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A. Pengertian Wakaf 

Kata wakaf menurut bahasa arab berarti “al-habsu” yang berasal dari kata kerja bahasa 

arab habasa-yahbisu-habsan yang berarti menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. 

Kemudian kata ini berkembang menjadi “habbasa” yang berarti mewakafkan harta kepada 

Allah SWT. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja bahasa arabwaqafa-yaqifu-waqifan 

yang berarti menghentikan atau menahan (Mardani, 2012: 356). 

Sedangkan wakaf menurut syara’ adalah menahan harta tertentu yang menerima untuk 

dialihmilikkan yang mungkin untuk dimanfaatkan tanpa menghilangkan barangnya dan 

memutus hak tasharrufkan ke jalan kebaikan dengan tujuan mendekatkan kepada Allah 

Ta’ala(Al-Gharabili, 2017) 

Dalam pengertian di atas ada beberapaImam Mazhab mendefinisikan wakaf dengan 

definisi yang beragam, sesuai dengan paham mazhab mereka ikuti, mereka juga berbeda 

persepsi di dalam menafsirkan tata cara pelaksanaan wakaf di tempat mereka berada. Al-

Minawi yang bermazhab Syafi’i mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan harta benda 

yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjadi pokok barang dan 

keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat, 

semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedangkan Al-Kabisi yang 

bermazhab hanafi mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan benda dalam kepemilikan 

wakif dan menyedekahkan manfaatnya kepada orang-orang miskin dengan tetap menjaga 

keutuhan bendannya. Definisiini merupakan tambahan dari definisi yang telah dikemukakan 



oleh Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa wakaf itu menahan benda milik si wakif 

dan yang disedekahkan adalah manfaatnya (Abdul Manan, 2008: 238). 

Imam Malik mengemukakan bahwa wakaf adalah menjadikan manfaat benda yang 

dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan 

bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau yang 

dikehendaki oleh orang yang diwakafkan (Abdul Manan, 2008: 238). 

Sedangkan para ulama pun ikut mendefinisikan tentang wakaf. Misalnya Ahmad 

Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan harta yang 

diambil manfaatnya tidak musnah seketika dan untuk penggunaan yang dibolehkan, serta 

dimaksudkan untuk mendapatkan ridha Allah (Hendi Suhendi, 2011: 240). 

Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan harta 

yang mungkin dapat diambilmanfaatnya, kekal zat (‘ainnya)dan menyerahkannya ketempat-

tempat yang telah ditentukan syara’, serta dilarang leluasa pada benda-benda yang 

dimanfaatkannya (Hendi Suhendi, 2011: 240). 

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 juga Pasal 1 Ayat (1) Peraturan 

Pemerintah . No. 28/1977 disebutkan secara rinci bahwa : “wakaf adalah perbuatan hukum 

seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta benda 

miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau 

keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.Sedangkan wakaf menurut Pasal 1 Angka 1 

UU Nomor 41 Tahun 2004, yaitu : “Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau 

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk 

jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau 

kesejahteraan umum menurut syariah” (Mardani, 2013: 357). 



Dari berbagai definisi wakaf di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk 

memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan 

digunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang 

disebutkan pasal 5 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi 

untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan 

ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum (Andri Soematri, 2009:  434-435). 

B. Dasar Hukum Wakaf 

Berbicara mengenai dasar hukum wakaf sebenarnya tidak dengan jelas dan tegas 

disebutkan di dalam al-Qur’an, tetapi beberapa ayat al-Qur’an memerintahkan manusia 

berbuat baik untuk kebaikan masyarakat.Hal ini yang dipandang oleh para ahli untuk dijadikan 

petunjuk dan dapat dijadikan rujukan sebagai sumber hukum perwakafan. Diantara ayat-ayat 

tersebut misalnya seperti dalam al-Qur’an dalam surat ali-Imran [3] ayat 92 Allah juga 

menyatakan bahwa manusia tidak akan memperoleh kebaikan, kecuali jika ia menyedekahkan 

sebagian dari harta yang disenanginya (pada orang lain). 

 َلْن تَ َناُلْوااْلِبرََّحَّتَّ تُ ْنفرُقْواِمرَّا ُتُرب ُّْوَن َوَما تُ ْنفرُقْوا مرْن َشْىٍءفَارنَّ اَّللََّ بره َعلرْيم  

“kamu sekali-sekali tidak meraih kebajikan sebelum kamu menafkahkan sebagian dari 

apa yang kamu sukai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya tentang 

hal itu Allah Maha Mengetahui” (QS. ali-Imran [2]: 92).(Quraish Shihab, 2002: 151). 

Dalam ayat di atas ditegaskan bahwa siapa yang meninggal dalam kekufuran, maka 

tidak akan diterima atau berguna nafkahnya untuk menampik siksa yang akan menimpannya. 

Maka dari itu harta yang diwakafkan hendaknya harta yang disukai, karena kamu sekali-sekali 

tidak meraih kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan dengan cara yang baik 

dan tujuan serta motivasi yang benar sebagian dari apa, yakni harta benda yang kamu sukai. 



Jangan kawatir merugi atau menyesal dengan pemberianmu yang tulus, karena apa saja yang 

kamu nafkahkan, baik itu yang kamu sukai maupun yang tidak kamu sukai, maka sesunggunya 

tentang segala sesuatu menyangkut hal itu Allah Maha Mengetahui, dan dia yang akan 

memberi ganjaran untuk kamu baik di dunia maupun di akhirat kelak (Quraish Shihab, 2002: 

151). 

Di dalam surat lain, Allah memerintahkan manusia untuk menafkahkan 

(menyedekahkan) hartanya yang baik, yaitu dalam surat al-Baqarah [2] ayat 267. 

ُتْم َوِمرَّاَاْخَرْجنَ ََيَي َُّها الَّذرْيَن َءاَمنُ ْوااَْنفرُقْوامرْنطَي ربَ  ُهتُ ْنفرُقْوَن َوَلْسُتْم تر َماَكَسب ْ ن ْ اَلُكْم مرَن اْْلَْرضر َوَْل تَ َيمَُّمْوا اخلَبرْيَث مر

ذرْيهر ارْلَّ اَْن تُ ْغمرُضْوا فرْيهر َواْعَلُموْ  خر ْيد  ِبَر  اَأنَّ اَّللََّ َغِنرٌّ َحَر

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamuyang baik-baik dan 

sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukkmu. Janganlah kamu memilih yang buruk 

untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan 

memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji 

(QS. al-Baqarah [2]: 267).(Quraish Shihab,2002:567-568). 

Ayat-ayat sebelumnya ini berbicara tentang motivasi memberi nafkah, baik tulus 

maupun tidak tulus, maka ayat ini menguraikan nafkah yang diberikan serta sifat nafkah 

tersebut.yang pertama digaris bawahinya adalah bahwa yang dinafkahkan hendaknya yang 

baik-baik, tetapi tidak harus semua dinafkahkan, cukup sebagian saja. Ada yang berbentuk 

wajib dan ada juga yang anjuran. Selanjutnya dijelaskan bahwa yang dinafkahkan ini adalah 

dari hasil usaha kamu dan dari apa yang kami, yakni Allah keluarkan dari kami. 



Tentu saja hasil manusia bermacam-macam, bahka dari hari ke hari dapat muncul 

usah-usaha baru yang belum dikenal sebelumnya, seperti usaha jasa yang belum dikenal 

sebelumnya, seperti usaha jasa dengan keanekaragamannya.Semuanya dicakup oleh ayat ini, 

dan semuanya perlu dinafkahkan sebagian darinya.Demikian juga yang kami keluarkan dari 

bumi untuk kamu, yakni hasil pertanian.Kalau memahami perintah ayat ini dalam arti perintah 

wajib, maka semua hasil usaha apapun bentuknya, wajib dizakati, termasuk gaji yang 

diperoleh seorang pegawai, jika gajinya telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam 

konteks zakat. Demikian juga hasil penelitian, baik yang telah dikenal pada Nabi saw, maupun 

yang belum dikenal, atau yang tidak dikenal ditempat turunnya ayat ini. Hasil pertanian seperti 

cengkeh, lada, buah-buahan, dan lain-lain, semua dicakup oleh makna kalimat yang kami 

keluarkan dari bumi. 

Sekali lagi, pilihlah yang baik-baik dari apa yang kamiu nafkahkan ini, walaupun tidak 

harus semuanya baik, tetapi jangan sampai kamu dengan sengaja memilih yang buruk-buruk 

lalu kamu nafkahkan darinya. Ini bukan berarti yang dinafkahkan haruslah yang 

terbaik.Memang yang demikian itu amat terpuji, tetapi bukan berarti jika bukan yang terbaik 

maka pemberian dinilai sia-sia. Nabi saw, bahkan berpesan kepada sahabat beliau, Mu’az Ibn 

Jabal ra, yang beliau utus ke Yaman, agar-dalam memungut zakat-menghindari harta terbaik 

kaum muslimin. Yang dilarang oleh ayat ini adalah yang dengan sengaja mengumpulkan yang 

buruk kemudian menyedekahkannya. 

Selanjutnya, ayat ini  mengingatkan para pemberi nafkah agar menempatkan diri pada 

tempat orang yang menerima; bukankah kamu sendiri tidak mau mengambil yang buruk-buruk 

itu, melainkan dengan memicingkan mata? 



Akhir ayat ini menginginkan bahwa Allah Maha Kaya.Dia tidak butuh kepada 

sedekah, baik pemberian untuk-Nya maupun untuk mahluk-mahluk-Nya.Allah dapat memberi 

nafkah kepada yang butuh, bukan karena tidak mampu memberi secara langsung, tetapi 

perintah itu adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan si pemberi.Namun demikian, Dia 

Maha Terpuji, antara lain Dia memberi ganjaran terhadap hamba-hamba-Nya yang 

bersedekah (Quraish Shihab,2002:567-568). 

Disamping mengemukakan dalil atau dasar hukum dari al-Quran, yang mendorong 

manusia berbuat baik untuk kebaikan orang lain atau menyedekahkan harta diatas, para fuqaha 

yang menyandarkan masalah wakaf pada hadist atau sunnah nabi. Di dalam kitab-kitab hadist, 

banyak hadist Rasulullah SAWyang dapat dijadikan pegangan tentang wakaf. 

Di antaranya yang dijadikan dasar hukum wakaf oleh para fuqaha adalah: 

1. Dari Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah Bersabda, 

تَ َفُع   ْلَّ ار  هُ لُ مَ عَ  هُ نْ عَ  عَ طَ قَ ن ْ ار  مَ ادَ  نُ ابْ   اتَ امَ  َاِبر ُهَريْ رََة, اَنَّ َرُسْوَل هللار قَاَل: ارذَ نْ عَ وَ  مرْن َثََلٍث َصَدَقٍة َجارريٍَة, اَْوعرْلٍم يُ ن ْ

 لَ وْ عُ دْ يَ  حٍ الر صَ  دٍ لَ وَ  وْ اَ  برهر,

“Apabila manusia telah meninggal dunia maka terputuslah semua amal 

perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah amal jariyah, atau ilmu yang 

bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakan untuknya” (Al-Asqalani, 2012: 420). 

Hadist diatas bermakna bahwa amal yang disunnahkan, termasuk jenis sedekah 

yang paling utama yang dianjurkan Allah dan termasuk bentuk taqarrub yang termulia, 

serta merupakan bentuk kebaikan dan ihsan yang terluas serta banyak manfaatnya. Wakaf 

merupakan amal yang tidak pernah terputus, meski orang yang memberikan wakaf sudah 

meninggal dunia (Muhammad bin Ibrahim, 2014: 959). 



2. Dari Ibn Umar Bin Khattab Beliau Berkata 

َْيَِبَفَاََتى النَِّبر  َيْسَتْأمررُُه فري َْها, فَ َقاَل: ََيَرُسْوَل اَّللَّر ارّن ر َاَصبْ َوَعنر اْبنر ُعَمرَ  َْيَِبَ  قَاَل: َاَصاَب ُعَمَر اَْرًضا ِبر ُت اَْرًضاِبر

ْقَت برَ  ْئَت َحَبْسَت َاْصَلَها َوَتَصدَّ ْنُه: قَاَل ارْنشر َا ُعَمُر,اَنَُّه  َلَْ اُصرْب َماْلً َقطُّ ُهَو اَنْ َفُس عرْندرى مر ا: قَاَل فَ َتَصدََّق بر

, وَ  َا ِفر اْلُفَقَراءر َوِفر اْلُقْرَِب, َوِفر الر رقَابر ِفر َسبرلر اَّللَّر, َواْبنر ْلَيُ َباُع َاْصُلَها, َوْلَيُ ْوا َرُث,َوْلَيُ ْوَهُب, فَ َتَصدََّق بر

, َوالضَّْيفر َْلُجَناَح َعلى َمْن َولريَ َها اَْن  , َويُْطعرَم َصدريْ ًقا. َغْْيَُمَتَمو رل َماْلً السَّبريلر ْلَمْعُرفر َيَُْكَل مرن َْها ِبر  

“Dari Ibnu Umar, bahwa Umar Ibnu Al-khaththab: umar Bin Khattab menemukan 

tanah di khaibahar, kemudian dia datang kepada rasulullah minta petunjuk dan 

mnegatakan: Ya Rasululullah, saya menemukan tanah di khaibahar, dan saya tidak 

pernah menemukan tanah yang lebih berharga bagi saya, Rasulullah berkata: jika kamu 

mau tahanlah asalnya dan shadaqahkanlah hasilnya. Lalu umar menshadaqahkannya 

dan tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan.Hasilnya dishadaqahkan 

kepada orang fakir, karib kerabat, untuk memerdekakan hamba, untuk sabilillah dan 

untuk anak jalanan bahkan untuk tamu.Dia apabila orang yang mengurusnya 
memakannya secara patut; atau member makan kawan-kawan tidak untuk 

dimiliki.Muttafaq ‘alaih” (al-Asqolani, 2015: 499). 

 

Pada hadits di atas, perawi berkata, “ maka Umar menyedekahkannya, dengan catatan 

harta asalnya tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan. Lalu dia bersedekah dengan 

(hasil)nya kepada orang-orang fakir, karib, kerabat, untuk memerdekakan budak sahaya, fi 

sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengelolanya untuk 

memakan dari sebagiannya dengan cara yang ma’ruf, dan memberikan makan kepada teman 

dengan tidak menjadikannya sebagai hak milik yang disimpan (al-Asqalani, 2015: 500). 

C. Syarat dan Rukun wakaf 

1. Syarat-Syarat Wakaf 

Wakaf sebagai tindakan hukum, agar sah hukumnya, fungsi dan tujuannya tercapai, 

maka syarat dan rukunnya harus terpenuhi.Karena fungsi wakaf adalah mengekalkan 



manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya, yaitu melembagakannya untuk selama-

lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. 

Adapun syarat wakaf adalah harta benda merupakan sesuatu yang dapat diperjual-

belikan, dapat digunakan dan tidak hilang manfaatnya setelah digunakan dan tidak pula 

hilang bentuk aslinya dengan penggunaan tersebut. 

Wakaf  berlaku untuk selamanya, tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Bila ada yang 

mewakafkan kebun untuk jangka waktu tertentu sepuluh tahun maka wakaf dapat dipandang 

batal. 

Dalam pelaksanaan wakaf harus memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana 

diungkapkan oleh Suhendi (2008: 242) sebagai berikut: 

a. Tujuan wakaf yaitu harus jelas, misalnya seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk 

masjid jika tujuan tidak disebutkan maka masih dipandang sah sebab penggunaan harta 

wakaf tersebut merupakan wewenang lembaga hukum yang menerima harta wakaf. 

b. Wakaf  harus segera dilaksanakan setelah ada ijab dari yang diwakafkan. 

c. Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya khiyar (membatalkan 

atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan) sebab pernyataan wakaf tersebut 

berlaku seketika dan untuk selamanya (Ismail Nawawi, 2012: 243). 

2. Rukun wakaf 

Rukun wakaf ada empat yang disertai beberapa syarat yang terkandung di 

dalamnya: 

a. Orang yang berwakaf (wakif) 

 Orang yang bebas berbuat kebaikan, meskipun bukan muslim dan dilakukan 

dengan kehendak sendiri bukan karena dipaksa. 



Pada pasal 215 ayat (2) KHI dan pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

disebutkan “wakif” adalah orang atau pun badan hukum yang mewakafkan benda 

miliknya. Adapun syarat-syarat wakif disebutkan dalam pasal 217: 

1) Badan-badan hukum Indonesia dan orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya 

serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas 

kehendaknya sendiri dapat mewakafkan benda miliknya memperhatikan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah 

pengurusnya yang sah menurut hukum. (Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 1977). 

Dengan syarat ini, wakif tidak diharuskan orang yang beragama Islam. Oleh 

karena itu, sah wakafnya seorang non muslim (kafir) meskipun terhadap masjid, 

sepanjang dilakukanya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, atas dasar bahwa yang bersifat 

tabarru’, maka tidak diperlukan qobul dari ornag yang menerimanya. 

b. Benda yang diwakafkan (maukuf) 

Benda itu kekal zatnya dan dapat diambil manfaatnya (tidak musnah karena 

diambil manfaatnya) dan untuk jangka waktu yang lama. 

c. Tujuan wakaf (maukuf alaihi) 

Seharusnya wakif dapat menentukan tujuan mewakafkan harta benda miliknya, 

apakah harta benda itu diwakafkan untuk menolong keluarganya atau diwakafkan untuk 

kepentingan umum.Yang utama adalah wakaf itu dipergunakan untuk kepentingan 



umum, karena syarat dari tujuan wakaf adalah untuk kebaikan, mencari keridloan Allah 

SWT dan mendekatkan diri kepada-Nya. 

Adapun kegunaanya biasannya untuk ibadah seperti masjid, mushalla dan 

pesantren.Dan juga berbentuk sarana social keagamaan lainnya yang ada 

manfaatnya.Oleh karena itu, kepentingan wakaf tidak boleh untuk kepentingan maksiat 

atau digunakan untuk membantu atau yang memungkinkan dipergunakan untuk tujuan 

maksiat. 

d. Ikrar wakaf (shigat wakaf) 

Baik dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, bahkan dengan perbuatan, wakaf 

dinyatakan sah jika ada pernyataan ijab dari wakif dan kabul dari maukuf alaihi. Shighat 

dengan isyarat hanya diperuntukan bagi orang yang tidak dapat lisan dan tulisan 

(Djazuli, 2009: 241). 

 

D. Macam-macam Wakaf  

Menurut para ulama, secara umum wakaf dibagi menjadi 2 (dua) bagian, sebagaimana 

diungkapkan oleh Hendi Suhendi (2014: 244-245) sebagai berikut: 

1. Wakaf Dzurri (keluarga) disebut juga wakaf khusus  

Wakaf ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, baik keluarga 

wakif maupun orang lain. Misalnya seseorang yang mewakafkan buku-buku yang ada 

diperpustakaan pribadinya untuk turunan yang mampu menggunakan.Wakaf semacam ini 

dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf itu adalah orang-orang yang 

ditunjuk dalam pernyataan wakaf. 

2. Wakaf khairi (Umum) 



Wakaf khairi adalah dibuat untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yatim, orang 

terlantar, orang buta dan orang malang, begitu juga wakaf dapat diciptakan untuk 

pemeliharaan masjid, sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit, tanah kuburan, dan tempat-

tempat lain dalam skup kemaslahatan masyarakat (Doi, 2002: 432-433). 

Menurut pendapat Ismail Nawawi (2012: 245) dari subtansi ekonominya, wakaf 

dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu wakaf langsung, wakaf produktif dan wakaf 

tunai. 

a. Wakaf langsung yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai 

tujuannya, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah 

sakit untuk mengobati orang sakit, dan lain lain. Wakaf ini disebut juga dengan wakaf 

konsumtif karena pokok barangnya dipergunakan secara langsung dan tidak 

dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu (produktif). 

b. Wakaf tidak langsung yaitu wakaf yang pokok barangnya tidak secara langsung 

digunakan untuk mencapai tujuannya, tapi dikembangkan terlebih dahulu hingga 

menghasilkan sesuatu (produktif), kemudian hasilnya baru dipergunakan untuk tujuan 

wakaf. Wakaf jenis kedua ini disebut dengan wakaf produktif karena pokok barangnya 

digunakan untuk kegiatan produksi terlebih dahulu dan hasilnya diberikan sesuai 

dengan tujuan wakaf. 

Dari pembagian wakaf dilihat dari segi penggunaan seperti di atas maka jelaslah 

bahwa yang dimaksud dengan wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya 

digunakan untuk kegiatan produksi dan keuntungannya diberikan sesuai dengan tujuan 

wakaf.Wakaf produktif memprioritaskan wakaf untuk upaya yang lebih menghasilkan 

dengan ukuran-ukuran paradigma yang berbeda dengan wakaf konsumtif.Wakaf ini 



tidak mengarahkan wakaf pada ibadah mahdlah, sebagaimana yang diarahkan wakaf 

konsumtif. 

Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus yakni menghancurkan ketimpangan 

struktur sosial dan menyediakan lahan subur untuk mensejahterakan umat.Wakaf 

produktif sangat berdimensikan sosial.Ia semata-mata hanya mengabdikan diri pada 

kemaslahatan umat. Wakaf jenis ini lebih cocok dengan realitas umat Islam saat ini yang 

mengahdapi masalah kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan.Wakaf produktif, 

dengan demikian, merupakan pengembangan penafsiran-penafsiran lama tentang 

wakaf. 

c. Wakaf Tunai 

Wakaf tunai (cash waqf) yang biasanya menggunakan uang bagi muslim 

Indonesia masih terasa asing. Hal ini dikarenakan paradigma masyarakat muslim kita 

tentang wakaf adalah barang yang tidak bergerak, seperti tanah. Padahal suatu barang 

yang bergerak, seperti uang dapat dijadikan barang wakaf, sebagaimana diceritakan 

bahwa perkembangan wakaf di berbagai belahan dunia memiliki peranan yang jauh 

lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

E. Harta Benda Wakaf dan Manfaatnya 

Harta benda wakaf ialah segala benda baik benda bergerak maupun tidak bergerak 

yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai menurut ajaran 

Islam.Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif 

secara sah. 

Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak (Soemitra, 

2012; 439): 



1. Wakaf Benda Tidak Bergerak 

Pasal 16 ayat 2, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa benda tidak 

bergerak yang dapat diwakafkan, yaitu: 

a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. 

b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah. 

c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. 

d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Hukum wakaf tanah (terutama hak-hak atas tanah) tidak bisa dilepaskan dari 

politik hukum pertanahan.Pada dasarnya, tanah dukuasai oleh Negara dan dimanfaatkan 

sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat.Oleh karena itu, wakaf tanah sebagai 

institusi keagamaan diharapkan mampu mengisi dan dapat membantu Negara untuk 

memakmurkan dan/atau mensejahterakan masyarakat Indonesia. 

Agar perwakafan tanah milik dapat dilaksanakan dengan tertib, maka tata cara 

perwakafannya harus ditentukan pula. Adapun tata cara perwakafan menurut Peraturan 

Pemerintah ini adalah sebagai berikut (Soemitra, 2012; 440):  

a. Perorangan atau badan hukum yang hendak mewakafkan tanahnya (sebagai calon 

wakif) diharuskan datang sendiri kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf (PPAIW) 

untuk melaksanakan ikrar wakaf. 



b. Calon wakif sebelum mengikrarkan wakaf, terlebih dahulu kepada Pejabat Pembuat 

Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), surat-surat sebagai berikut: 

1) Sertifikat hak milik atau tanda bukti kepemilikan atas tanah. 

2) Surat keterangan kepala desa yang diperkuat oleh camat setempat mengenai 

kebenaran pemilikan tanah dan penjelasan bahwa tanah tidak dalam sengketa. 

3) Surat keterangan pendaftaran tanah; dan 

4) Izin bupati/Walikota madya dalam hal ini Kepala Sub direktorat Agraria setempat, 

hal ini terutama dalam rangka tata kota atau master plan city. 

c. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) meneliti surat-surat, apakah sudah 

memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah (untuk diwakafkan), meneliti saksi-saksi 

dan mengesahkan susunan nazhir. 

d. Di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan dua orang saksi, wakif 

mengikrarkan atau mengucapkan kehendak wakif itu kepada nazhir yang telah 

disahkan. Ikrar wakaf tersebut diucapkan dengan jelas, tegas dan dituangkan dalam 

bentuk tertulis (ikrar wakaf untuk W.1). Sedangkan bagi yang tidak bisa 

mengucapkan (misalnya bisu), maka dapat menyatakan kehendaknya itu dengan 

isyarat dan kemudian mengisi blangko dengan bentuk W.1, kemudian apabila wakif 

itu sendiri tidak dapat menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), 

maka wakif dapat membuat ikrar wakaf secara tertulis dengan persetujuan dari 

Kandepag, dan semua yang hadir dalam upacara ikrar wakaf tersebut ikut 

menandatangani ikrar wakaf (bentuk W.I). 



e. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) segera membuat akta ikrar wakaf 

(bentuk W. 2) rangakap empat dengan dibubuhi materai menurut ketentuan yang 

berlaku dan selanjutnya, dan selambat-lambatnya satu bulan dibuat akta ikrar wakaf, 

tiap-tiap lembar harus telah dikirim dengan pengaturan pendistribusiannya sebagai 

berikut: 

1) Akta ikrar wakaf 

a) Lembar pertama disimpan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW); 

b) Lembar kedua sebagai lampiran surat permohonan pendaftaran tanah wakaf 

kekantor Subdit Agraria setempat (W. 7); dan 

c) Lembar ketiga untuk Pengadilan Agama setempat. 

2) Salinan Akta Ikrar Wakaf 

a) Lembar pertama untuk wakif; 

b) Lembar kedua untuk nazhir; 

c) Lembar ketiga untuk Kandep Agama kabupaten/kotamadya; 

d) Lembar keempat untuk kepala desa setempat. 

Di samping telah membuat Akta, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf 

(PPAIW) mencatat dalam daftar Akta Ikrar Wakaf (AIW) bentuk W.4 dan 

menyimpannya bersama aktanya dengan baik. 

2. Wakaf benda bergerak 

Benda digolongkan bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah-pindah atau 

karena ketetapan undang-undang Benda bergerak terbagi dalam dua bentuk yaitu benda 

bergerak yang dapat dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.Sedangkan 

benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan, kecuali 



air dan bahan bakar minyak yang persediannya berkelanjutan.Kemudian benda bergerak 

yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan 

ketentuan prinsip syariah, hal ini diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 42 

Tahun 2006. 

Adapun tata cara perwakafan benda bergerak berupa uang diatur juga dalam Pasal 

22 Peraturan Pemerintah tersebut, yaitu sebagai berikut: 

a. Wakif yang mewakafkan uangnya diwajibkan hadir di Lembaga Keuangan Syariah 

Penerima Wakaf Uang(LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uang. Apabila 

wakif tdiak dapat hadir, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasannya. Kemudian 

wakif menjelaskan kepemilikan dan asal ususl uang yang akan diwakafkan. 

b. Wakif mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar 

Wakaf (AIW). Akta Ikrar Wakaf (AIW) ini paling sedikit memuat nama dan identitas 

baik wakif, nazhir maupun saksi, serta data dan keterangan harta benda wakaf, 

peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. 

c. Wakif menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU. 

d. Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta 

Ikrar Wakaf (PPAIW) serta menandatangani Akta Ikrar Wakaf (AIW) bersama dengan 

dua orang saksi dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dalam hal ini adalah 

Bank. Selanjutnya nazhir menyerahkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) tersebut kepada 

Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS). Yang mana Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) 

ini memiliki tugas (peraturan pemerintah 42/2006): 

1) Mengumumkan kepada publik atas keberadaanya sebagai LKS-PWU. 

2) Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang. 



3) Menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazdir. 

4) Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi’ah) atas nama nazdir 

yang ditunjuk wakif. 

5) Menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam 

formulir pernyataan kehendak wakif. 

6) Menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada 

wakif dan menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan 

sertifikat kepada nazhir yang ditunjuk oleh wakif. 

7) Mendaftarkan wakaf uang kepada menteri atas nama nazhir. 

e. Kemudian LKS-PWU menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat 

tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nadzir yang 

ditunjuk oleh wakif. 

F. Pelaksanaan Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

Dasar hukum pelaksanaan wakaf di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan dalam 

perundang-undangan. Setidaknya ada 3 (tiga) peraturan perundang-undangan yang hingga 

saat ini digunakan sebagai rujukan, yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU 41/2004), Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 

2006 tentang Pelaksanaan UU 41/2004 (PP 42/2006). 

Dalam ketiga peraturan dalam peraturan perundang-undangan banyak sekali 

perubahan dan pembaruan dalam konsep, pemahaman dan pengembangan wakaf.Hal ini 

tentunya dengan tujuan kearah yang lebih baik, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada 

pada masa kini. 



Secara umum, pembaruan hukum yang terdapat dalam undang-undang wakaf adalah 

terkait dengan cakupan dan sistem managemen pengelolaan wakaf.Yakni pemahaman materi 

inti dan pembaruan konteks kelembagaan atau manajerial yang lebih dititikberatkan pada 

upaya penguatan capacity building instrument wakaf. 

Sehingga perlu diketahui terkait dengan adanya unsur wakaf serta pengelolaan dan 

pembangunan harta benda wakaf itu sendiri. 

1. Unsur Wakaf 

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan 

bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan 

sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu 

tertentu sesuai dengn kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum 

menurut syariah. 

Kemudian, Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: 

 

a. Wakif  

Wakif adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya, wakif meliputi 

perseorangan, organisasi dan badan hukum.Syarat wakif perseorangan yaitu dewasa, 

berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda 

wakaf.Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan 

organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi yang sesuai dengan 

anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.Wakif badan hukum hanya dapat 

melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta 



benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang 

bersangkutan. 

b. Nazdir 

Nazdir dalam KHI Pasal 215 ayat 5 dijelaskan bahwa, nazdir adalah orang yang 

diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.Nazdir meliputi 

perseorangan, organisasi dan badan hukum. Nazhir perseorangan harus memenuhi 

persyaratan, yakni sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), beragama Islam, dewasa, 

amanah, mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terhalang melakukan perbuatan 

hukum (Mardani, 2012: 358). 

Nazdir organisasi hanya dapat menjadi nazdir apabila memenuhi persyaratan 

yaitu pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazdir 

perseorangan dan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, 

kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Sedangkan nazdir badan hukum hanya 

dapat menjadi nazdir apabila memenuhi persyaratan pengurus badan hukum yang 

bersangkutan, memenuhi peesyaratan nazdir perseorangan dan badan hukum Indonesia 

yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta badan 

hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, 

dan/atau keagamaan Islam. 

Dalam menjalankan fungsinya, nazdir mempunyai tugas-tugas sesuai yang 

tertera pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu Pasal 11 yang 

menyebutkan bahwa tugas nazhir adalah melakukan pengadministrasian, pengelolaan, 

pengembangan, pengawasan, perlindungan dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada 

Badan Wakaf Indonesia (BWI). 



Dalam melaksanakan tugasnya, nazdir dapat menerima imbalan dari hasil bersih 

atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf  yang besarnya tidak melebihi 

10% hal ini diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang 41/2004. Namun dalam mengelola 

dan mengembangkan harta benda wakaf tersebut, nazdir dapat diberhentikan dan diganti 

dengan nazdir lain (Pasal 45 UU 41/2004) oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), yaitu 

apabila nazdir yang bersangkutan: 

1) meninggal dunia bagi nazdir perseorangan; 

2) bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku untuk nazdir organisasi atau nazdir badan hukum atas permintaan sendiri; 

3) tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazdir dan/atau melanggar ketentuan larangan 

dalam pengeloalaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 

4) dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 3 menjelaskan 

bahwa harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nazdir untuk kepentingan 

pihak yang dimaksud dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) sesuai dengan peruntukannya, 

terdaftarnya harta benda wakaf atas nama nazdir tidak membuktikan kepemilikan 

nazhir atas harta benda wakaf dan penggantian nazhir tidak mengakibatkan peralihan 

harta benda wakaf yang bersangkutan. 

Sedangkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan 



bahwa nazhir perseorangan ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi persyaratan 

menurut undang-undang, yakni nadzir didaftarkan pada menteri dan Badan Wakaf 

Indonesia (BWI) melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Pendaftaran nazhir 

dilakukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) terdekat, Kantor Departemen 

Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) di provinsi/kabupaten/kota. 

Selanjutnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) menerbitkan tanda bukti pendaftaran 

nazhir yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat 

menjadi ketua. Terakhir yaitu salah seorang nazhir perseorangan harus bertempat 

tinggal di Kecamatan tempat benda wakaf berada. 

Pasal 5 UU 41/2004 menjelaskan nazhir berhenti apabila meninggal dunia, 

berhalangan tetap mengundurkan diri atau dan diberhentikan oleh Badan Wakaf 

Indonesia (BWI).Selanjutnya Pasal 7 UU 41/2004 menjelaskan bahwa nazhr 

organisasi yang wajib didaftarkan pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) 

melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.Dalam hal tidak terdapat Kantor 

Urusan Agama setempat pendaftaran nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan 

Agama (KUA) terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf 

Indonesia (BWI) di provinsi/kabupaten/kota.Selanjutnya bahwa nazhir organisasi 

harus melakukan pendaftaran yang dilakukan sebelum penandatanganan Akta Ikrar 

Wakaf (AIW). 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 13 juga menjelaskan tugas dan 

masa bakti nazhir, yaitu mengadministrasikan, menegelola, mengembangkan, 

mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf Nazhir wajib membuat laporan secara 



berkala kepada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengenai kegiatan 

perwakafan. 

c. Harta Benda Wakaf 

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh 

Wakif secara sah (Pasal 15 UU 41/2004) yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda 

bergerak (pasal 16 ayat 1 UU 41/2004). 

Adapun benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 UU 41/2004 

meliputi: 

1) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; 

2) bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada 

huruf a; 

3) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; 

4) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

5) benda btidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Sedangkan benda bergerak sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat 3 UU 

41/2004 adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, yaitu meliputi: 

1) uang; 

2) logam mulia; 

3) surat berharga; 

4) kendaraan; 



5) hak atas kekayaan intelektual; 

6) hak sewa; dan 

7) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

d. Ikrar Wakaf 

Ikrar wakaf dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam Akta 

Ikrar Wakaf (AIW) oleh Pejabat Pembut Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Dalam hal wakif 

tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan, wakif dapat menunjuk kuasannya dengan 

surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi (pasl 18 UU 41/2004) dengan 

menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta bend wakaf kepada Pejabat 

Pembut Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) (Pasal 19 UU 41/2004). 

Pada Pasal 20 undang-undang ini, saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi 

persyaratan yaitu dewasa beragama Islam, berakal sehat dan tidak terhalang melakukan 

perbuatan hukum. 

e. Peruntukan Harta Benda Wakaf 

Pasal 22 UU 41/2004 disebutkan bahwa, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi 

wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi: 

1) sarana dan kegiatan ibadah; 

2) sarana dan kegiatanpendidikan serta kesehatan; 

3) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; 

4) kemajuan dan penigkatan ekonomi umat; dan/atau 

5) kemajuan kesejahteraan umumlainnya yang tdiak bertentangan dengan syariah dan 

peraturan perundang-undangan. 



Adpaun Pasal 23 UU 41/2004 menerangakan bahwa penetapan peruntukan harta 

benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU 41/2004 dilakukan oleh wakif 

pada pelaksanaan ikrar wakaf. Kemudian dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan 

harta benda wakaf, nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang 

dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. 

Pasal 40 UU 41/2004 disebutkan bahwa ketentuan barang wakaf, yaitu harta 

benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan sebagai barang jaminan, disita, 

dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak 

lainnya. Hal ini terdapat pengecualian, yaitu apabila harta benda wakaf yang telah 

diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata 

Ruang (RUTR) untuk pengalihan tanah (Pasal 41 UU 41/2004), akan tetapi harus 

memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI) 

dan wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya 

sama dengan harta benda wakaf semula. 

2. Pengeloalaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf 

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif 

antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, 

perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, 

pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, 

sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan 

dengan syari’at. 

Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang 

merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatakan kemampuan profesional nazhir. 



Tugas itu dijalankan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang merupakan lembaga 

independen yang melaksanakan tugas dibidang perwakafan dan melakukan pembinaan 

terhadap nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala 

nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status 

harta benda wakaf serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam 

penyusun kebijakan dibidang perwakafan (Soemitra, 2012: 445). 

 

 


