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BAB II 

TINJAUAN UMUM WAKAF 

 

A. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf 

Wakaf menurut bahasa Arab berari “al-hasbu”, yang berasal dari 

kata kerja habasa-yahbisu-habsan, menjauhkan orang dari sesuatu atau 

memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi “habbasa” dan 

berarti mewakafkan harta karena Allah.
15

 

Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja waqafa (fiil madi)-yaqifu 

(fiil mudhari‟) – waqfan (isim masdar) yang berarti berhenti atau 

berdiri. Sedangkan wakaf menurut istilah syarak adalah “menahan harta 

mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan 

bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.
16

 

Pengertian menghentikan ini jika dikaitkan dengan waqaf dalam 

istilah ilmu Tajwid, ialah tanda berhenti dalam bacaan Al-quran. Begitu 

pula bila dihubungkan dalam masalah haji, yaitu wuquf, berarti berdiam 

diri atau bertahan di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah.
17

 

Namun maksud menghentikan, menahan atau wakaf di sini yang 

berkenaan dengan harta dalam pandangan hukum islam, seiring disebut 

ibadah wakaf atau habs. Khusus istilah habs di sini, atau ahbas biasanya 

                                                             
15

 Al-alabij adijani, Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek, 

(Jakarta: P.T. CV Rajawali, 1992), 23. 
16

 ibid 
17

 Halim Abdul, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Ciputat: P.T. Ciputat Press, 

2005), 7. 
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dipergunakan dalam kalangan masyarakat di Afrika Utara yang 

bermadzhab Maliki. Sejalan dengan itu disebutkah bahwa, “In the law 

of sunni Maliki school and hence in North and West Africa, the 

terminologi is habis or hubs, meaning retention”. (Madzhab Maliki 

seperti yang terdapat di Afrika Utara dan Barat, pengertian wakaf di 

sana adalah dengan memakai istilah habis atau hubs, berarti 

menahan).
18

 

Dalam kitab-kitab fikih wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik 

yang tahan lama zatnya kepada seseotang atau nazhir (pemelihara atau 

pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan 

bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. 

Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang 

mewakafkan, dan bukan pula milik tempat menyerahkan, (nazhir) tetapi 

menjadi milik Allah (hak umat).
19

 

Sedangkan pengertian wakaf menurut apa yang dirumuskan dalam 

pasal 1 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik 

adalah: Perbuatan Hukum Seseorang atau Badan Hukum yang memisahkan 

sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya 

untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum 

lainnya sesuai dengan ajaran agama islam.
20
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Dari rumusan pengertian di atas terlihat bahwa dalam fiqih Islam, 

wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda. Walaupun berbagai 

riwayat/hadis yang menceritakan masalah wakaf ini adalah mengenai 

tanah, tapi berbagai ulama memahami bahwa wakaf non tanah pun 

boleh  saja asal bendanya tidak langsung musnah/habis ketika diambil 

manfaatnya.
21

 

 

B. Dasar Hukum Wakaf  

Berkaitan dengan pensyariatan wakaf, secara khusus, nash yang 

menunjukkan pensyariatan wakaf dalam Al-quran dan Hadis tidak 

ditemukan. Akan tetapi, secara umum banyak ditemukan ayat maupun 

hadis yang menganjurkan agar orang beriman menafkahkan sebagian 

hartanya atau rezekinya untuk kebaikan.
22

 Yang menjadi dasar 

pensyariatan wakaf adalah:  

1. Al-Quran  

23مَ ي َلَ عَ َوَ ب ََللاَ َنَرإَ فَ َءَ يَ نَشَ اَمَ وَ قَ فَ نَ اَت َ مَ وَ َنَ وَ ب َ اَت َ واَم َرقَ فَ نَ َت َ ّترَحَ َبَرواَالَ ل َانَ ت َ َنَ لَ   
ََ ف ََمَ ال َ وَ مَ أ ََنَ وَ قَ فَ نَ ي َ َنَ يَ ذَ الَرَلَ ثَ مَ  ََف ََلَ ابَ نَ ََ َعَ بَ ََ َتَ تَ ب َ ن َ أ ََةَ بَرحَ َلَ ثَ مَ كَ َللَاَ َلَ ي َبَ َ
 24مَ ي َلَ عَ َعَ ََ ا وَ َللاَ وَ َاءَ شَ نَيَ مَ ل ََفَ اعَ ضَ ي ََللاَ وَ َةَ بَرحَ َةَ ئ َام َ َةَ لَ ب َ ن َ ََ َل َ كَ 
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 Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif , (Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 

2015), 18. 
23
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Berkaitan dengan ayat di atas, dalam memahami maksud 

menafkahkan harta di jalan Allah, oleh Departemen Agama RI 

mengatakan bahwa pengertiannya meliputi belanja untuk kepentingan 

jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah, 

dan lain-lain. Kemudian dapat dijelaskan bahwa apabila yang 

dimaksudkan dengan nafkah wakaf, menurut undang-undang wakaf, 

harta wakaf dapat digunakan untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana 

dan kegiatan pendidikan, beasiswa dan kesehatan, bantuan untuk fakir 

miskin, anak terlantar dan yatim piatu, peningkatan ekonomi umat dan 

kemajuan kesejahteraan umum.
25 

َكَ مَ َتَ ب َي َ نَطَ واَمَ قَ فَ نَ واَأَ نَ امَ ءَ َنَ يَ ذَ اَالَرهَ ي َ ي َ  26ضَ رَ الَ َنَ م َ َمَ كَ اَلَ نَ جَ رَ خَ اَأَ م َروَ َمَ تَ ب َ سَ ا  

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

yakni menafkahkan harta pada jalan kebaikan, sedangkan wakaf adalah 

menafkahkan harta pada jalan kebaikan sehingga ayat ini dijadiakn 

sebagai dalil wakaf.  

2. Hadis Nabi 

Dalam hadis Nabi riwayat al-Bukhari dijelaskan, bahwa salah satu 

amalan yang tidak akan putus adalah sadaqah jariyah. 

                                                             
25

 Lubis Suharwadi K, Wakaf dan Pemberdayaan Umat, (Jakarta: P.T. Sinar 

Grafika, 2010),10. 
26
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Lentera Abadi, 2010), 403. 
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ولَللاَملسو هيلع هللا ىلصَقالَإذاَماتَاإلنسانَانقطعَعملوَإالَمنَ عنَأىبَىريرهَأنََر
 27صدقةَجاريةَأوعلمَينتفعَبوَأوولدَصاحلَيدعولوَ:ثالث

 

Salah satu bentuk sadaqah jariyah pada hadis 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 

lainnya. Ini berarti nilai pahalanya akan selau mengalir sela-lamanya 

kepada waqif.
28

 

Dalam hadis lain diceritakan, bahwa Umar ibn Khatab mewakafkan 

tanahnya yang berada di Khaibar. Ini dipandang sebagai salah satu 

bentuk pensyariatan wakaf. Dalam hadis riwayat Muslim diceritakan: 

للاَعنهماَأنَعمرَابنَاخلطابَأصابَأرضاَخبيبَفأتىَعنَأىبَعمرَرصىَ
ولَللاَإينَأصبتَأرضاَخبيبَملَأصبَ النيبَملسو هيلع هللا ىلصَيستأمرهَفيهاَفقال ايَر

ماالَقطَأنفسَعنديَمنوَفماَأتمرَبوَقالَإنَشئتَحبستَأصلهاَ
 وتصدقتَهباَقالَفتصدقَهباَعمرَأنوَالَيباعَوالَيوىبَوالَيورث

يفَالفقراءَويفَالقرىبَويفَالرقابَويفََبيلَللاَوابنَالسبيلََوتصدقَهبا
والضيفَالَجناحَعلىَمنَوليهاَأنَيكلَمنهاَابَملعروفَويطعمَغريَ

29متمول  

                                                             
27
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Kata-kata habasta aslaha wa tashaddaqta biha pada hadis ini 

mengisyaratkan wakaf sebagai tindakan hukum dengan cara 

melepaskan hak kepemilikan atas suatu benda dan menyedekahkan 

manfaatnya untuk kepentingan umum, sosial, dan keagamaan. Sampai 

hari ini, para ulama setelah Nabi Muhammad telah ijma’ tentang 

kebolehan wakaf hukumnya sunnah. Tidak satu pun dari mereka 

mengingkari hal ini.
30

 

3. Undang-Undang 

Di indonesia, peraturan yang mengatur wakaf selama ini terutang 

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

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. 

Selain itu, juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), 

berdasarkan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Terakhir, 

peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf secara hukum 

mulai mendapatkan posisi yang lebih kuat, yakni diundangkannya 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahn 2004 tentang Wakaf.
31
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C. Syarat Sah Wakaf 

Untuk kriteria keesahan wakaf, terjadi perdebatan di kalangan 

ulama. Hal itu terjadi karena berbeda dalam menetapkan apa yang 

dimaksud denga rukun akad. Rukun wakaf menurut ulama Hanafiyah 

adalah shigat, yaitu lafaz yang menunjukkan makna wakaf.
32

 Maka dari 

itu, yang menjadi rukun wakaf menurut mereka adalah ijab, yaitu 

peryataan yang bersumber dari waqif yang menunjukkan kehendak 

wakaf. Qabul dari penerima wakaf tidak termasuk rukun wakaf menurut 

ulama Hanafiyah.
33

 Sementara itu, rukun wakaf menurut jumhur ulama 

ada empat, yaitu waqif, mauquf, mauquf ‘alaih, dan shigat. 

1. Waqif (orang yang Berwakaf) 

Orang yang berwakaf disyaratkan cakap hukum (ahliyah), yakni 

kemampuan untuk melakukan tindakan tabarru‟ (melepaskan hak milik 

untuk hal-hal yang bersifat nirlaba atau tidak mengharapkan imbalan 

materiil). Seseorang untuk dapat dipandang cakap hukum tentu harus 

memenuhi persyaratan, yakni:
34

   

a. Berakal: Para ulama sepakat agar wakaf dipandang sah, maka 

waqif harus berakal ketika melaksanakan wakaf. Karena itu 

tidak dipandang sah jika wakaf yang dilakukan oleh orang gila, 

                                                             
32

 Ibid., 22. 
33

 Muhammad Kamaluddin Imam, Al-Washiyah wal-Waqf fi al-Islam Maqashid 

wa qawa’id, (Iskandariyah: an-Nasyir al-Ma‟arif, 1999), 249. 
34

 Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 

2015),22. 
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idiot, pikun, dan pingsan. Karena dia kehilangan akal atau tidak 

berakal, tidak dapat membedakan segala sesuatu dan tidak dapat 

mempertanggungjawabkan segala tindakannya.35 

b. Balig: orang yang berwakaf haruslah orang dewasa atau cukup 

umur (sekitar umur 9 sampai umur 15 tahun). Oleh karena itu 

tidak sah wakaf yang dilakukan oleh anak-anak yang belum 

baligh karena dia belum mumayiz..36 

c. Cerdas: orang yang berwakaf harus cerdas, memiliki 

kemampuan dan kecakapan melakukan tindakan. Karean itu, 

orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur), misalnya 

karena safih, taflis, ataupun pemboros menurut para fuqaha 

tidak sah melakukan wakaf. Sebab akad tabarru’ tidak sah, 

kecuali dilakkan dengan kecerdasan, atas dasar kesadaran dan 

keinginan sendiri.37 

d. Atas kemauan sendiri: maksudnya wakaf dilakukan atas dasar 

kemauan sendiri, bukan atas tekanan dan paksaan dari pihak 

lain. Para ulama sepakat, bahwa wakaf dari orang yang dipaksa 

tidak sah hukumnya. 

e. Waqif adalah Merdeka dan Pemilik Harta Wakaf: tidak sah 

wakaf yang dilakukan oleh seorang budak karena dia pada 

dasarnya tidak memiliki harta. Begitu pula, tidak sah 

                                                             
35

 Ibid., 23. 
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mewakafkan harta orang lain dan hata yang dicuri. Oleh karena 

itu, waqif adalah pemilik penuh dari harta yang diwakafkan.38 

2. Mauquf (Benda yang Diwakafkan) 

Untuk barang yang diwakafkan, ditentukan beberapa syarat sebagai 

berikut:
39

 

a. Barang atau benda itu tidak rusak atau habis ketika diambil 

manfaatnya. 

b. Kepunyaan orang yang berwakaf. Benda yang bercampur 

haknya dengan orang lain pun boleh diwakafkan seperti halnya 

boleh dihibahkan atau disewakan. 

c. Bukan barang haram atau najis.40 Jadi barang yang hendak 

diwakafkan bukanlah barang yang diperoleh dari hasil curian 

karena apabila barang itu diwakafkan maka tidsk sah 

hukumnya. 

3. Mauquf „Alaih (Sasaran atau Tujuan Wakaf) 

Ketika berbicara tentang mauquf „alaih yang menjadi fokus para 

ulama adalah, bahwa wakaf itu ditujukan untuk taqarrub ila allah. 

Secara umum syarat-syarat mauquf „alaih adalah:
41

 

a. Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada 

kebaikan dan tidak bertujuan untuk maksiat. Asal mula 
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39
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disyariatkannya wakaf adalah menjadi sedekah yang diniatkan 

untuk mendekatkan diri kepada allah. Kedua ketentuan ini 

menimbulkan berbagai kondisi. 

1) Wakaf seorang Muslim atau non-Muslim sah hukumnya jika 

disumbangkan untuk rumah sakit, sekolah, kaum kafir dari 

agama, atau suku apa pun. Seiring dengan itu, tindakan apa 

pun yang bisa memberi manfaat kemanusiaan, maka 

wakafnya dianggap sah. 

2) Tidak sah seorang Muslim maupun non-Muslim yang 

ditujukan kepada tindakan mungkar dan haram yang 

ditentang oleh ajaran agama, seperti perjudian dan tempat 

hiburan. 

3) Wakaf untuk masjid atau sejenisnya sah hukumnya jika 

berasal dari orang Muslim. Namun wakaf dari non-Muslim 

tidak sah karena mengeluarkan dana untuk masjid adalah 

perbuatan sedekah yang dikhususkan bagi Muslim saja.42 

4) Wakaf yang berasal dari Muslim maupun non-Muslim tidak 

sah hukumnya jika ditujukan untuk membangun gereja dan 

berbagai kegiatan keagamaan di luar Islam. Untuk itu, bentuk 

sedekah ini ditujukan pada misi-misi kebaikan dalam bentuk 

sedekah jariyah. 

                                                             
42
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b. Sasaran tersebut diarahkan pada aktivitas kebaikan yang 

kontinu. Maksudnya, pihak penerima wakaf tidak terputus 

dalam pengelolaan harta wakaf. Wakaf diberikan kepada kaum 

muslimin atau kelompok tertentu yang menurut kebiasaan tidak 

mungkin mengalami keputusan dalam pemanfaatan harta wakaf. 

c. Peruntukan wakaf tidak dikembalikan kepada waqif. Dalam arti, 

waqif tidak mewakafkan hartanya untuk dirinya. Pihak penerima 

wakaf adalah orang yang berhak untuk memiliki. Para ulama 

sepakat, bahwa wakaf harus diserahkan kepada pihak yang 

berhak memiliki harta wakaf. 

4. Sighat Waqf (Ikrar Wakaf) 

Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak wakif yang di 

ucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk 

mewakafkan harta benda miliknya.
43

 

Wakaf harus dilaksanakan dengan peryataan atau ikrar, tanpa 

keduanya maka hukumnya tidak sah. Karena wakaf merupakan transaksi 

yang bersifat memindahkan hak kepada orang lain seperti sewa- menyewa, 

jual-beli dan sebagainya dan ikrar adalah satu-satunya cara untuk 

mengetahui tujuan seseorang dalam melakuakan tindakannya.
44
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Ikrar wakaf di laksanakan oleh Wakif kepada Nazhir dihadapan 

Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 

dua (2) orang saksi. Kemudian dinyatakan secara lisan dan atau tulisan 

serta di tuangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Disebabkan 

karena tujuan wakaf adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT., 

maka tentulah wakaf itu harus bersifat untuk selamanya, tegas, dan jelas 

menunjukkan makna kehendak wakaf, tidak hanya sekedar janji, dan 

tidak pula ada unsur khiyar dalam wakaf.  

 

D. Pengertian Dan Kriteria Nazhir Wakaf 

Nazhir berasal dari kata bahasa arab “nazhara-yan-zhuru-nazhran”, 

yang berarti “menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi”. 

Adapun (nazhir) adalah isim fa’il dari kata “nazhara” yang dapat 

diartikan ke dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga).
45

 

Sedangkan nazhir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola 

harta wakaf. Pengertian ini kemudian dikembangkan di Indonesia 

menjadi kelompok atau badan hukum yang diserahi tugas untuk 

memelihara dan mengurus benda wakaf atau harta wakaf. Dalam kitab 

fiqh, masalah nazhir ini dibahas dengan judul al-Wilayat ‘ala al-Waqf, 

Penguasaan terhadap wakaf atau pengawasan terhadap wakaf.” Orang 

yang diserahi kekuasaan atau diberi tugas untuk mengawasi harta wakaf 

itulah yang disebut nazhir atau mutawalli.
46
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Dengan demikian, nazhir berarti orang yang berhak untuk 

bertindak atas harta wakaf, baik untuk memeliharanya, mengurusnya, 

dan mendistrubusikan hasil wakaf kepada orang –orang yang berhak 

menerimanya.
47

 Nazhir menegerjakan segala sesuatu yang 

memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal. 

Demi kemaslahatan dan pelestarian benda-benda wakaf hingga 

manfaat wakaf tersebut dapat berlangsung secata terus-menerus, maka 

dalam hal ini nazhir sangat dibutuhkan kehadirannya. Ini berarti di 

dalam perwakafan, peran nazhir sangatlah penting.
48

 

Nazhir menjadi pihak sentral dalam pengelolaan wakaf karena 

berhasil atau tidaknya pengelolaan harta benda wakaf sangat terkait 

dengan kapasitas dan integritas nazhir itu sendiri, oleh karena itu, 

sebagai instrumen yang sangat penting dalam pengelolaan harta wakaf, 

maka nazhir harus memenuhi kriteria yang memungkinkan harta benda 

wakaf dapat dikelola dengan sangat baik. 

Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai penegelola harta 

benda wakaf dengan profesional dan baik, nazhir haruslah orang yang 

memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai nazhir, baik secara peraturan 

perundang-undangan maupun secara fiqih. Adapun syarat nazhir 

ialah:
49
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1. Adil dalam pengertian melaksanakan perintah agama dan 

menjauhi larangan-Nya. Ini merupakan persyaratan yang 

diajukan mayoritas ulama selain Hanabilah. 

2. Mempunyai keahlian, yaitu kemampuan personality, ialah 

baligh dan berakal serta kemampuanuntuk mengelola dan 

memelihara harta wakaf. Namun, para ulama tidak 

mensyaratkan laki-laki terhadap nazhir wakaf karena Umar 

ibn Khattab pernah berwasiat kepada Hafsah untuk 

mengelola dan memelihara harta wakafnya.50 

3. Islam, namun di kalangan Hanafiyah tidak 

mempersyaratkan Islam sebagai nazhir. Menurut pendapat 

ulama Hanafiyah, Islam tidak menjadi syarat sahnya 

peralian dalam perwakafan. Oleh karena itu boleh saja 

nazhir diberikan pada orang non-Muslim.begitu juga 

penerima wakaf boleh saja Muslim atau non-Muslim. 

Menurut ulama ini, pemberian hak pengelolaan wakaf 

dimaksudkan untuk menjaga harta wakaf, mengelola, dan 

mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. 

Oleh karena itu, dibutuhkan seorang pengelola yang jujur, 

profesional dan dapat dipercaya sekaligus mampu untuk 

mengelola wakaf baik secara sendiri maupun bersama 
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wakilnya. Kriteria jujur dan amanah itu dapat dimiliki oleh 

semua orang baik Muslim maupun non-Muslim.51 

Persyaratan nazhir secara fiqih merupakan dasar bagi pemikiran 

perundang-undangan wakaf kontemporer. Nazhir diposisiskan pada 

tempat yang sangatlah penting bagi pengembangan wakaf. Inovasi 

pengembangan harta atau aset wakaf juga sangat tergantung dengan 

kreatiitas nazhir.
52

 Karena itu, undang-undang wakaf memberi kriteria 

yang lebih ketat pada nazhir. Karena ia bukan hanya asal tokoh 

masyarakat, kiai, sesepuh desa atau ulama melainkan juga harus 

mempunyai kemampuan manajerial. 

 

E. Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf 

Nazhir adalah salah satu unsur perwakafan yang sangat penting. 

Hal ini di sebabkan berhasil atau tidaknya perwakafan sangat 

ditentukan oleh kualitas peranan nazhir yang mengelola wakaf. Agar 

harta itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung 

secara terus-menerus, maka harta itu harus dipelihara, dijaga, dan jika 

mungkin harus dikembangkan juga. Dilihat dari tugas nazhir, di mana 

dia berkewajiban untuk mengembangkan, melestarikan, dan menjaga 

manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak 
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menerimanya, jelas bahwa berfungsi atau tidaknya suatu perwakafan 

bergantung pada nazhir yang menegelolanya.
53

 

Asaf A.A. Fyzee berpendapat bahwa kewajiban nazhir adalah 

mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk mengelola dan menjaga 

harta. Sebagai pengawas harta wakaf, nazhir dapat mempekerjakan 

beberapa wakil atau pembantu untuk menyelenggarakan urusan-urusan 

yang berkenaan dengan tugas dan kewajibannya. Nazhir sebagai orang 

yang berkewajiban menjaga dan mengawasi wakaf tidak boleh menjual, 

menyewakan, atau menggadaikan harta wakaf kecuali diizinkan oleh 

pengadilan. 
54

 

Ketentuan ini sesuai dengan masalah kewarisan dalam kekuasaan 

kehakiman yang memiliki wewenang untuk mengontrol kegiantan 

nazhir. Hal ini menunjukan bahwa wewenang nazhir dibatasi oleh 

ketentuan-kentuan yang telah ditetapkan oleh wakif maupun hakim. 

Sebagai contoh ialah dalam hal sewa-menyewa harta wakaf yang 

diurusnya. Sewa-menyewa harta wakaf ini boleh jika dapat 

mengembangkan harta wakaf. Hanya saja sewa-menyewanya tersebut 

harus mendapatkan izin dari wakif atau hakim terlebih dahulu. Adapun 

tugas-tugas nazhir antara lain sebagai berikut:
55
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1. Menyewakan, yakni menyewakan tanah (benda wakaf) itu, 

2. Memelihara harta wakaf. Pemeliharaan ini tentu saja 

memerlukan biaya, dan biaya itu dapat diambilkan dari harta 

wakaf yang dimaksud atau diambil dari sumber lainnya. 

Menegenai sumber pembiayaan ini bergantung pada 

persyaratan yang dikemukakan oleh wakif, 

3. Membagikan hasil harta wakaf kepada pihak yang berhak 

menerimanya. Di samping itu para ulama juga berpendapat 

bahwa tugas nazhir, di samping hal-hal di atas, nazhir juga 

bertugas mengawasi, memperbaiki (jika rusak), 

mempertahankan dan menanami wakaf. Nazhir sebagai pihak 

yang diserahi mengururs wakaf juga berkewajiban 

menyampaikan hasil sewaan, buah-buahan atau tanaman dan 

bagian – bagiannya kepada para mustahiq (orang yang berhak 

menerimanya).
56

 Tentu saja dalam hal ini nazhir melakukan 

tugasnya harus berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang 

berlaku di tempat di mana nazhir itu bertugas. 

Meskipun nazhir mempunyai kewajiban-kewajiban yang 

cukup berat tanggungjawabnya, nazhir pun mempunyai hak untuk 

mendapatkan imbalan dari jerih payahnya. Adanya upah bagi 

nazhir ini telah dipraktekan oleh „Umar ibn Khattab, „Ali ibn Abi 
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Talib, dan sahabat-sahabat lain. Besarnya upah yang diterima oleh 

nazhir sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan wakif atau 

hakim. Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa nazhir berhak 

mendapatkan gaji selama ia melaksanakan segala sesuatu yang 

diminta saat wakaf itu berlangsung.
57

 upah itu pada umumnya 

disesuaikan dengan tugas yang diberikan terhadap nazhir.  

Dari pembahasan yang telah dikemukakan jelas bahwa nazhir 

boleh menerima upah, baik diambil dari harta benda wakaf tersebut 

maupun dari sumber lain. Diperbolehkannya orang yang mengurus 

urusan wakaf untuk memakan sebagian dari hasil wakaf, ada 

dasarnya yaitu hadis Ibnu „Umar yang di dalamnya terdapat kata-

kata: 

“....dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurusnya untuk 

makan sebagian harta darinya dengan cara yang ma‟ruf....”.
58

 

Dengan demikian jelaslah nazhir memang berhak menerima 

gaji atau upah. Jumlah gaji berdasarkan pada kondisi dan situasi di 

suatu tempat pada suatu masa dan juga didasarkan pada ketentuan 

yang ditetapkan oleh wakif maupun hakim yang bertugas di 

wilayah di mana wakaf tersebut berada.
59
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