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1.
WAKAF UNTUK KEMARTABATAN 
SERTA KEMASHLAHATAN UMMAT
Berangkat dari memaknai arti wakaf
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“Para ulama sepakat bahwa
ibadah wakaf, masuk kedalam
domain ijtihad, karena relative 
terbatasnya dalil yang mendetil
dan beragamnya praktek
wakaf” 
“Hal ini justru harus dipandang
sebagai rahmat dan kekayaan
instrument wakaf dalam
menjawab kekinian masalah
ekonomi umat”



Peraturan positive Sistem Perwakafan di 

Indonesia dalam pengelolaan Asset Wakaf

o UU no 41 Tahun 2004

o PP no 42 Tahun 2006

o PP no 25 Tahun 2018

o Peraturan BWI

o Fatwa DSN MUI

o Kepmen Agama

o UU & Peraturan terkait lainnya (a.l

UU dan PP tentang Yayasan, OJK, 

dsb)



BENDA TIDAK BERGERAK

Benda Tidak Bergerak yang Dapat Diwakafkan

1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah
terdaftar maupun yang belum terdaftar.

2. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah
dan atau bangunan.

3. Tanaman dan beda lain yang berkaitan dengan tanah

4. Hak milik atas satuan rumah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

5. Benda tidak bergerak lain yang sesuai dengan sejarah dan 
peraturan perundang-undangan.

BENDA BERGERAK

1. Uang Rupiah

2. Logam Mulia

3. Surat Berharga

4. Benda bergerak lain yang berlaku

5. Kendaraan

6. Hak atas kekayaan intelektual

7. Hak sewa sesuai ketentuan syariah dan 
peraturan perunda-undanga yang berlaku.

JENIS BENDA WAKAF
“Harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat

jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut

Syariah”



Nazhir mempunyai tugas :
a) melakukan pengadministrasian

harta benda wakaf;
b) mengelola dan mengembangkan

harta benda wakaf sesuai dengan
tujuan, fungsi, dan peruntukannya;

c) mengawasi dan melindungi harta
benda wakaf;

d) melaporkan pelaksanaan tugas
kepada Badan Wakaf Indonesia.

Nazhir meliputi:
a) perseorangan;
b) organisasi; atau
c) badan hukum

Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta
benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%

Tugas Pokok Nadzir Adalah



1. Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama
Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam
AIW sesuai dengan peruntukannya. 

2. Terdaftarnya harta benda wakaf atas nama Nazhir
tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta
benda wakaf. 

3. Penggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan
harta benda wakaf yang bersangkutan.

• Nazhir perseorangan harus merupakan suatu
kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 
(tiga) orang, dan salah seorang diangkat
menjadi ketua. 

• Salah seorang Nazhir perseorangan
sebagaimana dimaksud harus bertempat
tinggal di kecamatan tempat benda wakaf
berada

Ingat Asset Wakaf adalah milik Allah, 

bukan milik nadzir
Meskipun disebut

nadzir perorangan

tetap terdiri minimal 

3 orang. Keputusan 

harus bersifat kolektif

kolegial

Meski ada perbedaan pendapat diantara ulama, namun semuanya mengerucut pada kesamaan makna

yakni berarti pembekuan (menahan/diam) hak milik sesorang untuk faedah tertentu (Ibnu Manzhur: 

9/359) → kepentingan bagi kemashlahatan ummat (termasuk didalamnya ) mauquf alaih



Bagaimana mengukur Mashlahah dalam Istibdal? 
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Apa parameternya?

Siapa yang menentukan?

Bagaimana

melaksanakannya?



2.
REGULASI PENUKARAN ASET 
WAKAF
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Praktek Pertukaran asset wakaf di beberapa negara



LANTAS BOLEHKAH

ASSET WAKAF

DITUKAR?

11PP 25/2018

• Berdasarkan hadits terkait fiqh wakaf,ada dua prinsip

yang membingkai tasyri’ wakaf, yakni: prinsip keabadian

(ta’bidul ashli) dan prinsip kemanfaatan (tasbilul manfaah)

• Apapila kita mencermati perbedaan-

perbedaan pendapat diantara para ulama madzhab sela

ma ini, terlihat tingkat penyikapannya yang berbeda juga,

dari yang sangat

ketat konservasinya terhadap barang wakaf dan terkesan

mempersulit istibdal (tasydid) contoh Syafi’iyah dan 

Malikiyyah sampai yang sebaliknya terasa sangat longgar/ 

mempermudah (tashil) contoh Hanafiah dan Hanabilah, 

membuka peluang istibdal
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Praktek Pertukaran (Istibdal) 
di beberapa Negara

▸ Kasus di Mesir dan Kuwait, dijumpai praktek
“penjualan” sejumlah tanah wakaf oleh 
nadzir untuk kemudian hasil penjualannya
digunakan untuk membeli bidang tanah yang 
lebih luas, sehingga pemanfaatannya
menjadi “lebih optimal”. 

▸ Di Singapore tercatat 47 Unit Pengelolaan
aset wakaf yang terdaftar, 18 diantaranya
dalam bentuk wakaf uang. Dilaporkan 18 
aset wakaf uang itu berasal dari konversi
wakaf tanah yang diakuisisi oleh Negara dan 
ditukar dengan aset tunai (portofolio
investasi setara cash). AWQAF COMPLEX

KUWAIT



BADANWAKAF  
INDONESIA

INSTITUNIONAL &REGULATORY  
FRAMEWORK

BERBEDA ANTAR NEGARA

Legal dan management framework Type Example From Countries With Waqf

Centralized public: under direct

Administration and preview of national 

government agency

Algeria, Egypt, Iraq, Morocco*, Syaria,

Turkey, Iran (religious authority)

Centralized with regional boards Saudi Arabia, India, Southeast Asia

Centralized “network” of institutions Kuwait

Local community boards or managers Previously widespread. South Africa,

Indonesia to some extent

Official removed from legal system

Many waqf properties persist de  facto

Russia, Tunisia, former Soviet Republics

INSTITUNIONAL &REGULATORY  FRAMEWORK
BERBEDA ANTAR NEGARA TERKAIT KEBERADAAN NADZIR



APAKAH TANAH

WAKAF BOLEH

DITUKAR?

KISAH TREATY OF BREDA

350 tahun Treaty of Breda, yaitu
perjanjian antara Inggris dan
Belanda di Kastil Breda pasca
Perang Anglo Dutch II (Perang
Inggris-Belanda II) pada 1665-
1667. Dalam perjanjian damai ini,
Inggris menukarkan Pulau Run di
Kepulauan Banda yang kaya akan
pala dan cengkeh dengan Pulau
Nieuw Amsterdam, kelak dikenal
dengan Pulau Manhattan, yang
diduduki Belanda. Pusatnya
sekarang menjadi New York City,
pusat keuangan dan perdagangan
dunia dan dijuluki The Big Apple.
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o Pada abad ke-14, di Jerman disebutkan
bahwa 1 pon pala, dihargai setinggi "Seven 
Fat Oxen“

o Januari 2018, di Manhattan tercatat USD 
22,7T asset di NYSX dan USD 10,8T di 
NASDAQ



“

”

Umar berkata ; “Hai Rasulullah, saya belum pernah
mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau
perintahkan kepadaku ?” Rasulullah bersabda : Bila
engkau suka, kau tahan tanah itu dan engkau
sedekahkan hasilnya (manfaatnya), tidak dijual, tidak
dihibahkan dan tidak diwariskan.” .(HR Imam Bukhori)



BAGAIMANA DENGAN INDONESIA?
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1. Perubahan status harta benda Wakaf dalam bentuk penukaran

dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan

persetujuan BWI.

2. Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. perubahan harta benda Wakaf tersebut digunakan untuk

kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

2. harta benda Wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan

ikrar Wakaf; atau

3. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara

langsung dan mendesak.

PP 25/2018

BWI 

Provinsi

PP no 25 tahun 2018, 

luasan dibawah 5000m2 

didelegasikan ke

Kanwil

PP no 42 Tahun 2006

Untuk menetapkan nilai dan manfaat harta benda penukar

sebagaimana dimaksud harus

memenuhi ketentuan:

a) dinilai oleh Penilai atau Penilai Publik; dan

b) harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan 

mudah untuk dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Dasarnya Nilai & 

Manfaat



Issue Di lapangan

▸ Nilai belum tentu sejalan dengan manfaat
▸ Nilai saat ini vs. Nilai masa depan (subject to persepsi dan 

kapasitas nadzir)
▸ Manfaat saat ini vs Manfaat Potensial
▸ Orientasi nadzir belum tentu sama dengan orientasi tim penilai
▸ Orientasi nadzir mempengaruhi persepsi nilai
▸ Bagaimana bila nilai manfaat/potensi manfaat melampaui nilai aset

saat ini? 
▸ Nilai penggantian diatas nilai pasar? Bagaimana pertanggung

jawaban administrasi publik?
▸ Fait accompli (keputusan yang harus diambil karena aset pengganti

sudah tersedia)

17



3.
Issue Terkait
Data base dan Kebutuhan Investasi



TANAH WAKAF DI INDONESIA

*UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Data Aset Wakaf Nasional**

Jumlah Tanah 

Wakaf

406.083 lokasi

Luas Tanah Wakaf

54.370Ha

Penggunaan Tanah Wakaf

Masjid 

dan 

Mushola

72,3%

Sekolah dan 

Pesantren

14,3%

Makam

4,5%

Sosial Lainnya

8,9%**SIWAK Kemenag, 22 Jan 2021

• Sebagian besar orientasi

penggunaan masih 3M

• Jumlahnya diyakini lebih

banyak, tidak

didaftarkan/sertifikatkan

alasan untuk pemanfaatan

bank



ISSUE BERKENAAN DENGAN TANAH WAKAF
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Tanah 
Wakaf

Tidak
memiliki
akses

pembiayaan

Data base 
yang 

terbatas & 
unreliable

Pemanfaata
n yang 
kurang
optimal

Karakteristik
luasan yang 

terbatas

Kapasitas
Nazhir yang 

terbatas

Format 
Hukum yang 

tidak
compatible



BIG CONCEPT
Diperlukan sebuah fatwa kontemporer dan perangkat hukum positif 
yang dapat menjamin terjaga dan tercapainya kemashlahatan yang lebih 
tinggi, didalam setiap pertukaran (istibdal asset wakaf) 

21



22

JAZAKALLAH KHAIR!
Selamat Berseminar & Menghasilkan Pemikiran-
pemikiran yang innovatif, solutif dan implementatif


