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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf 

1. Pengertian Wakaf 

Kata wakaf berasal dari kata kerja bahasa arab waqofa- yaqifu- 

waqifan yang berarti berhenti. Sedangkan wakaf menurut istilah 

syara;/hukum islam adalah menahan harta yang mungkin diambil 

manfaaatnya tanpa menghabiskan atau merusakan bendanya dan digunakan 

untuk kebaikan.12 Sedangkan pengertian wakaf menurut Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004, terdapat dalam pasal 1 ayat (1) 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 syari’ah. Selanjutnya dikemukakan beberapa 

definisi wakaf menurut ulama fiqih sebagai berikut:13 

 

 

                                                           
12Adijani Al-alabij, Perwakafan Tanah Diindonesia Dalam Teori dan Praktik, 

(Bandung: Rajawali Press1992)23. 
13 K.lubis dkk, Wakaf dan Pemberdayaan Ummat,( Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 3 
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a. Pengertian wakaf menurut mazhab Hanafi 

Wakaf adalah menahan benda (orang yang berwakaf) dengan 

menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan. Mewakafkan harta benda 

bukan berarti melepas kepimilikan atas benda secara mutlak, dengan 

demikian waqi>f boleh menarik wakafnya kembali kapanpun 

dikehendakinya dan boleh juga untuk diperjual belikan, selain itu 

dijelaskan pula bahwa kepemilikan harta yang sudah diwakafkan 

berpindah menjadi hak milik ahli waris apabila waqi>f meniggal 

b. Pengertian wakaf menurut mazhab Maliki 

Wakaf adalah menjadikan manfaat harta waqi>f, baik berupa sewa 

atau hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka 

waktu sesuai kehendak waqi>f. kepemilikan harta tetap pada waqi>f 

dan masa berlakunya wakaf tidak untuk selama-lamanya kecuali untuk 

waktu tertentu menurut keinginan waqif yang telah ditentukannya 

sendiri. 

c. Pengertian wakaf menurut mazhab Syafi’i 

Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan 

tetap utuhnya barang dan barang tersebut dihilangkan kepemilikannya 

dari waqi>f, sertadimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan. Apabila 

wakaf dinyatakan sah maka kepemilikan pun beralih dari pemilik harta 

semula kepada Allah swt, dengan pemahaman bahwa harta yang 
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diwakafkan menjadi milik ummat, bukan lagi milik orang yang 

mewakafkan. 

d. Pengertian wakaf menurut mazhab Hambali 

Wakaf adalah menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam 

menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan 

memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta sedangkan 

manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekatkan diri kepada 

Allah swt. 

Dari paparan mengenai pengertian wakaf, secara menyeluruh dapat 

disimpulkan mengenai ruang lingkup wakaf yaitu: 

a. Menahan harta untuk dikonsumsi atau digunakan secara pribadi 

b. Definisi wakaf mencakup harta, baik berupa benda bergerak, tidak 

bergerak, maupun uang 

c. Mengandung pengertian melestarikan harta dan menjaga keutuhannya 

sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau 

diambil manfaat hasil nya secara berulang-ulang 

d. Berulang-ulangnya manfaat dan kelanjutannya baik yang berlangsung 

lama, sebentar maupun selamanya. 

e. Menghsasilkan manfaat langsung dari harta atau benda yang 

diawakafkan mencakup juga wakaf produktif yang memberi manfaat 

daru hasil produksinya 
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f. Mencakup pengertian wakaf menurut Undang-Undang dan fiqih 

bahwa wakaf tidak terjadi kecuali dengan keinginan waqif 

g. Mencakup pentingnnya penjagaan harta wakaf 14. 

2. Dasar Hukum Wakaf  

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf 

dirumuskan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum waqi>f untuk 

menyerahkan atau memisahkan sebagian harta benda miliknya unuk 

dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan masyarakat 

menurut syariat15. Berkaitan dengan pensyariatan wakaf, secara khusus, 

nash yang menunjukkan pensyariatan wakaf dalam al-Quran dan hadist 

tidak ditemukan. Tetapi, secara umum banyak ditemukan ayat maupun 

hadist yang menganjurkan agar orang beriman menafkahkan sebagian 

hartanya untuk kebaikan. Yang menjadi dasar pensyariatan wakaf adalah:  

َ بِِه َعلِيم   ا تُِحبُّوَن َوَما تُنْفِقُوا ِمْن َشْيٍء فَإِنَّ َّللاَّ  سورة (لَْن تَنَالُوا الْبِرَّ َحتَّٰى تُنْفِقُوا ِممَّ

 16)آل عمران 

 

ا  ُمواْ يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوْا أَنفِقُوْا ِمن َطيِّبَاِت َما َكَسْبتُْم َوِممَّ َن األَْرِض َوالَ تَيَمَّ  أَْخَرْجنَا لَُكم مِّ

                                                           
14 Mundzir Qohar, Menejemen Wakaf Produktif,( Jakarta, khalifa 2007), 53. 
15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf  
16 Q.S. Ali Imran(3)92  
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َ َغنِيٌّ َحِميد   تُنفِقُونَ  اْلَخبِيَث ِمْنهُ    سورة(َولَْستُم بِآِخِذيِه إاِلَّ أَن تُْغِمُضوْا فِيِه َواْعلَُموْا أَنَّ َّللاه

 17)البقرة 

        Kata-kata tunfiqu pada kedua ayat ini mengandung makna umum, 

yakni menafkahkan harta pada jalan kebaikan sehingga ayat ini dijadikan 

dalil wakaf. 

        Dalam hadist riwayat al-Bukhari dijelaskan, bahwa amalan yang 

tidak akan putus adalah shadaqah jariyah 

 آَدَم اْنقَـطََع َعَمـلُهُ إالَّ ِمْن ثَـالٍَث :َصَدقٍَة َجاِريٍَة، أَْو ِعْلٍم يُْنـتَفَُع بِِه، أَْو َولٍَد  إَذا َماَت اْبنُ 

  18مسلم( يَْدُعو لَهُ )رواه َصالِحٍ 

 َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل : أََصاَب ُعَمُر ًرِضي َّللاُ َعْنهُ أَْرًضا بَِخْيَر,فَأَتَى النَّبِيَّ صلى َّللا

 و سالم يَْستَأْ ِمُرهُ فِْيهَا فَقَاَل : يَا َرُسْو َل َّللاِ, إِنِّي أََصْبُت أَْرًضا بَِخْيَر لَْم أُِصبْ  عليه

 تََصدَّ قَْت بِهَا . قَاَل : َماالً قَطُّ هَُو أَْنفَُس ِعْنِدي ِمْنهُ, قَاَل:إِْن ِشْئَت َحبَْسَت أَْصلَهَا َو 

 الَ يُبَاُع أَْصلُهَا, َوالَ يُوَرُث, َوالَ يُوهَُب, فَتََصدََّق بِهَا فِي اْلفُقََراءفهتََصدََّق بِهَا ُعَمُر : أَنَّهُ 

ْيِف, الَُجنَاَح َعلَى بِْيِل, والضَّ قَاِب, َوفِي َسِب َّللاِ, واْبِن السَّ  اْلفُقََراِء َو فِي اْلقُْربَى, َوفِرِّ

ٍل َماالً ُمتَّفَق ق َعلَْيهَمْن َولِيَهَا أَْن يَأْ ُكَل ِمْنهَا بِاْلَمْعُروِف, وَ   19.يُْطِعَم َصِدْيقًا َغْيَر ُمتََموِّ

                                                           
17 Q.S Al-Bawaroh 267 
18 Imam Abi Al-Husain Muslim ibn Al-Hajj Al-Qusyairi Al-Naisaburi, Shohih 

Muslim, (Beirut: Dar Al-Fikr: 2007), Juz 8, 406. 
19 Abdul Halim, Hukum perwakafan di Indonesia, Ciputat; Ciputat Press, 2005,68. 
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        Salah satu bentuk sadaqah jariyah pada hadist ini diwujudkan 

dalam bentuk wakaf, Wakaf merupakan tindakan hukum seseorang yang 

memisahkan sebagian hartanya dan melembagakan untuk selama lamanya 

demi kepentingan ibadah dan kepentingan sosial ekonomi lainya. 

        Di Indonesia peraturan yang mengatur wakaf selama ini tertuang 

dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960,20 Peraturan 

Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Selain itu 

juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Berdasarkan Intruksi 

Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Terakhir Peraturan Perundang-undangan 

yang mengatur wakaf secara hukum mulai mendapat posisi yang lebih kuat 

yakni  Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Peraturan pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf . 21 

3. Rukun dan Syarat-Syarat Wakaf 

        Kendati para imam mujtahid dalam ilmu fiqih berbeda pendapat 

dalam memberikan pandangan terhadap institusi wakaf, Namun semuanya 

sependapat bahwa untuk membentuk lembaga wakaf diperlukan rukun dan 

sayarat-syarat wakaf, Walaupun para imam mujtahid juga berselisih 

pendapat mengenai jumlah rukun dan syarat tersebut. 

                                                           
20 Undang-Undang Pokok Agraria, tentang Wakaf pasal 5, dan pasal 14 ayat (1) 

21 Ibid.21. 
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 Menurut mazhab Hanafi rukun wakif itu hanya satu, Yakni akad yang 

berupa ijab (pernyataan dari wakif) sedangkan qobul (pernyataan menerima 

wakaf) tidak termasuk rukun disebabkan akad tidak bersifat mengikat. 

Sedangkan menurut jumhur ulama dari mazhab Syafi’I, Maliki dan 

Hambali bahwa rukun wakaf ada empat: 

1. Wakif (orang yang mewakafkan) 

2. Mauquf ‘alaihi (orang yang menerima wakaf) 

3. Mauquf (benda yang diwakafkan) 

4. Sighot (lafaz mengucapkan)22 

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dibahas 

pula mengenai rukun dan sarat wakaf. Pada pasal 6 disebutkan bahwa 

wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur dan syarat wakaf  sebagai 

berikut : Wakif, Nazhir, Harta Benda Wakaf, Ikrar Wakaf, Peruntukan 

Harta benda Wakaf, Jangka Waktu Wakaf23 

Sedangkan seputar syarat-syarat wakaf diautur pada bagian-bagian 

berikutnya. 

a. Waki>f 

        Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. (Pasal 

1 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004) wakif meliputi: 

                                                           
22 Ibid.30. 

23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 
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perseorangan, Organisasi, Badan Hukum (pasal 7)/. Waki>f 

perseorangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 huruf (a) 

hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: Dewasa, 

Berakal sehat, Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan 

pemilik sah harta benda wakaf.(pasal 8 ayat (1), wakif organisasi 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf (b) hanya dapat melakukan 

wakaf milik organisai untuk mewakafkan harta benda wakaf milik 

organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. 

(pasal 8 ayat2) 

b. Naz|i>r 

        Naz|i>r adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif 

untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. (pasal 

1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004). Nazhir mempunyai tugas 

yaitu melakukan pengadsminitrasian harta, mengelola dan 

mengembangkan harta benda wakaf , melaporkan pelasksanaan tugas 

kepada Badan Wakaf Indonesia (pasal 11) 

c. Harta benda wakaf  

        Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan 

lama dan atau jangka panjang serta mempunyai nilai-nilai ekonomi 

menurut syari’ah yang diwakafkan oleh wakif. (Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 2004). Harta benda yang hanya dapat diwakafkan apabila 

dimiliki dan dikuasai oleh waqif secara sah (pasal 15). Harta benda 
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wakaf terdiri dari: benda tidak bergerak dan benda bergerak (pasal 16 

ayat 1) benda tidak bergerak sebagaiman dimaksud pada ayat 1 huruf a 

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 atas tanah sebagaima 

yang dimaksud huruf a 

3. Tanaman dan benda satuan rumah sesua dnegan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku 

4. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari’ah dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 16 ayat2) 

Benda bergerak sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b 

adalah harta benda yang tidak habis karena dikonsumsi, meliputi uang, 

Logam mulia, Surat berharga, Kendaraan, Hak atas kekayaan intelektual, 

Hak sewa, Dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari’ah dan 

peraturan perundang-undnagan yang berlaku.(pasal 16 ayat 3). 

d. Ikrar wakaf 

        Ikrar adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan 

dan atau tulisan kepada naz|i>r untuk mewakafkan harta benda miliknya. 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Ikrar wakaf dilaksanakan oleh 
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wakif kepada nazhir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf 

(PPAIW) dengan disaksikan oleh orang saksi pasal 17 ayat 1, Ikrar wakaf 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan atau 

tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW pasal 17 ayat 

2, Namun jika wakif  tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau 

tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaaf karena alasan yang 

dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat  

kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi Pasal 18.  

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, Waki>f atau kuasanya 

terlebih dahulu menyerahkan surat dan atau bukti kepemilikan atas harta 

benda wakaf kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Saksi dalam ikrar 

wakaf harus memenuhi persyartan sebagaimana yang termaktub dalam 

pasal 20 yaitu: Dewasa, Beragama Islam, Berakal sehat, Tidak terhalang 

melakukan perbuatan hukum.  

e. Peruntukan Harta Benda Wakaf 

        Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf sebagaimana 

termaktub pada pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 harta 

benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: Saran dan kegiatan ibadah, 

Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, Bantuan kepada faqir 

miskin, Anak terlantar, Yatim piatu, Beasiswa, Kemajuan dan Peningkatan 

perekonomian ummat, Dan kemajuan kesahjeteraan umum lainnya yang 
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tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan 

lainnya pasal 

f. Jangka waktu wakaf 

        Mengenai jangka waktu wakaf tidak ditemukan dalam pembahasan 

yang lebih mendetail baik dalam Undang-Undang Wakaf Tahun 2004 atau 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang wakaf. 

B. Tinjauan Umum Tentang Nazhir 

1. Kriteria Naz|i>r 

   Dalam literatut fiqih, pengelola wakaf disebut naz|i>r yang berarti 

pemelihara24, manejer, adsminitartor, atau disebut juga dengan mutawalli 

yang berarti pengelola25, Dalam pengelolaan wakaf nazhir memegang 

peranan yang sangat penting sebagai garda terdepan, Karena kunci 

keberhasilan dari pengembangan wakaf tergantung pada keprofesionalan 

nazhir untuk mencapai tujuan wakaf seperti yang dikehendaki waqi>f 

nazi>|r harus bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan harta 

benda wakaf 

 Dengan kata lain nazi>|r adalah menejer wakaf yang bertanggung jawab 

terhadap pemeliharaan, pengelolaan, dan pendistribusian manfaat wakaf 

                                                           
24 Ibn Manzur Jamaluddin Muahammad ibn Mukararrom al-Anshori Lisan al-

Arab,jild 6, 4467. 
25 Ibid..4920. 
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kepada sasaran yang dikehendaki waki>f.26 Oleh karena itu sebagai 

instrument yang paling penting dalam pengelolaan wakaf nazi>|r haruslah 

orang yang memenhu kriteria yang memungkinkan harta wakaf dapat 

dikelola dengan baik dan professional. baik secara fiqih maupun pearturan 

perundang-undangan adapun syarat nazi>|r adalah27: 

a. Adil dalam pengertian melaksanakan perintah agama dan 

menjauhi larangannya. Ini merupakan persyaratan yang 

duajukan maayoritas ulama selain hanabilah. 

b. Mempunyai keahlian, Yaitu kemampuan personality, yaitu 

baligh dan berakal sehat serta kemampuan untuk memelihara 

dan mengelola harta wakaf 

c. Islam, Namun dikalangan Hanafiyah tidak mempersyaratkan 

islam bagi nazhir menurut pendapat ulama hanafiyah islam 

tidak menjadikan syarat sah nya perwalian dalam wakaf. Oleh 

karena itu boleh saja nazhir diberikan kepada orang-orang non-

muslim. Menurut ulama ini pemberian hak pengelola wakaf 

dimaksudkan untuk mejaga harta wakaf mengelola dan 

mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya untuk 

itu dibutuhkan sosok pengelola yang amanah dan jujur dan 

                                                           
26 Rozalinda, Manejemen Wakaf Produktif,  (Jakarta ,PT Raja Grafindo Persada 

2015),39. 
27 Ibid 41. 



23 
 

kriteria jujur dan amanah itu dapat dimiliki oleh muslim dan 

non-muslim dan28. 

Persyaratan nazi>|r secara fiqih merupakan dasar bagi pemikiran 

perundang-undangan wakaf kontemporer. Nazi>|r harus diposisikan pada 

tempat yang sangat penting bagi pengembangan wakaf. Inovasi dalam 

pengembangan aset wakaf juga sangat tergantung kreatifitas nazhir, karena 

itu Undang-Undanga wakaf memberikan kriteria lebih ketat pada nazhir. 

Dia bukan hanya soal tokoh masyarakat, Sesepuh desa, Kiai, atau ulama 

melainkan juga harus berkemampuan manajerial.  

        Dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf 

dijelaskan bahwa nazi>|r meliputi perseorangan, organisasi, dan badan 

hukum seperti uraian berikut: 

a. Naz|i>r Perseorangan 

       Nazhir perseorangan merupakan suatu kelomopok yang terdiri paling 

sedikit tiga orang29, Ia disyaratkan 1. Warga Negara Indoneisa 2. 

Beragama Islam 3. Dewasa, amanah 4. Mampu secara jamani dan rohani 

5. Tidak terhalang melakukan perbutan hukum30. Untuk nazi>|r 

perseorangan berdasarkan Peraturan Perwakafan ditunjuk oleh wakif. Ia 

wajib didaftarkan pada menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) 

                                                           
28 Ibid  42. 
29 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 4 
30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pasal 10 
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melalui Kantor Urusan Agama setempat. Kemudia salah seorang nazi>|r 

perseorangan tersebut harus berdomisili di kecamatan tempat benda 

wakaf berada31. 

b. Naz|i>r Organisasi  

       Naz|i>r organisai merupakan organisai yang bergerak dibidang 

sosial, pendidikan, kemasayarakatan dan atau keagamaan Islam. Ia harus 

memenuhi persyartan: 1.Pengurus organisasi harus memenuhi 

persyaratan nazhir perseorangan 2. Salah seorang pengurus organisasi 

harus berdomisili dikabupaten/kota letak benda wakaf berada 3. 

Memiliki: a).Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar 

b). Daftar susuan pengurus c). Angaran rumah tangga d). Program kerja 

dalam pengembangan wakaf e). Daftar kekayaan yang berasal dari harta 

wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan dari 

organisai; f). Surat pernyataan bersedia diaudit32. Sama hal nya dengan 

nazhir perseorangan nazhir organisai pun wajib didaftarkan pada 

menteri dan Badan Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama 

setempat yang dilakukan sebelum penandatangan Akta Ikrar wakaf 

(AIW) 

c. Naz|i>r Badan Hukum 

                                                           
31 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 4 
32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf , pasal 10 jo Pearatutan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 7 
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       Nazhir badan hukum adalah Naz|i>r badan hukum indonesia yang 

dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan bergerak dibidang sosial, Pendidikan, Kemasyarakatan dan atau 

Keagamaan islam33. Ia harus memenuhi persyaratan: 1. Pengurus badan 

hukum harus memenuhi syarat nazhir perseorangan 2. Salah seorang 

badan hukum harus berdomisili dikabupaten/kota benda wakaf berada 3. 

Memiliki : a). Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar 

badan hukum yang disahkan oleh instansi berwenang; b). Daftar susuna 

pengurus c). Anggaran rumah tangga d). Program kerja dalam 

pengembangan wakaf e). Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari 

harta benda wakaf atau yanag merupakan kekayaan badan hukum f). 

Surat bernyataan bersedia diaudit34 Naz|i>r badan hukum berdasarkan 

ketentuan perwakafan ini juga wajib didaftarkan pada menteri dan BWI 

melalui kantor urusan agama setempat. 

2. Tugas dan Kewenangan Nazhir dalam mengelola harta wakaf 

a. Tugas Naz|i>r 

Pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, 

Nazhir mempunyai tugas untuk; 

1. Melakukan pengadsminitrasian harta benda wakaf 

2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf  

                                                           
33 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ,pasal 10 
34 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf , pasal 10 jo Pearatutan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 7 
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3. Mengelola harta benda wakaf sesuai dengan tujuan fungsi dan 

peruntukannya 

4. Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada menteri dan 

Badan Wakaf Indonesia35 

b. Wewenang Nazhir dalam mengelola harta Wakaf 

Pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban 

yang harus dilakukan pengelolanya (Naz|i>r). Naz|i>r wakaf sebagai orang 

yang diberi wewenang dalam pengurusan harta wakaf mempunyai 

tanggung jawab untuk menangani hal-hak dibawah:36 

1. Mengelola dan memelihara harta wakaf 

Kewajiban utama seorang nazhr adalah melakukan pengelolaan 

dan pemeliharaan harta wakaf sebab mengabaikan pemeliharaan 

harta wakaf akan berakibat pada kerusakan dan kehilangan fungsi 

wakaf 

2. Menyewakan harta wakaf jika hal itu mendatangkan keuntungan, 

hasil nya dapat digunakan untuk membiayai hal-hal yang berkaita 

dengan pemeliharaan harta wakaf dan disalurkan kepada mustahiq 

3. Menanami tanah wakaf untuk pertanian atau perkebunan baik 

dengan cara menyewakan maupun dengan cara kerja sama bagi 

                                                           
35 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf , pasal 11 jo Pearatutan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 13 
36 Ibid hlm 45 
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hasil, seperti muz>aro’ah dan mus>aqoh ataupun Naz|i>r sendiri 

yang akan mengelolanya 

4. Membangun bangunan di atas wakaf untuk pembangunan harta 

wakaf, Naz|i>r dapat membangun bangunan seperti pertokoan 

atau perumahan diatas tanah wakaf untuk disewakan; 

5. Mengubah bentuk dan kosndisi harta wakaf untuk kepentingan 

mustahik, nazhir dapat mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf 

menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi para faqir miskin 

dan mustahik, Misalnya jika harta wakaf itu berupa rumah nazhir 

dapat mengubahnya menjadi apartemen, ataupun pertokoan 

ataupun bentuk lain yang ia kehendekai selama hal itu tetap sesuai 

ketentuan dari waki>f dan tujuan waki>f 

6. Melaksanakan syarat dari waki>f yang tidak menyalahi hukum 

syara’. Naz|i>r diharuskan melaksanakan dan mengikuti syarat-

syarat dari waki>f yang sesuai dengan hukum sehingga Naz|i>r 

tidak diperkenankan melangarnya kecuali ada faktor lain yang 

membolehkannya. Seperti adanya kemaslahatan yang mendorong 

nazhir untuk melanggar syarat dan itu disetujui oleh pengadilan 

7. Menjaga dan mempertahankan harta wakaf, nazhir dengan sekuat 

tenaganya untuk mempertahankan harta wakaf dari sengketa  
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dengan pihak lain, Usaha ini dapat dilakukan sendiri atau dengan 

pihak lain seperti wakilnya atau dengan pengacara. 

8. Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari 

hasil wakaf itu sendiri seperti biaya pajak, gaji para pengelola, 

pengacara, biaya persidangan, dan lain-lainny; 

9. Mendistribusikan hasil atau manfaat wakaf 

10. Memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali 

bermanfaat, termasuk dalam hal ini jika nazhir melakukan 

penghianatan atau mengelola harta wakaf dengan tidak patut 

sehingga menyebabkan harta wakaf rusak tugas mengelola harta 

wakaf dicabut oleh hakim (pemerintah)37.  

3. Masa bakti dan Pemberhentian Nazhir 

a. Masa Bakti Nazir 

Dalam kitab kitab fiqih, tidak ditemukan aturan tentang masa bakti 

Nazhir wakaf. Begitu juga dengan peraturan perwakafan sebelum lahirnya 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan. Muncul 

persepsi dimasyarakat bahwa jabatan nazhir itu adalah jabatan seumur 

hidup. Jika nazhir sudah meninggal dunia atau sudah uzur tidak disusulkan 

penggantinya sama sekali. Akibatnya hata wakaf tidak terkelola 

sebagamaina semestinya dan terabaikan begitu saja sehingga pada saat 

seperti itu ada harta wakaf yang diambil oleh ahli waris waki>f. 

                                                           
37 Ibid hlm 49 
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Dalam Peratutan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dijelaskan, bahwa 

masa bakti Naz|i>r adalah lima tahun dan dapat diangkat kembali 

pengangkatan kembali nazhir dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia, 

apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugas nya dengan baik 

dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan syari’ah dan peratran 

perundang-undangan38. Sedangkan Menurut Undang Undang Nomor 41 

Tahun 2004 Tentang Wakaf, Naz|i>r diberhentikan dan diganti dengan 

nazhir lain apabila: 

1. Meninggal dunia bagi nazhir perseorangan 

2. Bubar atau dibubarkan untuk nazhir organisasi dan badan hukum  

3. Atas permintakan sendiri 

4. Nazhir tidak melaksanakan tuganya sebagai anzhir dan atau 

melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan 

pengembangan harta wakaf sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku 

5. Dijatuhi hukum pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai 

hukum tetap39. 

b. Pemberhentian Nazhir 

Adapun pemberhentian nazhir dalam Undang-Undang ini dilakukan 

oleh Badan Wakaf Indonesia. Dengan demikian nazi>r dapat diberhentikan 

                                                           
38 Peraturan Pemerintah Nomor  42 Tahun 2006 pasal 14 
39 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf , pasal 45  
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dan dibebeas tugaskan apabila: 1. Mengundurkan diri dari tugas anzgirnya 

2. Berkhianat dan tidak memegang amanah wakaf, termasuk dalam hal ini 

mengelola harta wakaf menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat 3. 

Melakukan hal-hal yang membuatnya fasik, seperti berjudi dan minum-

minuman keras 4. Kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila, 

meninggal dunia, ataupun dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan. 

4. Sengketa Wakaf dan Kewenangan Pengadilan Agama 

a. Sengketa wakaf  

Sengketa tidak lepas dari suatu konflik dimana ada sengketa pasti 

disitu ada konflik, pengertian sengekta dalam kamus Bahasa Indonesia : 

berarti pertentangan atau konflik atau pertentangan antara orang-orang, 

kelompok-kelompok atau organisai-organisasi terhadap suatu objek 

permasalahan, sedangkan menurut Ali Achmad berpendapat sengketa 

adalah pertentangan antara dua belah pihak atau lebih yang berawal dari 

persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat 

menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Dari kedua pendapat diatas 

maka dapat dikatakan bahwa sengketa adalah masalah antara dua rang atau 

lebih dengan saling mempermasalahkan suatu objek tertentu dikarenakan 

kesalah pahaman atau perbedaan pendapat40. 

                                                           
40 Irvan Fadly Nurmaulana,, Peran Nazhir Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah 

Wakaf, (Skripsi fakultas syariah semarang 2011),58. 
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Sengketa wakaf dapat terjadi berdasarkan banyak hal beberapa sebab 

yang meng akibatkan lahirnya sengketa wakaf adalah:41  

1. Sengketa nazi>r dengan ahli waris 

Sengketa nazi>r dengan ahli waris dapat terjadi, biasanya disebabkan 

karena dalam prakrik wakaf diindonesia adalah dimintanya kembali 

tanah wakaf oleh ahli waris 

2. Sengketa antar nazi>r 

Sengketa antar nazi>r dapat terjadi berdasarkan beberapa sebab antara 

lain disebabkan tanah wakaf tersebut sudah produktif dan telah 

memiliki nilai ekonomi sehingga membuat para nazhir tersebut ingin 

menguasai manfaat dari benda wakaf secara sepihak. 

b. Kewenangan Pengadilan Agama 

Dalam hal penyelesaian sengketa wakaf pada umumnya hal ini diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada pasal 

62 ‘’bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui 

musyawah dan muafakat. Apabila penyelesaian sengketa melalui 

musyawarah tidak berhasil, sengketa dapai diselesaikan melalui Mediasi, 

Abitrase, atau Pengadilan.42. Hal itu selaras dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama pasal 49 ‘’Pengadilan 

agama bertugas dan berwenang memriksa memutus, dan menyelesaikan 

                                                           
41 Zulfan Nashby, penyelesaian sengketa antar nazhir tanah wakaf di Kecamatan 

Larangan KotaTtanggerang Bantern, (Tesis, UNDIP, Semarang 2011), 44-45. 
42 Undang-Undang Nomor  41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 62 
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perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam 

dibidang: a. perkawinan b. waris. C. wasiat d. hibah e. wakaf f. zakat g. 

infaq h. shodaqoh;dan i. ekonomi syariah.43 

43 Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 49 




