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  ملخص

 وا يهدف هذا البحث إىل وضع خريطة للمشاكل

لبحث عن احللول الىت تواجهها األوقاف -ستخدام منهج "حتليل الشبكة واملراحل". يشرتك ىف البحث 

ثالث مصادر مبحافظة جاوا الغربية وتوصلت نتائج البحث إىل وجود ثالث أولو9ت ملشاكل البحث 

ارة الوقف (الناظر) وحلوهلا الىت مت تقسيها حسب اجلهات املعنية -لوقف، أى: املنظم،و القائم على اد

  والوقف.

 

Abstract 

This research aims to map out the issues priority and waqf solution by using ANP (Analytic Network 

Process). In this research involving a minimum of three informants in the province of West Java. Results 

of the research reveal that there are three kinds of issues priorities and waqf solutions shared by 

stakeholders of waqf, they are regulators, managers of waqf (Nazhir), as well as those who donate waqf 

(wakif). 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan prioritas masalah dan solusi waqaf dengan menggunakan 

metode ANP (Analytic Network Process). Pada penelitian ini melibatkan minimal tiga informan pada 

provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat tiga macam prioritas masalah 

dan solusi wakaf yang dibagi berdasarkan pihak pemangku kepentingan (stakeholder) wakaf, yaitu 

regulator, pengelola wakaf  (Nazhir), serta pihak yang berwakaf (wakif).  

 

Kata Kunci:ANP, masalah, solusi, waqaf 



 

 

A. Pendahuluan 

Pemerintah membuat berbagai macam program dalam mengurangi jumlah 

kemiskinan di Indonesia. Namun program-program tersebut belum dapat mengurangi 

kemiskinan secara signifikan. Sementara, dalam ekonomi syariah, instrument-instrumen 

untuk mengurangi kemiskinan tersebut cukup banyak salah satunya adalah wakaf. 

Wakaf adalah salah satu instrumen dalam Islam yang sangat potensial untuk dijadikan 

strategi pengentasan kemiskinan dan kesenjangan nasional. Jika wakaf dikelola dengan 

baik, maka wakaf akan berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dan keadilan sosial sebuah negara.123 

Wakaf di Indonesia saat ini diatur dalam  Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 

tentang Perwakafan yang ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 27 Oktober tahun 

2004 dan dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 

serta tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 4459. Undang-undang ini selain 

menyempurnakan peraturan perwakafan yang telah ada, juga mengatur masalah-

masalah baru, seperti pengelolaan harta benda wakaf harus secara produktif dan 

peruntukannya dirinci secara jelas, diantaranya untuk membantu fakir miskin, 

pembentukan badan wakaf Indonesia, pengaturan wakaf uang, dan materi-materi 

lainnya yang dibutuhkan sesuai perkembangan kontemporer. Walaupun Peraturan 

Pemerintah telah dilengkapi dengan beberapa peraturan pelaksanaannya, termasuk 

kompilasi hukum Islam, tetapi dalam pelaksanaannya masih terjadi pelanggaran. 

Pelanggaran yang dimaksud adalah kurang pemahaman atau karena dorongan ekonomi. 

Pengetahuan masyarakat yang masih kurang terhadapnya, menunjukkan bahwa 

peraturan pemerintah tersebut belum tersosialisasi di masyarakat. Akibatnya wakaf 

kurang terkontrol dalam pelaksanaannya. Disamping itu, kendala lainnya adalah dalam 

pengelolaan wakaf. Kendala yang umum dalam pengelolaan wakaf di Indonesia adalah 

masalah dana dan para pengelola wakaf / para nazhir masih ada yang kurang memahami 
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peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wakaf. Di Indonesia masih 

sedikit orang yang mewakafkan tanahnya yang produktif, kalau pun ada, untuk 

mengelolanya diperlukan biaya yang banyak dan harus diusahakan.4 

Model-model wakaf produktif pada dasarnya merupakan keharusan guna 

mewujudkan kesejahteraan umat, sebagai bagian dari kemashlahatan yang diusung oleh 

tujuan wakaf. Namun ketidakbiasaan tradisi dalam investasi harta wakaf atau 

kekhawatiran hilangnya harta wakaf telah menjadikan wakaf tidak sampai pada tujuan 

semula. 5 

Agenda yang perlu difokuskan untuk menyelesaikan beberapa persoalan wakaf. 

Pertama, memberikan pemahaman kepada masyarakat yang baik dan benar tentang 

hukum wakaf, baik dari segi Rukun dan Syarat wakaf dan tujuan disyari’atkannya 

wakaf. Kedua, perlu dilakukan sosialisasi Undang-undang Wakaf kepada masyarakat. 

Ketiga, penyediaan sumber daya manusia nazhir yang profesional sekaligus sebagai 

pekerja khusus yang diserahi tugas untuk mengelola institusi wakaf yang mendapat 

imbalan dari pekerjaannya itu. 6 

Al-Kabisi 7 menyatakan  wakaf memiliki fungsi sosial. Allah SWT memberi 

manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah kemudian timbul 

kondisi dan lingkungan berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, 

kaya, cerdas, bodoh, kuat, dan lemah. Dibalik semua itu tersimpan hikmah di mana 

Allah SWT memberi kesempatan kepada yang kaya untuk menyantuni yang miskin, 

yang cerdas membimbing yang bodoh, dan yang kuat menolong yang lemah. Sehingga 

menjadi  wahana bagi manusia melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri 

kepada Allah SWT sehingga interaksi antar manusia terus terjalin. 

 Djunaidy dan Asyhar8 menyatakan bahwa untuk mengatasi kemiskinan, wakaf 

merupakan sumber dana yang potensial. Selama ini, program pengentasan masyarakat 

dari kemiskinan tergantung dari bantuan kredit luar negeri teruatam dari Bank Dunia 
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(World Bank). Tapi dana itu terbatas dari segi jumlah maupun waktu. Dalam hal ini, 

pengembangan wakaf dapat menjadi alternatif sumber pendanaan. Di Qatar dan Kuwait, 

dana wakaf bersama-sama dengan sumber lain, khususnya zakat, dana wakaf yang 

diperoleh dari pengelolaan tanah wakaf (misalnya bidang real estate) dipakai untuk 

membiayai program kemiskinan, baik langsung oleh pemerintah maupaun disalurkan 

melalui LSM.  

 Menurut Sadeq 9, sejarah membuktikan bahwa wakaf memainkan peran yang 

sangat signifikan dalam pembangunan ekonomi sebuah negara. Wakaf telah menjadi 

salah satu alternatif pendistribusian kekayaan guna mencapai pembangunan ekonomi. 

Hal tersebut karena wakaf memainkan peran penting untuk menyediakan sarana 

pendidikan, kesehatan, sarana ibadah, serta fasilitas umum lainnya. 

 Imam Dahlawi dalam Al-Kabisi10 berkata, “wakaf memiliki keistimewaan yang 

tidak dimiliki oleh jenis sedekah yang lain. Manusia bisa jadi menginfakkan hartanya 

dalam jumlah yang sangat besar, akan tetapi infak tersebut tidak bertahan lama, atau 

bahkan habis secara langsung. Padahal masih ada orang-orang miskin yang 

membutuhkan santunan. Karena itu alangkah lebih baik bila harta yang diinfakkan tadi 

berbentuk infak paten (wakaf) yang dapat bertahan lama. Sehingga bila ada orang 

miskin yang memerlukan, infak paten tersebut (wakaf) dapat terus dimanfaatkan. 

Wakaf bukan sekadar untuk orang fakir miskin, namun juga untuk kepentingan 

publik dan masyarakat luas. Misalnya, untuk kepentingan bidang pendidikan, dengan 

mewakafkan tanah atau bangunan untuk tempat belajar. Dari wakaf tersebut akan lahir 

kegiatan keilmuwan yang pesat dalam masyarakat. Pada akhirnya, lembaga pendidikan 

tersebut dapat melahirkan ulama dan cendekiawan yang handal.11  

Analytic  Hierarchy  Process (ANP) adalah pengembangan dari AHP. Saaty 

adalah orang pertama yang mengembangkan Analytic  Hierarchy  Process (AHP).  

Saaty 12 mengatakan bahwa, “The Analytic Hierarchy Process (AHP) is a theory of 

measurement through pairwise comparisons and relies on the judgements of experts to 

derive priority scales.”AHP adalah sebuah teori pengukuran melalui perbandingan 
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berpasangan yang bergantung kepada penilaian para pakar yang dapat menghasilkan 

skala prioritas.  

Ascarya13 mendefinisikan ANP sebagai pendekatan kualitatif non parametrik 

non-bayesian untuk proses pengambilan keputusan dengan kerangka kerja umum tanpa 

membuat asumsi-asumsi. ANP merupakan teori matematika yang memungkinkan 

seseorang untuk memperlakukan dependence dan feedback secara sistematis yang dapat 

menangkap dan mengkombinasi faktor faktor tangible dan intangible 14 . Beberapa 

kelebihan ANP dibandingkan AHP adalah ANP lebih unggul dibanding AHP dalam 

kesederhanaan (simplicity), hubungan (connectivity), komparasi lebih objektif, prediksi lebih 

akurat, hasil lebih stabil dan robust. Perbandingan struktur model antara AHP dan ANP 

ditampilkan dalam gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Perbandingan Struktur Jaringan Antara Metode AHP (Kiri) Dengan ANP (Kanan). 

Sumber: Ascarya (2005) 

 

Gambar 1 menunjukkan bahwa, pada jaringan AHP terdapat level tujuan, 

kriteria, subkriteria, dan alternatif, dimana masing-masing alternatif memiliki elemen. 

Sementara itu, pada jaringan ANP, level dalam AHP disebut cluster yang dapat 

memiliki kriteria dan alternatif di dalamnya, yang sekarang disebut simpul. 

Dengan feedback, alternatif-alternatif dapat bergantung/terikat pada kriteria 

seperti pada hierarki tetapi juga bergantung/terikat pada sesama alternatif. Lebih jauh 
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lagi, kriteria-kriteria itu sendiri dapat tergantung pada alternatif-alternatif dan pada 

sesama kriteria. Sementara itu, feedback meningkatkan prioritas yang diturunkan dari 

judgements dan membuat prediksi menjadi lebih akurat. Oleh karena itu, hasil dari ANP 

diperkirakan akan lebih stabil. Dari jaringan feedback pada gambar 1 dapat dilihat 

bahwa simpul atau elemen utama dan simpul-simpul yang akan dibandingkan dapat 

berbeda pada cluster-cluster yang berbeda. Sebagai contoh, ada hubungan langsung dari 

simpul utama C4 ke cluster lain (C2 dan C3) yang merupakan outer dependence. 

Sementara itu, ada simpul utama dari simpul-simpul yang akan dibandingkan berada 

pada cluster yang sama, sehingga cluster ini terhubung dengan dirinya sendiri dan 

membentuk hubungan loop. Hal ini disebut inner dependence. 

Provinsi Jawa Barat memiliki karakter khusus yaitu budaya Islam yang cukup 

kuat berkembang pada daerah tersebut, sehingga hal inilah yang membuat peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai prioritas solusi permasalahan wakaf pada 

daerah tersebut. Penelitian ini akan memetakan prioritas masalah pengelolaan wakaf 

dan mencari prioritas solusinya. Metode Analytic Network Process (ANP) merupakan 

salah satu metode yang paling populer dalam pemetaan masalah dan solusi. Berdasarkan 

uraian di atas, dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1) Apa prioritas 

masalah wakaf di Provinsi Jawa Barat ? ; dan 2) Apa prioritas solusi yang dapat 

diberikan atas prioritas masalah tersebut ?. Sehingga tujuan penulisan artikel ini adalah : 

1) untuk mengetahui prioritas masalah wakaf di Provinsi Jawa Barat; dan 2) untuk 

mengetahui prioritas solusi yang dapat diberikan atas prioritas masalah tersebut. 

 

B. Metodologi 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ANP. Ada tiga 

tahapan penelitian yang akan dilakukan. Tiga tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 



 
Gambar 2. Tahapan Penelitian 

1. Konstruksi Model 

Konstruksi model ANP disusun berdasarkan kajian pustaka secara teori maupun 

empiris. Penelitian ini melibatkan tiga orang informan yang terdiri dari 

regulator, pengelola wakaf (nazhir) dan pemberi wakaf (wakif) diambil dari 

Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Pemilihan daerah didasari oleh 

perbedaan potensi wakaf dimana potensi wakaf Provinsi Riau lebih besar dari 

Provinsi Sumatera Barat. Perbedaan ini diharapkan dapat memberikan hasil 

penelitian yang lebih kaya dan beragam. Para informan dalam tahapan 

konstruksi model ini diajak untuk melakukan diskusi secara mendalam (in-depth 

interview). 
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2. Kuantifikasi Model 

Tahap kuantifikasi model menggunakan pertanyaan dalam kuisioner berupa 

perbandingan berpasangan (pairwise comparison) antar elemen untuk 

mengetahui mana diantara keduanya yang lebih penting.  Pengukuran dilakukan 

dengan skala numerik 1 - 9. Data hasil penilaian kemudian dikumpulkan dan 

input melalui software Superdecisions. 

 

3. Sintesis dan Analisis 

Sebelum data terolah dianalisis, akan dilakukan validasi data, yaitu dengan 

melakukan uji konsistensi. Data dianggap konsisten jika memiliki nilai rasio 

konsistensi/consistency ratio (CR) <0.115 . Jika nilai CR lebih besar dari 0.1, 

maka akan dilakukan penilaian (judgement) ulang oleh informan. Jika nilai CR 

telah konsisten, maka bobot prioritas elemen yang telah ada dapat digunakan 

sebagai dasar untuk analisis data dan interpretasi hasil.  

 

C. Hasil dan Pembahasan Penelitian 

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 propinsi Indonesia. Dari data tahun 2010 ini, provinsi Jawa 

Barat termasuk provinsi 2 besar daerah yang memiliki tanah wakaf terluas di 

Indonesia. Daftar urut 5 besar tersebut terlihat pada tabel 1. 

 

Tabel 1.  

Daftar Urut 5 Besar Tanah Wakaf Terluas Berdasarkan Provinsi di Indonesia 

 
No Provinsi Jumlah Tanah Wakaf Bersertifikat Tidak 

Bersertifikat 

Tanah 

Wakaf 

Bersertifikat 

(%) 

Lokasi Luas m2 

1 Nanggroe 

Aceh 

Darussalam 

 

27,416 1,333,233,627.26 12,245 15,171 45 

2 Jawa Barat 70,749 116,662,017.81 45,401 25,348 64 

3 Kalimantan 8,772 110,208,613.54 7,271 1,501 83 
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Selatan 

4 R I A U 7,897 97,448,625.81 2,761 5,136 35 

5 Nusa 

Tenggara 

Barat 

11,793 83,060,488.00 7,635 4,158 65 

Sumber : Kemenag, 2010 

 

Data pada tabel 1 tersebut, menunjukkan bahwa luas tanah wakaf di Provinsi Jawa Barat 

sebesar 116.662.017,81 m2 dengan jumlah lokasi sebanyak 70.749 lokasi.  

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat tiga macam prioritas masalah dan 

solusi wakaf yang dibagi berdasarkan pemangku kepentingan (stakeholder) wakaf, yaitu 

regulator, pengelola wakaf (nazhir), dan masyarakat/pihak yang memberikan wakafnya 

(wakif). Hasil konstruksi model dibagi menjadi dua bagian, yaitu prioritas masalah dan 

prioritas solusi wakaf. 

 

1. Prioritas masalah wakaf 

Prioritas masalah yang ada dalam regulator adalah: 1) minimnya biaya APBN untuk 

sertifikasi wakaf; 2) sosialisasi UU wakaf yang masih kurang; 3) rendahnya koordinasi 

BWI dengan instansi terkait untuk optimalisasi wakaf. 

 Masalah minimnya biaya APBN untuk sertifikasi wakaf merupakan salah satu 

masalah tidak tersertifikasinya tanah wakaf yang ada di Provinsi Jawa Barat. 

Berdasarkan data pada tabel 1, tanah wakaf di Provinsi Jawa Barat hanya sebesar 64% 

yang sudah memiliki sertifikat tanah. Badan Wakaf Indonesia yang dibentuk Kemenag 

untuk mengoptimalkan penghimpunan wakaf dan pengelolaan wakaf memiliki sumber 

dana operasional dari anggaran Kemenag, bukan dari APBN. Hal ini memberikan 

dampak pengelolaan wakaf khususnya dalam sertifikasi tanah wakaf yang sudah ada 

kurang optimal. 

 Permasalahan tanah wakaf yang masih banyak tidak memiliki sertifikat dan 

kurang produktif salah satunya menurut informan adalah sosialisasi Undang Undang 

wakaf yang masih kurang. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 

Fathurrahman16 bahwa masih salah satu masalah yang dihadapi dalam pengelolaan 

tanah-tanah wakaf secara produktif adalah pengetahuan dan pemahaman nazhir 

terhadap peraturan perwakafan masih kurang. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 
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sosialisasi mengenai pengelolaan wakaf yang terdapat dalam Undang Undang wakaf 

masih belum optimal dilakukan oleh regulator baik dari Badan Wakaf Indonesia 

maupaun Kemenag. 

 Prioritas masalah ketiga mengenai wakaf dari sisi regulator adalah rendahnya 

koordinasi Badan Wakaf Indonesia dengan instansi terkait untuk optimalisasi wakaf. 

Informan mengungkapkan bahwa Badan Wakaf Indonesia yang baru terbentuk belum 

melakukan kerjasama secara optimal dengan instansi-instansi pemerintah yang lain 

dalam mengoptimalkan penghimpunan dan pengelolaan wakaf. Badan Wakaf Indonesia 

(BWI) masih mengoptimalkan pembentukan perwakilan BWI di seluruh provinsi yang 

ada di Indonesia. 

 Prioritas masalah pada pengelola wakaf (nazhir) adalah: 1) rendahnya 

kompetensi nazhir dalam pengelolaan wakaf; 2) nazhir bukan sebagai profesi utama; 3) 

pengelolaan wakaf belum optimal. 

 Masalah rendahnya kompetensi nazhir dalam pengelolaan wakaf merupakan 

salah satu masalah yang menjadi prioritas dalam pengelolaan wakaf. Informan 

menyatakan bahwa nazhir yang ada saat ini belum memiliki kompetensi dalam 

mengelola wakaf. Masyarakat yang menjadi nazhir merupakan sekelompok masyarakat 

yang memiliki kesadaran untuk mengelola wakaf, walaupun nazhir belum memiliki 

ilmu dalam mengelola wakaf. 

 Informan dalam penelitian ini juga mengungkapkan bahwa masalah lain dalam 

pengelolaan wakaf adalah nazhir bukan sebagai profesi utama. Persepsi masyarakat 

mengenai profesi nazhir sampai saat ini adalah bukan merupakan profesi utama. Hal ini 

memberikan dampak bahwa nazhir yang bertugas mengelola wakaf tidak bekerja secara 

optimal. Sehingga tanah wakaf yang sudah ada tidak dioptimalkan untuk hal-hal yang 

produktif dan dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat maupun nazhir sebagai 

pengelola wakaf. 

 Masalah ketiga yang disampaikan oleh informan mengenai pengelola wakaf atau 

nazhir adalah pengelolaan wakaf belum optimal. Pengelolaan wakaf yang belum 

optimal mengakibatkan wakaf-wakaf yang sudah ada sampai saat ini kurang produktif, 

sehingga kurang memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat. Informan 

menyampaikan bahwa ilmu yang dimiliki oleh nazhir mengenai wakaf masih sangat 

minim, sehingga banyak nazhir yang kurang berani mengembangkan tanah wakaf 



menjadi lebih produktif, karena wakif hanya memberikan amanat ke nazhir hanya untuk 

membangun masjid, sekolah, dan sebagainya. Sementara dalam pengelolaan wakaf yang 

optimal, nazhir dapat mengembangkan wakaf menjadi lebih produktif tanpa merubah 

bentuk wakaf yang diamanatkan oleh wakif. 

Prioritas masalah pada wakif adalah: 1) budaya pemberian wakaf langsung ke 

personal; 2) wakif tidak koordinasi dengan ahli waris 3) rendahnya pemahaman wakif. 

Aspek wakif, informan memberi opini bahwa prioritas masalah pada wakif adalah 

budaya pemberian wakaf langsung ke personal. Masih banyak masyarakat yang 

mewakafkan hartanya langsung kepada orang yang menerima wakaf tersebut tanpa 

melalui sekelompok masyarakat. Kondisi ini merupakan salah satu faktor wakaf kurang 

berkembang menjadi lebih produktif, karena yang mengelola wakaf hanya satu (orang).  

Kasus tanah wakaf yang diminta kembali oleh ahli waris merupakan fenomena 

yang berkembang saat ini, terutama wakaf dalam bentuk tanah untuk pembangunan 

sekolah. Informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa kasus pengambil alihan 

tanah wakaf ke ahli waris disebabkan oleh wakif tidak koordinasi dengan ahli waris. 

Sehingga wakif tidak koordinasi dengan ahli waris merupakan salah satu prioritas 

masalah wakaf dari aspek wakif dalam penelitian ini. 

Semuan informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa rendahnya 

pemahaman wakif mengakibatkan masyarakat untuk mewakafkan hartanya kurang 

optimal. Hal ini diketahui dari pernyataan informan, bahwa masyarakat cenderung 

mewakafkan hartanya dalam bentuk tanah. Sementara saat ini, tanah merupakan salah 

satu asset yang sangat berharga dan sudah mulai mengalami penurunan dalam bentuk 

jumlah atau kuantitas. Sehingga, masyarakat makin kurang berminat untuk mewakafkan 

hartanya dalam bentuk tanah. Hal ini membuat jumlah wakaf di Indonesia masih kurang 

optimal. Informan dari perwakilan wakif menyatakan bahwa mereka kurang mengetahui 

mengenai Undang Undang wakaf terbaru yang menyatakan bahwa wakaf tidak saja 

dalam bentuk tanah, tetapi juga bisa dalam bentuk uang. Sehingga prioritas masalah 

wakaf dari aspek wakif berupa rendahnya pemahaman wakif merupakan salah satu 

prioritas masalah dalam penelitian ini. 

 

2. Prioritas solusi wakaf 



Solusi pada setiap aspek dipecah berdasarkan masalah pada tiap aspek tersebut. Prioritas 

solusi regulator untuk masalah minimnya biaya APBN untuk sertifikasi wakaf adalah 

adalah: 1) penambahan alokasi dana APBN; 2) sinergi dengan BPN untuk sertifikasi 

wakaf; 3) penggunaan dana APBD untuk masing-masing wilayah. Pada masalah 

sosialisasi UU yang masih kurang, prioritas solusinya adalah : 1) sinergi dengan 

organisasi dakwah (IKADI/DKM); 2) pembuatan buletin wakaf masing-masong kanwil 

Kemenag; 3) Optimalisasi melalui media online (facebook,twitter,website) ; 4) sinergi 

dengan menkominfo. Pada masalah rendahnya koordinasi Bwi dengan instansi terkait 

untuk optimalisasi wakaf, prioritas solusinya adalah : 1) koordinasi dengan 

badan/lembaga amil zakat; 2) koordinasi dengan pemerintah daerah; 3) koordinasi 

dengan BPS. 

Prioritas solusi terhadap masalah pada aspek nazhir,rendahnya kompetensi 

nazhir dalam pengelolaan wakaf ; 1) pelatihan intensif bagi nazhir oleh kanwil kemenag 

; 2) sertifikasi bagi nazhir ; 3) sinergi dengan perguruan tinggi setempat. Untuk masalah 

Nazhir bukan sebagai profesi utama, prioritas solusinya adalah : 1) meningkatkan 

insentif bagi nazhir ; 2) menstransformasi nazhir perorangan menjadi lembaga. Masalah 

pengelolaan wakaf belum optimal, prioritas solusinya adala : 1) kerjasama dengan 

lembaga keuangan syaraiah ; 2) pelatihan materi investasi bagi para nazhir ; 3) 

pembentukan tabungan wakaf atau wakaf uang. 

Prioritas solusi terhadap masalah pada aspek wakif, budaya pemberian wakaf 

langsung kepersonal adlah : 1) kemudahan layanan nazhir ; 2) kemudahan mendapatkan 

informasi mengenai wakaf ; 3) mendorong kesadaran masyarakat untuk berawakaf pada 

lembaga wakaf. Pada masalah wakif tidak koordinasi dengan alhi waris, prioritas 

solusinya adalah : 1) kejelasan surat wakaf ; 2) koordinasi antara nazhir dan wakif 

dalam pemberian wakaf ; 3) penyerahan wakaf dibuatkan beriata acara di depan ahli 

waris wakif. Terakhir masalah terkait rendahnya pemahaman wakif, prioritas solusinya 

adalah : 1) edukasi wakaf pada masyarakat; 2) sosialisasi wakaf melalui berbagai media. 

Semua aspek di atas jika dikonstruksi menjadi model ANP maka akan tampak 

pada gambar 3 berikut. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Struktur Jaringan ANP 

Sumber: wawancara, data diolah. 

Gambar 3 adalah model yang dibangun dengan metode ANP. Model ini bersifat 

hierarki/jaringan. Pada model ANP seluruh hubungan yang terbentuk selalu berawal 

dari node (simpul) atas ke node bawah (top down) serta ada feedback. 
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D. Hasil kuantifikasi model 

Setelah model ANP terbentuk, tahapan selanjutnya adalah mengkuantifikasi model 

dengan melakukan perbandingan berpasangan (pairwise comparison). Hasil  pairwise 

comparison dari kedua model di atas ditampilkan dalam tabel-tabel di bawah ini. 

Tabel 2. Rata-rata Nilai Skor Prioritas Model ANP Jawa Barat Dalam Penentuan 

Prioritas Masalah Wakaf Secara Keseluruhan 

Aspek Skor Masalah Skor 

1. Regulator 0,291 

1. biaya APBN untuk sertifikasi  wakaf 0,239 

2. Sosialisasi UU masih kurang 0,068 

3. Rendahnya koordinasi BWI dengan instansi  terkait 

untuk optimalisasi wakaf 0,021 

2. Nazhir 0,400 

1. Rendahnya kompetensi nazhir dalam pengelolaan 

wakaf 0,194 

2. Nazhir bukan sebagai profesi utama 0,432 

3. Pengelolaan wakaf belum optimal 0,239 

3. Wakif 0,308 

1. pemberian wakaf langsung ke personal 0,170 

2. Wakif  tidak koordinasi dengan ahli waris 0,208 

3. Rendahnya pemahaman 0,178 

Sumber: hasil penelitian, data diolah. 

 

Tabel 2 menggambarkan rata-rata nilai skor prioritas model ANP Jawa Barat 

dalam penentuan prioritas masalah wakaf secara keseluruhan. Permasalahan pada aspek 

nazhir merupakan prioritas permasalahan utama yang ada di Jawa Barat, Sebagaimana 

yang dikatakan oleh regulator di Jawa Barat, bahwa ada satu kasus unik yang terjadi 

pada pihak nazhir,  

“Kasus contoh barangkali tanah wakaf yang produktif ya, Katulampa itu 

hampir 10 hektar. Wakif dari turunan yang pertama sampai (turunan) yang ke 

14, dari 1894 itu ya, dari tokoh Bogor Jawa Barat, bupati awal lah begitu 

sampai wakif yang ke 14.. Nah sekarang digugat, oleh apa? Bukan oleh ahli 

waris, (tetapi) oleh anaknya nazhir.” 

 

Prioritas masalah yang utama yang ada pada nazhir adalah nazhir bukan sebagai 

profesi utama. Kebanyakan dari nazhir-nazhir yang ada di Jawa Barat adalah nazhir 

yang sifatnya volunteer.  

Prioritas permasalahan wakaf yang kedua adalah yang ada pada aspek wakif. 

Berdasarkan rata-rata skor dari semua informan di provinsi Jawa Barat, yang menjadi 

prioritas permasalahan utama pada aspek wakif adalah wakif tidak koordinasi dengan 



ahli waris. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Suhaenah, salah seorang wakif di Kota 

Bogor Jawa barat : 

“Karena jangan disuatu saat banyak yang seperti itu, jadi kadang-kadang 

orang tuanya, anaknya gak tanda tangan, gak gimana udah aja.” 

Prioritas permasalahan wakaf yang ketiga adalah yang ada pada aspek regulator. 

Minimnya biaya APBN untuk sertifkasi wakaf adalah prioritas permasalahan utama. 

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sofyan selaku regulator :  

“Ternyata memang BPN dengan persyaratan-persyaratan, terdapat lah 

kekurangan-kekurangan itu, dan masyarakat tidak ingin, tidak mau, yang 

kekurangan tadi ditanggung oleh mereka sendiri, (tetapi) oleh kita (re: 

Pemerintah).. Waduh.. Ini jadi masalah ini.. Sementara anggaran kita tidak 

seberapa. Itu yang menghambat untuk sertifikatkan tanah wakaf,Gitu.” 

Karena minimnya biaya APBN untuk sertifikasi menyebabkan tidak semua aset 

wakaf berupa tanah dapat tersertifikasi secara keseluruhan. Seperti yang diungkapkan 

oleh regulator Bogor.  

“Oleh karena itu, katakanlah apa, presentase tentang pensertifikatan tanah 

wakaf ini memang di kita tidak 100% ya.. ya 70% lah yang sudah sertifikasi” 

Pendapat lain terkait  juga di kuatkan oleh pihak wakif, Bu Suhaenah, dimana 

beliau mengatakan bahawa dalam pengurusan wakaf, wakif pun tetap mengeluarkan 

uang yang cukup banyak untuk biaya pengurusan, padahal harusnya menjadi tanggung 

jawab pemerintah : 

“kalau masalah wakaf mah, tetap aja bayar, saya sudah wakafin, ngeluarin 

uang juga, tetap aja bayar.” 

Hasil pairwise comparison selanjutnya adalah prioritas solusi wakaf. Rata-rata 

nilai skor prioritas solusi model ANP Jawa Barat disajikan dalam tabel 3. 

Tabel 3. Prioritas Solusi Model ANP Jawa Barat Penentuan Prioritas Solusi Wakaf 

Secara Keseluruhan 

Aspek Masalah Solusi Skor 

1.Regu 

lator 

1. Biaya APBN untuk 

sertifikasi  wakaf 

2. Sosialisasi UU 

masih kurang 

1. Penambahan alokasi APBN 0,023 

2. Sinergi dengan BPN untuk sertifikasi 0,106 
3. Penggunaan APBD untuk tiap wilayah 0,395 

1. Sinergi dengan lembaga dakwah 0,170 



3. Rendahnya 

koordinasi BWI 

dengan instansi  terkait 

untuk optimalisasi 

wakaf 

2. Pembuatan buletin wakaf 0,185 

3. Optimalisasi melalui media online 0,015 

4. Sinergi dengan menkominfo 0,155 

1. Koordinasi dengan BAZ atau LAZ 0,027 

2. Koordinasi dengan pemda 0,390 

3. Koordinasi dengan BPS 0,115 

2. 

Nazhir 

1. Rendahnya 

kompetensi nazhir 

dalam pengelolaan 

wakaf 

2. Nazhir bukan 

sebagai profesi utama 

3. Pengelolaan wakaf 

belum optimal 

1. Pelatihan intensif nazhir 0,188 

2. Sertifikasi nazhir 0,172 

3. Sinergi degan PT setempat 0,168 

1. Meningkatkan insentif nazir 0,096 

2. Transformasi nazhir individu menjadi lembaga 0,670 

1. Kerjasama  dengan lembaga keu. syariah 0,187 

2. Pelatihan materi investasi bagi para nazhir 0,172 

3. pembentukan tabungan wakaf atau wakaf tunai 0,168 

3. Wakif 

1. pemberian wakaf 

langsung ke personal 

2. Wakif  tidak 

koordinasi dengan ahli 

waris 

3. Rendahnya 

pemahaman 

1. Kemudahan layanan dari nazhir 0,028 

2. Kemudahan mendapatkan informasi mengenai wakaf 0,373 

3. Mendorong kesadaran masyarakat untuk berwakaf pada lembaga wakaf 0,102 

1. Kejelasan surat wakaf 0,005 

2. Koordinasi dengan nazhir dan ahli waris dalam pemberian wakaf 0,017 

3. Penyerahan wakaf  dibuatkan berita acara 0,062 

1. Edukasi wakaf  pada masyarakat 0,052 

2. Sosilaisasi wakaf melalui media. 0,460 

Sumber: hasil penelitian, data diolah. 

 

Tabel diatas menunjukkan terdapat dua prioritas solusi yang ditawarkan 

terhadap permasalahan yang ada pada aspek nazhir terkait dengan, nazhir bukan sebagai 

profesi utama. Dua solusi tersebut adalah meningkatkan insentif bagi nazhir dan 

transformasi nazhir individu menjadi lembaga. Dari prioritas solusi tersebut maka 

prioritas yang paling utama terhadap permasalahan nazhir adalah transformasi individu 

menjadi lembaga. Untuk kasus yang terjadi di Jawa Barat pada umumnya nazhir bersifat 

perorangan, masih sedikit nazhir yang bersifat lembaga, sehingga pengelolaan wakaf 

tidak optimal dan memberikan hasil yang optimal pula bagi masyarakat dan nazhir itu 

sendiri.  

Berdasarkan tabel diatas dari ketiga solusi untuk masalah wakaf dari aspek 

wakif yaitu masalah wakif tidak koordinasi dengan ahli waris, yang menjadi prioritas 

solusi yang utama adalah penyerahan wakaf dibuatkan berita acara. Diprovinsi Jawa 

Barat bahkan beberapa kasus ada penyerahan wakaf yang hanya berupa lisan saja, wakif 

ketemu langsung dengan nazhir dan mengutarakan niatnya untuk berawakaf tanpa 

adanya proses administrasi yang terjadi.  



Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ada tiga solusi untuk permasalahan 

wakaf dari aspek regulator yaitu masalah biaya APBN untuk sertifikasi wakaf. Dari 

ketiga solusi tersebut, setelah diolah dengan superdecision, yang menjadi prioritas solusi 

yang utama adalah penggunaan APBD untuk tiap wilayah. Kemudian prioritas solusi 

yang kedua adalah penambahan alokasi sinergi dengan BPN untuk sertifikasi. Prioritas 

solusi yang ketiga adalah penambahan alokasi APBN. 

 

E. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Terdapat tiga macam prioritas masalah dan solusi wakaf yang dibagi berdasarkan 

pemangku kepentingan (stakeholder) wakaf, yaitu regulator, pengelola wakaf 

(Nazhir), serta wakif (orang yang memberi wakaf). Aspek paling bermasalah dalam 

pengelolaan wakaf menurut model ANP Jawa Barat adalah nazhir. Permasalahan 

nazhir yang paling utama berdasarkan model ANP Jawa Barat adalah nazhir bukan 

sebagai profesi utama. Prioritas permasalahan wakif berdasarkan model ANP Jawa 

Barat adalah wakif tidak koordinasi dengan ahli waris. Menurut model ANP Jawa 

Barat prioritas masalah regulator adalah biaya APBN untuk sertifikasi wakaf.  

2. Menurut ANP Jawa Barat prioritas solusi terhadap masalah nazhir bukan sebagai 

profesi utama adalah transformasi nazhir individu menjadi lembaga. Prioritas solusi 

aspek wakif di Jawa Barat dengan masalah wakif tidak koordinasi dengan ahli waris 

adalah penyerahan wakaf dibuatkan berita acara. Prioritas solusi aspek regulator 

dengan masalah biaya APBN untuk sertifikasi wakaf di Jawa Barat adalah 

penggunaan APBD untuk tiap wilayah. 
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