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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Huda (2012) melakukan penelitian mengenai: “Model Manajemen 

Fundraising Wakaf pada Yayasan Dana Sosial al-Falah Surabaya”. Penelitian 

tersebut menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa penggunaan manajemen fundraising wakaf pada YDSF 

di Surabaya ini yaitu dengan mengembangkan model resource fundraising. 

Model tersebut seperti halnya metode penggalangan dari sumber-sumber 

konvensional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, 

yayasan ini juga menggunakan model grant fundraising yang merupakan 

metode penguatan program pemberdayaan pada penyaluran wakaf. Akan 

tetapi, YDSF belum dapat mengembangkan model asset fundraising 

(produktifitas aset) dan in-kind wakaf, sehingga YDSF termasuk nazir wakaf 

yang masih dalam kluster pengelolaan wakaf langsung atau konsumtif.5 

Ridwan (2016) melakukan penelitian mengenai: “Analisis Model 

Fundraising dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Desa Wonoketingal Karangayar 

Demak”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan melakukan 

observasi, wawancara, serta dokumentasi dalam metode pengumpulan data. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UPZ desa Wonoketingal ini 

5Huda, Miftahul, “Model Manajemen Fundraising Wakaf pada Yayasan Dana Sosial al-
Falah Surabaya,” Justitia Islamica, Vol. 9, No. 2 (2012), 23. 
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menggabungkan dua model fundraising. Dua model tersebut adalah indirect 

fundraising digunakan untuk mensosialisasikan program melalui 

pengumuman di pengajian, pertemuan warga, maupun pada sholat jum’at, 

dan direct fundraising, yaitu dengan mendatangi rumah warga secara 

langsung. Sedangkan model distribusi dana ZIS yang diterpakan yaitu model 

konsumtif tradisional yang digunakan untuk zakat fitrah, mal bagi fakir 

miskin, dan dana infak sedekah, serta model produktif kreatif yang digunakan 

untuk distribusi dana zakat mal bagi gharim.2 

Fauziyah (2017) melakukan penelitian mengenai: “Pengembangan 

Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Khusnul Khotimah dan Dampaknya 

bagi Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat”. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan melakuakan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut 

menujukkan bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh pondok pesantren 

tersebut meliputi fundraising, pengelolaan, dan pengawasan. Sedangkan, 

dampak bagi pembangunan pembangunan pendidikan memiliki nilai 

paripurna. Sehingga, dalam hal ini model pengembangan wakaf yang dapat 

digunakan yaitu dengan pembuatan proyek wakaf khusus, proyek wakaf 

umum, serta pembagian kinerja nazir yang lebih terstruktur.3 

                                                             

2 Ridwan Murtadho, “Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Desa 
Wonoketingal Karangayar Demak,” Sekolah Tinggi Negeri Islam (STAIN) Kudus. Jurnal 
Penelitian, Vol. 10, No. 2 (Agustus, 2016), 296. 

3Fauziyah, N. S.,“Pengembangan Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Husnul 
Khotimah dan dampaknya bagi Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Kuningan Jawa Barat” 
(Skripsi Sarjana Ekonomi Islam UII, Yogyakarta 2017). 
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Lastri, (2015) melakukan penelitian mengenai: “Manajemen 

Fundraising LSMdalam Mendukung Pendanaan dan Keberlanjutan 

Organisasi (Study Kasus Pada LSM Marifad Banda Aceh)”. Penelitian ini 

dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif, dimana data diperoleh melalui 

wawancara mendalam dan bahan ajar terkait serta pengamatan langsung ke 

LSM Marifad di Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan 

penggalangan dana merupakan tulang punggung organisasi dalam 

mengeksplorasi pendanaan. Strategi penggalangan dana dalam suatu 

organisasi merupakan alat analisis untuk mengidentifikasi sumber pendanaan 

potensial untuk membuat lembaga keberlanjutan dan eksistensi.LSM Marifad 

telah membangun dana cadangan lembaga pengelola sistem yang disediakan 

dalam SOP keuangan. SOP beban keuangan pada sistem dan prosedur 

keuangan standar, tujuannya adalah untuk membangun mekanisme 

pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, ini semua dilakukan 

dalam upaya meningkatkan kepercayaan kepada para donor yang berdampak 

pada peningkatan organisasi.4 

Waters (2010) melakukan penelitian mengenai: “Nilai Hubungan dan 

Manajemen Komunikasi dalam Penggalangan Dana: Membandingkan 

Gambaran Penatalayanan dan Pandangan Penanggung Jawab Perilaku 

Organisasi”. Penelitian ini menggunakan metodologi koorientasi. Dalam 

penelitian ini dengan menggunakan survei yang dikirimkan oleh masing-
                                                             

  4Lastri, S. (2015). “Manajemen Fundraising LSM dalam Mendukung Pendanaan dan 
Keberlanjutan Organisasi (Study Kasus Pada LSM Marifad Banda Aceh),”Jurnal Akuntansi 
Muhammadiyah, 3(2). 
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masing donatur dan anggota tim penggalangan dana di tiga rumah sakit 

nirlaba, dengan meminta peserta untuk mengevaluasi pandangan mereka 

terhadap tempat strategi penatalayanan, serta memperkirakan bagaimana 

pihak lain akan mengevaluasi mereka. Studi ini menemukan bahwa, 

meskipun kedua belah pihak menghargai empat sartegi pengelolaan, sikap 

mereka berbeda besarnya. Temuan ini memberika dukungan ynag terus 

meingkat untuk pemeriksaan penatalayanan di masa depan dalam pengaturan 

hubungan masyarakat lainnya, dan secara khusus mereka menambahkan 

literatur tentang pentingnya menanamkan donasi.5 

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah adanya 

variabel yang berbeda dalam penelitian tersebut, yaitu pemasaran syariah. 

Sedangkan, persamaan dengan penelitian saat ini adalah mengarah pada 

perihal fundraising pada lembaga nirlaba. 

B. Landasan Teori 

1. Model 

Terdapat beberapa konsep tentang model menurut para pakar. Seels 

dan Richey (1994) berpendapat mengenai model, yaitu bahwa: 

“Model adalah suatu abstraksi yang dapat digunakan untuk membantu 
memahami sesuatu yang tidak bisadilihat atau dialami secara 
langsung. Model adalah representasi realitas yang dapat disajikan 
dengan suatu derajat struktur dan urutan.”6 

                                                             

5Waters, R. D. “Applying relationship management theory to the fundraising process for 
individual donors,”Journal of Communication Management, (2008). 12(1), 73-87. 

6Gde Putu, Model Konseptual Pengembangan Produk Pembelajaran Berdasarkan Teknik 
Evaluasi (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 9. 
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Sedangkan menurut Wikipedia, model merupakan suatu rencana, 

representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau 

konsep, yang acapkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Bentuknya 

dapat berupa model fisik (maket, bentuk prototipe), model citra (gambar 

rancangan, citra komputer), atau rumusanmatematis.7 

2. Manajemen Pemasaran Syariah 

Manajemen merupakan suatu kepentingan dari kebutuhan manusia 

untuk memudahkan pencapaian tujuan dalam berorganisasi. Dalam 

pengelolaan diperlukan adanya manajemen, baik dalam hal sarana, prasarana, 

waktu, SDM, metode, dan lain sebagainya.8 

Manajemen pemasaran merupakan suatu bentuk analisis, perencanaan, 

implementasi, dan pengendalian dari beberapa program yang diatur untuk 

menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang bermanfaat 

dengan pembeli untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi.9 

Sedangkan, pemasaran dalam pandangan Islam merupakan suatu 

penerapan disilin strategi yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. 

Menurut pakar di bidang pemasaran dan syariah, yaitu Hermawan Kertajaya 

dan Muhammad Syakir Sula mendifinisikan pemasaran syariah sebagai 

berikut: 

                                                             

7 Wikipedia, diakses pada tanggal 15 Juli 2018 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Model. 
8 Veithzal Rivai,  Islamic Manajement: Meraih Sukses melalui Praktik Manajemen Gaya 

Rasulullah secara Istiqamah (Yogyakarta: BPFE, 2013), hal. 8. 
9 M. Fuad, dkk., Pengantar Bisnis (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 124. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Maket&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Prototipe
https://id.wikipedia.org/wiki/Citra
https://id.wikipedia.org/wiki/Rumus
https://id.wikipedia.org/wiki/Rumus
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“Sharia Marketing is a strategic business discipline that directs the 
process of creating, offering, and changing value from one initiatorto 
its stakeholders, and the whole process should be in aaccordance with 
muamalah principles in Islam”10 
 
Pengertian dari pemasaran syariah di atas yaitu: pemasaran syariah 

adalah sebuah disiplin stategis yang mengarahkan proses penciptaan, 

penawaran, dan perubahan values dari satu inisiator kepada stakeholder-nya, 

yang mana daam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-

prinsip muamalah Islami.11 

Pelaku pemasaran menggunakan berbagai macam alat guna 

mendukung programnya, demi memperoleh respon dari pasar sasaran. Alat 

tersebut yang kemudian disebut dengan marketing mix atau bauran 

pemasaran. Jika pada konvensional terdapat 7 unsur, menurut Abdullah et al 

(2013) terdapat 10 unsur bauran pemasaran dalam Islam diantaranya:12 

                                                             

10Purwaningtiyas, Strategi Pemasaran dalam Islam (Surabaya: UIN Surabaya, 2009), 19. 
11Purwaningtiyas, Strategi Pemasaran dalam Islam (Surabaya: UIN Surabaya, 2009), 19. 
12Nur Asnani dan M. Asnan Fanani, Pemasaran Syariah: Teori, Filosofi, dan Isu-isu 

Kontemporer(Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 162. 
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Gambar 2.1 

Bauran Pemasaran Syariah 

a. Product (produk): barang/jasa yang dipasarkan untuk memenuhi 

permintaan konsumen. Produk/jasa yang dipasarkan harus memenuhi 

ketentuan diantaranya: 

1) Halal, tidak menyebabkan kerusakan pikiran dalam bentuk 

apapun. 

2) Harus dalam kepemilikan sebenarnya. 

3) Harus diserahkan secarajelas. 

4) Objek yang dijual harus ditentukan secara tepat kuantitas dan 

kualitasnya. 
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b. Price (Harga): bagaimana strategi dalam penentuan harga. Kebijakan 

penentuan harga dalam Islam adalah dilarangnya praktik riba, 

termasuk bunga. 

c. Place (Tempat): dapat diartikan sebagai distribusi dan tempat usaha 

yang menentukan keberhasilan strategi pemasaran secara efektif.  

d. Promotion (promosi): upaya untuk memperkenalkan dan menawarkan 

produk kepada konsumen. Aturan promosi produk dalam Islam adalah 

tidak dibenarkannya melakukan penipuan, baik perilaku maupun 

perkataan. Etika pemasaran syariah diantaranya: 

1) Menghindari iklan palsu dan menyesatkan. 

2) Penolakan terhadap praktik manipulasi atau taktik penjualan yang 

menyesatkan. 

3) Menghindari promosi penjualan yang menggunakan penipuan.13 

e. People (Manusia): diantaranya adalah produsen dan konsumen. Sabda 

Rasulullah saw. yang telah diriwatkan oleh Bukhari, menjadi landasan 

bagi produsen sebagai berikut: 

1) Menghindari produk dan jasa secara tegas dilarang dalam Islam. 

2) Menghindari barang yang sifatnya ragu-ragu. 

3) Jujur dalam membeli dan menjual. 

4) Menghindari kegiatan penipuan. 

5) Menghindari adanya unsur spekulasi (al-gharar). 

                                                             

13Nur Asnani dan M. Asnan Fanani, Pemasaran Syariah: Teori, Filosofi, dan Isu-isu 
Kontemporer(Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 164-168. 
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f. Process (Proses): bagaimana produk atau jasa disajikan sampai pada 

pengguna akhir. 

g. Phisical Evidence (Bukti fisik): menurut Abuznaid, bukti fisik 

tersebut berupa segala hal yang dapat terlihat secara fisik yang 

berkaitan dengan perusahaan tersebut, seperti lingkungan sekitar, tata 

letak, laporan, brosur, dan lain sebagainya. 

h. Promise (Janji): menepati janji merupakan suatu kewajiban. Dengan 

janji yang selalu dipegang, dijaga, dohormati oleh seorang marketer 

maka dapat mempererat hubungan dari kedua belah pihak. 

i. Pantience (Sabar): sabar dalam praktik pemasaran berupa teliti dalam 

menangani pelanggan, melayani permintaan pelanggan, bersahabat 

dalam menyampaikan informasi. 

j. Customer centrism (Pelayanan): pelayanan merupakan prioritas utama 

agar konsumen menerima sesuai dengan apa yang diinginkannya.14 

Terdapat beberapa unsur-unsur promosi yang diungkapkan oleh Philip 

Kotler dan Gary Amstrong (1991:432), iklan, promosi penjualan, hubungan 

masyarakat (membangun hubungan baik dengan relasi perusahaan), dan 

penjualan pribadi.15 

 

 

                                                             

14Nur Asnani dan M. Asnan Fanani, Pemasaran Syariah: Teori, Filosofi, dan Isu-isu 
Kontemporer(Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 170-173. 
 15 Abdul Manap, Revolusi Manajemen Pemasaran (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), 
303-304. 
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3. Pengertian dan ruang lingkup fundraising 

Fundraising atau penggalangan dana (juga dikenal sebagai 

“pembelian”) adalah proses mengumpulkan sumbangan sukarela dalam 

bentuk uang atau sumbangan lainnya, dengan meminta sumbangan dari 

individu, bisnis, yayasan amal, atau lembaga pemerintah. 

Substansi dari fundraising dapat diringkas kepada tiga hal, yaitu: 

motivasi, program, dan metode.Pertama yaitu motivasi,  yang merupakan 

serangkaian pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan dan alasan-alasan yang 

mendorong calon donatur untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Kedua, 

adalah program lembaga, yaitu kegiatan dari implementasi visi dan misi 

lembaga yang jelas sehingga masyarakat yang mampu tergerak untuk 

melakukan pendonoran atau yang terkait dengan hal tersebut. Ketiga, adalah 

metode fundraising, yaitu pola, bentuk, ataupun cara-cara yang dilakukan 

oleh pihak lembaga dalam rangka menggalang dana dari masyarakat. Metode 

fundraising harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan 

dan manfaat lebih bagi masyarakat penerima maupun donatur.16 

Sedangkan, manajemen fundraising pada organisasi non-profit 

merupakan manajemen yang diterapkan pada sebuah organisasi atau 

perusahaan, yang menekankan pada kerja pelayanan sosial dengan tidak 

bermaksud untuk menarik keuntungan yang bernilai bisnis dari usaha yang 

dilakukan. 

                                                             

16Miftahul Huda, “Model ManajemenFundraising Wakaf pada Yayasan Dana Sosial al-
Falah Surabaya,”Justitia Islamica, Vol. 9, No. 2, (Desember, 2012). 
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Donatur memiliki peran penting dalam menghidupi organisasi 

pengelolaan dana. Oleh sebab itu, peran sebuah organisasi dalam 

menjalankan fundraising sangat penting. Berapapun dana yang dibutuhkan, 

besar maupun kecil, akan sangat berarti bagi kelangsungan hidup lembaga. 

Fundraising tidak indentik hanya dengan uang semata, ruang 

lingkupanya sangat luas dan mendalam, pengaruhnya sangat begitu berarti 

bagi eksistensi serta pertumbuhan organisasi nirlaba. Oleh sebab itu, tidak 

begitu mudah untuk memahami ruang lingkup dari pada fundraising. Untuk 

memahaminya terlebih dahulu dibutuhkan pemahaman tentang substansi dari 

pada fundraising tersebut.17 

4. Tujuan fundraising 

Tujuan fundraising diantaranya: 

a. Menggalang dana. Dalam penggalangan dana ini merupakan tujuan 

fundraising yang paling mendasar. Termasuk dalam pengertian dana 

adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Bahkan, dapat 

dikatakan bahwa aktivitas fundraising yang tidak menghasilkan dana 

sama sekali adalah fundraising yang gagal meskipun memiliki bentuk 

keberhasilan lainnya. Karena, pada akhirnya jikafundraising tersebut 

tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya yang dihasilkan.  

                                                             

17N. Afifah, “Strategi fundariasing program pemberdayaan ekonomi (senyum mandiri) 
pada Rumah zakat” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2011). 
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b. Memperbanyak atau menggalang donatur. Organisasi non-profit yang 

melakukan fundraising harus terus menambah jumlah donaturnya. 

Untuk menambah jumlah donasi, maka terdapat dua cara yang dapat 

ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap donatur atau menambah 

jumlah donatur pada setiap donatur yang mendonasikan dana yang 

tetap sama.  

c. Meningkatkan atau membangun citra lembaga. Aktivitas fundraising 

yang dilakukan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM), baik 

langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra 

lembaga. Fundraising merupakan garda terdepan yang menyampakan 

informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil dari informasi 

dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak 

khalayak. Citra tersebut dapat bersifat positif maupun negatif. Jika 

yang ditunjukkan adalah citra yang positif, maka dukungan dan 

simpati akan mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga, dan 

dengan kemudian tidak ada lagi kesulitan dalam mencari donatur, 

karena dengan sendirinya donasi akan diberikan kepada lembaga. 

Demikian pula halnya dengan kepercayaan, dengan citra yang baik 

akan sangat mudah sekali mempengaruhi masyarakat untuk 

memberikan donasi kepada lembaga.18 

                                                             

18N. Afifah, “Strategi fundariasing program pemberdayaan ekonomi (senyum mandiri) 
pada Rumah zakat” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2011). 
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d. Menggalang simpatisan/relasi dan pendukung. Kadangakala terdapat 

seseorang atau kelompok yangtelah berinteraksi dengan aktivitas 

fundraising yang dilakuakan oleh sebuah organisasi pengelola zakat 

atau lembaga swadaya masyarakat. Mereka mempunyai kesan positif 

dan bersimpati terhadap lembaga tersebut. akan tetapi pada saat itu 

mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberikan dana kepada 

lembaga tersebut sebagai donasi karena ketidakmampuan mereka. 

Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung 

lembaga meskipun tidak menjadi donatur.  

e. Meningkatkan kepuasan donatur. Tujuan ini adalah tujuan yang 

tertinggi dan bernilai untuk jangka panjang, meskipun dalam 

pelaksanaan kegiatannnya secara teknis dilakukan sehari-hari.19 

5. Model fundraising 

Model fundraising dapat dibagi menjadi dua, yaitu direct fundraising 

dan indirect fundraising. Direct fundraising ini merupakan model yang 

menggunakan beberapa teknik atau metode yang melibatkan partisipasi 

donatur secara langsung, yang mana proses interaksi dan daya akomodasi 

terhadap respon donatur dapat langsung dilaksanakan. Dalam hal ini, apabila 

donatur memiliki keinginan untuk melakukan donasi setelah melakukan 

sosialisasi dari fundraiser lembaga, maka dapat segera melakuakn dengan 

mudah serta semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakuakn 

                                                             

19N. Afifah, “Strategi fundariasing program pemberdayaan ekonomi (senyum mandiri) 
pada Rumah zakat” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2011). 
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donasi telah tersedia. Sebagai contoh dari model tersebut adalah Direct Mail, 

Direct Advertising, dan Telefundraising.  

Indirect fundraising merukapan kebalikan dari direct fundraisng, yaitu 

suatu model yang menggunakan beberapa teknik atau metode yang tidak 

melibatkan partisipasi donatur secara langsung, yang mana dengan tidak 

dilakukan dengan memberikan akomodasi secara langsung terhadap doantur. 

Dalam model ini misalnya dapat dilakukan dengan metode promosi, yang 

mengarah pada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk 

transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari model tersebut adalah: 

Advertorial, Image Compaign, dan penyelenggaraan Event, melalui perantara, 

menjalin relasi, melalui referensi, dan media para tokoh.20 

6. Definisi, Syarat dan Rukun Wakaf  

Kata wakaf berasal dari bahasa arab yaitu waqafa yang memiliki arti 

menghentikan atau menahan. Pengertian menahan (sesuatu) jika dihubungkan 

dengan harta kekayaan, berarti menahan suatu benda untuk diambil 

manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. Terdapat beberapa ayat yang 

dapandang oleh ahli untuk dijadikan sebagai landasan wakaf, salah satunya 

pada surah Ali Imran ayat 92:21 

ا تُِحبُّْوَن, َوَما تُْنِفقُْوا ِمْن َشْيٍء فَِانَّ هللاَ بِھ  لَْن تَنَالُوا الْبِرَّ َحتى تُْنِفقُْوا ِممَّ

 َعِلْیٌم.
                                                             

20 Murtadho Ridwan, “Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Desa 
Wonoketingal Karangayar Demak”. Sekolah Tinggi Negeri Islam (STAIN) Kudus. Jurnal 
Penelitian, Vol. 10, No. 2 (2016). 

21 Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf(Jakarta: UI-Press, 
1988), 80. 
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Artinya: 

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu 

menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu 

infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”22 

Ayat di atas menjelaskan Allah menyatakan bahwa manusia tidak 

akan memperoleh kebaikan, kecuali jika ia menyedekahkan sebagian dari 

harta yang disenanginya (pada orang lain).23 

Prinsip dalam manajemen wakaf menyatakan, bahwa manfaat dari 

wakaf harus tetap mengalir, sesuai dengan hadist Nabi Saw. “Tahan pokok 

dan sedekahkan hasilnya”. Ini berarti pengelolaan wakaf uang harus dalam 

bentuk produktif. Wakaf seharusnya selalu melibatkan proses pertumbuhan 

aset dan pertambahan nilai. Dengan kata lain, aset dari wakaf tersebut harus 

berputar, produktif, menghasilkan surplus, dan manfaatnya terus dapat 

dialirkan tanpa mengurangi aset sehingga aset wakaf tersebut tidak 

mengalami penyusutan nilai akibat inflasi, masih dapat diperbarui kembali 

dari surplusnya.24 

Di dalam perwakafan, pengelola wakaf atau disebut juga dengan 

nazhir tersebut sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan 

tugasnya. Manajemen tersebut digunakan untuk mengatur kegiatan 

                                                             

22QS. Ali Imran [3]: 92 
23Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Jakarta: UI-Press, 

1988),80. 
24Rozalinda, Manajemen Wakaf produktif(Jakarta: Rajawali Pers, 2015),71-72. 
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pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf uang, serta menjaga hubungan baik 

antara nazhir, wakif(orang yang mewakafkan), dan masyarakat. 

Syarat wakaf ini bersifat umum, diantaranya adalah: 

a. Tidak adanya batasan waktu tertentu pada wakaf. 

b. Tujuan wakaf harus jelas. 

c. Setelah dinyatakan oleh yangmewakafkan, maka wakaf harus segera 

dilaksanakan. 

d. Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak 

khiyar. 

Sedangkan Rukun-rukun dalam wakaf diantaranya: 

a. Wakif (orang yang berwakaf) 

b. Mauquf (harta yang diwakafkan) 

c. Mauquf ‘alaih (tujuan wakaf) 

d. Shighat wakaf (pernyataan wakaf)25 

7. Undang-Undang Wakaf 

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang baru  

pada tahun 2004 yang berkaitan dengan perwakafan di Indonesia. Undang-

undang ini menjelaskan secara rinci tata cara pendaftaran harta wakaf, hak, 

dan kewajiban pengelola harta wakaf, pola pengembangan harta benda wakaf, 

dan organisasi wakaf di Indonesia. 

 

 
                                                             

25Hendi Suhendi, Fiqh Mua’amalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 242-243. 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 41 TAHUN 2004 

TENTANG 
WAKAF 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang :  a. bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki 

Potensidan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan 

efisien untukkepentingan ibadah dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum; 

b. bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lamahidup 

dandilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum 

lengkap sertamasih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-

undangan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a danhuruf b, dipandang perlu membentuk Undang-Undang 

tentang Wakaf; 

Mengingat :  Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 29, dan Pasal 33 Undang-Undang 

DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Dengan persetujuan bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF. 
 

 
 
 



26 

 

 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

a. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau 

menyerahkan sebagianharta benda miliknya untuk dimanfaatkan 

selamanya atau untuk jangka waktu tertentusesuai dengan kepentingannya 

guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umummenurut syariah. 

b. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. 

c. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara 

lisan dan/atautulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda 

miliknya. 

d. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk 

dikelola dandikembangkan sesuai dengan peruntukannya. 

e. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama 

dan/atau manfaatjangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut 

syariah yang diwakafkan olehWakif. 

f. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah 

pejabatberwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar 

wakaf. 

g. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk 

mengembangkan perwakafandi Indonesia. 

h. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

terdiri atasPresiden beserta para menteri. 
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i. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama. 

BAB II 
DASAR-DASAR WAKAF 

Bagian Pertama 
Umum 

 
Pasal 2 

Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah. 

Pasal 3 

Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. 

Bagian Kedua 
Tujuan dan Fungsi Wakaf 

Pasal 4 

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. 

Pasal 5 

Wakaf berfungsi mewujudkanpotensi dan manfaat ekonomis harta benda 

wakafuntukkepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. 

Bagian Ketiga 
Unsur Wakaf 

 
Pasal 6 

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: 

a. Wakif; 

b. Nazhir; 

c. Harta Benda Wakaf; 

d. Ikrar Wakaf; 

e. peruntukan harta benda wakaf; 

f. jangka waktu wakaf. 
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Bagian Keempat 
Wakif 

Pasal 7 

Wakif meliputi: 

a. perseorangan; 

b. organisasi; 

c. badan hukum. 

Pasal 8 

(1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya 

dapatmelakukanwakaf apabila memenuhi persyaratan: 

a. dewasa; 

b. berakal sehat; 

c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan 

d. pemilik sah harta benda wakaf. 

(2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya 

dapatmelakukanwakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk 

mewakafkan harta benda wakaf milikorganisasi sesuai dengan anggaran dasar 

organisasi yang bersangkutan. 

(3) Wakif  badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c 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. 
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Bagian Kelima 
Nazhir 

 
Pasal 9 

Nazhir meliputi: 

a. perseorangan; 

b. organisasi; atau 

c. badan hukum. 

Pasal 10 

(1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat 

menjadi Nazhirapabila memenuhi persyaratan : 

a. warga negara Indonesia; 

b. beragama Islam; 

c. dewasa; 

d. amanah; 

e. mampu secara jasmani dan rohani; dan 

f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. 

(2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi 

Nazhirapabila memenuhi persyaratan: 

a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir 

perseorangansebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan 

b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, 

dan/ataukeagamaan Islam. 

(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat 

menjadi Nazhirapabila memenuhi persyaratan : 
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a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir 

perseorangansebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan 

b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan 

perundang-undanganyang berlaku; dan 

c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, 

pendidikan,kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. 

Pasal 11 
Nazhir mempunyai tugas : 

a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; 

b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, 

fungsi, danperuntukannya; 

c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; 

d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. 

Pasal 12 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir 

dapatmenerimaimbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan 

harta benda wakaf yangbesarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). 

Pasal 13 
 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 

Nazhirmemperolehpembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. 

Pasal 14 

(1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir 

harus terdaftarpada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. 
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

9,Pasal 10,Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

Bagian Keenam 
Harta Benda Wakaf 

 
Pasal 15 

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh 

Wakif secarasah. 

Pasal 16 

(1) Harta benda wakaf terdiri dari : 

a. benda tidak bergerak; dan 

b. benda bergerak. 

(2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : 

a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlakubaik yang sudah maupun yang belum terdaftar; 

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

dimaksud padahuruf a; 

c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; 

d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundanganyang berlaku; 

e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan 

perundangundanganyang berlaku. 

(3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta 

benda yangtidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi : 
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a. uang; 

b. logam mulia; 

c. surat berharga; 

d. kendaraan; 

e. hak atas kekayaan intelektual; 

f. hak sewa; dan 

g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan 

perundang-undanganyang berlaku. 

Bagian Ketujuh 
Ikrar Wakaf 

 
Pasal 17 

 
(1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW 

dengan disaksikanoleh 2 (dua) orang saksi. 

(2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan 

dan/atau tulisanserta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. 

Pasal 18 

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat 

hadir dalampelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, 

Wakif dapat menunjukkuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) 

orang saksi. 

Pasal 19 

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan 

suratdan/ataubukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. 
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Pasal 20 

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan: 

a. dewasa; 

b. beragama Islam; 

c. berakal sehat; 

d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. 

Pasal 21 

(1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf. 

(2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat : 

a. nama dan identitas Wakif; 

b. nama dan identitas Nazhir; 

c. data dan keterangan harta benda wakaf; 

d. peruntukan harta benda wakaf; 

e. jangka waktu wakaf. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2)diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Bagian Kedelapan 
Peruntukan Harta Benda Wakaf 

 
Pasal 22 

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya 

dapatdiperuntukan bagi: 

a. sarana dan kegiatan ibadah; 

b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; 

c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; 
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d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau 

e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan 

syariah danperaturan perundang-undangan. 

Pasal 23 
 

(1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

22 dilakukanoleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf. 

(2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir 

dapatmenetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan 

tujuan danfungsi wakaf. 

Bagian Kesembilan 
Wakaf dengan Wasiat 

 
Pasal 24 

Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya 

dapatdilakukan apabiladisaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang 

memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 20. 

Pasal 25 

Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak 1/3 

(satupertiga) darijumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, 

kecuali dengan persetujuanseluruh ahli waris. 

Pasal 26 

(1) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat 

yangbersangkutan meninggal dunia. 

(2) Penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai kuasa 

wakif. 
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(3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilaksanakansesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam Undang-

Undang ini. 

Pasal 27 

Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, 

ataspermintaanpihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan 

penerima wasiat yangbersangkutan untuk melaksanakan wasiat. 

Bagian Kesepuluh 
Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang 

 
Pasal 28 

 
Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan 

syariahyang ditunjuk oleh Menteri. 

Pasal 29 

(1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 

dilaksanakanoleh Wakif dengan pernyataan kehendakWakif yang dilakukan 

secara tertulis. 

(2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diterbitkandalam bentuk sertifikat wakaf uang. 

(3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan 

disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir 

sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. 
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Pasal 30 

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf 

berupa uangkepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak 

diterbitkannya Sertifikat WakafUang. 

Pasal 31 

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana 

dimaksuddalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

BAB III 
PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF 

 
Pasal 32 

 
PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang 

berwenangpaling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. 

Pasal 33 

Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, 

PPAIWmenyerahkan: 

a. salinan akta ikrar wakaf; 

b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya. 

Pasal 34 
 

Instansi yang berwenang menerbitkan buktipendaftaran harta benda wakaf. 

Pasal 35 

Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

34disampaikan olehPPAIW kepada Nazhir. 
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Pasal 36 

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir melalui 

PPAIWmendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf 

Indonesia atas hartabenda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu 

sesuai dengan ketentuan yangberlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda 

wakaf. 

Pasal 37 

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta 

benda wakaf. 

Pasal 38 

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta 

benda wakafyang telah terdaftar. 

Pasal 39 

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman 

harta bendawakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

BAB IV 
PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF 

 
Pasal 40 

 
Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: 

a. dijadikan jaminan; 

b. disita; 

c. dihibahkan; 

d. dijual; 

e. diwariskan; 
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f. ditukar; atau 

g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. 

Pasal 41 
 

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila 

harta bendawakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum 

sesuai dengan rencanaumum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yangberlaku dan tidak bertentangan dengan 

syariah. 

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 

dapatdilakukan setelahmemperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan 

Badan Wakaf Indonesia. 

(3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan 

pengecualiansebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta 

benda yang manfaat dannilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta 

benda wakaf semula. 

(4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana 

dimaksud pada ayat(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah. 

BAB V 
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF 

 
Pasal 42 

 
Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan 

tujuan, fungsi,dan peruntukannya. 
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Pasal 43 

(1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana 

dimaksuddalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. 

(2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1)dilakukan secara produktif. 

(3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud 

pada ayat(1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah. 

Pasal 44 
 

(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang 

melakukanperubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin 

tertulis dari Badan WakafIndonesia. 

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta 

benda wakafernyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang 

dinyatakan dalam ikrarwakaf. 

Pasal 45 
 

(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir 

diberhentikan dandiganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang 

bersangkutan : 

a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan; 

b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yangberlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum; 

c. atas permintaan sendiri; 
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d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar 

ketentuan larangandalam pengelolaan dan pengembangan harta benda 

wakaf sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hokumtetap. 

(2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakanoleh Badan Wakaf Indonesia. 

(3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh 

Nazhir lain karenapemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan 

tetap memperhatikanperuntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan 

serta fungsi wakaf. 

Pasal 46 
 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda 

wakafsebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 

diatur denganPeraturan Pemerintah. 

BAB VI 
BADAN WAKAF INDONESIA 

Bagian Pertama 
Kedudukan dan Tugas 

 
Pasal 47 

 
(1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, 

dibentuk BadanWakaf Indonesia. 

(2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan 

tugasnya. 
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Pasal 48 
 
Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dandapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota 

sesuai dengan kebutuhan. 

Pasal 49 
 

(1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang: 

a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan 

mengembangkan hartabenda wakaf; 

b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala 

nasional daninternasional; 

c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan 

status hartabenda wakaf; 

d. memberhentikan dan mengganti Nazhir; 

e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; 

f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam 

penyusunan kebijakandi bidang perwakafan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan 

Wakaf Indonesiadapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat 

maupun Daerah, organisasimasyarakat, para ahli, badan internasional, dan 

pihak lain yang dipandang perlu. 
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Pasal 50 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf 

Indonesiamemperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama 

Indonesia. 

Bagian Kedua 
Organisasi 

 
Pasal 51 

(1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan 

Pertimbangan. 

(2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur 

pelaksana tugasBadan Wakaf Indonesia. 

(3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur 

pengawaspelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia. 

Pasal 52 

(1) Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia 

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) 

orang Ketua dan 2 (dua)orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para 

anggota. 

(2) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan 

Pertimbangan BadanWakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh para anggota. 
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Bagian Ketiga 
Anggota 

 
Pasal 53 

 
Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua 

puluh)orang danpaling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur 

masyarakat. 

Pasal 54 

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon 

anggota harusmemenuhi persyaratan : 

a. warga negara Indonesia; 

b. beragama Islam; 

c. dewasa; 

d. amanah; 

e. mampu secara jasmani dan rohani; 

f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; 

g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang 

perwakafandan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan 

h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan 

nasional. 

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai 

persyaratanlain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan 

oleh Badan WakafIndonesia. 
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Bagian Keempat 
Pengangkatan dan Pemberhentian 

 
Pasal 55 

 
(1) Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh 

Presiden. 

(2) Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan 

diberhentikanoleh Badan Wakaf Indonesia. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian 

anggotasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan 

peraturan Badan WakafIndonesia. 

Pasal 56 
 

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 

(tiga)tahun dandapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 

Pasal 57 

(1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia 

diusulkan kepadaPresiden oleh Menteri. 

(2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada 

Presiden untukselanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf 

Indonesiasebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf 

Indonesia, yangpelaksanaannya terbuka untuk umum. 

Pasal 58 

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa 

jabatan diaturoleh Badan Wakaf Indonesia. 
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Bagian Kelima 
Pembiayaan 

 
Pasal 59 

 
Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib 

membantu biayaoperasional. 

Bagian Keenam 
Ketentuan Pelaksanaan 

 
Pasal 60 

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan, 

dan tata carapemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata kerja Badan 

Wakaf Indonesia diaturoleh Badan Wakaf Indonesia. 

Bagian Ketujuh 
Pertanggungjawaban 

 
Pasal 61 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan 

melalui laporantahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan 

disampaikan kepada Menteri. 

(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada 

masyarakat. 

BAB VII 
PENYELESAIAN SENGKETA 

 
Pasal 62 

(1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk 
mencapaimufakat. 

(2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
berhasil,sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau 
pengadilan. 
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BAB VIII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 
Pasal 63 

 
(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

wakaf untukmewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. 

(2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Menterimengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia. 

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilakukandengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama 

Indonesia. 

Pasal 64 

Dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan 

kerja samadengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak 

lain yang dipandangperlu. 

Pasal 65 

Dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik. 

Pasal 66 

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Menteri 

dan BadanWakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan 

Pasal 65 diatur denganPeraturan Pemerintah. 
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BAB IX 
KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF 

Bagian Pertama 
Ketentuan Pidana 

 
Pasal 67 

 
(1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, 

mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda 

wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau 

tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 

(lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah). 

(2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf 

tanpa izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 4(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 

400.000.000,00 (empat ratus jutarupiah). 

(3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas 

hasilpengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang 

ditentukansebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 3(tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 

300.000.000,00 (tiga ratus jutarupiah). 
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Bagian Kedua 
Sanksi Administratif 

 
Pasal 68 

 
(1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak 

didaftarkannyaharta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW 

sebagaimana dimaksuddalam Pasal 30 dan Pasal 32. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi 

lembagakeuangan syariah; 

c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif 

sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

BAB X 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 69 

 
(1) Dengan berlakunya Undang-Undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan 

ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku sebelum 

diundangkannya Undang-Undangini, dinyatakan sah sebagai wakaf menurut 

Undang-Undang ini. 

(2) Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan 

diumumkan palinglama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. 
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Pasal 70 

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan 

masih tetapberlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan 

peraturan yang baruberdasarkan Undang-Undang ini. 

BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 71 

 
(1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

UndangUndang inidengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia. 

(3) Disahkan di Jakartapada tanggal 27 Oktober 2004PRESIDEN 

REPUBLIKINDONESIA,ttd.DR. H. SUSILO BAMBANG 

YUDHOYONODiundangkan di Jakartapada tanggal 27 Oktober 

2004MENTERI SEKRETARIS NEGARAREPUBLIK 

INDONESIA,ttd.PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRALEMBARAN 

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 159 

Hadirnya Undang-Undang perwakafan ini berdasarkan beberapa 

pertimbangan, sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan UU Nomor 41 

tahun 2004 bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 antara lain 

adalah memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mencapai tujuan 
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tersebut, perlu diusahakan menggali dan mengembangkan potensi yang 

terdapat dalam lembaga keagamaan yang memiliki manfaat ekonomi.26 

Ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan Syariah dan peraturan 

perundang-undangan diantumkan kembali dalam undang-undang ini, akan 

tetapi terdapat berbagai pokok pengaturan yang baru diantaranya:27 

a. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna 

melindungi benda wakaf, andministrasi wakaf guna melindungi benda 

wakaf, Undang-undang ini menegaskan bahwa sahnya perbuatan 

hukum wakaf wajib di daftarkan dan diumumkan yang pelaksanaannya 

dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus 

dilaksanakan. 

b. Wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa benda 

wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam 

mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, 

dan benda bergerak lainnya. Untuk benda bergerak berupa uang, wakif 

dapat mewakifkan langsung melalui Lembaga Keuangan Syariah. 

c. Peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana 

ibadah dan sosial, melainkan diarahkan pula untuk memajukan 

kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat 

eknomi benda wakaf. 

                                                             

26Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diakses 
pada tanggal 24 Juli 2018, pukul 18.00 dari https://kemenag.go.id  

27Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia(Ciputat: Ciputat Press, 2005), 98. 
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d. Untuk mengamankan benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga 

yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan profesional 

nazhir. 

e. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap nazhir, melaukan 

pengelolaan dan pengembangan benda wakaf berskala Internasional, 

memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status benda 

wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah 

dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. 

Seorang nazhir, dalam undang-undang ini mempunyai tugas, hak, dan 

kewajiban yang jelas. Seperti yang dijelaskan pada pasal 11, bahwa nazhir 

memiliki tugas:28 

a. Melakukan pengadministrasian benda wakaf. 

b. Mengelola dan mengembangkan benda wkaaf sesuai dengan tujuan 

dan fungsi wakaf. 

c. Melaporkan pelasanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. 

Berdasarkan tugas tersebut, maka nazhir berhak menerima imbalan 

yang sesuai dengan usahanya sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 12 

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, yaitu dalam Pasal 11. Nazhir dapat 

menerima fasilitas dan/atau penghasilan atas hasil pengelolaan dan 

pengembangan benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh 

persen). 

 
                                                             

28Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia (Ciputat: Ciputat Press, 2005), 102 



52 

 

 

 

C. Kerangka Pikir 

Manajemen pemasaran syariah sangat penting bagi lembaga 

fundraising dalam memperoleh dana untuk kepentingan lembaga tersebut. 

Menerapkan manajemen pemasaran syariah yang efektif, dapat berdampak 

baik bagi lembaga fundraising, khususnya pada beberapa produk fundraising 

yang kurang diminati oleh masyarakat. Salah satu lembaga fundraising 

tersebut adalah yayasan pendidikan, seperti yayasan pendidikan Islami yaitu 

pondok pesantren. Dalam hal ini, lokasi penelitian yang di ambil adalah 

Yayasan Pondok Pesantren As-Salam, yang terletak pada Desa Arya 

Kemuning, Kecamatan Barong-Tongkok, Kabupaten Kutai-Barat, 

Kalimantan Timur. Sehingga, muncullah kerangka pikir dari penelitian 

sebagai berikut:  
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Gambar 2.2 

Kerangka Pikir 

Penelitian dalam penulisan ini dilakukan di  Yayasan Pondok 

Pesantren As-Salam. Penelitian yang di ambil dari As-Salam tersebut 

mengenai Model Manajemen Pemasaran Syariah Fundraising yang di 

dalamnya terdapat dua  model yaitu directfundraising dan indirect 

fundraising. Dari kedua model tersebut, diterapkan pada fundraising atau 

penggalanganan dana wakaf. 
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