 41%) masjid/

mushalla di Indonesia berdiri di atas tanah non wakaf  cukup 
fantastis. Angka ini setidaknya mendekati dan bahkan lebih besar 
dari perkiraan Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang menyatakan 
“sekitar 30% dari 700 ribu masjid di tanah air tidak memiliki status 
hukum yang jelas.”1 3

Masih merujuk pada tabel 3 di atas, dapat di kalkulasi bahwa 
di DKI Jakarta terdapat 2.831 masjid yang berdiri bukan di atas 
tanah wakaf, atau sebesar 33%. Lagi-lagi ini angka yang cukup 
besar. Namun tentu lebih baik dibandingkan dengan persentase 
nasional. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa di DKI Jakarta 
jumlah masjid/mushalla yang berstatus bukan wakaf  lebih sedikit 
dibandingkan dengan daerah lain dilihat dari angka nasional

Jangankan masjid/mushalla kecil di pedesaan atau di 
daerah ramai penduduk, masjid-masjid besar yang merupakan 
representasi wilayah propinsi dan kabupaten juga masih ada yang 
berstatus bukan wakaf. Misalnya, Masjid Al-Akbar Surabaya, salah 

1 Pernyataan dari M. Suaib Didu yang dikutip oleh Republika, di “Alih Lahan Masjid 
Tak Bermasalah”, Republika 10 Mei 2011
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satu masjid yang cukup spektakuler besarnya dan indah dari sisi 
arsitekur, ternyata tanahnya masih merupakan aset pemerintah 
daerah. Begitu juga Masjid Agung Palembang, status tanahnya 
masih merupakan tanah pemda, belum wakaf.

Demikian halnya yang terjadi di DKI Jakarta. Hasil 
penelusuran singkat status tanah masjid-masjid yang besar 
memperlihatkan bahwa masjid-masjid besar yang dianggap cukup 
representatif  yang terdapat di dalam kota maupun sedikit ke luar 
kota, ternyata banyak yang belum bertatus wakaf. Lihat tabel 4 di 
bawah ini.

Tabel 4
Masjid di Jakarta Yang Berdiri Bukan 

di Atas Tanah Wakaf

No Nama Masjid Alamat Status Tanah Milik

1 Masjid Istiqlal Jakarta Pusat Aset Pemda DKI 

2
Masjid Kubah 
Emas Dian Al 
Mahri 

Jl. Meruyang Raya, 
Limo Depok

Yayasan Keluarga Dian 
Al Mahri 

3 Masjid Pondok 
Indah

Jl. Sultan Iskandar 
Muda Pd. Indah

PT. Metropolitan 
Jakarta

4 Masjid Agung 
Sunda Kelapa

Jl. Taman Sunda 
Kelapa 16 Menteng 

Pengelolaan dalam 
Aset Pemda DKI 

5 Masjid At-Tin 
Taman Mini 
Indonesia Indah 
Jakarta 

Yayasan kelauaraga 
Alm. Ibu Tien 
Soeharto

6 Masjid Agung             
Al –Azhar

Kebayoran Baru 
Jakarta Selatan 

Yayasan Pend. Islam 
Al Azhar

7 Masjid At Taqwa 
Ps. Minggu 

Jl. Poltangan II 45 Ps. 
Minggu Aset Pemda DKI 

8 Masjid Jakarta 
Islamic Center 

Jl. Koeja, JIC Jakarta 
Pusat Aset Pemda DKI 

9 Majid Jami’ 
Bintaro 

Sektor 1 Bintaro Jaya, 
Jak-sel

Pengembang Bintaro 
Jaya
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Sumber: Informasi di dapat dari sumber-sumber yang berbeda, sebagian 
dari profil online, sebagian wawancara konfirmasi via telpon, dan sebagian 
merupakan observasi dan wawancara dengan pengurus secara langsung. 
Terima kasih kepada Nani Al-Muin, MA dan Nurul Roaz Al-Rashid yang telah 
membantu sebagian verifikasi data ini. (Penulis berterima kasih jika diberi tahu 
seandainya ada data di atas yang kurang tepat).

Pemilihan masjid di atas tidak diambil secara acak (random), 
namun berdasarkan pengamatan masjid yang cukup besar. 
Karenanya data ini bersifat purposive sampling. Yang paling 
menyolok adalah Masjid Istiqlal yang menjadi kebanggaan  

10 Masjid Al Bina 
Senayan 

Komp. Gelora Bung 
Karno Senayan Pemda DKI 

11 Masjid Al 
I’Tisham 

Dukuh Atas, Jakarta 
Pusat 

Bank Negara 
Indonesia  

12 Masjid Baitul 
Ihsan BI 

Jl. Merdeka Raya 
Komplek BI Bank Indonesia (BI) 

13 Masjid Akbar 
Kemayoran 

Jl. Benyamin Sueb 
Blok Boing Jakarta 
Pusat 

Pemda DKI 

14 Masjid
Al- Musyawarah 

Kota Satelit Kelapa 
Gading PT Sumarecon Agung

15 Masjid Ni’Matul 
Itthihad Pondok Pinang Pemda DKI 

16 Masjid Cut Mutia Jl. Cut Mutia kp. 
Melayu Jakarta Timur

Gedung dan Tanah 
Pemda

17 Masjid Darul 
Adzkar 

Karang Tengah 
Lebak Bulus Jakarta 
Selatan

Yayasan Darul Adzkar 

18 Masjid Bani Umar Bintaro, Jakarta 
Selatan

Yayasan Kel. Umar 
Wirahadi Kusuma

19 Masjid At-Tawab 
Ciledug 

Larangan Indah 
Ciledug 

Pengembang larangan 
Indah

20 Masjid Al Falah 
Bona Indah 

Cilandak, Lebak 
Bulus 

Pengembang Bona 
Indah

21 Masjid Al Hikmah 
(Sarinah) 

Sarinah Thamrin 
Jakarta Pusat

Pengembang PT 
Sarinah
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nasional, yang ternyata berdiri di atas tanah pemerintah daerah. 
Melihat proses pendirian beberapa masjid di atas, termasuk 
Istiqlal, bisa dipahami mengapa status tanah masjid itu 
merupakan tanah aset pemerintah, bukan tanah wakaf. Dan pada 
masa pendirian Istiqlal kondisi sosial dan politik mendorong 
untuk penyegeraan pendirian sebuah masjid nasional yang juga 
menyandang status masjid terbesar di Asia Tenggara ketika itu. 
Artinya, status yang demikian tidak terlalu salah pada saat itu. 
Namun sejalan dengan waktu, perlu dipertimbangkan pengalihan 
status tanah masjid-masjid di atas menjadi tanah wakaf, dengan 
tetap mempertimbangkan pengelolanya.

Dari data di atas, setidaknya terdapat tiga kategori status 
tanah masjid yang belum wakaf  di atas.
1. Tanah milik pemerintah, baik itu pemerintah pusat, daerah, 

maupun suatu departemen;
2. Tanah milik yayasan, baik itu yayasan keluarga atau lainnya, 

maupun milik pribadi;
3. Tanah milik pengembang perumahan atau perkantoran.
 Persentasenya adalah sebagai berikut

Tabel 5
Persentase Kategori Status Tanah Masjid/Mushalla 

(bukan Wakaf)

 Sumber: Hasil Kalkulasi Penulis

Kategori Status Tanah Masjid/Mushalla
(bukan Wakaf) Persentase

Tanah milik pemerintah 48%

Tanah milik yayasan 24%
Tanah milik pengembang 29%
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Persentase ini menunjukkan bahwa seperti yang terjadi 
pada kasus-kasus kontroversi di bagian pertama, masjid yang 
didirikan atas jasa dan menggunakan fasilitas tanah pengembang 
cukup besar yaitu 29%. Sejalan dengan berkembang pesatnya 
perumahan-perumahan baru, masjid-masjid yang didirikan 
menggunakan aset tanah pengembang ini sepertinya akan 
bertambah. Berbeda dengan masjid yang berdiri di atas aset tanah 
pemerintah atau Negara (yang saat ini berjumlah 48%). Sepertinya 
ke depan persentasenya akan menurun dibandingkan dengan 
masjid yang berdiri di tanah milik yayasan dan pengembang. Hal 
ini mengingat bahwa banyak masjid-masjid yang berdiri di atas 
tanah pemerintah itu adalah masjid yang menjadi representasi 
wilayah dan kemungkinan kecil akan dibangun masjid sejenis, 
kecuali ada pengembangan wilayah-wilayah baru yang cukup 
signifikan.

Studi kasus masjid non wakaf  di DKI Jakarta ini sangat 
mungkin tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di wilayah-
wilayah lain di Indonesia. Artinya, bahwa problem kontroversi 
dan konflik yang terkait tanah masjid yang bukan wakaf, bisa saja 
akan terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia, seiring dengan 
bertambahnya jumlah penduduk dan problem sosial.

E. Penutup
Temuan dan data-data yang dipaparkan pada tulisan ini 

memperlihatkan bahwa jumlah masjid/mushalla yang berdiri 
di atas tanah bukan wakaf  itu cukup besar yaitu 294.020 atau 
sekitar 41%, dan ini bisa menjadi potensi terjadinya konflik dan 
kontroversi menyangkut status masjid. Karenanya ada beberapa 
catatan akhir yang perlu diperhatikan untuk pengadministrasian 
masjid dan wakaf  ke depan.
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1. Pembangunan masjid yang baru diharapkan memper- 
timbangkan status legalitas tanah. Sebaiknya masjid dibangun 
di atas tanah wakaf. Hal ini merupakan antisipasi awal yang 
lebih baik atas terjadinya persoalan hukum di kemudian 
hari, dan memagari masjid dari oknum-oknum yang tidak 
bertanggung jawab.

2. Masjid yang sudah dibangun di atas tanah bukan wakaf  
agar di dorong untuk diubah status hukumnya menjadi 
tanah wakaf. Terutama masjid-masjid yang berstatus masjid 
nasional, masjid provinsi, kabupaten, dan masjid desa. Hal ini 
untuk lebih melindungi status masjid terkait perubahan sosial 
dan politik baik di tingkat lokal maupun nasional. Perubahan 
status ini bukan berarti mengubah pengelolaan atas masjid 
tersebut. Pengelola masjid bisa dikonversi menjadi juga 
bertindak sebagai nazir wakaf  dalam bentuk organisasi, 
bukan perorangan. Dalam hal ini, maka masjid yang dikelola 
oleh yayasan dan tanahnya belum berstatus wakaf, ketika 
diubah maka yayasan tersebutlah yang nantinya menjadi 
nazir wakaf  tanah tersebut.

3. Pengadministrasian masjid dan wakaf  masih jauh dari ideal 
padahal ini merupakan aset yang sangat potensial bagi 
pembangunan umat. Karena itu perlu ada proyek serius 
untuk melalukan pendataan ulang wakaf  dan masjid.

4. Sepertinya, jauh kemungkinannya jika masjid-masjid besar 
berskala provinsi dan nasional akan ditukargulingkan atau 
dipindahkan seperti kasus-kasus yang disampaikan pada 
bagian pertama dalam tulisan ini. Hal ini karena stakeholder 
(pemangku kepentingan) masjid dimaksud adalah masjid 
besar, banyak jamaahnya dan juga stakeholdernya. Social 
and religious spheres yang terbentuk pada masjid-masjid yang 
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‘makmur’ dan aktif  ini akan menjadi penghalang terjadinya 
perubahan status yang merugikan jamaah dan umat. Namun 
hendaknya jangan terlena, karena pada faktanya mayoritas 
masjid itu sepi dari kegiatan keagamaan. Hasil penelitian 
Kementrian Agama menunjukkan bahwa 89.9% atau bisa 
dibilang 90% dari total jumlah masjid di Indonesia ini sepi 
dari kegiatan keagamaan.3 Karena itu penting ditambahkan 
upaya memakmurkan masjid melalui kenaziran wakaf  yang 
pofesional, yang dapat pemproduktifkan aset wakaf  untuk 
pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat.

Karena itu tidak ada salahnya jika status hukum masjid 
ini diperkuat lagi dengan status hukum wakaf, karena akan 
memberikan double protection dari sisi hukum positif. Pengelolaan 
masjid pun diharapkan bisa lebih berkembang dengan dikelola 
oleh sistem kenaziran wakaf  yang independen dan profesional.
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BAB III
FENOMENA PERKEMBANGAN WAKAF MAKAM DAN 

PEMAKAMAN MUSLIM DI INDONESIA*4

A. Latar Belakang
Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi di Indonesia 

serta perkembangan pembangunan fisik yang didorong oleh 
ekonomi membuat ketersediaan lahan menjadi persoalan 
tersendiri khususnya di daerah perkotaan. Tidak saja lahan untuk 
perumahan yang semakin mahal, tapi juga lahan bagi pemakaman 
semakin sulit. Kekurangan ini menjadi keprihatinan banyak pihak, 
termasuk lembaga keislaman. 

Organisasi sosial keislaman melihat fenomena kebutuhan 
pemakaman ini tidak saja dari perspektif  bisa menolong 
masyarakat yang tidak mampu untuk bisa mencari pemakaman 
dengan harga yang terjangkau, tapi juga menolong mereka yang 
mampu (kelas menengah keatas, bahkan kelas elit) untuk memiliki 
pemakaman yang berkelas tapi juga bisa membantu masyarakat 
miskin. Fenomena ini terlihat di perkotaan besar yaitu Jakarta. 

Namun tidak dipungkiri bahwa fenomena pemakaman 
Islam ini buat kelas menengah atas muncul diawali dari 
perkembangan pembangunan perumahan dan pemakanan 
mewah yang juga sedang giat di Indonesia. Misalnya yang 
dianggap cukup monumental adalah San Diego Hills Memorial 
Park, yang kemudian diikuti oleh beberapa pemakaman mewah 

* Tulisan dalam bab ini merupakan ikhitisar yang diambil dari laporan penelitian 
yang dilakukan oleh BWI. Fauzia, Amelia, Nani Al-Muin, Tati Rohayati dan Endi Aulia 
Garadian (2015) “Laporan Penelitian Fenomena Wakaf  Makam di Indonesia (Studi 
Kasus: Firdaus Memorial Park, Al-azhar Memorial Garden dan Taman Makam Salman 
ITB)”, Jakarta: Badan Wakaf  Indonesia, 2015.
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lain. Walaupun fenomena makam komersial ini mengundang 
kontroversi di masyarakat, namun perkembangannya tetap 
progresif, bahkan diikuti dengan adanya pemakaman komersial 
yang khusus untuk Muslim. Uniknya lagi, pemakaman Muslim 
ini melibatkan konsep wakaf  produktif, sebuah konsep wakaf  
yang didorong oleh banyak pihak termasuk BWI, yang bertujuan 
membantu masyarakat tidak mampu. 

Seperti apakah inovasi pemakaman yang menggunakan 
konsep wakaf  ini? Apakah sudah sejalan dengan aturan 
perwakafan di Indonesia? Apakah inovasi ini dibenarkan terlebih 
lagi ada pandangan ulama tentang pemakaman mewah? Tulisan 
ini adalah studi sosiologis tentang pemakaman Muslim yang 
mengandung unsur wakaf  produktif. 

Tulisan pada bab ini merupakan ringkasan penelitian 
Divisi Litbang BWI tentang fenomena wakaf  makam terkini di 
Indonesia. Tulisan ini akan fokus menjawab pertanyaan yang 
terkait dengan perwakafan saja, tidak melebar pada aspek lain, 
dengan tujuan memberi gambaran dan informasi bagi para 
stakeholder dan pemberi kebijakan, yang dapat digunakan untuk 
memberikan arahan, keputusan, atau sejenisnya. Konsep wakaf  
makam produktif  ini sudah berjalan dalam taraf  yang kecil di 
kalangan perkotaan dan komunitas Muslim kelas menangah atas. 
Nampaknya perkembangannya tidak terlalu masif, namun tetap 
penting untuk diikuti sejauh mana potensi dari sisi inovasi wakaf  
produktifnya. 

Penelitian ini menemukan bahwa fenomena wakaf  makam 
ini bisa cukup diterima masyarakat, baik itu dalam bentuk 
konvensional, maupun wakaf  komersial yang menyertai donasi 
untuk wakaf  makam atau wakaf  jenis lainnya. Selain itu, 
penelitian ini juga menemukan bahwa produk wakaf  makam ini 
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punya potensi untuk dikembangkan lebih besar lagi, mengingat 
ekspektasi yang tinggi dari para wakif  sekaligus memiliki target 
pasar yang sudah jelas: kelas menengah atas.

Penelitian ini mencoba mencari gambaran bagaimana 
pengelolaan dan status administrasi tanah wakaf  dalam fenomena 
wakaf  makam atau makam yang dikaitkan dengan wakaf  yang 
terjadi akhir-akhir ini. Hal ini terkait kontroversi di masyarakat 
tentang sisi etikanya, sisi hukum positifnya, dan sisi syariahnya, 
serta sisi perkembangan wakaf  itu sendiri. Terlebih lagi karena 
sebagian besar pamakaman ini hadir dalam bentuk yang dianggap 
mewah oleh sebagian masyarakat. 

 
B. Catatan Metodologi

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran terkini 
tentang bagaimana inovasi dan praktik terkini terkait wakaf  
yang menggunakan konsep makam atau pemakaman dilakukan. 
Penelitian mengambil dua kasus yaitu Firdaus Memorial Park 
(FMP) dan Al-Azhar Memorial Garden (AMG).  

Penelitian ini adalah studi kualitatif  dengan pendekatan 
sosiologis. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (in-
depth interview) dan observasi untuk pengambilan datanya. Data 
yang didapat dari wawancara kemudian menjadi sumber primer 
dalam penelitian ini. Adapun narasumber yang diwawancara 
dalam penelitian ini adalah para nazir wakaf, pejabat pertanahan, 
dan juga para wakif  di Firdaus Memorial Park (FMP) dan Al-
Azhar Memorial Garden (AMG). List wawancara dimuat di 
bagian akhir buku, setelah daftar pustaka. 

Selain data primer di atas, penelitian ini menggunakan data 
sekunder berupa berita-berita yang beredar mengenai wakaf  
taman pemakaman di Indonesia baik dari media cetak maupun 
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online, dan studi terdahulu mengenai perwakafan, terutama 
wakaf  makam dan wakaf  produktif  di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu upaya 
kontribusi terhadap kajian-kajian wakaf  makam yang kelak 
dapat menjadi informasi bagi para lembaga filantropi ketika 
ingin mengembangkan jenis produk wakaf  ini. Kajian wakaf  
makam yang dilakukan BWI ini juga diharapkan menjadi bahan 
pemikiran bagi pemangku kepentingan untuk bisa mencari solusi 
terbaik dalam mendorong perkembangan wakaf  makam yang ada 
di Indonesia. 

C. Perkembangan Wakaf  dan Pemakaman Muslim di 
Indonesia

Dua tahun terakhir, popularitas makam komersial menjadi 
kontroversi, karena dua hal: harga jual makam yang mahal dan 
sisi syariah yang dipertanyakan. Terlebih lagi diikuti dengan 
adanya pemakaman Muslim yang mengikuti tren yang sama yaitu 
bertempat di luar kota, dijual dengan harga yang di atas rata-rata 
makam biasa, tempat pemakaman yang indah seperti layaknya 
taman bunga. Untuk melihat perkembangan pemakaman terkini 
yang melibatkan wakaf, di bawah ini dibahas perkembangan wakaf  
terlebih dahulu, dan kemudian melihat fenomena pemakanan. 

Wakaf  makam adalah salah satu tipe dari bentuk perwakafan 
di Indonesia, dan karena itu mengikuti regulasi wakaf  tanah. 
Tidak saja karena mayoritas wakaf  adalah dalam bentuk tanah, 
tapi juga wakaf  makam itu bisa dikatakan masuk pada aturan 
tanah (yang digunakan sebagai makam) yang diwakafkan. Aturan 
terkait wakaf  pada umumnya lebih banyak merujuk pada wakaf  
tanah (Undang-undang Agraria tahun 1977) dan baru mulai ada 
perubahan setelah munculnya Undang-undang Wakaf  no 41 
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tahun 2004 yang membuka peluang bahwa benda atau obyek 
wakaf  bisa beragam, tidak hanya tanah saja.  

Data dari Direktorat Wakaf  Kementerian Agama tahun 2014 
menunjukkan sebanyak 435,395 tanah wakaf  yang tersebar di 34 
propinsi. Upaya database online yang dilakukan Kementerian 
Agama ke dalam Sistem Informasi Wakaf  (SIWAK) menunjukkan 
70% dari total tanah yang sudah diinput per Juni 2017. Dan dari 
data tersebut, banyaknya wakaf  makam hanya sekitar 4.63% saja. 
Peruntukan wakaf  tanah didominasi oleh tujuan ibadah, yaitu 
untuk pendirian mushalla dan masjid, dan sisanya untuk sosial 
dan pendidikan (8.34%). Jadi bisa dikatakan bahwa pemakaman 
bukanlah menjadi pilihan peruntukan favorit bagi para wakif. 

Gambar 1. Porsi Penggunaan Tanah Wakaf  (Sistem Informasi Wakaf, 
Kementerian Agama. N = 309.053 lokasi). 

Sumber: http//siwak.kemenag.go.id/ akses, 12 Juni 2017

Data SIWAK ini memang belum final (masih banyak data 
yang belum diinput), dan memisahkan pesantren dari kategori 
sekolah. Namun persentase terkait besaran wakaf  makam 
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cukup konsisten, yang biasanya menjadi kategori yang paling 
kecil. Database wakaf  di DKI Jakarta juga menunjukkan angka 
persentase wakaf  makam yang mirip dengan data sementara dari 
SIWAK di atas. 

Wakaf  untuk pemakaman, memang tidak menjadi salah 
satu peruntukan popular bagi para wakif, dibandingkan dengan 
peruntukan masjid dan mushalla. Karena itu fenomena inovasi 
lembaga Islam dan lembaga filantropi Islam untuk menggerakkan 
wakaf  makam bisa menjadi salah satu pendorong bagi peningkatan 
wakaf. Terlebih lagi, di kota besar persoalan tanah dan lahan 
pemakaman menjadi persoalan tersendiri seiring naiknya dengan 
laju jumlah penduduk, dan banyaknya penduduk miskin yang 
tidak mampu untuk membayar biaya pemakaman. 

Inovasi pemakaman Muslim yang mengaitkan dengan praktik 
wakaf  menjadi menarik. Dalam beberapa tahun terakhir ada tiga 
lembaga yang mengembangkan ini, yaitu Sinergi Foundation 
(Firdaus Memorial Park, disingkat FMP), Yayasan Pendidikan 
Islam Al-Azhar di bawah divisi wakafnya (Al-Azhar Memorial 
Garden disingkat AMG), dan Yayasan Salman (Pemakaman 
Muslim Salman). Namun dalam perkembangannya kemudian, 
yang masih berjalan adalah dua yang pertama. Sebetulnya konsep 
pemakaman plus wakaf  yang ditawarkan oleh organisasi di atas 
itu agak berbeda dengan pemakaman komersial yang dikritik oleh 
ulama. Perkembangan pemakaman Muslim di atas mendapat 
tantangan atau peringatan secara tidak langsung dari fatwa yang 
dikeluarkan oleh Majlis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa no 09 
tahun 2014 adalah tentang jual beli tanah untuk kuburan dan 
bisnis lahan kuburan mewah. Fatwa menyebutkan bahwa: 
1. Jual beli lahan untuk kepentingan kuburan dibolehkan 

dengan ketentuan:
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a. Syarat dan rukun jual beli terpenuhi;
b. Dilakukan dengan prinsip sederhana, tidak mengarah 

adanya tabdzir, israf, dan perbuatan sia-sia, yang 
memalingkan dari ajaran agama Islam;

c. Kavling kuburan tidak bercampur antara Muslim dan 
non-Muslim;

d. Penataan dan pengurusannya dijalankan sesuai dengan 
ketentuan syariah;

e. Tidak menghalangi hak orang untuk memperoleh 
pelayanan penguburan.

2. Jual beli dan bisnis lahan untuk kepentingan kuburan mewah 
yang terdapat unsur tabdzir dan israf  hukummnya haram.
Apakah memang pemakaman Muslim dengan konsep wakaf  

di atas mengandung unsur “mewah” dan berlebihan seperti dalam 
fatwa tersebut? Fatwa di atas dan pertanyaan tersebut bukan fokus 
pada tulisan ini, tetapi akan disinggung sedikit ketika menggali 
tujuan pendirian dan konsep pemakaman yang mereka tawarkan, 
serta praktiknya seperti apa. Untuk memperjelas bagaimana 
praktik pemakaman Muslim dan di mana aspek wakaf  masuk 
pada pemakaman tersebut, di bawah ini pembahasan mendalam 
atas dua praktik pemakaman Muslim FMP dan AMG. 

D. Studi Kasus Firdaus Memorial Park dan Al-Azhar Memorial 
Garden 
Firdaus Memorial Park

FMP adalah sebuah unit yang ada di bawah lembaga 
bernama Sinergi Foundation. Sinergi Foundation sendiri adalah 
sebuah lembaga filantropi Islam yang berbasis di Bandung. 
Proses kelahiran FMP sejalan dengan booming tren pemakaman 
komersial, namun memiliki pijakan pemikiran yang berbeda dari 
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pemakaman komersial. Asep Irawan, (saat diwawancara adalah 
ketua pengelola FMP) bercerita bahwa booming pemakaman 
komersial ini mengingatkan Asep pengalamannya mengadapi 
kesulitan mencari pemakaman bagi masyarakat miskin beberapa 
tahun sebelumnya. 

Pernah di suatu hari, di tahun 2009 ada yang datang ke kantor kami 
sini jam 18.00 WIB, suami-istri bawa anak, anak itu digendong oleh 
ibunya tapi napas si anak itu sudah terputus-putus... waktu itu kebetulan 
saya masih di ada di kantor.... dengan melihat kondisi seperti itu saya gak 
lama langsung bawa ke RS Hasan Sadikin, 5 menit waktu itu saya bawa 
mobil kenceng untuk sampai ke RS. Saya bawa ke UGD ternyata dokter 
menyatakan anak ini meninggal. Di perjalanan saya bawa pulang ke 
kontrakannya di daerah Bandung, Kota Bandung, di belakang komplek 
besar. Kata RT, RW dan DKM di sana anak ini tidak bisa dimakamkan 
karena, pertama, statusnya ngontrak, lalu yang kedua, kalaupun mau 
dimakamkan di TPU yang ada harus bayar 600 ribu. Untuk seorang yang 
ngontrak, pedagang kecil kan, 600 ribu itu modal dia gitu yah... Waktu 
itu dibantulah, kebetulan saya minta bantuan ke lembaga pelayanan 
masyarakat Sinergi Foundation, yang basisnya membantu masyarakat 
dari dana zakat, nah... barulah si anak ini bisa dimakamkan. Atas dasar itu 
saya tergerak untuk membangun pemakaman bagi kaum dhuafa dengan 
sistem wakaf. (Asep Irawan, wawancara, 24 Nov 2015).

Selain ingatan dan kepedulian terhadap masyarakat kurang 
mampu, yang juga merupakan wilayah kerja dari Sinergi 
Foundation, kelahiran FMP juga merupakan keprihatinan 
terhadap kurangnya lahan pemakaman di kota Bandung.  

Dalam perjalanannya, pengelola FMP pun banyak 
terinspirasi dari San Diego Hills dari berbagai aspek, baik dari 
sistem administrasi, pelayanan, hingga profesionalitas. Kemudian, 
di tahun 2012, Sinergi Foundation memutuskan untuk membuat 
wakaf  produktif  yang dikombinasikan dengan wakaf  sosial 



53Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan menuju Wakaf Produktif

dengan tajuk wakaf  makam. Wakaf  makam ini diberi nama 
Firdaus Memorial Park, dan merupakan unit wakaf  produktif  
dibawah lembaga WakafPRO99. WakafPRO99 sendiri dibentuk 
memang untuk menggiatkan wakaf  produktif. 

Mirip dengan pemakaman komersial, FMP dibuat agar indah 
dan enak dipandang mata (untuk menciptakan kesan yang berbeda 
tentang makam yang biasanya digambarkan menyeramkan); 
nyaman dalam artian membuat tenang siapapun yang datang 
khusyu dalam berziarah karena tidak ada gangguan dari, misalnya, 
pengemis; ramah lingkungan, dan ada tambahan yaitu penekanan 
sesuai syariah. Yang cukup berbeda dari pemakaman komersial, 
adalah bahwa tanah pemakaman ini statusnya adalah tanah 
wakaf, dan dikelola dalam konsep wakaf  makam, bukan bisnis 
atau komersial. Akad yang digunakan juga akad wakaf, bukan 
akad jual beli. Selain itu, pemakaman ini disatukan dengan wakaf  
pohon sehingga ditanami tanaman produktif  di sekitar makam 
dan sebagai perkebunan di lahan yang sedikit terpisah.

Sejalan dengan kepedulian terhadap masyarakat kurang 
mampu yang membutuhkan makam, FMP dipasarkan buat 
mereka yang mampu sebagai wakif. Wakif  akan “membeli” lahan 
makam, mewakafkan lahan tersebut, dengan mekanisme bahwa 
biaya yang dibayarkan untuk sebidang lahan sudah termasuk 
biaya pelayanan pemulasaran, pemakaman serta donasi bagi 
wakaf  pertanian dan peternakan (yang berlokasi di area FMP 
juga). Selain itu, ada juga opsi yang biayanya lebih tinggi adalah 
di mana wakif  membayar kavling lahan makam untuk diri atau 
siapa yang dikehendaki, dan sekaligus memberi dua kavling lahan 
makam bagi dhuafa secara gratis. Jadi konsep wakafnya adalah 
penyediaan lahan yang diperuntukkan bagi diri sendiri, keluarga/
yang dikehendaki dan dhuafa, dan donasi untuk pengembangan 
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wakaf  produktif. Dalam hal ini FMP atau WakafPRO99 adalah 
nazir atau pengelola wakaf. 

Biaya yang ditawarkan oleh FMP memang jauh lebih 
terjangkau dibandingkan dengan pemakaman komersial lain, 
yaitu masih berkisar belasan juta rupiah. Selain itu, satu lahan 
makam bisa diisi hingga tiga jasad. Dengan perhitungan seperti 
ini maka biaya lahan dan pemakaman menjadi sangat terjangkau. 
Hal ini karena misi pembuatan pemakaman adalah untuk menjadi 
salah satu solusi bagi krisis kurangnya lahan pemakaman di 
kota, khususnya di Bandung, tempat WakafPRO99 dan Sinergi 
Foundation berkiprah. 

Pihak FMP mengemukakan bahwa dari lahan yang tersedia 
sekitar 21 hektar, terdapat sekitar 10 hektar yang akan digunakan 
untuk tanah pemakamannya dan 10-11 hektar sisanya akan 
dipergunakan untuk pembangunan masjid, pesantren, dan kegiatan 
usaha wakaf  produktif  lainnya seperti fasilitas pengunjung, 
peternakan, pertanian, bahkan track untuk melakukan kegiatan 
tea walk (Asep Irawan, wawancara, 24 Februari 2015). 

Konsep FMP cukup menarik minat kalangan Muslim kelas 
menengah atas yang ingin mendapatkan layanan pemakaman 
yang baik dan juga bisa berdonasi meyediakan lahan makam bagi 
dhuafa. Lahan FMP sendiri berlokasi di samping Tol Purbaleunyi 
KM. 105,600 – 107,300, atau tepatnya di Desa Ciptagumati 
Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Februari 
2015 FMP sudah ditempati oleh 41 jenazah, yang mana empat di 
antaranya adalah kaum dhuafa.  Bahkan sudah hampir 1.000 wakif, 
sebagian besar masih dari daerah Bandung dan Jakarta. Peminat 
FMP juga diantaranya mereka yang berminat di pemakaman 
komersial seperti San Diego Hills (Hesti, wawancara, 24 Februari 
2015). 
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FMP, berdasarkan pemaparan di atas, sebetulnya cukup 
konsisten dengan klaim posisinya sebagai makam yang berbeda 
dengan makam komersial lainnya seperti Al-Azhar Memorial 
Garden dan San Diego Hills. Diperkuat dengan produk-produk 
wakaf  produktif  untuk kemaslahatan sosial, menjadikan FMP 
sebagai sebuah antitesis dari makam-makam komersial yang ada. 
Lebih jauh, FMP pun dipercaya untuk membuka cabangnya 
di Bogor, setelah sukses di Bandung. FMP menyebut mereka 
mendapat dukungan dari dinas tata kelola Kabupaten Bogor, dan 
ada ulama di Bogor yang tertarik untuk melakukan kerjasama 
pembuatan pemakaman di Bogor (Asep Irawan, wawancara, 24 
Februari 2015).  

Al-Azhar Memorial Garden
Al-Azhar Memorial Garden (AMG) adalah pemakaman 

komersial bagi Muslim yang peruntukan manfaatnya salah 
satunya untuk wakaf. AMG dikelola oleh Yayasan Pesantren Islam 
(YPI) yang membawahi perguruan Al-Azhar, di bawah sebuah 
perusahaan Perseroan Terbatas (PT). Pemakaman ini terletak di 
pinggir tol Jakarta-Cikampek km 52 kawasan Industri Karawang 
Timur, berdekatan dengan San Diego Hills. Ide pembuatan AMG 
menurut Muhammad Rofiq Toyib, yang ketika itu menjabat sebagai 
Direktur Eksekutif  wakaf  Al-Azhar, terinspirasi dari San Diego 
Hills. Pertama, ia melihat San Diego Hills ramai dengan pembeli 
yang notabene Muslim, padahal dalam konsep makamnya San 
Diego Hills ada makam untuk mereka yang beragama Islam dan 
non-Islam, sehingga menurut Muhammad Rofiq pemakaman 
yang seperti San Diego Hills tapi khusus untuk Muslim pasti juga 
bisa dibuat. Kedua ia berpikir program makam ini bisa membantu 
Pemerintah Daerah karena lahan pemakaman di Jakarta sudah 
nyaris habis. Dan ketiga adalah hasil atau keuntungan dari 
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program tersebut bisa digunakan untuk mengembangkan wakaf  
produktif  yaitu 10 hektar perkebunan kelapa sawit (Wawancara, 
5 Oktober 2015). 

Dalam sebuah liputan yang dimuat oleh Republika.
co.id, Direktur Utama Al-Azhar Memorial Garden, Nugroho 
Adiwiwoho menambahkan informasi bahwa ide AMG bisa 
terealiasi karena memang sebelumnya Al-Azhar sudah memiliki 
program pelayanan jenazah yang dilaksanakan oleh yayasan Al-
Azhar. Sehingga AMG menjadi pelengkap dari program yang 
ada. Tidak saja layanan memandikan, mengkafani, menshalatkan 
dan mengantar ke kuburan, tapi lahan pemakaman juga disiapkan. 
AMG menjadi salah satu jawaban masyarakat Muslim kelas 
menengah yang mencari pemakaman umum yang ideal karena 
semakin berkurangnya lahan makam. 4 

Berbeda dengan San Diego Hills yang mengakomodasi 
penganut semua agama dan kepercayaan, AMG merupakan 
pemakaman mewah khusus untuk Muslim. Sama halnya dengan 
FMP, AMG manjalankan konsep pemakaman Islami. Dibangun 
sejak tahun 2011, kompleks pemakaman seluas 25 hektar ini 
terdiri dari 30.000 unit kavling pemakaman, rest area, taman dan 
masjid untuk pemulasaran dan pengurusan jenazah. Fasilitas 
pemakaman juga dibuat maksimal. Harga kavling pemakaman 
lebih tinggi dari FMP dengan kavling termurah 25 juta rupiah 
belum termasuk biaya pemakaman dan lain-lain. Konsumen 
mendapat keleluasaan untuk memodifikasi kavling sesuai 
kinginan, dari sisi luas, bangunan tambahan yang diinginkan (Irfan, 
wawancara, 24 Desember 2015). Untuk menarik konsumen, 
AMG juga mengizinkan pembeli dengan skema cicilan.  Saat ini 
sekitar seribu liang lahat di klaster Saliyah sudah terjual habis, 
meski masih berupa tanah lapang. 
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Salah satu hal yang menarik minat konsumen AMG adalah 
adanya skema wakaf  produktif. Dalam skema biaya penjualan 
kapling ada semacam sumbangan yang akan digunakan untuk 
pembuatan wakaf  makam bagi para dhuafa, yang dibuat 
di tempat terpisah dari AMG. Pemakaman terpisah untuk 
dhuafa ini dilakukan melalui kerjasama dengan pengurus pusat 
Muhammadiyah. Jadi skema wakaf  makamnya ada, namun secara 
tidak langsung, dan ini berbeda dengan skema FMP. Kedua, 
penjualan kavling AMG tidak saja dilakukan oleh marketing 
dari perusahaan AMG, tapi juga dibantu dari skema wakaf  polis 
asuransi syariah yang menjadi program dari Lembaga Wakaf  Al-
Azhar melalui bekerjasama dengan para marketing dari berbagai 
perusahaan asuransi. Polis asuransi syariah, yaitu polis asuransi 
kematian dengan menambahkan skema makam dan pengurusan 
jenazah yang diselenggarakan oleh AMG. Manfaat dari polis 
asuransi syariah ini diwakafkan kepada Lembaga Wakaf  Al-
Azhar, yang nantinya akan digunakan untuk mengembangkan 
wakaf  pertanian, wakaf  transportasi, dan beragam wakaf  lainnya.

 
E. Wakaf  Produktif  dan Pemakaman dengan unsur Wakaf

Sebagai salah satu bentuk pengembangan baru dari wakaf  
produktif, dua pemakaman Muslim di atas merupakan inovasi 
yang menggunakan skema wakaf  produktif. 

Unsur wakaf  dalam kedua pemakaman di atas terlihat 
jelas, dengan tipe wakaf  yang berbeda. FMP bentuknya adalah 
wakaf  tanah pemakaman yang awalnya dilakukan dengan skema 
jual beli, dan kemudian mewakafkan lahan tanah makam tidak 
saja untuk memberikan fasilitas makam gratis buat dhuafa, 
tapi juga menyumbang bagi pengembangan program wakaf  
produktif  yang terletak di areal pemakaman, berupa pertanian 
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dan peternakan. Obyek wakafnya adalah lahan pemakaman 
bagi masyarakat tidak mampu, dan uang yang digunakan untuk 
peternakan/pertanian. Orang yang memberi tanah makam dan 
kemudian mewakafkannya adalah wakif. Sedangkan nazir atau 
pengelola wakaf  di sini adalah lembaga WakafPRO99. 

Sedangkan dalam AMG, skema wakafnya adalah pertama 
adalah wakaf  uang yang digunakan untuk pembuatan makam 
gratis bagi dhuafa. Skema kedua adalah wakaf  perkebunan kelapa 
sawit sebesar 10 hektar yang diambil dari keuntungan penjualan 
lahan kavling makam. Skema ketiga adalah wakaf  polis asuransi 
syariah, di mana manfaat polis asuransi menjadi obyek yang 
nantinya diwakafkan sebagai wakaf  produktif  di mana wakif  bisa 
memilih ke mana uang dari polis asuransi ini akan diwakafkan. 
Wakaf  dikelola oleh nazir yaitu lembaga wakaf  Al-Azhar. 

Narasumber dalam penelitian ini membedakan antara wakaf  
makam dan makam komersial adalah soal akad. Dalam makam 
komersial, akad yang digunakan adalah akad jual beli antara 
penjual (pengelola makam) dan pembeli makam. Sementara itu, 
untuk wakaf  makam, akad yang digunakan adalah akad wakaf. 
Akad atau perjanjian yang digunakan dalam FMP dalam program 
wakaf  makam adalah akad wakaf. Sedangkan AMG akad 
utamanya adalah jual beli kavling lahan. Dan ada akad tambahan 
bagi wakif  yang ikut progam wakaf  polis asuransi syariah, ia 
bertransaksi dengan akad wakaf. 

Satu elemen penting yang diperlukan dalam produk 
pemakaman baik FMP dan AMG adalah tanah (lahan makam) 
karena ini menjadi modal utama dalam program pemakaman 
Muslim yang mereka tawarkan. Tantangan utama bagi mereka 
adalah ketersediaan lahan. Dalam FMP, WakafPRO mencari lahan 
dan membebaskannya dengan cara membeli secara bertahap ke 



59Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan menuju Wakaf Produktif

pemilik lahan atau penduduk, dan kemudian mengubah status 
lahan itu menjadi wakaf. Sebuah proses yang cukup panjang dan 
penuh tantangan birokrasi. Sedangkan lembaga Wakaf  Al-Azhar 
bekerjasama dengan sebuah perusahaan pengembang yang sudah 
memiliki lahan dan modal untuk digunakan bagi AMG. Lahan 
yang digunakan baik bagi FMP dan AMG statusnya adalah lahan 
hijau, yang memang peruntukkannya tidak boleh untuk bangunan. 

Dibalik dua pemakaman Muslim ini ada tantangan yang cukup 
berat yaitu pengadaan lahan, pengadaan modal, dan pengurusan 
administrasi tanah dan wakaf  yang rumit. Perlu usaha dan 
waktu panjang mengurus administrasi pertanahan. AMG sudah 
mendapat izin untuk program pemakaman komersial. Bagi AMG 
pengurusan surat-surat terkait lahan cukup simpel dilakukan 
karena kepemilikannya ada di satu perusahaan. Sementara ini izin 
FMP sudah didapat dari pemerintah setempat secara informal, 
begitu pula dukungan dari MUI. Namun lahan tanah makam yang 
diberikan dari para wakif  sebagian besar masih berproses untuk 
mendapatkan sertifikat wakaf. Sementara ini sebagian masih 
menggunakan sertifikat jual beli. Akad wakaf  sudah dilakukan 
(Akta Ikrar Wakaf). Namun proses panjang harus dilakukan 
untuk mengubah secara formal status kepemilikan lahan makam, 
dari sertifikat AJB menjadi sertifikat wakaf. Persoalan perizinan 
menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi wakafPRO99. Sebagai 
contoh, ketika pengelola FMP ingin membuat perizinan sertifikat 
wakaf, birokrasi di level bawah justru mengulur-ngulur proses 
yang ada. Pengurusan satu sertifikat wakaf  bisa memakan 
waktu tiga sampai empat bulan. Total seluruh sertifikat, sampai 
penelitian ini selesai dilakukan, baru mencapai 32 buah. Artinya, 
butuh waktu lama agar seluruh sertifikat wakaf  tersebut bisa 
selesai diurus. 
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Tantangan bagi FMP dan AMG adalah stigma masyarakat 
dan tuntutan syariah dari lembaga informal serta ulama.  Fatwa 
MUI yang dikeluarkan terkait jual beli tanah kuburan dan 
bisnis lahan kuburan mewah (fatwa MUI no 09 tahun 2014), 
menjadi sandungan image bagi dua pemakaman ini. Image 
negatif  terlanjur mengemuka. Keduanya sudah cukup hati-hati 
untuk tetap berada pada lajur hukum yang ada. Dan ketentuan 
yang diminta dalam fatwa itu misalnya tidak bercampur antara 
Muslim dan Non-Muslim memang sudah dijalankan. Ulama dan 
lembaga lain bisa memiliki interpretasi yang berbeda dari apa 
yang disebutkan dalam fatwa MUI, terlebih lagi jika lembaga itu 
merujuk pada tradisi fikih yang berbeda. Interpretasi “mewah”, 
“sederhana” dan bentuk serta arsitektur pemakaman itu tidak 
bisa begitu saja diseragamkan terlebih lagi jika melihat fenomena 
pemakaman secara historis yang berbeda dan beragam telah 
dipengaruhi oleh zaman dan geografi/tempat tergantung konteks 
sosial budaya. Apakah tipe makam yang diminta MUI kemudian 
membuat makam-makam lain dengan bentuk dan arsitektur yang 
berbeda kemudian dianggap tidak sesuai syariah? Fatwa MUI 
dalam konteks ini bisa dilihat sebagai himbauan agar berhati-
hati. Terlebih lagi, status fatwa dalam konteks negara Indonesia, 
bukanlah sebuah aturan hukum yang positif, walau tetap penting 
menjadi pendorong bagi produk yang melekat unsur ritual dan 
syariah di sana. 

Kedua pemakaman secara garis besar tidak menyalahi 
fatwa MUI. Unsur tabzir dan israf (atau berlebih-lebihan) dalam 
pemakaman yang disebut haram oleh MUI itu juga bisa dimaknai 
beragam. Bagi masyarakat yang mampu untuk membeli rumah 
dengan harga puluhan dan ratusan milyar, pembelian lahan 
pemakaman dengan harga yang ditawarkan dua pemakaman 
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Muslim itu bisa dibilang tidaklah berlebihan. Ketua Pengurus  
Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Slamet Effendy Yusuf  menilai 
jual beli lahan untuk makam adalah persoalan muamalah. 
Kalaupun ada jual beli lahan untuk makam, asal kedua belah pihak 
ridho dengan jual beli tersebut, tidak menjadi masalah. Yang paling 
penting, adalah pengurusan jenazah yang sesuai dengan syariat 
Islam. Mengenai hal yang dinilai berlebihan seperti bangunan 
penanda makam, menurutnya hanyalah tradisi. “Penanda makam 
bermacam-macam, kalau dulu dengan batu atau daun kurma, 
dan sekarang dengan marmer atau keramik, tidak masalah, 
itukan hanya penanda bahwa disitu ada kuburan.” (“Menjawab 
Kebutuhan Ummat”, Republika). Di lain kesempatan, anggota 
Komisi Fatwa MUI, Murshidah Thahir menilai makam di Al-
Azhar Memorial Garden sudah sesuai dengan syariah. Bahkan 
Murshidah menegaskan apa yang ditawarkan Al Azhar Memorial 
Garden sudah benar dengan membuat taman pemakaman lebih 
tertata, asri, indah dan bersih. “Itu tidak ada yang dilanggar,” 
katanya. 

Kedua pemakaman dalam kasus di atas, berhasil meyakinkan 
publik bahwa mereka mendukung fatwa Majelis Ulama Indonesia 
dan tidak ada yang mereka langgar. Keduanya berupaya menjalin 
komunikasi yang baik dengan MUI dan organisasi Islam lain. 
AMG misalnya, bekerjasama dengan PP Muhammadiyah untuk 
pengembangan dan pemasaran lahan pemakaman mereka 
sebagai upaya membantu ummat yang kesulitan mendapatkan 
lahan pemakaman (“Al-Azhar Memorial Garden dan PP 
Muhammadiyah”, Republika). Bahkan kedua produk pemakaman 
ini cukup konfiden menyebutkan sebagai pemakaman Islam 
berbasis syariah.
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Unsur wakaf  yang melekat pada kedua pemakaman tersebut 
juga memenuhi ketentuan perwakafan. Termasuk wakaf  polis 
asuransi syariah yang dilekatkan pada salah satu produk itu sudah 
pula mendapat dukungan dari MUI. Memang proses administrasi 
sertifikat wakaf  masih dalam proses, yang tidak saja pada kasus 
ini, tapi persoalannya adalah problem kerumitan pertanahan 
secara nasional. Justru yang harus dilihat adalah adanya inovasi 
wakaf  produktif  dalam dua produk pemakaman di atas. Inovasi 
ini perlu dikawal, dan diberi dukungan yang seimbang, untuk 
bisa mendorong berkembangnya wakaf  produktif  di Indonesia. 
Terlebih lagi, bisa menjawab beberapa persoalan sosial, seperti 
membantu dhuafa, dan alternatif  dalam penyediaan problem 
kekurangan lahan pemakaman di kota besar. 

F. Penutup
Inovasi produk pemakaman Muslim berkembang dalam 

beberapa tahun terakhir ini merupakan fenomena masyarakat 
Muslim kelas menangah di kota besar yang membutuhkan 
lahan pemakaman dengan konsep park dan garden. Sejarah 
perkembangan wakaf  produktif  di dunia Islam senantiasa 
merujuk pada perkembangan ekonomi. Maka demikian yang 
terjadi di Indonesia dengan pemakaman Muslim ala park dan 
garden ini. Berbeda dengan pemakaman komersial yang tidak 
mencantumkan nilai keislaman, pemakaman Muslim ini memiliki 
nilai kedermawanan di dalamnya, dengan mengkombinasikan 
unsur sedekah dan wakaf  di dalamnya. Perkembangan 
pemakaman Muslim dengan unsur wakaf  adalah sebuah inisiasi 
yang positif  bagi perkembangan wakaf  di Indonesia. 

Fenomena munculnya makam mewah jelas merupakan 
fenomena budaya abad digital. Bisa dikatakan bahwa pemakaman 
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pun dijadikan “ladang garapan” bagi para pelaku bisnis yang melihat 
target para wakif  dengan kelas sosial tingkat atas. Namun, yang 
menarik, di saat kebanyakan pelaku bisnis mencoba menggarap 
pemakaman untuk meraup keuntungan, FMP dan AMG justru 
hadir sebagai antitesis makam-makam mewah tersebut. Mereka 
hadir untuk menampilkan wajah segar di dunia perwakafan 
dengan tujuan menjangkau para wakif  kelas menengah ke atas.

Terobosan yang dilakukan FMP dan AMG, bahkan 
memberikan kesempatan untuk berkontribusi bagi kehidupan 
orang lain yang masih hidup, apakah dengan membantu 
wakaf  produktif  yang manfaatnya kembali kepada masyarakat 
dhuafa dalam bentuk sekolah, masjid dan madrasah, atau 
dengan memberikan makam wakaf  gratis bagi dhuafa. Dari 
sisi kemaslahatan masyarakat, jelas hal ini merupakan sebuah 
terobosan signifikan.
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BAB IV
KAJIAN TENTANG WAKAF DI INDONESIA 2000-2016: 

STUDI BIBLIOGRAFI*5

A. Latar belakang
Semakin maraknya publikasi karya ilmiah yang bertema 

wakaf  belakangan ini, baik dalam bentuk buku, tesis, disertasi, 
artikel jurnal maupun laporan penelitian, menandakan bahwa 
minat masyarakat Indonesia pada kajian wakaf  terus mengalami 
peningkatan. Google Scholar memperlihatkan banyaknya studi 
wakaf  dan peningkatan terhadap studi ini. Misalnya, tahun 2000-
2016 menurut Google Scholar setidaknya ada sebanyak 1.450 
disertasi, 2.610 tesis, dan 8.185 buku. Meningkatnya karya ilmiah 
tersebut kelihatannya didorong oleh banyak faktor, diantaranya 
adalah penguatan gerakan dan praktik wakaf  di Indonesia.

Terhitung sejak Era Reformasi tahun 1998, pemerintah 
Indonesia mulai memperhatikan wakaf  dengan mengeluarkan 
beberapa regulasi. Di antaranya, Undang-undang no. 41 tahun 
2004, menjadi titik awal sejarah perwakafan di Indonesia dan yang 
kali pertama secara khusus mengatur tentang wakaf.16Lahirnya 
regulasi ini sesungguhnya buah aspirasi dari beberapa praktisi 
ekonomi Islam yang melihat perkembangan wakaf  yang tidak 
ada kemajuan berarti. UU wakaf  di atas juga mengatur pendirian 
Badan Wakaf  Indonesia, yang kemudian bisa direalisasikan oleh 
pemerintah pada tahun 2006.

* Studi ini dilakukan oleh Tati Rohayati.
1 Sumber website Badan Wakaf  Indonesia http://bit.ly/2ivGAkb, akses 11 Februari 

2017.
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Perkembangan studi wakaf  di Indonesia tidak bisa dilepas 
dari perkembangan praktik filantropi itu sendiri, yang dimulai 
dari praktik zakat yang mulai mengemuka sejak akhir masa Orde 
Baru, khususnya pada masa Reformasi. Perkembangan praktik 
filantropi sendiri didorong oleh setidaknya beberapa faktor, 
pertama faktor Reformasi politik, kedua adanya krisis ekonomi 
khususnya mulai 1998, ketiga, adanya bencana-bencana besar 
seperti tsunami Aceh, dan keempat adalah faktor globalisasi, 
dan adanya dorongan Islamisasi (Fauzia, 2016, 226-227). Bisa 
dikatakan bahwa praktik wakaf  terkena imbas dari ghirrah praktik 
zakat. Dan perkembangan studinya juga demikian. Selain itu, 
ketertarikan terhadap studi zakat dan wakaf  juga meningkat di 
luar Indonesia, sejalan dengan perkembangan filantropi Islam di 
berbagai tempat di dunia. 

Praktik wakaf  mulai dilirik ketika banyak kalangan termasuk 
akademisi melihat bahwa wakaf  memiliki potensi ekonomi yang 
jauh lebih besar dari zakat. Karena itu mulai terdapat gerakan 
yang mendorong praktik wakaf  produktif, termasuk pada obyek 
benda bergerak dan juga wakaf  uang. Pada tahun 2002 Majelis 
Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf  
uang. Perkembangan wakaf  dari tahun ke tahun terus mengalami 
perubahan ke arah lebih baik, terlihat dari aset wakaf  yang 
semakin bertambah.

Dengan perkembangan gerakan wakaf  ini, studi wakaf  
juga mendapat imbas positif. Terlebih dengan adanya penelitian 
filantropi Islam dari CSRC UIN Jakarta yang tidak saja pada 
fenomena filantropi Islam secara umum, tapi juga melakukan 
survey khusus tentang praktik wakaf  pada tahun 2004/5. Buku 
dan artikel mulai bermunculan. Studi tentang wakaf  mulai banyak 
dilakukan di berbagai perguruan tinggi, khususnya di institut dan 
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perguruan tinggi Islam. Dan studi ini tersebar di berbagai daerah         
-melalui keberadaan institut agama Islam dan universitas Islam-
dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi.  

Perkembangan karya ilmiah wakaf  tersebut, tentu 
menjadi kabar baik bagi BWI terutama Divisi Penelitian dan 
Pengambangan (Litbang), karena divisi ini fokus pada penelitian 
kajian wakaf, dimana hasil penelitiannya berupa kebijakan 
untuk bahan perbaikan di bidang perwakafan. Misalnya, 
penelitian Litbang BWI tentang wakaf  produktif  di DKI tahun 
2012 (Fauzia, Ilmiah dan Hasanah, 2012). Dari penelitian itu 
ditemukan tipologi lembaga wakaf  dilihat dari sisi potensialitas 
ke arah wakaf  produktif. Meskipun temuan ini sangat penting, 
namun tidak banyak diketahui oleh pegiat wakaf  sehingga belum 
disosialisasikan dan digunakan untuk mentransformasi lembaga 
wakaf  agar wakaf  produktif  bisa lebih berkembang lagi. 

Banyak pula studi wakaf  yang dilakukan di berbagai 
perguruan tinggi (baik berupa penelitian maupun berupa skripsi, 
tesis dan disertasi), dan buku yang diterbitkan serta artikel yang 
diterbitkan dalam jurnal ilmiah, yang tidak banyak diketahui oleh 
para pegiat wakaf  serta akademisi lainnya. Padahal studi-studi itu 
penting dibaca oleh para pemangku kebijakan wakaf  dan juga 
bagi pegiat wakaf  untuk mengambil mana yang bisa diterapkan 
bagi pengembangan wakaf. Karena itulah Divisi Litbang BWI 
berinisiatif  untuk membuat studi bibliografi tentang wakaf  di 
Indonesia. 

Studi bibliografi ini akan melihat tren penelitian dan penulisan 
wakaf  di Indonesia selama 15 tahun terakhir, dan mereview 
studi-studi yang penting untuk dilihat bagi pegiat serta pengampu 
kebijakan wakaf  bagi pengembangan wakaf  lebih jauh. 
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 Selain kepentingan untuk para pegiat wakaf, studi bibliografi 
terkait wakaf  ini penting dilakukan karena tiga alasan. Pertama, 
belum ada review bibliografis dengan tema wakaf, sehingga 
bibliografi ini menjadi tulisan pertama yang mencoba melihat 
gambaran studi tentang wakaf  dalam bentuk ringkas. Kedua, 
penulisan bibliografi ini menjadi langkah awal BWI untuk 
memetakan sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat Indonesia 
dengan tema wakaf. Ketiga, review ini bisa membantu akademisi 
mengetahui tema-tema riset wakaf  apa saja yang pernah 
dilakukan, dengan harapan tidak terjadi duplikasi penelitian yang 
pernah dilakukan. 

Namun, studi ini tidak dikerjakan ke level yang sifatnya lebih 
komprehensif  dan detail, karena keterbatasan ruang dalam buku 
ini. Jadi hanya membatasi pada 15 tahun terakhir, dan membatasi 
untuk menampilkan atau mereview studi-studi yang bisa diakses 
serta diminati lebih jauh oleh akademisi dengan indikator studi 
itu dikutip di Google Scholar. Setidaknya studi ini bisa melihat 
peningkatan yang signifikan atas studi tentang wakaf  dan pada 
tahun kapan peningkatan itu terjadi. Studi ini belum memetakan 
dari sisi substansi tema, dan juga hanya dibatasi pada studi yang 
memuat judul “wakaf ”, yang pasti akan melewati berbagai studi 
yang menggunakan istilah yang lebih besar lagi seperti filantropi 
atau kedermawanan. 

B. Catatan Metodologi
Review bibliografi ini berawal dari keinginan BWI untuk 

melihat perkembangan wakaf  dari sisi akademis. Tujuannya, 
selama rentang 15 tahun terakhir, sejauh mana tema wakaf  menjadi 
pembahasan para akademisi. Lebih jauh, ingin mengetahui 
universitas mana saja yang banyak menulis wakaf? Tahun 
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mana saja publikasi wakaf  marak dibicarakan? Oleh karenanya, 
penulisan review ini menjadi langkah strategis untuk melihat di 
manakah letak kajian wakaf  dalam diskursus dan perdebatan ilmu. 

Studi bibliografi ini dilakukan menggunakan metode 
kualitatif, dengan menerapkan teknik pengumpulan data studi 
pustaka dan pencarian melalui media online. Adapun situs media 
online yang digunakan untuk mereviu yaitu Google Scholar dan 
karya ilmiah yang direviu meliputi buku, tesis, disertasi, artikel 
jurnal dan laporan penelitian. 

Sulit untuk menentukan karya ilmiah yang masuk untuk 
direviu, mengingat banyak karya ilmiah yang terbit di tahun 2000-
2016, dan tema-tema wakaf  juga cukup bervariasi. Oleh karenanya 
kriteria di bawah ini menjadi alat ukur untuk mementukan karya 
ilmiah yang akan direviu sebagaimana terpapar dalam tabel 
berikut:

No Kriteria Kategorisasi
1 Karya ilmiah terbit minimal 10 tahun 

terakhir, antara tahun 2000 sampai 
dengan 2016

Buku, disertasi, tesis, 
artikel jurnal dan 
laporan penelitian

2 Penulis adalah pegiat wakaf  baik 
akademisi maupun praktisi, ataupun yang 
memiliki ketertarikan pada tema wakaf

Buku, disertasi, tesis, 
artikel jurnal dan 
laporan penelitian

3 Minimal dikutip sebanyak 5 kali, 
keterangan ini ditelusuri melalui Google 
Scholar

Buku

4 Minimal dikutip dua kali, jika dikutip satu 
kali maka pertimbangannya karya ilmiah 
tersebut minimal dalam dua versi artikel 
terkait

Disertasi, tesis

5 Karya ilmiah dipilih dari semua unversitas 
di Indonesia baik perguruan tingggi 
negeri maupun perguruan tinggi agama 
termasuk negeri dan swasta

Disertasi, tesis
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Adapun secara teknis, penulisan reviu dilakukan dalam 
beberapa tahap, pertama, pencarian sumber primer dan sekunder 
yang berkenaan dengan tema wakaf  dari tahun 2000 sampai 
2016, pencarian sumber ini dilakukan dengan dua cara yaitu studi 
pustaka dan pencarian melalui Google Scholar. Adapun untuk 
di Google Scholar sendiri, penulis memasukan kata kunci wakaf  
misal “disertasi wakaf ” dengan batasan tahun 2000 sampai 2016; 
kedua, memverifikasi data yang diperoleh dengan mengecek ulang 
kembali melalui media online; ketiga, interpretasi data dengan 
melihat kriteria tabel di atas baik penulis, tahun terbit, dan jumlah 
kutipan; keempat, karya ilmiah yang sudah didapat, dengan cara 
menganalisa secara deskriptif.

C. Analisis Perkembangan Karya Ilmiah tentang Wakaf
Wakaf  adalah salah satu dari sekian ajaran Islam yang 

diorientasikan sebagai investasi akhirat, karena secara garis besar 
pengertian wakaf  adalah menyerahkan harta benda yang kita 
miliki di jalan Allah guna dimanfaatkan untuk pemberdayaan 
umat. Kajian fikih mengenai wakaf  pun telah menjadi perhatian 
sebagian para ulama. Mengingat pentingnya wakaf  ini, salah satu 
bentuk perhatian para ulama mengenai wakaf  ini adalah dengan 
lahirnya berbagai macam kitab yang menjadikan permasalahan 
wakaf  sebagai pembahasan utama.

Lebih jauh, konsep wakaf  pun telah berkembang di dunia 
modern, saat ini berbagai macam studi dan kajian wakaf  menjadi 
tren topik baik di kalangan akademisi maupun praktisi. Kajian 

6 Masuk dalam jurnal yang terakreditasi Artikel jurnal

7 Karya ilmiah diterbitkan oleh penerbit 
baik lokal, nasional maupun internasional

Buku
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dengan tema wakaf  cukup bervariasi, mulai dari kajian hukum, 
sosiologi, politik, ekonomi, maupun sejarah. Kajian tersebut 
bisa ditemukan dari buku, disertasi, tesis, jurnal artikel dan karya 
ilmiah lainnya.

Kajian praktik wakaf  secara empiris dimulai oleh tim peneliti 
dari Center for the Study of  Religion and Culture (CSRC) 
Universitas Islam Negeri Syarif  Hidayatullah Jakarta sejak tahun 
2002, yang dilakukan dalam tema besar filantropi Islam, di mana 
zakat, sedekah, dan wakaf  merupakan fokus yang dibahas. 
Tim melakukan survey nasional tentang wakaf  yang hasilnya 
dipublikasikan dalam buku berjudul Wakaf, Tuhan dan Agenda 
Kemanusiaan. Hasil studi itu disebutkan bahwa sampai tahun 2003, 
terdapat 590 triliun rupiah aset nasional dalam bentuk wakaf  
tanah yang terdata yaitu sebanyak 154 ribu hektar.

Setelah 2002, kajian wakaf  meningkat sejalan dengan 
berkembang pesatnya praktik filantropi Islam dan kajian tentang 
filantropi. Terlebih lagi ada upaya mainstreaming dari akademisi 
dan kemudian Badan Wakaf  Indonesia yang fokus pada wakaf  
untuk mengarahkan pada pengembangan wakaf  yang berdampak 
pada pembangunan dan kesehateraan ekonomi. Mainstreaming 
ini menempatkan wakaf  tunai sebagai salah satu fokus kajian 
yang diminati, dan mengarahkan kajian wakaf  ke arah kajian 
ekonomi. Salah satu contoh kajian dengan tema ini adalah buku 
Wakaf  Tunai, Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam 
Mewujudkan Kesejahteraan Ummat. Kajian hukum terkait wakaf  juga 
banyak, dan arah kajiannya lebih aplikatif  ke perilaku. Salah satu 
contohnya adalah disertasi yang ditulis oleh Hasbullah Fahmi 
tahun 2012 berjudul “Dinamika Pengelolaan Wakaf  Uang (Studi 
Tentang Perilaku Pengelolaan Wakaf  Uang Pasca Pemberlakuan 
UU no 41 tahun 2004 tentang Wakaf ”. 
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Tentu masih banyak lagi karya ilmiah bertema wakaf  dengan 
kajian yang berbeda-beda. Oleh karenanya, beragamnya kajian 
wakaf  pada karya ilmiah, menjadi keunikan tersendiri sehingga 
perlu ditelusuri secara mendalam. Sebelum lebih jauh, tabel 
berikut memperlihatkan jumlah tren karya ilmiah wakaf  dari 
Google Scholar yang diterbitkan/dituliskan antara tahun 2000-
2016.

 

Tabel 1. Tren Karya Ilmiah Wakaf  2000-2016

Sumber: Penelusuran Google Scholar http://bit.ly/2hPsc6Q

Dari tabel di atas, selama rentang 15 tahun terakhir, publikasi 
terbanyak pertama yaitu buku (8.185), artikel jurnal (5.365), 
laporan penelitian (4.373), disertasi (1.452) dan tesis (2.601). Setiap 
tahun jumlah karya ilmiah yang bertema wakaf  terus mengalami 
kenaikan, terutama mulai dari tahun 2008.

Untuk disertasi dan tesis sendiri, peran universitas tentu perlu 
dilihat, dari penelusuran Google Scholar dan pencarian melalui 
katalog online perpustakaan kajian tema wakaf  tidak hanya 
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dihasilkan oleh perguruan tinggi agama, tapi juga perguruan 
tinggi negeri. Tentunya dalam hal ini perlu ditelusuri kembali, 
mengingat jumlah universtas di Indonesia sangat banyak dan 
kendala beberapa universitas tidak memiliki akses online untuk 
perpustakaannya. Berikut tabel tulisan wakaf  menurut universitas.

 

Tabel 2. Jumlah Tulisan Wakaf  di Universitas

Sumber: Diolah dari pencarian Google Scholar dan katalog online 
perpustakaan kampus

Dari ribuan perguruan tinggi yang ada di Indonesia, terdapat 
sebelas perguruan tinggi yang cukup banyak memproduksi karya 
ilmiah dalam bentuk tesis dan disertasi. Dari data Google Scholar di 
atas, karya ilmiah tentang wakaf  didominasi oleh perguruan tinggi 
agama, seperti UIN Sunan Kalijaga, UIN Syarif  Hidayatullah 
Jakarta, dan IAIN Walisongo. Sedangkan perguruan tinggi negeri 
ada empat yang cukup baik jumlah karya ilmiah bertemakan wakaf, 
yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas 
Diponegoro dan Universitas Pembangunan Indonesia.
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Dari jumlah karya ilmiah di atas, penulis menyeleksi beberapa 
karya yang cukup banyak dirujuk dalam Google Scholar dalam 15 
tahun terakhir. Selain itu, karya ilmiah disertasi dan tesis dipilih 
berdasarkan katalog online dan observasi langsung ke perpustakaan 
perguruan tinggi. 

D.	 Reviu	Bibliografis	Karya	Ilmiah	tentang	Wakaf 
Di bawah ini adalah daftar review bibliografis atas karya ilmiah 

yang menjadikan wakaf  sebagai subyek utama penelitian atau 
penulisan. Daftar di bawah ini dipisahkan menurut lima kategori, 
yaitu 1) buku (yang diterbitkan), 2) disertasi, 3) tesis, 4) artikel, dan 
5) laporan penelitian. Tiap kategori urutan dituliskan berdasarkan 
tahun. Dalam tiap reviu, identitas karya dideskripsikan secara 
detail dan subyek utama penelitian atau hasil temuannya dituliskan 
secara ringkas. 

Buku 
Tuti A. Najib, dkk, (ed). (2006). Wakaf, Tuhan dan Agenda 

Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf  dalam perspektif  Keadilan 
Sosial di Indonesia. Jakarta: Center for the Study of  Religion 
and Culture, 2006. Buku ini terbit pada tahun 2006, dikutip 
sebanyak 14 kali, menjelaskan tentang wakaf  dengan 
pendekatan sosiologi. Temuannya bahwa wakaf  belum 
memberikan kontribusi besar bagi masyarakat karena 
rendahnya profesionalisme seorang nazir, sehingga tidak 
aneh jika perkembangan wakaf  di Indonesia berjalan lambat.

Sutedi, Adrian. (2007). Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. 
Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 280 halaman. Buku yang dikutip 
sebanyak 172 kali ini, mengkaji secara utuh dan menyeluruh 
ruang lingkup keberadaan hak-hak atas tanah dengan 
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pendekatan hukum adat dan peraturan-peraturan hukum 
perdata barat. Dipaparkan juga secara rinci tentang lembaga 
hukum pendaftaran tanah terkait dengan sistem pelaksanaan 
pendaftaran tanah di Indonesia, aturan-aturan pendaftaran 
tanah, pejabat pendaftaran tanah, dan berbagai permasalahan 
yang kerap kali timbul dalam pelaksanaan pendaftaran 
tanah. Temuan buku ini bahwa peralihan hak milik tanah 
pada akhirnya mampu meningkatkan pembangunan pada 
beberapa sektor seperti pendidikan, ekonomi dan kesehatan 
karena hak tanah sudah sepenuhnya menjadi milik lembaga 
wakaf.

Antonio, M. Syafi’i (2008). Pengelolaan Wakaf  secara Produktif. Jakarta: 
Mumtaz Publishing. Buku ini dikutip 9 kali. Buku mengulas 
secara rinci menganai pengelolaan wakaf  produktif  dengan 
mengutamakan konsep penerapan manajemen akuntabilitas. 
Dalam pengelolaan wakaf, akuntabilitas memainkan peranan 
yang signifikan sebagai parameter profesionalitas penanganan 
wakaf. Temuan dalam buku ini bahwa pengelolaan wakaf  yang 
profesional harus berdasarkan pada pada tiga filosofi yaitu 
pertama, pola manajemen harus dalam bentuk proyek yang 
terintegrasi; kedua, mengedepankan asas kesejahteraan nazir, 
baik hak maupun kewajibannya; ketiga, asas transparansi dan 
akuntabilitas.

Suhrawardi. (2010). Wakaf  dan Pemberdayaan Umat. Jakarta: Bumi 
Aksara, 224 halaman. Buku ini dikutip sebanyak 8 kali. Buku 
menjelaskan tentang wakaf  sebagai satu bentuk kebajikan 
dalam Islam yang menggabungkan antara aspek kerohanian 
dan aspek kebendaan. Buku bertujuan membuka wawasan 
masyarakat bahwa wakaf  mampu meningkatkan aspek 
ekonomi yang kegaitannya mampu menggerakan masyarakat. 
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Temuan buku ini bahwa wakaf  dapat berperan penting dalam 
menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia, terutama 
sejak krisis ekonomi.

Rozalinda. (2015). Manajemen Wakaf  Produktif. Jakarta: Rajawali 
Press, 445 halaman. Buku ini dikutip sebanyak 6 kali. Buku 
ini menjelaskan secara rinci bahwa manajemen wakaf  uang 
mempunyai karakteristik yang unik dan konsepnya berbeda 
dengan manajemen sedekah, derma atau sumbangan dalam 
perspektif  barat. Temuan buku ini bahwa manajemen wakaf  
produktif  dalam hal ini wakaf  uang,  fundraising  (penggalangan) 
dana wakaf  adalah salah satu manjamen yang terbaik untuk 
diaplikasikan karena hasil dari fundraising bisa diinvestasikan 
kedalam investasi syariah berupa deposito mudharabah, pasar 
modal syariah, obligasi syariah, serta reksadana syariah. 

Disertasi
Al-Umniyah, Halimah. (2010). “Problem Perwakafan di 

Kecamatan Kemrajen Kabupaten Banyumas (Studi Kasus 
di Yayasan Pomesmawi dan Yayasan al-Huda).” Disertasi 
Ilmu Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Disertasi ini 
membahas kendala perwakafan pada dua yayasan di Banyumas 
dengan pendekatan kajian hukum. Wakaf  di Banyumas 
dinilai memiliki peran signifikan untuk kesejahteraan umat 
terutama untuk pendidikan, namun dalam praktiknya jauh 
dari harapan. Temuan disertasi ini bahwa 7 hektar tanah 
wakaf  Yayasan Pomesmawi dan 700 m² tanah wakaf  Yayasan 
al-Huda tidak diorientasikan pada wakaf  produktif  sehingga 
wakaf  tidak berkembang, hal ini yang kemudian menjadi 
pemicu ahli waris untuk menarik kembali tanah wakaf  yang 
diwakafkan.
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Afandi Firdaus, Doddy. (2011). “Pemanfaatan Wakaf  Tunai untuk 
Kebutuhan Hidup Keluarga Miskin di Dompet Dhuafa 
Bandung.” Disertasi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta. Disertasi ini dikutip satu kali. Secara rinci disertasi 
ini ingin melihat respon masyarakat miskin terhadap wakaf  
tunai dengan pendekatan kajian sosiologi. Data diperoleh 
dari hasil penyebaran kuesioner dan wawancara pada 50 
orang keluarga miskin. Lokasi yang diteliti yaitu RS Bersalin 
Cuma-cuma yang dibuat oleh DD Bandung hasil dari wakaf. 
Temuannya, 45 orang (90%) menyatakan sangat senang, 5 
orang cukup senang (10%), kurang senang (0%) dan tidak 
senang (0%). Kesimpulannya bahwa wakaf  dalam bentuk RS 
telah memberikan manfaat yang besar bagi keluarga miskin 
di Bandung. 

Iman, Nurul (2012). “Wakaf  dan Kemandirian Pendidikan 
Studi Pengelolaan Wakaf  di Pondok Modern Darussalam 
Gontor Ponorogo.” Disertasi Institute Agama Islam Negeri 
(IAIN) Walisongo Semarang.  Disertasi ini dikutip satu kali. 
Disertasi ini menjelaskan tentang konsep dan pengelolaan 
wakaf  di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo 
dengan menggunakan pendekatan kajian sosiologi. Wakaf  di 
Gontor menurut Iman, berperan besar dalam mewujudkan 
kemandirian pendidikannya. Temuan disertasi ini membantah 
buku Syafi’i Antonio yang berjudul ‘‘Pengelolaan Wakaf  secara 
Produktif ’, bahwa wakaf  harus dikelola secara profesional 
dan harus mengutamakan kesejahteraan aspek materiil 
nazir, tapi tidak dengan wakaf  di Gontor. Produktivitas dan 
pengelolaan wakaf  tidak ditentukan oleh besarnya materiil 
akan tetapi oleh kesetiaan dan pengabdian seorang nazir pada 
pesantren.
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Ma’ani, Bahrul. (2014). “Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Wakaf  
di Kota Jambi.” Disertasi Program Ilmu Agama Islam UIN 
Sunan Kalijaga, Yogyakarta. (276 halaman). Disertasi ini 
dikutip satu kali. Disertasi ini menggunakan pendekatan 
kajian sosiologi untuk melihat sejauh mana tanah wakaf  di 
Kota Jambi dikelola secara optimal. Di Kota Jambi, terhitung 
ada 676 persil tanah wakaf  baru dimanfaatkan hanya 
untuk kepentingan spiritual, sedangkan sisa tanah wakaf  
yang masih kosong belum dimanfaatkan untuk kegiatan 
ekonomi. Menurut Bahrul dalam disertasinya di Universitas 
Yogyakarta, tanah wakaf  yang kosong ini menjadi peluang 
besar bagi masyarakat di Kota Jambi untuk dimanfaakan 
dengan baik, namun sayangnya hingga kini tanah wakaf  
tersebut masih utuh. Temuan disertasi Bahrul bahwa 
wakaf  tanah di Kota Jambi tidak berfungsi secara optimal 
disebabkan oleh 3 faktor yaitu rendahnya kompetensi dan 
akademik nazir, stigmatisasi Syafi’i masih cukup dominan di 
masyarakat dalam mempertahankan status qou, dan mauquf  
‘alaih kurang berkoordinasi dalam pendataan tanah wakaf.

Masruchin. (2014). “Wakaf  Produktif  dan Kemandirian 
Pesantren: Studi Tentang Pengelolaan Wakaf  Produktif  di 
Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo.” Disertasi 
UIN Sunan Ampel Surabaya. Disertasi ini dikutip satu kali. 
Disertasi membahas tentang pengelolaan wakaf  produktif  
di Pesantren Darussalam Gontor dengan pendekatan kajian 
sosiologi. Temuan disertasi ini, Pesantren Gontor dinilai 
berhasil mengembangkan wakaf  dengan jumlah signifikan. 
Sumber wakaf  pun tidak hanya dalam bentuk tanah tapi juga 
wakaf  uang, dan wakaf  diri (pengabdian). Hingga tahun 2014, 
Pesantren Gontor berhasil membuka 18 cabang pesantren di 
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Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Wakaf  uang yang bersumber 
dari infaq santri, pada 2009 mencapai Rp 35.302.764.104, 
dan wakaf  tanah berjumlah 747,27 ha. Sedangkan wakaf  diri 
berjumlah 1670 orang mengabdi di pondok.

Muflichah, Siti. (2016). “Pengaturan dan Pelaksanaan Wakaf  
Tunai: Studi Kasus pada Tabungan Wakaf  Indonesia 
(TWI) Dompet Dhuafa Jakarta.” Disertasi Ilmu Humum 
Universitas Gadjah Mada. (187 halaman). Disertasi ini di 
kutip dua kali. Disertasi menjelaskan tentang pengaturan 
wakaf  tunai di TWI Dompet Dhuafa Jakarta dengan 
pendekatan kajian hukum. Siti memaparkan bahwa wakaf  
uang merupakan salah satu pilar pembangunan sosial dan 
pembangunan masyarakat sejahtera di Indonesia. Wakaf  
uang juga berperan dalam menunjang proses pembangunan 
ekonomi dan sosial, terutama untuk mengurangi kemiskinan 
di kalangan masyarakat bawah. Temuan yang didapat, 
pertama, Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf  
dapat memberikan pijakan hukum yang pasti, kepercayaan 
publik, serta perlindungan terhadap aset wakaf  di TWI 
Dompet Dhuafa Jakarta; kedua, pengelolaan wakaf  tunai 
oleh TWI sebagian besar digunakan untuk kegiatan sosial 
belum menyentuh pada pemberdayaan ekonomi; ketiga, 
Undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf  memberi 
prospek yuridis yang positif  bagi pengelolaan wakaf  tunai di 
masa yang akan datang.

Iswandi, Dodik. (2016). “Rekonstruksi Akuntabilitas Lembaga 
Wakaf  Tunai di Indonesia.” Disertasi Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Indonesia. (300 halaman). Disertasi ini 
dikutip satu kali, menggunakan pendekatan kajian ekonomi 
dengan metode pengukuran N-helix. Menurut Iswandi 
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akuntabilitas lembaga wakaf  perlu diukur, hal ini tidak lain 
untuk mengetahui sejauhmana akuntabilitas sebuah lembaga 
wakaf  agar sesuai dengan aturan undang-undang wakaf  dan 
berjalan sesuai syariah. Temuan pada kasus lembaga wakaf  di 
Indonesia terkait akuntabilitas, yaitu masih banyak lembaga 
wakaf  yang belum akuntabel, karena dalam praktiknya banyak 
lembaga wakaf  yang tidak melakukan evaluasi kinerja, dan 
tidak melakukan audit keuangan. 

Mahrus, Mohammad. (2016). “Resolusi Sengketa Wakaf  dan 
Perlindungan Aset: Studi Kasus di Jawa Timur Tahun 1986-
2010.” Disertasi IAIN Walisongo, (276 halaman). Disertasi 
Mohammad Mahrus dikutip dua kali. Disertasi menjelaskan 
tentang penyelesaian sengketa wakaf  dan resolusi 
perlindungan aset wakaf  dengan pendekatan kajian hukum. 
Temuan disertasi ini bahwa ada dua pola penyelesaian tanah 
wakaf  di Jawa Timur, pertama, melalui jalur ligitasi yaitu 
penyelesaian perkara yang diawali dengan musyawarah dan 
mediasi, biasanya proses ini difasilitasi oleh majelis hakim, 
court mandated mediation dan authoritative mediator; kedua, non-
ligitasi, penyelesaian masalah dilakukan melalui mediator 
dan social network. Adapun upaya perlindungan aset wakaf  
yaitu dengan melakukan permohonan pengesahan wakaf  
dan legalisasi aset wakaf  melalui penetapan sahnya wakaf  di 
peradilan agama.

Tiswarni, (2013). “Strategi Nazir dalam Pengelolaan Wakaf  [Studi 
Kasus Badan Wakaf  Al-Qur’an (BWA) dan Wakaf  Center 
(Water)].” Disertasi Program Doktor Hukum Islam, IAIN 
Walisongo Semarang. Disertasi ini membahas strategi nazir 
dalam pengelolaan wakaf  pada BWA dan Water dengan 
pendekatan hukum Islam, temuan penelitian ini bahwa BWA 
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dan Water mampu mengembangkan aset wakaf  dengan tiga 
strategi yaitu ekspansi, stabilitas dan kombinasi, sehingga aset 
wakaf  dapat dikembangkan dengan baik.

Tesis
Kholid, Hendra. (2002). “Potensi Wakaf  Uang dalam Sistem 

Ekonomi Islam.” Tesis Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif  
Hidayatullah Jakarta. Tesis ini dikutip tiga kali, berusaha 
menjelaskan wakaf  uang dan potensi wakaf  dalam sistem 
ekonomi Islam. Terbitnya tesis ditulis bersamaan dengan 
keluarnya peraturan perundang-undangan wakaf  nomor 41 
tahun 2002. Secara rinci isi tesis ini membahas urgensi wakaf  
uang dan bentuk-bentuk pemanfaatan wakaf  uang dalam 
kegiatan ekonomi Islam. Temuan tesis ini bahwa wakaf  uang 
memiliki unsur manfaat yang besar bagi kegiatan ekonomi 
Islam jika diubah dalam bentuk investasi Mudharabah, 
investasi Musyarakah, investasi Ijarah dan investasi Murabahah.

Sari, Devi Kurnia (2006). “Tinjauan Perwakafan Tanah menurut 
Undang-undang no 41 tahun 2004 tentang Wakaf  di 
Kabupaten Semarang.” Tesis Magister Kenotariatan 
Universitas Diponegoro Semarang. Tesis ini dikutip 
sebanyak 2 kali. Membahas secara rinci tentang wakaf  tanah 
di Kabupaten Semarang dengan pendekatan kajian hukum. 
Temuannya bahwa wakaf  tanah di Kabupaten Semarang 
masih mengacu pada peraturan terdahulu dimana wakaf  
hanya diperuntukan bagi hal yang sifatnya religius (masjid, 
mushalla dan makam), sehingga harapan wakaf  untuk 
pemberdayaan ekonomi umat sangat sulit dilakukan.

Ismawati (2007). “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf  Studi 
Terhadap Tanah Wakaf  Banda Masjid Agung Semarang,” 



82 Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan menuju Wakaf Produktif

Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro 
Semarang. Tesis ini mengkaji wakaf  dari sisi hukum dengan 
fokus pada penyelesaian sengketa tanah wakaf  yang dinilai 
menjadi polemik antara Masjid Agung Kauman dengan PT. 
Sambirejo yang telah dipindah tangankan kepada Tjipto 
Siswoyo. Penyelesaian yang berjalan alot akhirnya menemuan 
solusi dengan kesepakatan win-win solution, 75% untuk Masjid 
dan 25% untuk Tjipto. Temuan tesis ini adalah tanah wakaf  
di satu sisi menjadi harapan ladang pahala namun pada saat 
yang sama wakaf  ternyata menjadi konflik di masyarakat.

Febriansyah, Erfin. (2008). “Peranan Persyarikatan 
Muhammadiyah Sebagai Nazir dalam Pengelolaan Tanah 
Wakaf  di Yogyakarta Menurut UU no 41 tahun 2004 tentang 
wakaf,’’ Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro 
Semarang. Tesis ini melihat sejauh mana peran persyarikatan 
Muhammadiyah Kota Yogyakarta dalam pengelolaan tanah 
wakaf  dengan pendekatan hukum UU wakaf, ditemukan 
bahwa peran persyarikatan Muhammadiyah telah mampu 
membebaskan lahan tanah wakaf  dari 369, 282 diantaranya 
sudah memiliki sertifikat, dan sisanya 87 dalam proses 
pensertifikatan.

Al-muin, Nani (2009). “Peran Wakaf  Uang dalam Pembangunan 
Perumahan Fakir Miskin.” Tesis Sekolah Pasca Sarjana 
UIN Syarif  Hidayatullah Jakarta, (162 halaman). Tesis ini 
menjelaskan model pengembangan wakaf  uang untuk 
pembangunan perumahan fakir miskin. Menurut Nani, 
wakaf  uang memiliki potensi bagi pendanaan berbagai 
macam proyek investasi dengan konsep property real estate. 
Konsep ini berangkat dari buah pemikiran ulama klasik 
maupun kontemporer, sebut saja Abdullah Al-Anshari 
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dalam kitab risalah fi jawaz waqf  al nuqud jika wakaf  uang 
dapat diinvestasikan dengan sistem mudharabah dan hasil 
keuntungan bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. 
Ulama kontemporer yang memberi support adalah Mundzir 
Qhaf  dan M. A. Mannan dalam kitab Waqf  IslamTatwiruhu 
Idaratuhu Tanmiyatuhu (2000) dan Cash waqf  Certificate 
(1999). Temuan tesis ini bahwa wakaf  uang terbukti bisa 
menghidupi berbagai pelayanan masyarakat, menopang 
pembiayaan berbagai macam bangunan seni dan budaya, 
pembangunan rumah sakit untuk orang miskin, pusat bisnis, 
hotel, dan apartemen.

Lum’ah, Dhurrotul (2009). “Kontribusi Wakaf  Tanah Milik 
Sebagai Potensi Ekonomi Umat di Kabupaten Sukoharjo.” 
Tesis Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tesis 
dikutip satu kali. Tesis ini menggunakan pendekatan hukum 
Islam dan Undang-undang. Tesis ini ingin melihat seberapa 
besar kontribusi wakaf  tanah di Kabupaten Sukoharjo. 
Temuannya bahwa kontribusi wakaf  tidak memberikan 
pengaruh besar pada peningkatan ekonomi masyarakat 
Sukoharjo, karena konsep wakaf  yang digunakan masih 
berorientasi pada konvensional, wakaf  hanya dipahami 
sebagaimana yang ada dalam pengertian agama secara klasik.

Apriliyanto, Eko (2009). “Peranan Nadzir dalam Pengelolaan 
dan Pengembangan Tanah Wakaf  setelah berlakunya UU 
no 41 tahun 2004 tentang wakaf  di Kecamatan Muara 
Bangkahulu.” Tesis Magister Hukum Universitas Bengkulu. 
Tesis ini dikutip satu kali. Tesis ini menggunakan pendekatan 
kajian sosiologi. Menurut Eko, wakaf  memiliki potensi 
besar untuk memajukan kesejahteraan umum di Bengkulu, 
sehingga diperlukan peran nazir untuk mengelola dan 
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mengembangkan tanah wakaf  tersebut, namun sayangnya 
peran nazir di Bengkulu belum maksimal karena absennya 
pengawasan dari BWI Bengkulu.

Jauhar, Faradis. (2010). Analisis Strategi Penghimpunan Wakaf  
Uang Tunai: Studi Kasus Badan Wakaf  Uang Tunai MUI 
Yogyakarta. Tesis Universitas Gadjah Mada. Tesis ini 
dikutip satu kali. Tesis menganalisis strategi penghimpunan 
wakaf  yang dilakukan oleh MUI Yogyakarta dengan 
pendekatan kajian sosiologi. Temuan tesis ini adalah strategi 
penghimpunan wakaf  uang tunai yang dilakukan di BWU-T 
MUI DIY adalah metode “menunggu bola” dan “menjemput 
bola” sehingga tidak aneh lagi jika wakaf  yang ada tidak 
berkembang dengan baik.

Dedi Sukardi, Dedi (2014). Keabsahan Perwakafan dan Pengelolaan 
Wakaf  Uang oleh Badan Wakaf  Uang/Tunai Majelis Ulama 
Indonesia Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tesis 
Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada. Tesis ini 
menjelaskan keabsahan wakaf  uang dari sisi hukum Islam 
dan Undang-undang no 41 tahun 2004. Temuannya bahwa 
pada pelaksanaaan wakaf  tunai yang dilakukan BWUT MUI 
DIY sah karena telah memenuhi syarat dan rukun menurut 
syar’i, namun belum sesuai menurut peraturan perundang-
undangan. Dan pengelolaan perwakafan menurut Undang-
Undang dan hukum Islam pada intinya sama, dimana nazir 
harus menjaga harta benda wakaf  agar tidak berkurang 
pokoknya.

Jannah, Nurul (2014). “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-
undang no 41 tahun 2004 Terhadap Penerapan Wakaf  
Berjangka di Bank Syariah Bukopin Cabang Waru Sidoarjo.” 
Tesis, UIN Sunan Ampel. Tesis ini menganalisis penerapan 
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wakaf  berjangka di Bank Syariah Bukopin dengan 
menggunakan analisis hukum fikih Islam. Temuannya bahwa 
ada perbedaan pendapat dari ulama fikih. Dimana, Imam 
Maliki dan Hanafi membolehkan praktik wakaf  berjangka 
dengan alasan bahwa wakaf  dapat berlaku pada masa tertentu. 
Sedangkan Imam Syafi’i dan Hambali tidak membolehkan 
dengan alasan bahwa wakaf  berjangka hanya bisa terjadi jika 
wakif  mewakafkan barang selama-lamanya, tidak temporer.

Hasibuan, Kanya Saskia. (2014). Analisis Hukum Terhadap 
Pemanfaatan Tanah Wakaf  untuk Kepentingan Komersial. 
Tesis Universitas Indonesia. Tesis ini dikutip satu kali. Saskia 
menganalisis kasus komersialisasi wakaf  dilihat dari sisi 
hukum. Tesis ini menemukan bahwa pengaturan mengenai 
wakaf  untuk komerisal ternyata tidak diatur secara tegas 
dalam perundang-undangan, sehingga kini banyak lembaga 
wakaf  yang melakukan komersialisasi. Menurut Saskia, perlu 
ada implentasi peraturan yang lebih konkrit dari pemerintah 
supaya ada pedoman khusus yang bisa memberikan batasan 
bagi setiap pendayagunaan tanah wakaf  untuk dikomersialkan. 
Dengan adanya aturan, diharapkan pendayagunaan tanah 
wakaf  dapat mengakomodir kepentingan pengusaha dan 
kepentingan pemerintah dalam pengawasannya.

Artikel Jurnal
Isfandiar, Ali Amin (2008). “Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum 

Nasional tentang Wakaf  di Indonesia.” Jurnal La-Riba: Jurnal 
Ekonomi Islam. Vol. 2 No. 1, h. 51-73. Artikel ini dikutip 
sembilan kali. Artikel menjelaskan tentang perwakafan di 
Indonesia dengan pendekatan fikih dan hukum nasional, 
artikel ini juga mencoba menguraikan beberapa masalah 
wakaf  tunai dan wakaf  produktif. Temuannya bahwa 
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perdebatan dunia wakaf  di Indonesia tidak bisa dipecahkan 
selama manajemen pengelolaan wakaf  masih buruk. 

Ab Rahman, Amak. (2009). “Peranan Wakaf  dalam Pembangunan 
Ekonomi Umat Islam dan Aplikasinya di Malaysia.” Jurnal 
Syariah, Vol. 17, No. 1, h. 113-152. Artikel ini dikutip sebanyak 
31 kali. Membahas peran wakaf  dalam meningkatkan 
perekonomian di Malaysia dengan pendekatan kajian 
ekonomi, temuannya bahwa wakaf  di Malaysia berperan 
besar dalam mengentaskan kemiskinan, pelayanan kesehatan, 
pendidikan, pusat panti asuhan dan masjid.

Al-Arif, M Nur Rianto. (2010). “Pemberdayaan Masyarakat 
Berbasis Wakaf  Uang.” Jurnal Asy-Syir’ah. Vol. 44, No. 2, h. 
813-828. Artikel ini dikutip 3 kali. Artikel membahas wakaf  
uang sebagai aset pemberdayaan masyarakat miskin dengan 
pendekatan kajian ekonomi. Temuannya bahwa wakaf  uang 
berpotensi besar untuk memberdayakan masyarakat miskin, 
dimana 90% keuntungan dari wakaf  uang bisa digunakan 
untuk pemberdayaan masyarakat miskin dalam bentuk 
pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, sedangkan 
sisanya 10% keuntungannya untuk pengelola.

Suwaidi, Ahmad (2011). “Wakaf  dan Penerapannya di Negara 
Muslim,” Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam. Vol. 1 No. 2, h. 14-
33. Artikel berisi studi banding terhadap pengelolaan wakaf  
di Indonesia dan di Negara Muslim (Arab Saudi, Mesir, 
Pakistan dan Turki) dengan pendekatan sejarah. Temuannya 
bahwa pengelolaan wakaf  di Indonesia jauh tertinggal  
dengan negara Muslim karena political will pemerintah 
sangat rendah pada wakaf, terlihat dari pengelolaan wakaf  di 
Indonesia hingga kini masih bersifat konvensional sedang-
kan di negara Muslim sudah beragam.
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Fadhilah, Nur (2011). “Sengketa Tanah Wakaf  dan Strategi 
Penyelesaiannya.” De Jure Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3 No. 
1 Juni, h. 71-85. Artikel ini dikutip sebanyak satu kali. Artikel 
menjelaskan tentang faktor yang memengaruhi terjadinya 
sengketa wakaf  dengan pendekatan politik. Temuannya 
bahwa sengketa wakaf  seringkali terjadi dikarenakan masalah 
sumber, kepentingan yang berbeda, nilai, hubungan dan 
informasi termasuk struktur kekuasaa yang buruk sehingga 
terjadi konflik. Solusi penyelesaian yang terbaik yaitu 
diselesaikan di pengadilan.

Hasan, Sudirman (2012). “Implementasi Total Quality 
Management (TQM) dalam Pengelolaan Wakaf  di Dompet 
Dhuafa.” Jurnal Ahkam Vol. XII No. 1 Januari, h. 91-98. 
Artikel ini membahas pentingnya manajemen TQM dalam 
pengelolaan wakaf  di Dompet Dhuafa (DD) Jakarta dengan 
pendekatan sosiologi, temuannya bahwa keberhasilan DD 
dalam mengembangkan wakaf  karena TQMnya sangat     
bagus, meskipun keuntungannya tidak selalu berwujud 
materil, DD percaya bahwa keuntungan non-materil 
(kepuasan pelangan) dari TQM, pada akhirnya mampu 
meningkatkan jumlah aset wakaf  dan meningkatkan hasil 
pengelolaan wakaf.

Hasanah, Uswatun (2012). “Urgensi Pengawasan dalam 
Pengelolaan Wakaf  Produktif.” Jurnal Al-Ahkam, Jurnal 
Pemikiran Hukum Islam. Vol. 22, No. 1 April, h. 61-80. 
Artikel ini menjelaskan tentang pentingnya pengawasan 
dalam pengelolaan wakaf  produktif  di Indonesia, dengan 
pendekatan kajian sosiologi. Temuannya bahwa lembaga 
wakaf  di Indonesia tidak dapat berkembang pesat karena 
abainya pemerintah dan masyarakat akan pengawasan wakaf  
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yang seharusnya pemerintah menjadi pihak yang bertanggung 
jawab akan keberlangsungan wakaf.

Hilmi, Hasbulah (2012). “Dinamika Pengelolaan Wakaf  Uang: 
Studi Sosio-legal Perilaku Pengelolaan Wakaf  Uang Pasca 
Pemberlakuan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.” 
Jurnal Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islan dan Kemanusiaan, Vol. 
12, No. 2 Desember, h. 123-143. Artikel tentang wakaf  ini 
ditulis dengan pendekatan sosiologi untuk melihat dinamika 
pengelolaan wakaf  uang ketika UU No. 41 digulirkan, 
ditemukan bahwa pengelolaan wakaf  uang yang dilakukan 
oleh lembaga-lembaga wakaf  di Indonesia tidah sesuai 
dengan aturan UU No.41, karena wakaf  uang hanya dipahami 
sebagai aset wakaf  sosial, sehingga lembaga-lembaga wakaf  
cenderung menggunakan model dan aturan pengelolaan 
yang sesuai menurut lembaganya.

Munir, Zainal Arifin. (2013). “Revitalisasi Manajemen Wakaf  
sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat.” Jurnal de jure Jurnal 
Syariah dan Hukum, Vol. 5 No. 2 2013. H. 162-171. Artikel ini 
dikutip sebanyak dua kali. Artikel ini secara rinci menjelaskan 
sistem manajemen wakaf  yang baik sebagai penggerak 
ekonomi masyarakat dengan pendekatan hukum. Temuan 
artikel ini bahwa kunci keberhasilan manajemen wakaf  
terletak pada profesionalisme seorang nazir, selama nazir 
tidak profesional maka wakaf  tidak bisa menjadi harapan 
penggerak ekonomi masyarakat.

Nizar, Ahmad (2014). “Faktor-faktor yang Mempengaruhi 
Persepsi Wakif  tentang Wakaf  Uang,” Jurnal Bisnis dan 
Manajemen. Vol. 4 No.1 April, h. 21-36. Artikel ini menggali 
persepsi wakif  terhadap wakaf  uang dengan pendekatan 
sosiologi, temuannya bahwa faktor pendidikan sangat 
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berpeluang besar memengaruhi persepsi wakif  pada wakaf  
uang, jika dibandingkan dengan faktor lainnya seperti 
pendapatan, madzhab dan media informasi. Dari 50 
responden, 40 pewakaf  uang adalah orang yang berpendidikan 
S1-S3, semakin tinggi pendidikannya semakin membentuk 
pemahaman yang baik pada wakaf  uang, dan besarnya 
pendapatan ternyata tidak bisa mendorong seseorang untuk 
mewakafkan uang manakala pemahamannya rendah.

Furqon, Ahmad (2014). “Model-model Pembiayaan Wakaf  Tanah 
Produktif.” Jurnal Economica, Vol. V, edisi 1 Mei, h. 1-20. 
Artikel ini menggunakan pendekatan kajian ekonomi Islam 
untuk melihat model-model pembiayaan wakaf  tanah yang 
sesuai dan bernilai ekonomis di Indonesia. Temuannya adalah 
model pembiayaan Shukuk al-Mudaradhah.27Dengan akad al-
Musyarakah al-Muntahiyah bin al-Tamlik tepat digunakan di 
Indonesia karena mampu mengurangi resiko kerugian yang 
didapat.

Laporan Penelitian
Masyita, Dian. (2005). “Sistem Pengentasan Kemiskinan yang 

Berkelanjutan Melalui Wakaf  Tunai.” Lembaga Penelitian 
Universitas Padjajaran Bandung, (154 halaman). Laporan 
penelitian ini dikutip dua kali, secara rinci memaparkan sistem 
pengelolaan wakaf  tunai dengan menggunakan metodologi 
system dynamics dengan harapan pengelolaan wakaf  
tunai menjadi salah satu alternatif  dalam rangka program 
pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dian berasumsi 
bahwa program pengentasan kemiskinan membutuhkan 

2 Sebuah model pembiayaan dengan menggunakan metode demokrasi pembiayaan 
dan disalurkan dengan menggunakan model al-Musyarakah al-Muntahiyah bin al-Tamlik, 
dimana pelayanan beban pembiayaan berhubungan dengan pemasukan, bukan dengan 
hutang.
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jumlah dana yang sangat besar dan dana itu tidak sepenuhnya 
dapat disediakan oleh pemerintah, maka wakaf  dalam hal 
ini menjadi solusi alternative untuk mengumpulkan dana                              
tersebut. Menurut Dian, suksesnya program ini harus 
didukung oleh seorang Nazir yang sudah berpengalaman 
dalam mengelola instrument keuangan terutama dalam 
pengembangan sektor keuangan mikro. Kemudian Nazir 
sebagai pengelola dana wakaf  tunai perlu mengumpulkan 
dana wakaf  dari wakif  kemudian menginvestasikan dananya 
ke sektor riil dan ke berbagai portofolio investasi keuangan 
lainnya misalnya dalam bentuk Global Fund Management, 
Reksadana Syariah, Deposito Mudharabah, Obligasi Syariah 
dna Pasar Modal Syariah.Temuan penelitian ini bahwa dalam 
jangka pendek efek wakaf  tunai tidak begitu terlihat signifikan, 
tapi dalam jangka panjang wakaf  mampu mengentaskan 
kemiskinan.

Furqon, Ahmad. (2014). “Kompetensi Nadzir Wakaf  Berbasis 
Social Entrepreneur: Studi Kasus Nadzir Wakaf  Bisnis 
Center Pekalongan.” Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat IAIN Walisongo Semarang, (113 
halaman). Laporan penelitian ini terdapat membahas 
secara rinci bahwa aset wakaf  akan bernilai ekonomis jika 
diinvestasikan dengan baik, tapi kenyataan di lapangan 
banyak wakaf  tidak dikelola dengan model wakaf  investasi. 
Data dari Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag 
RI tahun 2010 menunjukan bahwa wakaf  produktif  hanya 
2% dari keseluruhan yang ada di Indonesia, dan wakaf  
tersebut sayangnya tidak dimanfaatkan dengan baik. Salah 
satu faktor penyebab yaitu minimnya kemampuan nazir 
dalam berwirausaha, sehingga wakaf  yang tidak bernilai 
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ekonomislah yang muncul. Furqon dalam penelitian ini 
mencoba menemukan kompetensi nazir wakaf  yang berbasis 
social entrepreneur di lembaga Bisnis Center Pekalongan (BCP). 
Aspek penilaian diukur dari tiga kategori yaitu knowledge, skill 
dan attitude. Temuan penelitian ini, pertama, nazir wakaf  BCP 
pada tataran knowledge masih sangat memprihatinkan, rata-
rata nazir tidak memahami peraturan perundang-undangan 
tentang wakaf  dengan baik, jenis model pembiayaan yang 
dipahami pun hanya model tradisional (penyewaan, tukar 
guling) bukan pembiayaan modern; kedua, pada tataran skill, 
nazir BCP skillnya masih lemah; ketiga, berbeda dengan skill, 
attitude nazir BCP sangat baik, ditandai dengan keuletan, 
kesabaran, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada 
pelanggan. 

E. Fenomena Studi Wakaf  dan Perwakafan di Indonesia
Berdasarkan hasil reviu di atas, bisa disimpulkan, studi wakaf  

dan perwakafan di Indonesia sebenarnya tergolong baik, penulisan 
wakaf  pun setiap tahun mengalami peningkatan dengan kajian 
yang bervariasi, hukum, sosiologi, politik, ekonomi dan sejarah.

Tema-tema wakaf  yang sering kali muncul yaitu peran wakaf  
dalam meningkatkan perekonomian di suatu daerah, peran wakaf  
produktif  dalam bentuk uang, peran Nazir di daerah tertentu 
pada lembaga wakaf, dan optimalisasi lembaga wakaf  terhadap 
mengurangan kemiskinan. Dari tema-tema tersebut intinya yang 
ingin dikatakan bahwa penggunaan wakaf  diharapkan mampu 
meningkatkan perekonomian hanya saja selalu terkendala dengan 
dana dan knowledge nazir yang masih rendah dalam mengelola 
tanah wakaf.
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Dari hasil penelusuran dan review yang dilakukan, studi 
wakaf  masih perlu perbaikan kembali, karena sejauh ini beberapa 
masukan yang tertera pada tesis atau disertasi menyebutkan 
bahwa;
1. Pengelolaan wakaf  hanya sebatas pada aspek ritual 

keagamaan, sehingga wakaf  tidak berkembang dengan baik.
2. Pengetahuan nazir akan pengelolaan tanah wakaf  masih 

rendah sehingga tanah wakaf  yang ada belum maksimal 
dimanfaatkan.

3. Banyaknya tanah wakaf  yang tidak memiliki sertifikat 
sehingga tanah wakaf  tersebut masih belum bisa digunakan.
Terlepas dari permasalahan pembahasan wakaf  yang sifatnya 

teknis di atas, tentunya aspek lain perlu dilihat yaitu kajian tema 
wakaf  yang banyak digunakan oleh pada akademisi. Ada beberapa 
temuan menarik dari hasil biblografi ini, tergambar dalam tabel 
berikut.

 

Tabel 3. Tren Kajian Wakaf  di Indonesia
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Berdasarkan kesimpulan dari review bibliografi, ada temuan 
menarik yang bisa diambil dari data di atas, pertama, pada 
tesis, tema wakaf  lebih banyak ditulis dengan menggunakan 
pendekatan kajian hukum, sedangkan sisanya sosiologis dan 
ekonomi; kedua, pada disertasi, tema wakaf  paling banyak ditulis 
dengan pendekatan kajian sosiologis; dan ketiga, artikel jurnal 
tema wakaf  banyak ditulis dengan pendekatan sosiologis. Jadi, 
dapat disimpulkan bahwa secara umum tema kajian wakaf  lebih 
banyak ditulis dengan pendekatan sosiologis. 

Tulisan ini juga memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan 
signifikan dalam studi wakaf  dalam beberapa tahun terakhir ini, 
khususnya studi yang mengarah para praktik dengan pendekatan 
sosiologis. Namun, dari sisi topiknya, terlihat banyak tulisan yang 
monoton dengan pembahasan dan topic yang hampir serupa 
(hanya wilayah atau daerah saja yang berbeda). 

Temuan yang penting dari studi-studi itu adalah ternyata 
penulisnya memperlihatkan bahwa upaya semangat wakaf  untuk 
digunakan sebagai kesejahteraan ekonomi ternyata tidak seperti 
yang diharapkan. Beberapa disertasi misalnya, membahas wakaf  
sebagai aset untuk meningkatkan perekonomian di daerah 
tertentu, ujung-ujungnya menyimpulkan bahwa wakaf  tidak 
berkembang karena rendahnya pengetahuan dan wawasan nazir, 
pengelolaan wakaf  hanya pada aspek ritual keagamaan, dan 
masalah sertifikat tanah yang masih berjalan alot. 

Sebagai penutup, reviu ini tentu masih perlu perbaikan 
kembali, akan tetapi setidaknya reviu ini bisa memberikan 
gambaran tentang tulisan karya ilmiah yang bertema wakaf  di 
Indonesia. Dengan reviu ini, para akademisi, pegiat wakaf  dan 
pemerintah bisa mengetahui masalah-masalah tentang wakaf  
selama ini, untuk menemukan solusi terbaik. Dan berharap 
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kedepan, studi tentang wakaf  ini tidak lagi membahas seputar 
permaslahan yang pernah dilakukan sebelumnya.
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BAB V
PENUTUP

Buku ini memuat ringkasan penelitian tentang wakaf  dari 
beragam aspek dan kasus yang pernah diteliti oleh Divisi Penelitian 
dan Pengembangan Badan Wakaf  Indonesia. Selain itu, buku ini juga 
secara jelas memberi gambaran mutakhir mengenai fenomena dunia 
perwakafan di Indonesia. Tentu, aspek-aspek wakaf  produktif  yang 
muncul dari berbagai kasus di atas juga ditampilkan sebagai  best practices  
dalam melakukan pengarusutamaan wakaf  produktif  ke tengah-
tengah komunitas Muslim. Dari melihat fenomena wakaf  produktif  
di DKI Jakarta, fenomena masjid yang didirikan di atas tanah bukan 
wakaf, fenomena pemakaman Muslim komersial yang mengandung 
unsur wakaf, dan terakhir mengamati studi-studi terkait wakaf  di tanah 
air. Di akhir setiap Bab sudah ada kesimpulan detail yang ditulis, dan 
pada bagian penutup ini akan meringkas secara reflektif  dan makro 
tentang temuan dari tiap bab itu sejalan dengan perkembangan wakaf  
di Indonesia.

Buku ini secara umum memperlihatkan bahwa masih banyak 
terdapat kekurangan di sana-sini terkait perwakafan di Indonesia. 
Namun bisa dilihat bahwa satu dekade belakangan gerakan wakaf  
mulai menuju ke jalur yang lebih “produktif ”. Bila sebelumnya wakaf  
lebih berorientasi pada penguatan hal-hal yang sifatnya normatif-
keagamaan, sekarang langkah-langkah bahwa wakaf  bisa jadi ladang 
penguatan perekonomian masyarakat mulai menguat sedikit demi 
sedikit. Penguatan ini bukan hanya dari sisi slogan—yang memang 
gaungnya jauh melangit dibandingkan dengan kenyataan—tapi 
memang benar ada indikator ke arah praktik wakaf  produktif. Hal 
ini merupakan sebuah upaya gerakan budaya (cultural movement) guna 



96 Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan menuju Wakaf Produktif

mengubah trayek fungsi wakaf, atau bisa juga dibilang pengaru-
sutamaan (mainstreaming) menuju ke arah yang dapat menghasilkan 
“manfaat materi”, alih-alih sekedar pahala. 

Mainstreaming wakaf  merupakan kerja kesinambungan yang tidak 
bisa dilakukan dalam semalam. Sebetulnya uji coba dan pemikiran 
“produktivitas” wakaf  ini sudah dilirik sejak masa Orde Baru (Fauzia, 
2016, 195), namun belum ada upaya kongkrit, di samping mungkin 
resistensi dari kalangan konservatif  cukup tinggi untuk hal ini. Semua 
perubahan perlu waktu. Revolusi pun hanya dapat mengubah satu 
aspek politik, tapi belum tentu bisa mengubah paradigma serta praktik 
secara keseluruhan. Butuh waktu lama agar semua elemen yang 
bergerak dalam bidang wakaf  mau mengaplikasikannya. Mulai dari 
praktisi hingga akademisi harus sadar akan pentingnya wakaf  sebagai 
salah satu instrumen pengembangan perekonomian masyarakat kita. 
Dalam hal ini, negara patut diapresiasi karena sudah berani mengambil 
langkah untuk melakukan pengarusutamaan wakaf  produktif, walau 
tentu masih ada kekurangan. Terbentuknya BWI menjadi salah satu 
upaya negara dan masyarakat agar pengarusutamaan ini bisa menjadi 
berskala nasional. 

Secara umum, perkembangan wakaf  produktif  jauh dari 
perkiraan. Banyak terobosan-terobosan mutakhir mulai bermunculan 
dalam bentala perwakafan di Indonesia. Kita bisa lihat sekarang 
bagaimana wakaf  tidak lagi konvensional. Maksudnya, wakaf  tidak 
melulu berbentuk rumah ibadah (masjid, mushalla, dsb.), sekolah  
Islam (madrasah, pesantren), atau kuburan masyarakat setempat. 
Wakaf  yang mengadopsi instrumen-instrumen ekonomi konvesional 
(misalnya wakaf  polis atau wakaf  asuransi syariah) juga mulai 
bermunculan di ruang publik. Selain itu, wakaf  pun sudah mulai 
merambah dunia digital dengan nama “wakaf  online”. Jangan tanya 
soal animo, sebab pertumbuhannya sangat pesat.  
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Buku ini pun jadi salah satu upaya dari BWI dalam konteks 
mainstreaming wakaf  produktif  melalui hasil studi yang kami lakukan. 
Pada Bab Satu, para pembaca bisa melihat bahwa Indonesia memiliki 
potensi nilai wakaf  yang terbilang besar. Hanya saja, lagi-lagi kami 
katakan, mainstreaming wakaf  yang punya nilai produktif  ke tengah-
tengah masyarakat bukanlah sesuatu yang mudah. Dalam kasus 
DKI Jakarta, sebagai contoh, data tahun 2010 tentang pemanfaatan 
aset wakaf  sebagian besar masih diperuntukkan untuk mushalla 
(51%), masjid (32%), pesantren (8.7%), makam (0.3%) dan kegiatan 
sosial (0.1%). Aspek ritual keagamaan serta pahala di akhirat masih 
dijadikan indikator utama ketika para wakif  ingin mewakafkan 
tanahnya. Sehingga yang terjadi adalah lebih banyak tanah wakaf  yang 
diperuntukkan bagi tempat-tempat ibadah ritual, dan tidak pada ibadah 
sosial dan kemasyarakatan. Hal ini tidak bisa disalahkan, sebab adanya 
dominasi ajaran-ajaran yang melebihkan aspek ini dibandingkan 
dengan aspek kemanfaatan lain. Soal wakaf, masih banyak para 
pemuka agama di ceramah-ceramahnya menganjurkan wakaf  untuk 
masjid ataupun tempat ibadah. Sehingga, wakaf  untuk rumah ibadah 
yang hanya melulu ibadah menjadi narasi utama yang terbangun di 
tengah masyarakat kita. Padahal rumah ibadah juga memiliki fungsi 
sosial dan ekonomi. Hadits tentang praktik wakaf  yang paling awal 
disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW yakni wakaf  perkebunan, 
dalam konteks di Indoneisa selama berabad-abad tidak banyak dilirik, 
dan baru mulai diperhatikan pada masa kontemporer saja.

Selain peruntukan yang saklek, kapasitas pengelolaan wakaf  juga 
memperlihatkan persoalan besar. Bahwa dari katakanlah setengah 
juta obyek atau lembaga wakaf  di Indonesia dikelola oleh nazir secara 
paruh waktu, tidak dikelola dengan administrasi yang rapi, terlihat 
juga kapasitas nazirnya lemah. Studi potensi wakaf  produktif  di DKI 
Jakarta ini memperlihatkan empat tipologi lembaga wakaf  dari sisi 
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potensinya untuk dikembangkan. Walaupun praktik wakaf  produktif  
masih sangat kecil, namun wacana sudah banyak didengar serta 
potensi cukup ada, tinggal dibantu pengarusutamaan dan dorongan 
serta langkah strategis dari pengampu kebijakan untuk mendorong 
perubahan tersebut.

Bab Dua memaparkan fenomena masjid yang berdiri di atas 
tanah bukan wakaf. Sementara ini, status masjid-masjid tersebut tidak 
dianggap sebagai persoalan serius oleh masyarakat. Hal ini diakibatkan 
sifat masyarakat kita yang komunal ditambah dengan budaya 
masyarakat rural yang masih mengakar. Artinya, dengan kesepakatan 
sosial seluruh masyarakat, keberlangsungan masjid akan tetap terjaga, 
walaupun banyak status tanah masjid yang bukan wakaf. Karena dari 
sisi fungsi status tanah tersebut kelihatannya tidak menjadi halangan 
bagi pengambangan masjid dan segala aktivitasnya. Walaupun tentu 
saja, akan lebih baik jika status tanah masjid-masjid ini sebagai tanah 
wakaf, mengantisipasi perubahan sosial dan politik. 

Perlahan, derasnya arus urbanisasi mulai mengubah sifat 
masyarakat komunal dan rural tersebut. Saat ini, mulai bermunculan 
masalah-masalah yang menyangkut status hukum tanah masjid. 
Masyarakat kita mulai sadar akan pentingnya kepemilikan properti, 
mengingat harganya yang terus melambung tinggi, sehingga tak jarang 
tanah wakaf  tanpa status hukum yang sudah diwakafkan ingin diakui 
kembali oleh anggota keluarga wakif. Seperti halnya baru-baru ini ada 
masjid di daerah Cakung, Jakarta Timur yang dijual oleh ahli waris 
dan menjadi sengketa. Adanya pengambilalihan aset tanah wakaf  ini, 
baik yang dilakukan oleh individu, yayasan keluarga, pemerintah, atau 
bahkan pihak developer perumahan, menjadi persoalan yang mencuat 
di jagat raya perwakafan Indonesia saat ini. Bahkan, dalam beberapa 
kasus, tak jarang yang hingga mengakibatkan jatuh korban.
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Negara perlu turun dalam memediasi hal tersebut. Sebab, bukan 
hanya memperuncing konflik horizontal di tubuh masyarakat, 
persoalan status hukum tanah wakaf  yang tidak jelas itu pun akan 
berdampak pada rumah ibadah, dalam hal ini masjid, yang berdiri 
di atasnya. Masjidnya pun, kadangkala juga sudah menjadi bagian 
penting dari sebuah masyarakat. Oleh karenanya, perlindungan 
hukum, ataupun advokasi mengenai status tanah wakaf, harus terus 
digalakkan.

Pada Bab Tiga buku ini mencoba menjelaskan fenomena wakaf  
makam yang mulai bermunculan sejak dan jadi polemik tahun 2014 
setelah ada fatwa MUI. Ini bermula dari munculnya makam mewah 
yang menuai polemik. Saat itu, MUI pun sampai merespon keberadaan 
makam mewah tersebut dengan mengeluarkan sebuah fatwa yang 
berlebih-lebihan dalam pemakaman itu haram. Namun, bukan berarti 
fatwa haram tersebut mematikan kreativitas para lembaga pengelola 
wakaf. Terobosan wakaf  makam pun justru lahir guna menantang 
dua hal sekaligus: makam komersial mewah dan fatwa haram. Tentu, 
wakaf  makam yang dikembangkan pun masih berada dalam koridor 
wakaf  produktif  sebagaimana yang dikoar-koarkan BWI selama ini.

Terobosan yang dilakukan Firdaus Memorial Park (FMP) dan Al-
Azhar Memorial Garden (AMG), misalnya, memberikan kesempatan 
bagi yang sudah wafat untuk berkontribusi bagi kehidupan orang 
lain yang masih hidup. Pemakaman Muslim justru menggandeng 
praktik wakaf  di dalamnya-tepatnya wakaf  produktif-yang membuka 
peluang pemberian manfaat yang lebih luas. Skema wakaf  ada yang 
langsung berupa pemberian wakaf  makam, ada pula dalam bentuk 
menyumbang wakaf  pertanian serta peternakan, ada pula dengan 
wakaf  polis asuransi syariah yang manfaatnya bisa digunakan untuk 
wakaf  perkebunan kelapa sawit, wakaf  transportasi dan lainnya.  
Dengan konsep wakaf  makam produktif  yang digunakan, para 
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pengelola lembaga wakaf  yang menerapkan konsep seperti ini 
seolah telah menjawab dua persoalan sekaligus: krisis lahan makam 
dan berdonasi. Siapa yang membeli lahan pemakaman, maka secara 
otomatis mereka sudah melakukan wakaf. Dalam segi kemaslahatan 
masyarakat, jelas hal ini merupakan sebuah terobosan signifikan 
dengan menerapkan filantropi sebagai gaya hidup. 

Pada Bab Empat, kita bisa lihat soal perkembangan studi wakaf  
selama lima belas tahun terakhir (2000-2016). Bab ini memperlihat-
kan bahwa secara umum, dalam segi kuantitas, literatur-literatur soal 
wakaf  yang ditulis satu setengah dekade belakangan terus mengalami 
kenaikan. Dimulai kenaikan dari 2002/2003 dan kemudian agak 
signifikan tahun 2008 dan terus meningkat sampai sekarang. 

Tetapi sayangnya, dari banyaknya literatur wakaf  yang mulai 
meruah tersebut, hanya sedikit literatur yang bisa dikatakan ber-
kualitas. Kebanyakan hanya banyak sebatas lokal saja, metodologi 
kurang kuat, serta kurang memahami diskursus serta perkembangan 
studi wakaf  yang ada di luar Indonesia yang sebenarnya cukup maju. 
Untuk tesis dan disertasi banyak kesamaan tema hanya kemudian 
dibedakan dengan kasus dan tempat saja. Kajian terkait praktik tapi 
malah menggunakan pendekatan yang sifatnya normatif. Jika untuk 
pengarusutamaan wakaf  produktif, maka kajian-kajian yang sifatnya 
empiris harus diprioritaskan untuk mencari permasalahan dan 
solusinya atas fenomena perwakafan di Indonesia.

Terakhir, bab-bab dalam buku ini memberikan pesan bahwa 
pertumbuhan wakaf  di Indonesia belum bisa dikatakan sepenuhnya 
menggembirakan, namun potensi untuk pertumbuhan itu sangat 
besar, khususnya dengan cara pengubahan cara berpikir ke arah 
wakaf  produktif. Wakaf  produktif  pun menjadi salah satu cara bagi 
masyarakat Indonesia secara umum dan orang-orang Muslim secara 
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khusus, untuk menjadikan seorang dermawan sekaligus seorang 
kontributor bagi pertumbuhan ekonomi bangsa.

Buku ringkasan wakaf  dengan judul Fenomena Wakaf  di 
Indonesia: Tantangan menuju Wakaf  Produktif  ini kami tutup 
dengan menyatakan bahwa pekerjaan rumah dalam hal perwakafan 
di tanah air memang masih banyak, tidak saja dari sisi administrasi, 
hukum, sosial, serta pengembangannya menjadi “produktif ”. Namun 
pekerjaan rumah itu bukan tidak tanpa harapan. Justru perkembangan 
wakaf  menampakkan tanda-tanda harapan baik untuk bisa bergulir di 
wilayah ekonomi, bukan saja di wilayah ritual dan sosial yang selama 
ini mendominasi. Mainstreaming, pengawasan, serta dorongan yang 
tepat dan strategis dari semua pihak khususnya pemerintah dapat 
meningkatkan daya harap di atas untuk perkembangan keberadaan 
wakaf  produktif  yang lebih baik di Indonesia. 
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