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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

Transliterasi Arab-Indonesia IAIN Kendari  sebagai berikut: 

Indonesia Arab Indonesia Arab No. 

t} 1 ا ’ غ 

z} ظ B 2 ة 

 3 ت T ع ،

Gh ؽ Th 4 خ 

F ف J 5 ج 

Q ق h} 6 ح 

K ك Kh 7 ر 

L ه D 8 د 

M ً Dh 9 ر 

N ُ R 10 س 

W ٗ Z 11 ص 

H ٕ S 12 ط 

 13 ػ Sh ء ’

Y ي s} 14 ص 

 ٗdan ي   , ا   Bacaan maad 

panjang a>,  >i dan 

ū 

d} 15 ض 
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KATA PENGANTAR 

 

Buku ini hadir kesan mendalam, bahwa selama ini kajian tentang wakaf telah banyak 

dilakukan para ahli ekonomi Islam, namun belum menyentuh pada rana model 

pengembangan aset wakaf dalam membangun ekonomi umat secara makro. Studi-studi yang 

pernah dilakukan belum memperlihatkan pada aspek pengembangan bidang ekonomi yang 

dapat mendorong aktifitas usaha yang lebih luas. Karena itu, buku ini muncul hendak 

menerobos sekat-sekat yang membelenggu, dan memberikan solusi melalui upaya 

pengembangan bidang ekonomi yang lebih nyata dirasakan oleh masyarakat pada lokus 

kajian lapangan. Pilihan judul buku seperti di halaman muka, hadir ke-permukaan tidak 

datang secara tiba-tiba, melainkan didasari oleh kondisi sosial ekonomi yang 

memprihatinkan, terutama pada sumber aset wakaf yang belum dikelola dan dikembangkan 

secara maksimal. Banyak wacana dan gagasan  di kalangan para akademisi baik perguruan 

tinggi negeri, maupun swasta yang maju terkait dengan pengelolaan wakaf, yang belum 

terimplementasi sesuai semangat pengembangan aset wakaf, sebagaimana yang diajarkan 

Nabi saw. menyingung target pengembangan aktifitas usaha. 

 Buku yang dirancang ini, tentu mengungkap berbagai kelebihan dan kekurangan 

tentang model pengembangan aset wakaf disetiap lokus daerah yang berbeda, terutama 

Indonesia bagian Timur Sulawesi Tenggara atau Kendari telah memiliki keunikan tersendiri, 

baik ditinjau dari aspek, manajemen atau implementasinya. Aset-aset benda wakaf  saat ini, 

telah banyak menjadi objek yang terus dikembangkan, sekaligus juga tidak jarang 

menimbulkan masalah dan gejolak dimasyarakat. Gugatan pengembangan dan pengelolaan  

aset wakaf saat ini cukup banyak dijumpai diberbagai daerah, hal ini terjadi disebabkan 

karena kurang adanya pembinaan, sosialisasi dan koordinasi antara instansi dengan pihak 

wakif yang memiliki ahli waris.
1
 Dalam rangka menuju perbaikan sistem kelembagaan wakaf 

yang lebih baik, tentu dibutuhkan perangkat, sistem dan manajemen yang memadahi guna 

menopang keberhasilan. Sebagian para pengelola wakaf di Sulawesi Tenggara, utamanya di 

Kota Kendari  ada yang optimis dengan berdirinya lembaga tersebut, dapat menyelesaikan 

berbagai persoalan harta wakaf baik dalam pengelolaan atau pemberdayaannya pada tingkat 

tatakelola, akuntabilitas dan pencapaian tujuan. Sedangkan sebagian para tokoh agama dan 

masyarakat ada yang pesimis bahwa pengelolaan aset wakaf produktif tidak berpengaruh 

pada aspek kemajuan, dan keberadaannya pun sering diabaikan, bahkan terkesan mandul dan 

tidak berwibawa dalam melakukan pengelolaan di  setiap unit atau badan wakaf lingkup 

Kementerian Agama, utamanya Kemenag Kota Kendari. 

                                                           
1
Tidak sedikit jumlahnya para ahli waris tidak segan-segan mengugat atau meminta kembali aset atau tanah 

wakaf,  yang dikelola para nazhir badan wakaf yang sudah diserahkan sekian tahun lamanya oleh  pihak wakif 

atau orang tua. Sabaruddin,  Ibrahim, Ishak, Wawancara asal Kendari, Konsel, Wakatobi, Buton, Maret-

Oktober, 2015-2017.   
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, menegaskan bahwa “model 

pengembangan aset wakaf dalam membangun ekonomi makro”, perspektif manajemen, 

sangat berguna untuk memahami model pengembangan dan pengelolaan aset wakaf, mulai 

dari tingkat perencanaan, pemanfaatan dan prinsip wakaf dalam membangun ekonomi umat 

secara lebih luas dapat terwujud. Dalam proses kerja nazhir wakaf  bertangung jawab dalam 

menjaga, merawat, mengelola dan mendorong pengembangan aset wakaf dalam bentuk 

aktifitas usaha. Menempatkan  manfaaat aset wakaf pada posisi pembagunan bidang ekonomi 

makro, adalah kunci keunggulan dalam memajukan kesejahteraan bersama. 

 

 

                                                                                                  Kendari, 17 Juli 2017 

                                                                           Penulis   

 

                                                                                            Muhammad Hadi 
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KATA  SAMBUTAN KETUA BWI KOTA  KENDARI 

 

Segala puji bagi Allah swt. atas rahmat karunia-Nya sehingga hasil penelitian yang berjudul 

“Model pengembangan aset wakaf dalam membangun ekonomi makro”, dapat diselesaikan. 

Penulis buku  ini menyadari masih ada kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis mengharap 

saran, masukan, kritikan demi kesempurnaan buku ini. Institut Agama Islam Negeri Kendari adalah 

salah satu perguruan tinggi yang mempunyai tugas mengemban Tridarma perguruan tinggi. Tridarma 

yang dimaksud adalah melaksanakan riset dan dan pengabdian kepada masyarakat. 

 Salah satu bentuk tridarma adalah mengemban visi-misi perguruan tinggi, melakukan 

penelitian dan melaksanakan civitas akademika, terutama bagi para dosen. Dosen yang terlibat dalam 

civitas akademik diharapkan mampu menulis karya, sebagai salah satu wujud untuk mengembangkan 

kreatifitas dan pengembangan diri dosen dalam bidang intelektual dan keilmuan terutama dalam 

bidang sosial budaya, ekonomi dan agama. Oleh karena itu penulis utamanya para dosen, tentu saja 

merupakan bagian dari tuntutan akademik yang diharapkan dapat membantu memecahkan masalah-

masalah sosial melalui tulisan dan karya, terlebih dilingkungan perguruan tinggi terkait. 

Sebagai ungkapan rasa terimakasih dengan selesainya karya buku ini, kami berharap bisa 

menjadi rujukan dan masukan yang sangat berarti bagi civitas akademika di lingkungan IAIN Kendari 

dan pengurus perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kendari. Selain itu buku ini, kiranya dapat 

menjadi referensi bagi para mahasiswa,  dosen dan penulis lain yang berkepentingan. Akhirnya besar 

harapan kami selanjutnya adalah agar setiap dosen sebagai kalangan intelektual dan ilmuan tak henti-

hentinya menumbuhkembangkan kreatifitas dan berupaya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan 

ilmiah terutama dibidang penulisan berbasis riset, sehingga dapat membantu menjawab masalah-

masalah keagamaan, sosial, ekonomi dan budaya maupun adat kebiasaan yang berkembang dalam 

masyarakat yang saat ini masih terus berlangsung, utamanya pengembangan aset wakaf. 

Kendari, 21 Mei  2017 

Ketua  Perwakilan  Badan Wakaf  Kota Kendari 

Sulawesi Tenggara 

 

 

Dr. Muh.  Hadi, MHI 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

   

 

A. Latar belakang  

Dalam ajaran agama Islam, wakaf merupakan tindakan tabarru‟ menahan asal benda dan 

mengembangkan  asetnya untuk mendatangkan manfaat ekonomi serta terwujudnya kesejahteraan.
2
 

Wakaf  sebagai instrumen ekonomi Islam, selama ini  belum dikelola secara maksimal, terutama di 

Indonesia. Padahal di sejumlah negara lain, seperti Mesir,  Saudi Arabia, Turki dan Bangladesh, 

wakaf telah dikembangkan sedemikian rupa, sehingga menjadi sumber pendanaan yang potensial bagi 

pengembangan ekonomi umat. Dalam kondisi ekonomi yang kurang stabil, krisis, terbelit utang yang 

membumbung, dan defisit keuangan angaran negara, seperti yang saat ini dialami bangsa Indonesia, 

maka pengembangan instrumen aset wakaf mutlak diupayakan.dalam rangka menyelamatkan badai 

krisis keuangan negara.
3
  Selain itu hasil pengembangan wakaf juga dapat digunakan untuk 

menyelamatkan masyarakat miskin, anak yatim, gelandangan, pengemis dan pedagang kaki lima. 

Oleh karena itu perlu ada kesunguhan bahwa harta wakaf itu adalah dana umat yang pemanfaatannya 

haruslah untuk kemaslahatan umat, bukan semata-mata kemaslahatan orang perorang, pengurus 

yayasan atau  para pejabat, dan bukan pula para wakil rakyat. Ketika berbicara mengenai umat tidak 

mustahil akan muncul beberapa perdebatan tentang definisi umat itu sendiri. Akan tetapi yang utama 

adalah bahwa harta wakaf haruslah jelas merupakan dana umat, bukan dana milik pengurusnya, yang 

pemanfaatannya haruslah mengarah kepada kemaslahatan umat secara umum.
4
 Dengan kata lain, 

umat Islam menjadi wajib untuk ikut memiliki, sekaligus dalam pengertian ikut memelihara, membela 

dan mengawasi pengunaannya. Jagan sampai terjadi sikap cuek terhadap dana umat tersebut, sehingga 

umat Islam merasa terpingirkan dari keberadaan dana itu, seperti yang terjadi selama ini dalam 

banyak kasus. 

Bermula dari permasalahan di atas, model pengelolaan aset wakaf di Kendari, khususnya 

tanah wakaf produktif masih mengalami kesenjangan yang cukup signifikan, jika dilihat dari fakta 

keberadaannya. Di Indonesia memang masih sedikit orang yang mewakafkan tanahnya dalam bentuk 

tanah produktif, sekalipun ada model pengelolaaan tanahnya masih memerlukan biaya yang 

                                                           
2
Muhammad Rawas Qal‟ah, Mausu‟ah Fiqh Umar  Ibn  al-Khathab , vol. 4 (Beirut: Dar al-Nafais, 

1989),877.  
3
Mustafa Edwin Nasution dkk, Pengenalan Eklusif ekonomi Islam, (Kencana, 2006), 214.  

4
Al-Anshari, Abū Yahya Zakariyah. Fath al-Wahab. vol. 1(Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 306. Dalam  

bab rukun wakaf  wajib hukum adanya empat syarat, ٲسمبّٔ اسثؼة ٍ٘ق٘ف ٍٗ٘ق٘ف ػئٍ ٗصٍغة ٗٗاقف. Lihat 

juga dalam kitab Asnal al-Mathalib juz 2. 



10 

 

 

 

jumlahnya tidak sedikit.  Atas dasar kenyataan itu kiranya sudah saatnya umat Islam Indonesia 

memikirkan cara mengelola tanah wakaf  yang berdaya produktif guna mendatangkan kemanfaatan 

pada semua pihak, baik bagi wakif maupun mauquf „alaih.
5
 Jenis harta wakaf yang dapat 

dikembangkan sesungguhnya jumlahnya banyak sekali, seperti gedung sewaan, tanah pertanian, 

perseroan, uang, dagang dan seterusnya.Universitas al-Azahar yang telah berdiri lebih dari seribu 

tahun lamanya, sampai sekarang masih dibiayai dengan hasil pengembangan harta wakaf, demikian 

juga para mahasiswa dari luar negeri yang belajar pada Universitas tersebut, diperoleh beasiswa dari 

hasil harta wakaf yang mencapai jumlah puluhan ribu mahasiswa.
6
 

Jika kita mencermati di negara-negara muslim di Timur Tengah, seperti Mesir, Arab Saudi, 

dan Yordania  harta wakaf di kelola oleh kementerian urusan wakaf, karena memiliki potensi yang 

cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7
 Selain dana wakaf untuk membagun 

madrasah, beasisiswa, penagulangan bencana dan membantu negara ketika terjadi krisis ekonomi. 

Berbeda di Indonesia tidak dibentuk kementrian urusan wakaf (wizaratul auqaf) yang menagani harta 

wakaf tersebut. Ini menandakan bahwa pemerintah kurang serius dalam mengelolah harta wakaf, 

senda dengan hal itu di Kendari mengalami hal yang serupa, meski telah di bentuk  undang-undang 

Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
8
 

 Pengembangan harta wakaf sesungguhnya bertujuan untuk kemaslahatan umum, yang 

meliputi program pendidikan, bangunan fisik atau untuk pemberdayaan ekonomi umat dan lain-lain.
9
 

Karena itu, pengelolaan harta wakaf perlu mendapat perhatian serius dari berbagai  kalangan baik 

pemerintah, tokoh masyarakat maupun ulama, khususnya aset tanah wakaf produktif strategis di Kota 

Kendari. Pengelolaan harta wakaf produktif, dimaksudkan dalam rangka pengembangan  harta wakaf 

pada khusunya di daerah Kendari, meskipun saat ini masih terkendala beberapa faktor diantaranya 

kuantitas dan kualitas mutu sumberdaya manusia dalam pelaksanan pengelolaan harta wakaf tersebut. 

Oleh karena itu melalui penelitian tentang pengelolaan tanah wakaf produktif, kiranya perlu dilakukan 

demi terealisasinya tujuan pengelolaan harta wakaf yang menyeluruh, misalnya dengan mendirikan 

institusi  perwakafan guna mewujudkan keadilan sosial, serta bertujuan untuk memecahkan 

permasalahan krisis perwakafan dalam kehidupan masyarakat muslim. Suksesnya pemberdayaan 

harta wakaf tergantung pada bagaimana manajemen harta wakaf dapat bersinergi atau pengelolaannya 

dikelola pada suatu organisasi atau lembaga yang telah dibentuk pemerintah saat ini. Pengelolaan 

tanah wakaf produktif bertujuan untuk menggarap, mengembangan dan memberdayakan harta wakaf 

                                                           
5
Nazaruddin Umar, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf  Produktif  Strategis di Indonesia, 

(Jakarta:  Departemen Agama RI,  2008), 83. 
6
Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, (Bandung: P.T Al-Ma‟arif, 1987), 22.  

7
Ahmad Rafiq,  Fiqh Kontekstual, (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2004), 336.  

8
Tholhah Hasan, Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia,  (Jakarta:  Badan  Wakaf Indonesia, 

2012), 3 
9
 Qodri Azizy, Membagun Fondasi Ekonomi Umat,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),124. 
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ke tingkat yang lebih baik dalam kehidupan masyarakat muslim. Dengan kata lain, pemgembangan 

aset wakaf tidak akan tercapai dengan hasil maksimal, tanpa melalui manajemen yang baik. 

Menajemen merupakan prasyarat bagi organisasi atau perundang-undangan hukum perwakafan untuk 

mencapai sebuah tujuan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh orang-orang ikhlas yang berdiri di 

bawah panji-panji shari‟ah.  

 Pengelolaan tanah wakaf produktif di Kementerian Agama Kendari, telah diteliti 

secara mendalam untuk dapat menambah wawasan, pengetahuan dan mampu memberikan 

konstribusi pada kesejahteraan masyarakat pada umumnya, dan secara khusus pada 

mahasiswa fakultas syari‟ah dan ekonomi Islam. Sesuai dengan objek kajian pengelolaan aset 

wakaf dalam berbagai praktik pengembangan jenis benda wakaf yang memiliki potensi 

berkembang, utamanya dibidang kesejahteraan ekonomi. Maka pengelolaan dan pengembagan 

aset tanah wakaf bernilai produktif,  menuntut harus dilakukan secara cepat, dengan memenuhi target 

pembangunan ekonomi, melalui aktifitas usaha yang lebih luas. Merujuk pada model dana abadi 

wakaf  yang dihimpun dari berbagai sumber dan terkumpul dengan volume besar,  maka keberadaan 

aset wakaf tidak boleh dikelolah secara serampangan atau semampunya dengan dalih  “ikhlas 

beramal”, akan tetapi harus dikelola berdasarkan pada asas manajemen keteraturan dan ketertiban. 

Sehingga tindakan ikhlas beramal yang memiliki keluhuran dan kemulyaan itu, tidak boleh 

diselewengkan atau dibelokan dari optimisme pembagunan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. 

Pemanfaatan aset tanah wakaf berdaya ekonomis, harus dirancang  dengan alokasi pengembangan 

yang terprogram dan terencana, serta memiliki ketentuan jadwal yang jelas. Disamping langkah-

langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pengembangan dan perolehan  manfaat yang 

lebih banyak, utamanya dibidang ekonomi dan kesejahteraan sosial. 

 Dalam pengelolaan aset wakaf, yang perlu diperhatikan adalah para wakif atau yang 

menyerahkan aset wakaf pada nazhir,  setidaknya mengetahui ke mana  aset  wakaf itu dikembangkan 

dan dimanfaatkan. Lembaga perwakafan yang dibentuk pemerintah diberbagai Provinsi, Kabupaten 

dan Kota harus mempunyai dokumen, data dan pembukuan yang rinci mengenai aset wakaf yang 

diterima dan siapa-siapa yang akan mengelola, sehingga ketika ada yang bertanya tentang 

pengembangan aset wakaf dapat diberikan jawaban. Dari segi manajemen seorang  nazhir (pengelola) 

atau badan wakaf yang bertugas di kantor BW (badan wakaf),  tidak sepatutnya menjawab: “kenapa 

anda mengelola aset wakaf karna dalih “ikhlas beramal”, pernyataan seperti itu kiranya kurang elok 

bagi seorang nazhir”. Badan wakaf yang ada di Kabupaten atau Kota hendaknya selalu kontak dan 

melakukan pengawasan para nazhir yang bertugas mengelola atau yang diamanati, serta tidak segan-

segan untuk mengingatkan kepada para pemegang amanat aset wakaf. Para wakif yang menyerakan 

asetnya pada nazhir  hendaknya melakukan kerjasama yang harmonis, baik dalam menjaga, merawat 

dan pemanfaatannya, sehingga aset wakaf yang dikembangkan diketahui keberadaanya. Pengelolaan  

seperti itu, perlu dilakukan demi menghidarkan para penerima aset wakaf diperprasangkan orang lain 
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tidak baik. Tentu semua ini, diperlukan keterlibatan dan kepedulian disemua pihak  demi tercapainya  

tujuan wakaf  yang aman dan transparan. Terjaminnya aset atau keuangan wakaf, sesungguhnya dapat 

ditempuh melalui lembaga keuangan syariah atau bank. Sumber dana wakaf yang dihimpun di bank 

dapat menghindari resiko kerugian, disamping  mempermuda pengelolaan  aset wakaf oleh nazhir 

sebagai pelaksana amanah aset wakaf. Oleh karena itu, peranan nazhir wakaf, atau badan wakaf yang 

berada di Kabupaten dan Kota bertangung jawab langsung pada setiap kegiatan pengelolaan aset 

wakaf,  baik yang bersifat konsumtif maupun produktif, ini semua dapat terwujud jika semua elemen 

dan instrumen mendukug dan  bekerja secara maksimal. 

Berdasar pada  latar belakang masalah di atas, masalah ini dibatasi pada fokus pembahasan 

“model pengembangan aset wakaf dalam membangun ekonomi makro”. Melalui buku ini, penulis 

ingin menjabarkan lebih detail dan objektif tentang model pengelolaan aset tanah wakaf produktif di 

Kota Kendari. Pembahasan  dalam buku  ini, tidak pada posisi membenarkan atau menyalakan peran 

lembaga pengelolaan wakaf dan nazhir yang tersebar di seluruh provinsi Sultra bahkan Indonesia, 

tetapi peneliti ingin mengetauhi keberadaan model pengelolaan aset tanah wakaf produktif  yang 

selama ini di kembangkan di Kendari. Selain model  dari skala prioritas apa dan bagaimana arah 

penembangan dan pemberdayaan aset tanah wakaf produktif yang berada dilingkup pengawasan  

badan wakaf Indonesia, utamanya di Kendari atau Sulawesi Tenggara.   

Mencermati model pengelolaan aset tanah wakaf, kiranya dalam pembahasan ini, perlu 

diketahui formulasi yang tepat. Bagaimana model pengelolaan aset tanah wakaf produktif, dan 

bagaimana pemberdayaan dan pengembangan aset tanah wakaf  produktif, mendesak untuk dilakukan 

sesuai kebutuhan  dan tuntutan saat ini. Jika dilihat dari aspek manfaat buku ini, secara teoritik 

memiliki signifikasi hasil penulisan antara lain, yakni  menilai ulang dan  mengritik model 

pengelolaan aset tanah wakaf produktif  yang selama ini dikelola secara klasik, untuk kebutuhan 

masjid, kuburan, musalah dan lain-lain yang secara ekonomis kurang berdayaguna. Perspektif teoritik 

para ahli ilmu sosio-ekonomi, seperti Douglas D. Purvis yang menggunakan Strategic Management 

dalam tahapan fungsi management yang melingkari, 1) badan,2) proses kerja, 3) objek atau orang 

yang melakukan proses dan 4), tujuan.
10

 Sementara signifikasi secara praktis penulisan ini penting 

dilakukan, karena berpengaruh pada model pengelolaan pengembangan aset tanah wakaf yang 

progress dan inovatif dalam menatap ke-depan perkembangan pengelolaan dan pemberdayaan aset 

tanah wakaf produktif dan strategis yang lebih baik. Seiring dengan kemajuan di bidang manajemen 

dan pemberdayaan aset wakaf produktif dari waktu kewaktu, maka penulisan ini nantinya bisa 

menjadi referensi tambahan akademik, karena di dalamnya berupaya menjelaskan langkah-langkah 

model pengembangan, pengelolaan  aset tanah wakaf produktif pada lembaga yang bernaung secara 

langsung di Kementerian Agama Kota Kendari.  

 

                                                           
10

Richard, Douglas, Jack Koteen,  Micrroeconomics, vol.8, (New York: Harper Collins, 1994), 3.   
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B. Mengkaji ulang karya terdahulu   

Kajian riset tentang wakaf, telah banyak dilakukan oleh para sarjana-sarjana terdahulu, 

seperti Irni Irfani, Sistem penyelesaian perwakafan tanah milik, menurut PP No.28 Tahun 1977 di 

tinjau dari segi hukum Islam, karya ini hanya mengupas tentang kelemahan-kelemahan sistem 

penyelesaian harta wakaf pada suatu masyarakat berdasar peraturan memerintah No. 28 Tahun 1977. 

Qodri Azizy  bab tentang  harta wakaf sebagai dana umat, Joseph Schacht tema tentang lembaga 

wakaf dan implikasi sosialnya. Ahmad Rofiq, bab tentang optimalisasi pendayagunaan wakaf 

produktif,  Ahmad Azhar Basyir  bab tentang  hukum Islam tentang wakaf dan buku tentang himpunan 

peraturan undang-undang wakaf dan panduan pemberdayaan tanah wakaf produktif, yang diterbitkan 

oleh kementerian agama, yang menjelaskan tentang tugas dan wewenang nazhir badan wakaf yang 

diatur dalam perarturan perundang-undangan wakaf yang di dalam belum memiliki konsekuensi 

hukum nyata untuk bisa menjerat  secara tegas bagi para wakif atau nazhir yang tidak menjalankan 

fungsi dan  tugas yang diamanahkan, selain  masih banyak ditemukan kendala pada tataran 

implementasi, terutama  di lokasi aset wakaf yang di dalam terjadi sengketa antara nazhir badan 

wakaf dan hak waris dari pihak wakif.  

Buku-buku tersebut, secara keseluruhan belum menyentuh pada persoalan model 

pengembangan aset wakaf yang di dalam terdapat unsur dan tindakan-tindakan  yang dipengaruhi 

unsur lokalitas dalam belantara penelitian yang  dilakukan. Buku model pengembangan aset wakaf 

dalam membangun ekonomi makro, sesungguhnya berupaya untuk menemukan tipologi model 

pengembangan dan pengelolaan aset wakaf bidang ekonomi. Pemberdayaan aset wakaf yang di 

dalamnya dipengaruhi oleh unsur dan tidakan lokalalitas  yang menjadi cara pandang bagi para nazhir 

dalam pengembangan aset wakaf.  Selain itu buku  ini dipandang memiliki konstribusi dan pengaruh 

signifikan terhadap model pengembangan aset wakaf dalam mengali dan mengelola sumber-sumber 

aset wakaf tanpa harus menghilangkan unsur lokal. Perlu peneliti tegaskan, bahwa penelitian tentang 

model pengembangan aset wakaf dalam membangun ekonomi makro, yang diselenggarakan di 

Kendari lingkup Kementerian Agama dalam hal ini, peneliti hanya sebagai orang yang belajar 

mengenai apa yang menjadi pandangan para nazhir badan wakaf tentang pegembangan dan 

pengelolaan aset wakaf produktif serta tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para wakif, nazhir atau 

pengelola. Di sini semua tindakan yang berhubungan dengan pengembangan aset wakaf, dihubungkan 

dengan unsur-unsur lokal yang terus ada dan berkembang ditengah eksistensi ekonomi yang terus 

berlangsung. 

Buku Muhammad Yunus, tentang pemberdayaan wakaf produktif untuk pemberdayaan 

ekonomi, belum terungkap adanya unsur-unsur lokalitas yang turut mempengaruhi, selain belum 

adaya pemberdayaan yang memperlihatkan pengelolaan  aset wakaf yang memprioritaskan pada 

kemaslahatan  secara  lebih luas. Sesuai dengan konsep from the native „poin of view‟ dalam mengali 

informasi tentang pengelolaan tanah wakaf produktif di Kementrian Agama Kota Kendari. Peneliti 
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dalam hal ini akan melakukan langkah-lankah dalam penelitian guna memperoleh gambaran jelas 

tentang pengelolaan tanah wakaf produktif, melalui pengamatan, survai, wawancara termasuk dalam 

memahami pemberdayaan dan pengelolaan tanah wakaf produktif, tata kelakuan yang dilakukan 

Nazhir yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan umat dalam mengelola, juga telah dilakukan 

wawancara. Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Kementrian Agama Kota Kendari, juga telah dijadikan 

objek utama dalam mengambil dokumen atau mengali informasi yang terkait langsung dengan objek 

penelitian. Penelusuran dokumen tentang aktifitas pembinaan, pengawasan pelaporan para nazhir 

badan wakaf, juga dilakukan secara cermat, hampir semua data tentang aset wakaf baik berupa tanah 

atau benda ada dalam lembaga tersebut.  Peneliti merasa cukup terbantu dalam membuat kerangka 

referensi mengenai informan kunci atau kay informan juga telah selesai diwawancarai mengenai 

bagaimana pengembangan dan pengelolaan aset tanah wakaf produktif dan implikasinya pada 

kemanfaatan bidang ekonomi bagi masyarakat, serta nilai-nilai kemaslahatan secara luas, terutama di 

Kota Kendari.  

 

C. Mendesain teori manajemen aset wakaf 

Buku  berjudul “ model pengembangan aset wakaf dalam membangun ekonomi makro”, yang 

bermula dari hasil penelitian, dengan menggunakan kerangka teori Jack Koteen, yang termuat dalam 

buku Strategic Management in Public and Nonprofit Organizations, yang selama ini diakui mapan 

dalam mempengaruhi mind set dan cara pandang para ahli ekonomi. Dalam buku tersebut, terdapat 

metode relasi yang saling berhubungan melalui tahapan fungsi dalam proses management. Secara 

lebih rinci model kerja management  Jack Koteen dirumuskan dalam formula relasi terorganisir, 

melalui lembaga, proses kerja, subjek (orang yang melakukan proses), dan  tujuan atau goal.
11

    

Dikatakan bahwa teori management  memiliki proporsi dasar penting, dan oleh Jack Koteen 

dipetakan menjadi empat bagian.  Pertama,  terbentuknya badan atau lembaga. Dua, adanya proses 

kerja. Tiga, subjek atau orang yang melakukan proses pengelolaan dan pengembangan aset tanah 

wakaf produktif. Empat, adanya tujuan yang jelas aset wakaf, didistribusikan ke-arah terwujudnya 

kesejahteran ekonomi sosial secara makro. Melalui kerangka teori tersebut, model pengembangan aset 

wakaf dalam membangun ekonomi makro dapat di analisis dan dibedah. Sesuai dengan kerangka teori 

itu, cara kerja penelitian dapat mengungkap tujuan pengembangan aset wakaf  yang manfaatnya 

digunakan  untuk mendorong aktifitas pembiayaan dan usaha yang lebih luas. Model kerja seperti itu, 

juga dapat membantu pembangunan ekonomi umat, di bidang pendidikan misalnya bagi mereka yang 

putus sekolah, anak yatim dan bagi mereka yang ingin mengembangkan usaha.  Paralel  dengan model 

kerja teori itu, juga sebagai jawaban terhadap pengembangan aset wakaf yang selama ini telah 
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 Jack Koteen, Strategic Management in Public and Nonprofit Organizations; Thinking and Acting 

Strategically on Public sectors, New York: Praeger, 1989. 
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dikelola oleh para nazhir dikawasan Kota Kendari. Lebih jelas model kerja secara sistematis dapat 

dilihat dalam skema alur sinergisitas manajemen di bawa ini. 

Skema: 1

 

Dari skema di atas, dijelaskan empat strategi yang meliputi lembaga, proses kerja, subjek, dan 

goal, yang berproses melalui sarana pengembangan dan pengelolaan aset wakaf di lingkup badan 

wakaf di Kementerian Agama Kota Kendari. Realitas pengelolaan dan pengembangan aset wakaf bisa 

berupa strategi yang di sesuaikan regulasi program Kementerian Agama RI atau rencana aktifitas 

secara internal nazhir badan wakaf dalam bentuk pelatihan-pelatihan atau pembinaan-pembinaan serta 

arahan baik dari unsur tokoh masyarakat maupun tokoh agama.  Model pengembangan aset wakaf 

yang dikelola mengikuti alur manajemen dimana para nazhir, memanfaatkan dana abadi melalui 

pembiayaan proses kerja dalam bentuk pendanaan aktifitas usaha. Nazhir sebagai subjek kemudian 

berupaya mewujudkan kesejahteraan melalui pemanfaatan dana abadi wakaf, seperti pembagunan 

sarana pendidikan, biaya pengobatan, penghapusan kemiskinan dan lain-lain, adalah wujud 

sinergisitas manajemen.  

Nazhir badan wakaf  Kendari, yang sejatinya berfungsi mengontrol, mengawasi melaporkan 

dilini semua kegiatan, baik dalam pengembangan maupun pemberdayaan aset wakaf produktif, belum 

melakukan tugas sebagaimana dalam amanah undang-undang wakaf no.41 tahun2004. Hal itu tampak 

terlihat pada beberapa nazhir wakaf, belum pernah melaporkan target atau capaian wakaf, atau ditegur 

ketika terjadi kesalahan dalam mengelola. Para nazhir wakaf dalam melaksanakan kegitannya, 

dilakukan secara mandiri, seperti  Pondok pesantren  tarbiyatussakillah di Poasia, gedung sebaguna 
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aisiyyah di Baruga, pesantren mu‟ad bin Jabal, Universitas Muhammadiyah (UMK), Masjid Baitul 

Izah, dan lain-lain, dalam  pengelolaan dan pengembangannya, dilakukan sendiri, dan belum  pernah 

dikendalikan atau dimonitor secara langsung oleh badan wakaf.  Bagi mereka yang mengelola aset 

wakaf, dilakukan dengan cara dan model sendiri tanpa peran dan capur tangan pihak pengurus badan 

wakaf. Aset-aset wakaf yang dikelola, yang berdaya produktif dan ekonomis jumlah tidak terlalu 

banyak, dibanding dengan wakaf berdaya konsumtif  berupa masjid jumlahnya mencapai ratusan. 

Pada tahapan proses pengelolaan dan pengembangan aset wakaf dalam membangun ekonomi  makro 

dimungkinkan banyak terjadi variasi-variasi tindakan berbeda pada masing-masing  nazhir yang 

mengelola wakaf yang berlokasi di kecamatan atau desa.  

 Pengelolaan aset wakaf produktif, terkait dengan pengembangan kesejahteraan umat, perlu 

direalisasikan demi terwujudnya tujuan wakaf  sebagai instrumen ekonomi Islam yang pahalanya 

terus mengalir. Pengembangan dan pengelolaan aset wakaf produktif dalam membangun ekonomi 

makro, teleh memiliki model tersendri, misalnya di Kendari, mengembangkan aset wakaf  dengan 

cara memberi modal tanah untuk dikelola dan hasilnya disalurkan untuk beasiswa, bantuan bencana, 

anak yang lahir di luar nikah, anak-anak akibat cerai orang tua, yatim piyatu yang terputus sekolah 

dan lain-lain.
12

 Soksesnya pengelolaan aset tanah wakaf produktif dilingkup Kementerian Agama 

Kota Kendari, tergantung bagaimana manajemen pengelolaan dilakukan pada suatu Badan atau 

lembaga yang bersangkutan. Pengelolaan tanah wakaf produktif bertujuan untuk memajukan 

kesejahteraan umat yang tak berdaya, khususnya di Kota Kendari. Akan tetapi pengelolaan tanah 

wakaf produktif tidak akan tercapai dengan hasil maksimal, tanpa melalui kerja manajemen  Badan 

yang ada. Strategi manajemen merupakan prasyarat bagi suatu badan atau undang-undang perwakafan 

untuk mencapai sebuah tujuan sebagai mana yang pernah dilakukan oleh badan atau lembaga yang 

maju yang berdiri di atas pondasi yang kokoh dan berkelas internasional. 

D.  Metodologi kajian wakaf 

Sesuai dengan objek kajiannya, buku ini dirancang dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif, yang melibatkan tata cara pelaksanaan penulisan dimulai dari pengumpulan data yang 

diperoleh secara langsung dari objek yang dikaji atau diteliti
13

 melalui proses  wawancara mendalam 

dari beberapa informan.
14

 Tahapan selanjutnya mengumpulkan data yang diperoleh dari lembaga 

atau badan wakaf di Kementerian Agama Kota Kendari, dan institusi lain dalam rangka mencari 

jawaban atas pengembangan dan pengelolaan aset tanah wakaf produktif. Setelah data terkumpul 

kemudian dilakukan pengelolaan data yang disesuaikan dengan  kebutuhan analisis yang dikerjakan. 
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 Data Wawancara, Kendari 23 Maret, 2015. 
13

Bagong Suyanto, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 55  
14

Ida Bagoes Mantra, Metode Penelitian Sosial, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003),130 
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Sistem kerja penelitian ini dirumuskan dalam formula heuristik
15

, verifikasi atau tindakan objek, dan 

interpretasi. Melalui langkah-langkah itu, diharapkan dapat dilakukan rekonstruksi periodik dan 

objektif tentang pengembangan dan pengelolaan aset tanah wakaf produktif, di Kementerian Agama 

Kota Kendari. 

Melalui metode pendekatan ekonomi Strategic Management di muka, juga dapat berfungsi 

mengantarkan praktisi ekonomi dan akademisi dapat memahami bahasa ekonomi dan tindakan-

tindakan manusia dalam mengelola sumber-sumber ekonomi, utamanya aset wakaf produktif yang 

berdaya ekonomi di Kendari. Fungsi metode kualitatif dalam mengkaji aset wakaf dalam perspektif 

pengembanganya adalah sebuah analisis (economic theory) yang hanya dapat dinyatakan,  bahwa 

suatu benda atau aset  bermanfaat untuk masyarakat dalam jumlah besar atau makro, tidak hanya 

manfaat pada orang perorang.  Metode analisis dalam konteks ekonomi  terbagi dua macam, 1) 

metode induksi-deduksi, 2) matematika-statistika. Metode pertama, kebanyakan dipakai dalam 

analisis-analisis bersifat kualitatif pada masalah  penyelidikan atau hal-hal yang  bersifat khusus dan 

disimpulkan pada masalah-masalah yang bersifat umum.  Adapun  metode kedua, merumuskan 

bentuk fungsi variabel antara harga dan jumlah barang, sementara statistika  adalah model atau cara 

pengumpulan data yang didapat dalam dunia nyata.
16

 

  Melalui tambahan dua  model alat analisis atau pendekatan tersebut, secara cermat 

diharapkan mampu membeda permasalahn yang ada.  Pemakaian tambahan metode itu, telah 

dipertimbangkan secara matang oleh penulis, dengan harapan kerja penelitian mudah dipetakan dan 

dapat menghasilkan data deskriptis dan formula yang bersifat dialektis dengan menghubungkan 

tindakan, makna dan nilai yang berkembang. Dengan pergertian lain, karakteristik umum penelitian 

kualitatif adalah lebih menekankan kualitas secara ilmiah, karena berkaitan dengan pengertian, 

konsep, nilai-nilai dan ciri-ciri yang melekat pada obyek penelitian.
17

  Metode ini dipilih sesuai 

harapan dapat membedah permasalahan tentang pengembangan aset wakaf yang menuntut  hasil 

maksimal sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai kesejahteraan sosial.  
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Heuristik adalah suatu teknik keterampilan dalam menemukan, menagani dan mengklasifikasi data-

data. Lihat Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah, 64.    
16

Suherman Rosyid, Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Ekonomi Mikro & Makro, (Jakarta: 

RajaGrafindo, 2004),30-31.  
17

Kaelan, Metode Penilitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yokyakarta: Paradigma, 2005), 5.  
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 BAB II 

KEDUDUKAN ASET WAKAF DALAM  ISLAM 

 

A. Landasan normatif wakaf  

Wakaf adalah suatu ketetapan atau aturan, dimana wujud atau obyek wakaf itu sendiri tidak 

berubah-ubah. Adapun yang menyebabkan wujud benda wakaf berubah, bisa dilihat dari segi 

pengembanganya untuk kesejahteraan umat. Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf 

bersumber dari pemahaman teks ayat al-Qur‟an dan juga as-Sunnah. Namun, tidak secara tegas 

menjelaskan tentang ajaran wakaf, bahkan tidak ada satupun ayat al-Qur‟an yang menyinggung kata 

“Wakaf” sedangkan pendasaran ajaran wakaf dengan dalil yang menjadi dasar utama disyari‟atkannya 

ajaran ini lebih dipahami berdasarkan konteks ayat Al- Qur‟an, sebagai sebuah amal kebaikan. Wakaf 

adalah perbuatan yang diperintah oleh Allah swt, dan Rasul saw, yang hukumnya merupakan sunnah. 

Dasar dari hukum sunnah itu, dapat dilihat dan dikaji secara mendalam dari ke-umuman firman Allah 

swt. dalam surah Ali-Imran ayat 92. 

                                 

 Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu 

menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka 

sesungguhnya Allah  maha mengetahuinya. 

 Kecintaan seorang hambah kepada Tuhan dilihat dari wujud shadaqah materi atau harta 

wakaf yang dipersembahkan untuk sang pencipta (Allah).
18

 Shadaqah yang dimaksud juga dapat 

menjadi jalan keselamatan bagi tiap-tiap manusia.
19

 Wakaf,  jika dicermati secara bahasa, kata benda 

abstrak (maşdar) ٗقف atau kata kerja (fi`il) ٌقف -ٗقف  yang dapat berfungsi sebagai kata kerja intransitif 

(fi`il lâzim) atau transitif (fi`il muta`âdi) yang berarti menahan, mewakafkan, aset yang diwakafkan, 

atau harta wakaf.  Sedangkan kata wakaf yang dimaksud dalam bahasa Arab memiliki makna yang 

sama dengan beberapa kata di antaranya: (  عجو -ٌغجو  –عجٍو  –جذشٌٌ  –صذقة  –جظ د  اَ  -دجظ  ). Sementara 

menurut istilah terdapat beberapa definisi wakaf, di antaranya: Wakaf dalam buku EJ. Bill Leiden 

dalam The Shorter Encyclopaedia of Islam sebagaimana dikutip oleh Muhamad Daud Ali menyatakan 

bahwa wakaf adalah to protect a thing, to provent it from becoming the property of a third person 

                                                           
18

Al-Bukhari, Muhammad bin „Isma‟il. Shaih al-Bukhari: Matan Masykul bil-Hasyiyyatis-Sanadi. 

Vol. 2. Mesir: Mustafa „Isa al-Babi Halabi, t.th. 44. 
19

 Ibid, 168 
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20
(memelihara suatu barang atau benda dengan jalan menahannya agar tidak menjadi milik pihak 

ketiga). Dalam kompilasi Hukum Islam pada pasal 215 ayat (1) dijelaskan bahwa wakaf adalah 

perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari 

benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau 

keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Mayoritas ahli fiqih (pendukung mazhab Hanafi, 

Syafi`i, dan Hambali) merumuskan pengertian wakaf, menurut syariah sebagai berikut: 

ِٔ  فبعُ ّحِ إلِ ا ُِ نِ َ  ٌُ  بهٍ ٍَ  ظُ ج  دَ  ٍَ ػيَ  ِٔ حِ جَ قَ فً سَ  فِ شُ اىحصَ  غِ ط  قَ ثِ  ِٔ ِْ ٍ  ػَ  قبءِ ثَ  ٍغَ  ث دٍ ٘  جُ ٘  ٍَ  جبحٍ ٍُ  فٍ شَ ص  ى 
21

 

Artinya: Penahanan (pencegahan) harta yang mungkin dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya 

dengan cara tidak melakukan tindakan pada bendanya disalurkan kepada yang mubah (tidak 

terlarang) dan ada" 

 Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperkenalkan definisi baru tentang wakaf, yaitu: Menahan 

harta (baik berupa aset tetap maupun aset lancar-pen.) yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap 

bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut 

(menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah 

(tidak haram) yang ada. Dalam istilah modern terdapat wakaf ahli (hak milik pribadi) dan wakaf amal 

yang diperuntukan kemaslahatan umum dengan tujuan amal. Meskipun dalam hukum Islam kedua 

istilah tersebut, dipergunakan untuk tujuan yang sama yakni amal (wakaf khayri) yang diperuntukan 

kepentingan umum dalam tujuan beramal.
22

 

 Dari definisi itu dapat dikemukakan karakteristik wakaf, yaitu: adanya penahanan (pencegahan) 

dari menjadi milik dan obyek pemilikan, yang diwakafkan berupa harta, dapat dimanfaatkan 

(mengandung manfaat), tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan, dan disalurkan kepada hal-hal 

yang tidak dilarang oleh ajaran Islam, seperti hasilnya boleh digunakan untuk menolong fakir-miskin 

yang terdesak secara ekonomi, musafir yang kehabisan bekal, budak, fisabilillah dan lain-lain adalah 

dasar yang diambil dalam sebuah hadis Nabi saw.dari Ibnu Umar.   

 

ِِ ػَش  ٍ جَش فَ أ  قبه:ػِ اث ً ثِخ ُشُٓ فٍٖب, فقبه:ملسو هيلع هللا ىلص ى اىْجى بٴجَ صبة ػَش أسظب ٍِ ٴ حَب ٍ َش ىٌ  ٌَغ  ٌبسع٘ه هللاِ إًِّ أصج ُث أسًظب ثَِخ

ُ  ِشئ َث َدجَغ َث أص   يُٖب ٖب,يَ أُِصت  ٍبالً قٌػ ٕ٘ أّفُظ ػْذۑ ٍُْٔ قبه: إ ٍ َش: أُّٔ الٌُجَبُع أص   ٗجََصذق َث ثِٖب ػَش,َغ

ثَى, ٗفِى اىشِ  ًَ اىقُش  ُت, فَحََصذََق ِثٖب فِى َٖ َسُخ,ٗالٌُ  ٘ ٍ فِى.ٗالٌُ ِِ اىَغجٍِِو, ٗاىَع ٍ و هللاِ ٗث  قبِة, ٗفى َعجِ
23
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Artinya: Ibnu Umar berkata “Umar memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu menghadap Nabi 

saw. untuk meminta petunjuk dalam mengurusnya. Ia berkata, wahai Rasulullah, aku memeperoleh 

sebidang tanah di Khaibar yang menurutku, aku belum pernah memeperoleh tanah yang lebih baik 

daripadanya, beliau bersabda, jika engkau mau mewakafkan pohonya dan sedekahkanlah hasil atau 

buahnya, Ibnu Umar berkata ; lalu Umar mewkafkannya dengan syarat pohonya tidak boleh dijual, 

diwariskan dan diberikan. Hasilnya disedakahkan kepada fakir, kaum kerabat, para hamba sahaya, 

orang yaang berjuang dijalan Allah, musafir yang kehabisan bekal dan tamu. 

Secara umum teks di atas, mengambarkan tujuan dalam pengembangan dan pengelolaan aset 

wakaf,  tidak hanya berpola tradisional, namun berkembang, utamanya pada perolehan manfaat untuk 

mendorong pencapaian pengembangan kesejahteran sosial.  Karakter aset wakaf seperti itu, dengan 

mengacu referensi dan data di Sultra, utamanya di Kendari, jumlahnya cukup banyak, dan cukup 

memprihatinkan keadaanya. Banyak aset-aset wakaf, di beberapa Kecamatan atau Kota belum ada 

suatu target bagi masing-masing nazhir, yang bertugas untuk mengelola dan mengembangkan  dalam 

rangka mendatangkan keuntungan secara financial yang memadai,  akan tetapi pengelolaannya hanya  

terbatas pada peruntukan tempat ibadah atau perkuburan dan kurang berdaya secara ekonomis.
24

 

Islam datang ke tanah air Indonesia, telah ada suatu lembaga sosial yang kedudukannya 

hampir sama dengan wakaf, seperti tanah preman di Lombok, tanah pusaka di Minangkabau dan 

tanah Gedong di Jawa. Wakaf dalam pandagan Imam Nawawi al-Bantani adalah wakaf bukan milik 

wakif dan bukan pula milik mauquf „alaih, tetapi telah menjadi milik Allah, sejak terjadinya ikrar 

wakaf diucapkan oleh wakif.
25

 Penyelenggaraan wakaf harus memenuhi empat unsur, yaitu:1). Wâkif, 

yakni pihak yang menyerahkan wakaf;2). Mauqûf 'alaih, yakni pihak yang diserahi wakaf;3) 3. 

Mauqûf Bih, yakni benda atau manfaat benda yang diwakafkan;4). Şigat atau Iqrâr, yakni pernyataan 

penyerahan wakaf dari pihak wakif. 

Wakaf itu adakalanya untuk anak cucu atau kaum kerabat dan kemudian sesudah mereka itu 

untuk orang-orang fakir miskin.Wakaf yang demikian dinamakan wakaf ahli atau wakaf żurri (wakaf 

keluarga). Bila wakaf tersebut diperuntukkan bagi kebajikan semata-mata, maka wakaf seperti ini 

disebut wakaf kħairi. Sementara status benda wakaf, tidak boleh diubah dari bentuk asalnya sesuai 

dengan kehendak orang berwakaf, kecuali harta tersebut sudah tidak bermanfaat seperti sebagaimana 

diharapkan.
26

 Dalam konteks seperti itu, harta wakaf menurut  beberapa ulama (Madzhab Hanafi, 

Ahmad Ibn Hanbal) boleh dijual dan hasil penjualannya dapat dibelikan kepada harta lain yang nilai 

manfaatnya sama dengan harta wakaf tersebut.   
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B. Singronisasi prinsip dasar wakaf dalam hukum positif dan Islam 

Dasar hukum pengelolaan tanah wakaf tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang 

mengatur masalah perwakafan di Indonesia yakni Undang-undang  Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

wakaf. Dalam Undang-undang tersebut, bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk 

memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau 

untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau untuk 

kesejahteraan umum menurut syariah (pasal 1).
27

 

Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Ketentuan tersebut merupakan payung 

hukum bagi perbuatan wakaf, sehingga harta benda wakaf tidak boleh dicabut kembali dan atau 

dikurangi volumenya oleh wakif dengan alasan apapun. Sedangkan tujuan berfungsi untuk menggali 

potensi ekonomi harta benda wakaf dan dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan memajukan 

kesejahteraan. Mengacu pada model dana abadi atau konsep wakaf, sesungguhnya  strategi yang harus 

ditempuh untuk mencapai tujuan adalah mengelola profit dari aset wakaf untuk kepentingan 

pembiayaan pendidikaan, sekolah, masjid, riset, rumah sakit, pembiayaan modal usaha bagi si-miskin 

dalam mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih baik.
28

  

Fleksibilitas merupakan suatu ketetapan yang berubah- ubah atau dengan kata lain suatu 

aturan yang bersifat dinamis. Sedangkan konsep wakaf merupakan suatu pedoman yang dijadikan 

dasar dalam suatu wakaf. Jadi pengertian fleksibilitas  konsep waqaf adalah suatu ketetapan atau 

aturan yang dijadikan dasar sautu waqaf dimana wujud atau obyek waqaf itu sendiri tidak berubah- 

ubah adapun yang menyebabkan wujud benda waqaf tersebut berubah selagi masih berguna bagi 

kemaslahatan umat. Kemajuan umat Islam telah  mencapai puncaknya, tidak lepas dari adanya peran 

dana wakaf yang mengiringinya dan bertahan berabad-abad lamanya  diperoleh dari dari hasil wakaf, 

bahkan hingga sekarang masih dapat dirasakan manis lezatnya hasil wakaf, seperti di Univesitas al-

Azar Mesir, Arab Saudi, bahkan di Indonesia (Pondok Modern Gontor, UII Yogyakarta) merupakan 

model aset wakaf yang mampu bertahan dan memberikan konstribusi signifikan bagi umat dan bangsa 

malalui dana wakaf.
29

   

Dilihat dari aspek hukum positif singkronisasi hukum wakaf, sesungguhnya sejalan dengan 

dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah waqaf bersumber dari pemahaman teks ayat al-

Qur‟an dan juga as-Sunnah. Namun, tidak secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, bahkan 

tidak ada satupun ayat al-Qur‟an yang menyinggung kata “Wakaf”, sedangkan pendasaran ajaran 

wakaf dengan dalil yang menjadi dasar utama disyari‟atkannya ajaran ini lebih dipahami berdasarkan 
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pada teks ayat al-Qur‟an, sebagai sebuah amal kebaikan. Beberapa ayat yang dipahami berkaitan 

dengan wakaf secara umum adalah sebagai berikut: 

                                              

         

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan 

hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada 

tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan 

Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. 

Dasar hukum yang dapat dijadikan penguat akan pentingnya wakaf adalah ajaran dalam 

syariah Islam, yang memerintahkan manusia berbuat baik untuk kemaslahatan  umum, di pahami oleh 

para ahli agama sebagai dasar wakaf.  Wakaf  tidak hanya berfungsi, atau manfaatnya khusus untuk 

umat Islam, akan tetapi juga boleh dimanfaatkan untuk membantu kesulitan bagi umat non-Muslim 

yang fakir atau orang  yang serba kekurangan dalam kebutuhan hidup. Dasar harta wakaf boleh 

diperuntukan atau digunakan untuk membantu kesulitan bagi mereka yang non-muslim atau kafir 

dzimmi, adalah alasan sebab mereka bukan pelaku maksiat dan ia termasuk hambah Allah swt. atau 

anak cucu Adam yang harus dihormati.
 30

  Karena itu kebolehan mewakafkan peruntukan non muslim 

sebagaimana tersebut, didasari dalam al-Qur‟an surah Mumtahanah ayat 8; 

                                     

Artinya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-

orang yang tiada memerangimu, karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu.  

Searah dengan teks di atas, bahwa wakaf adalah bentuk tindakan kebajikan yang sempurna 

bagi manusia yang ingin menafkakan hartanya. Wakaf merupakan salah satu amal jariyah, selain 

memiliki peranan penting dalam membuka peluang incoming generating allocation bagi 

kesejahteraan keluarga. Karena itu, tidaklah berlebihan jika tindakan kebajikan seseorang, akan 

melahirkan manfaat pada kualitas hidup, dalam rangka penyelamatan generasi mendatang, 

sebagaimana dalam surah al-Haj 77; 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu 

dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. 

Merujuk pada upaya memanfaatkan aset wakaf atau mengelola benda wakaf dalam merahi  

kelangsungan hidup lebih sejahterah, merupakan salah satu tindakan  mulya, melalui pembangunan 

ekonomi masyarakat demi terwujudnya kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena itu, pada hakekatnya 

setiap orang yang melakukan aktifitas ekonomi dalam mencukupi kebutuhan hidup, pasti pada 

akhirnya akan kembali kehadirat ilahi, artinya setiap orang akan meninggal dunia, dan  keseluruhan 

amal  akan berakhir, kecuali tiga perkara. Sebagaimana  terdapat  pada salah satu hadist  Nabi s.a.w. 

yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a; 

ّغبُ اّقطغ ػَئ ٳالٍِ ثالخ: صذقة جبسٌة, ٲٗػيٌ ٌْحفغ ثٔ, ٲٗٗىذصبىخ ٌذػ٘ىٔ )سٗآ ٍغيٌ(إلٳرا ٍبت ا 
 31

    

Artinya:Apabila seseorang manusia meninggal dunia terputus semua amalnya, kecuali dalam 

tiga perkara, shadakah jariyah yang mengalir (wakaf) pahalanya, atau ilmu yang bermanfaat, atau 

anak shaleh yang mendoakan  orang tuanya (HR. Muslim). 

 Berdasarkan pada beberapa teks al-Qur‟an dan hadist  Nabi s.a.w  di atas, yang menyinggung 

permasalahan  tentang wakaf, tampaknya tidak terlalu terlihat tegas. Karena hukum- hukum yang 

terkait  langsung dengan wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut, amat sedikit 

jumlahnya. Sehingga ajaran wakaf sering diletakkan pada wilayah yang bersifat ijtihadiyah. 

Sementara  masalah yang berkaitan dengan aspek  yang  mendatangkan keuntngan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat kurang mendapat perhatian serius. Misalnya peruntukan pengembangan, 

pengelolaan, pemberdayaan, perawatan  pendistribusian berbagai jenis harta wakaf,  dan pemanfaatan 

aset wakaf produktif yang membutuhkan pembiayaan tidak sedikit, seringkali terabaikan dari tujuan 

wakaf yang sesungguhnya. 

 Oleh karenanya, ketika suatu hukum (ajaran) Islam masuk pada wilayah ijtihad, maka hal 

tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran- penafsiran baru, yang dinamis, dan 

futuristic (berorientasi pada masa depan). Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja, 

waqaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan zaman. Apalagi ajaran waqaf ini termasuk, bagian dari muamalah ijtima‟iyyah yang 

memiliki jangkauan yang sangat luas, utamanya dalam membangun ekonomi umat secara makro. 

Sehingga dapat bersinergi antara  kebutuhan ekonomi manusia dan ajaran waqaf  yang masuk dalam 
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wilayah ijtihad, sekaligus menjadi penopang dan pendukung manajerial secara modern yang bisa 

dikembangkan  melalui pengelolaan atau pengembangan secara optimal. 

C. Solusi pengembangan aset wakaf 

Eksistensi lembaga ekonomi Islam, berperan penting dalam  penopang kemajuan ekonomi 

dunia, utamanya pada lini pemberdayaan ekonomi umat melalui aset wakaf. Sejarah telah 

membuktikan bahwa pengembangan aset wakaf dalam membangun ekonomi bersekala makro adalah 

melalui peran pemanfaatan aset wakaf  dalam pembiayaan berbagai kemajuan pendidikan dan 

kesehatan, seperti Mesir, Arab Saudi, Turki dan beberapa negara lainnya, dalam pembiayaan 

kegiatan-kegiatan oprasionalnya tersebut di atas,  ditopang dan diperoleh  dari hasil pengembangan 

aset wakaf, dengan model mengkomersialkan aset wakaf gedung, hotel, perkebunan, tanah pertanian 

dan lain-lain, sehingga mendatangkan keuntungan dan hasilnya digunakan untuk membiayai berbagai 

kegiatan masyarakat.
32

   

Para ulama terdahulu seperti Muhammad Rawas dalam Kifayah al-Akyar,
33

 Imam az-Zuhri 

dalam kitab Risalah fi Jawaz,
34

 membolehkan berbagai macam jenis harta wakaf yang boleh diambil 

manfaatnya, guna kepentingan kesejahteraan ekonomi bagi umat yang membutuhkan.  Dalam 

pandangan ulama tersebut, konsep pengembangan harta wakaf atau wakaf dalam bentuk uang juga 

diperkuat oleh madzhab Imam Hanafi, untuk diambil manfaatnya dari hasil pengembangan, bukan 

benda atau wujud pokok harta wakaf. Beberapa konsep tersebut, kiranya dapat dijadikan solusi dalam 

penerapan pengembangan harta wakaf dari berbagai sektor komoditas ekonomi yang ber nilai 

produktif. 

 Konsep tersebut di atas,  memungkinkan dapat di implementasikan dan dikelola dengan baik, 

jika didukung oleh politik pemerintah, setrategi perencanaan dan lembaga keuangan syariah yang 

akuntable. Unsur-unsur itu, penting karena kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi bagi pengelola harta demi mencapai kesejahteraan masyarakat banyak.  Jika unsur itu belum 

terpenuhi hingga sekarang, setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, wakif tidak 

perlu mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar, jika hanya untuk modal pembelian tanah. Wakaf 

dapat diberikan dalam satuan-satuan yang lebih kecil, misalnya di Indonesia, sebuah sertifikat wakaf 

yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga wakaf resmi, dapat dibayar menurut satuan Rp. 5.000 

misalnya, cara ini memungkinkan dapat memperluas partisipasi jumlah wakif. Kedua, bentuk wakaf 

bisa berwujud harta lancar , uang yang penggunaannya sangat fleksibel, sehingga harta wakaf bisa 

menjadi modal finansial yang disimpan di bank- bank atau lembaga keuangan. Wakaf juga bisa 
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berbentuk saham perusahaan jadi seseorang pengusaha bisa memperuntukkan sebagian sahamnya 

sebagai harta wakaf yang hasilnya (deviden) dapat dipergunakan untuk kemaslahatan, dalam bentuk 

wakaf tunai, sehingga wakaf dapat berkembang secara lebih dinamis dan strategis. 

D. Potensi aset wakaf dalam menopang kesejahteraan ekonomi 

Potensi aset wakaf, menurut data yang dimiliki oleh  Kementerian Agama, kekayaan aset 

berupa tanah wakaf di Indonesia sangat besar jumlahnya (403. 845 lokasi dengan luas 1. 566. 672. 

406 M2), 75 % sudah bersertifikat dan sekitar 10 % memiliki potensi ekonomi tinggi. Besarnya 

jumlah benda- benda wakaf, khususnya tanah dan bangunan menjadi peluang yang sangat besar bagi 

pengembangan ekonomi umat dimasa mendatang. 
35

 Misi Islam dalam perlindungan hifd al-mal, salah 

satunya adalah mengembangkan nilai-nilai utama dalam membagun keseimbangan masyarakat 

ekonomi lemah dan rasa keadilan terhadap seluruh lapisan masyarakat dalam meno pang kegiatan 

sosial yang berkadilan, adalah misi utama wujud dari keadilan ekonomi. Keadilan yang dimksud 

adalah perbuatan konkrit dan positif yang bermula dari ibadah yang bersifat abstrak dengan 

keikhlasan tinggi yang diejawantakan dalam betuk distribusi wakaf di bidang kesejahteraan ekonomi 

yang bermanfaat pada masyarakat dalam jumlah banyak.
36

  

Dalam rangka pengembangan secara lebih luas, wakaf tunai harus mendapat perhatian lebih 

untuk membiayai berbagai proyek sosial melalui pemberdayaan wakaf benda tak bergerak yang 

selama ini menjadi beban. Atau bisa juga melalui penyaluran kepada lembaga- lembaga 

pemberdayaan ekonomi. Sebagai salah satu upaya agar penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan 

produktif kesektor riil dimobilisir, salah satunya dengan memberikan kredit mikro melalui mekanisme 

kontrak investasi kolektif (KIK) semacam reksadana syari‟ah yang dihimpun melaui sertifikat wakaf 

tunai (SWT) kepada masyarakat menengah dan kecil agar memiliki peluang usha dans edikit demi 

sedikit bangkit dari kemiskinan dan keterpurukan akibat krisis berkepanjangan.
37

 

Jumlah umat Islam di Indonesia cukup besar hampir sembilan puluh persen, bahkan umat 

muslim diseluruh dunia merupakan aset besar, dan cukup berpotensi  untuk menghimpun dana 

sebesar-besarnya dalam rangka membangun kesejahteraan ekonomi dunia. Namun cukup disayangkan 

potensi yang besar itu, hingga kini masih sulit diwujudkan di tangah-tengah ekonomi dunia yang 

sekuler. Sebagaimana dimaklumi bahwa umat Islam, masih banyak menemui kendala dalam 

mengelola potensi yang menjanjikan itu, namun sebagai tindak lanjut dari upaya pengelolaan aset 

wakaf perlu kiranya optimis untuk terus mendorong tumbuhnya jenis-jenis aset wakaf yang dapat 
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dikembangankan secara produktif, guna umat Islam dapat keluar dari penderitaan dan kesulitan 

ekonomi. 

E. Menggali sumber dana wakaf dan pemanfaatanya  

Dalam mengali sumber dana wakaf dapat diperoleh melalui aset tanah, prabot yang dapat 

dipindahkan, binatang, buku dan peralatan perang atau senjata.
38

 Sumber lain aset wakaf, adalah 

cash waqh certificate atau uang, hotel, kios, unit usaha, kendaraan dan bangunan dapat 

menjadi sumber dana yang memiliki peluang yang sangat besar dalam  pengembangan 

ekonomi umat dimasa mendatang.
39

 Perlu diketahui dalam pengelolaan sumber aset wakaf 

produktif, pihak yang paling berperan berhasil tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah nazhir 

wakaf. Nazhir wakaf merupakan seseorang atau sekelompok orang dan badan hukum yang diserahi 

tugas oleh wakif (orang yang mewakafkan harta) untuk mengelola wakaf. Dalam pengelolaan harta 

wakaf profesionalisme nazhir menjadi ukuran yang  paling penting, dalam pengembangan dan 

pengelolaan wakaf jenis apapun. Kualifikasi profesionalisme nazhir secara umum dipersyaratkan 

menurut fiqih, seperti beragama Islam, mukallaf (memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan 

hukum), baligh (sudah dewasa), aqil (berakal sehat, cerdas), memiliki kemampuan dalam mengelola 

wakaf (profesional), memiliki sifat- sifat amanah, jujur dan adil.
40

 

Berpijak pada Undang-undang Nomor. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada pasal 16 ayat (1) 

sampai dengan (3) bahwa objek wakaf (benda wakaf) terdiri dari benda bergerak dan benda tidak 

bergerak. Benda tidak bergerak yakni, a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Bangunan atau bagian dari 

bangunan yang terdiri atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a.  b) tanaman atau benda lain 

yang berkaitan dengan tanah. c) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.
41

 Maka secara keseluruhan aset-aset  yang telah dijelaskan 

dimuka, dapat di manfaatkan sebagai sumber dana yang potensial dalam mengerakan pembagunan 

ekonomi dan usaha secara makro.   
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F. Konsep pengembangan aset tanah wakaf  

Wakaf telah disyari‟atkan pada tahun ke dua hijriah,  dalam hukum Islam wakaf berarti 

menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nadzir atau penjaga 

wakaf, baik berupa perorangan maupun lembaga, dengan ketentuan bahwa hasilnya digunakan sesuai 

dengan syari‟at Islam. Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik yang mewakafkan atau 

wakif, dan bukan pula hak milik nadzir atau lembaga pengelola wakaf, tetapi menjadi hak milik Allah 

yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Falsafah yang terkadung dalam amalan 

wakaf menghendaki agar harta wakaf itu tidak boleh hanya dipendam tanpa hasil yang dapat 

dinikmati oleh mawquf ‟alaih atau pihak yang berhak menerima hasil wakaf. Makin banyak hasil 

harta wakaf yang dapat dinikmati oleh yang berhak makin besar pula pahala yang akan mengalir 

kepada wakif.
42

  

 Konsep pengembangan harta wakaf produktif, dari berbagai sektor baik wakaf tanah 

produktif maupun wakaf tunai berupa uang terus megemuka, sejalan dengan berkembangnya sistem 

perekonomian dan pembangunan yang memunculkan inovasi-inovasi baru. Dilihat dari sudut pandang 

pengembangan harta wakaf saat ini belum menujukkan kemajuan yang signifikan, padahal jika dilihat 

dari berbagai literatur klasik dana wakaf tidak hanya dikembangkan untuk masjid atau kuburan saja, 

akan tetapi wakaf boleh untuk digunakan bagunan sekolah negeri, madrasah, perongkosan upa 

pembanguan masjid dan dagang.
43

 Wakaf baik tanah atau benda lain sesungguhya tidak hanya 

disyaratkan adanya qurba atau mendekatkan diri kepada Allah swt, tetapi yang menjadi penting 

adalah bukan untuk tujuan maksiat atau durhaka.
44

 Senada dengan konsep di atas, adalah pernyataan 

Wahbah al-Zuhaili dalam Fiqh al-Islam wa-Adillatuhu yang membolehkan wakaf uang untuk 

dikembangkan dengan menahan benda pokok, dan hasilnya di-tasarufkan atau didayagunakan untuk 

kesejahteraan umat.
45

  

Konsep pengembangan harta wakaf yang dikelola secara profesional, seperti di Mesir pada 

mulanya wakaf ditangani oleh salah satu departemen dalam pemerintahan, meski tak luput dari 

berbagai masalah dalam pengelolaan maupun manajemennya. Sehingga pemerintah Mesir terus 

berupaya melakukan pengkajian ulang, untuk mengembangkan pengelolaan wakaf, dengan tetap 

berlandaskan pada syariah Islam, yang belakangan muncul lembaga wizarat al-auqaf yang berdiri 

sejak tahun 1971 di bawah naungan badan wakaf pemerintahan Mesir. Pengalaman pengelolaan 

wakaf di Mesir patut dipertimbangkan, bagi pengelola wakaf di Indonesia takterkecuali di Kota 

Kendari. Dengan mempertimbangkan konsep pengembangan tersebut, bahwa hasil pengemabangan 

harta wakaf adalah untuk dimanfaatkan membantu kehidupan masyarakat miskin, anak yatim, 

pedagang kecil, dan kaum duafa lainnya. Selain itu juga, harta wakaf pengembangannya bisa untuk 
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mendirikan rumah sakit, sekolah, meningkatkan kesehatan masyarakat miskin, mendirikan rumah 

sakit, menyediakan obat-obatan bagi masyarakat, mendirikan pesantren, masjid, dan untuk 

pengembangan sains dan teknologi modern tepat guna.  

 Tanah wakaf yang tersebar dipenjuru tanah air Indonesia yang ada saat ini, tak terkecuali di 

Kota Kendari sesungguhnya berpeluang untuk memainkan peran yang fital dalam pembangunan 

ekonomi masyarakat muslim, sejauh dan sepajang sejarah perkembangan Islam, sebagaimana tersebut 

di atas. Namun dalam kenyataanya persoalan tanah wakaf di Indonesia, utamanya di Kendari belum 

dikelola secara baik dan menyeluruh sebagaimana tujuan wakaf yang sesungguhnya. Hal itu tentu 

dimungkinkan kurang ketersediaanya sumberdaya manusia yang memadai dalam tata kelolanya, 

karena itu upaya strategi dalam rangka pengembangan tanah wakaf produktif sebagai sumber nyata 

dalam pemberdayaan ekonomi umat, harus diperjuangkan tanpa henti meski memerlukan  biaya yang 

jumlahnya tidak sedikit.  Saatnya umat Islam memikirkan bagaimana cara pengelolaan tanah wakaf 

bisa mendatangkan manfaat untuk biaya siswa, menyelamatkan orang yang terdesak secara ekonomi, 

tertimpa bencana alam dan lain-lain pada masyarakat, bahkan dapat membuka lapangan kerja dari 

hasil pengembangan harta wakaf bagi masyarakat.   

 Hal tersebut penting diupayakan karena dalam kenyataanya di Indonesia utamanya di Kendari 

kondisi tanah wakaf berpotensi untuk dikembangkan, namun hingga saat ini masih terbengelai 

urusanya disebabkan tidak adanya pemeliharaan  dan pengembangan asset secara baik. Agar tanah 

wakaf tetap memberi manfaat maka penerima tanah wakaf atau nazir bersinergi dan bertekad dalam 

upaya pengembanganya. 

 Jika kita melihat dibeberapa negara-negara muslim seperti Mesir, Yordania, Bangladesh Arab 

Saudi dan lain-lain tanah wakaf dikelola secara baik bahkan dibentuk Kementerian Negara tersediri 

untuk mengurus harta atau benda wakaf. Karena itu harusnya Indonesia dan utamaya diberbagai 

wilayah, tak terkecuali di Kendari. Badan Wakaf di Kendari harus mengacu pada sistem manajemen 

wakaf sebagaimana yang dilakukan negara-negara muslim tersebut, sehingga pengelolaan tanah 

wakaf produktif dapat ditagani secara baik, diproses, direncanakan program strategis secara matang, 

baik dalam pengembangan wakaf jangka pendek maupun jangka panjang.    

G. Prinsip  pengelolaan aset tanah wakaf produktif 

Gagasan aset wakaf  yang mendatangkan keuntungan  ekonomi secara makro adalah inovasi 

yang bersifat komersial dan sosial untuk mendorong aktivitas usaha dan bisnis yang lebih luas. 

Pengelolaan  aset wakaf  bernilai produktif terus mengaung dan membahana di Nusantara Indonesia 

dan dunia, bahkan jauh sebelum buku ini ditulis, seperti  dalam seminar internasional yang berjudul  

The International Institute of Islamic Thought bekerjasama dengan Kementerian Agama RI tahun 

2002, banyak para  pakar diundang sebagai narasumber  dalam acara tersebut,  diantaranya Anwar 

Ibrahim, Syafi‟i Antonio, Dawam Rahardjo dan lain-lain. Beberapa gagasan-gagasannya oleh para 

pakar dan ahli tersebut, misalnya upaya untuk meningkatkan pengelolaan harta wakaf,  pemanfaatan  
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aset wakaf, wakaf tunai dan lain-lain, yang bermuara pada satu pranata keagamaan yang memiliki 

daya nilai  ekonomis kiranya perlu mendapat perhatian serius baik pihak pemerintah atau swasta. 

Mengingat bahwa krisis ekonomi yang dialami bangsa Indonesia saat ini, secara faktual telah 

meningkat tajam, bahkan jumlah pendududuk yang  miskin terus  bertambah dalam setiap tahunya.
46

   

Prinsip  pengelolaan harta wakaf bernilai produktif dan ekonomis tidak hanya berupa tanah 

saja, akan tetapi juga bisa dalam bentuk yang lain seperti jenis uang, saham,  investasi dan  komoditas 

lain seperti tertuang dalam kitab Fatawi Qubra yang menyatakan. 

ىلذٗجشت ّظشٓ ػيى  . ٌ  ٌُذ َس ػيى   ٍف ى ُ٘ ِ  ٍبٍه ٍ٘ق ةٍ ٱیِِ َػ َٖ ٍ ط أُّ ٍ٘قٌ٘ف ػيى مذا ِج حِف حََٖش ٗش  ِ  اش  ىِن  

Artinya: Harta yang diwakafkan tanpa diketahui untuk keperluan apa harus dimanfaatkan, jika 

harta itu pada umumnya merupakan peruntukan wakaf, maka  harus dikelola sesuai kemaslahatan 

umat 
47
  

Bertolak dari beberapa ide dan gagasan bahwa potensi harta wakaf sebagai salah satu 

alternatif dalam mengatasi lonjakan kemiskinan di Indonesia, harus dilakukan langka-langka nyata 

dimasyarakat perlunya pengembangan, pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf, khususnya sektor 

tanah produktif  atau benda bernilai produktif. Wahbah al-Zuhaili menambahkan bahwa pengelolaan 

benda wakaf  dengan menjadikan modal usaha sistem mudharabah, keuntungannya dapat digunakan 

biaya oprasinalisasi pengembangan aset wakaf  bagi pengelola atau sebagai modal dagang. Dalam 

sebuah hadis diriwayatkan Abu Hurairah r.a 

  جٍش إ جشٓ قجو أُ ٌجف ػشقٔأل ػط٘ ااٲ 

Artinya: berilah upah pekerja itu, sebelum kering keringatnya (HR. Hurairah). 

 Konsep Islam yang cukup baik ini, sering diabaikan, bahkan  diperlakukan tidak adil oleh 

kebanyakan umat muslim sendiri, dalam membagun sinergisitas kerja bagi para pengelola harta 

wakaf, sehingga tak heran jika para pengelola harta wakaf atau  BWI diberbagai Kabupaten atau Kota 

tidak sedikit yang meningalkan tugas pekerjaanya, tak terkecuali pengelolaan aset tanah wakaf 

produktif di Kementerian Agama lain di Kendari. 

Dasar pengelolaan aset  tanah wakaf,  lain adalah sebelum terbitnya Undang-undang  Nomor 

41 Tahun 2004 tentang wakaf, adalah peraturan pemerintah sejak tahun 1977 pemerintah telah 

mengeluarkan peraturan pemerintah No. 28/1977 tentang perwakafan tanah milik. Peraturan tersebut, 

kemudian ditindaklanjuti peraturan menteri dalam negeri No.6 /1977 tentang tata pendaftaran tanah 
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mengenai perwakafan tanah milik. Sementara menteri agama mengeluarkan peraturan menteri agama 

nomor 1/1978 tentang peraturan pelaksanaan PP Nomor 28/1977 tersebut.  

Di Indonesia jumlah tanah wakaf cukup banyak, takterkecuali di Prov. Sultra sebanyak 1.827 

persil = 4.366.536 m
2 
dan di Kota Kendari  berjumlah 161 dengan luas 125.569.

48
 Namun tanah wakaf 

tersebut belum maksimal dikelola dengan baik untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. 

Tata kelola tanah wakaf yang baik dan akuntable mutlak diperlukan diberbagai wiliyah, selain 

dibutuhkan adanya sumberdaya manusia yang trampil dan memiliki jiwa kecapan serta 

profesionalisme dalam bekerja. Tanpa dukungan elemen-elemen tersebut mustahil tanah wakaf 

produktif diperoleh hasil maksimal. Sesuai dengan harapan tersebut,   pengelolaan tanah wakaf 

produktif harus didukung secara  konstitusional melalui  undang-undang, political will pemerintah 

yang teritegrasi dengan pengelola dan pihak lain yang mendukung. 

   Dalam pengelolaan harta wakaf, tidak bisa lepas dari peran adanya nazir, nadzir wakaf 

adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf 

sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Sedangkan menurut undang-undang nomor 41 tahun 

2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf menjelaskan bahwa Nadzir adalah pihak yang menerima harta 

benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.  

  Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para 

ulama sepakat bahwa wakif harus menunjukan nadzir wakaf.Pengangkatan nadzir wakaf ini bertujuan 

agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus dengan baik, selain agar harta wakaf tersebut manfaatnya 

tidak menjadi sia-sia. Sedemikian pentingannya kedudukan nadzir dalam perwakafan, sehingga 

berfungsi tidaknya harta wakaf sangat bergantung pada nadzir wakaf. Meskipun demikian tidak 

berarti bahwa nadzir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya.
49

 

  Kreteria nazir dalam Islam terdapat unsur yang harus dipenuhi, karena itu, siapapun 

berpeluang jadi nazir, sepanjang ia bisa melakukan tindakan hukum. Tetapi, karena tugas nadzir 

menyangkut harta benda yang manfaatnya harus disampaikan pada pihak yang berhak menerimanya, 

jabatan nadzir harus diberikan kepada orang yang memang mampun menjalankan tugas itu. Menurut 

undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 10 ayat (1) tentang wakaf Syarat untuk nadzir perorangan 

adalah; 1) warga negara Indonesia,2) beragama Islam, 3) dewasa,4) amanah, 5) mampu secara 

jasmani dan rohani, serta, 6) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. 

 Adapaun nadzir yang terlembagakan melalui organisasi syaratnya harus ada. Pertama pengurus 

organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nadzir perorangan. Kedua, organisasi yang 

bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. 
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Sementara nazir yang terdapat dalam badan hukum terdapat syarat diantaranya adalah1) pengurus 

organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nadzir perorangan,2) badan hukum Indonesia 

yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 3) organisasi yang 

bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. 

Secara teknis atau oprasional pengelolaan wakaf  harus diserakan seorang nazhir yang 

profesional  agar memiliki daya dorong  ekonomi yang tinggi dengan melakukan kerjasama pihak 

pengusaha, atau lembaga keuangan syariah.  Pengelolaan aset wakaf melalui lembaga keuangan 

dimaksudkan  sebagai tempat penyerahan, pengumpulan dan penditribusian  dapat diawasi lebih muda 

akuntabel, tranparan dan lebih mudah diakses. Sistem kerja nadzir baik perorangan, organisasi atau 

badan hukum  harus terdaftar pada Kementerian Agama yang menangani wakaf dan badan wakaf 

Indonesia. Dengan demikian, nadzir perorangan, organisasi maupun badan hukum diharuskan warga 

negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing tidak 

bisa menjadi nadzir wakaf di Indonesia. Mengacu pada banyak kasus pengelolaan aset wakaf 

perseorangan sering terbengelai, hilang atau diserobot pihak lain pemanfaatanya, jika dibanding 

dengan dikelola oleh lembaga atau badan hukum secara profesional lebih produktif.
50
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BAB III 

 KAJIAN TEKS DAN RISET  WAKAF 

 

A.  Model  kajian  teks dan riset wakaf 

Suatu riwayat menyebutkan bahwa Umar bin Khathab pernah mewakafkan tanahnya, dan ia 

sendiri yang menjadi nazhirnya. Ketika Umar wafat pengelolaan wakaf dialihkan kepada Hafsah 

putrinya, setelah itu wakaf dikelolah Abdullah Ibnu Umar,  dan  kemudian dilanjutkan oleh keluarga 

berikutnya.
51

  Posisi wakaf pada generasi selajutnya seperti pada masa dinasti Abasiyah memiliki 

peranan penting dalam pengembangan kegiatan sosial ekonomi, terutama bidang penyediaan modal 

tanah untuk dikelola secara produktif. Sebagai wujud dalam pengembangan harta wakaf, maka wakaf 

dapat dikembangkan dalam bentuk gedung, madrasah, beasiswa dan kegiatan usaha bagi mereka yang 

tidak mampu secara finansial, sebagai bukti kepedulian sosial.
52

  

Aspek pengelolaan harta wakaf dalam hal ini, dituntut harus memiliki inovasi sesuai dengan 

arus perkembangaan zaman, jika tidak demikian maka harta wakaf menjadi kurang berdaya dan 

bermanfaat. Karenanya, unsur manajemen wakaf  harus dikedepankan demi tercapainya kemaslahatan 

umat, dengan melalui fungsi pemberdayaan  harta wakaf secara produktif. Aset-aset wakaf yang ada  

harus dikelola dengan baik oleh umat Islam, demi terealisasinya kelanjutan hidup manusia dalam 

mencapai kesejahteraan. Untuk menjabarkan pengelolaan wakaf yang akuntable dapat meminjam 

model kerangka pemikiran yang dikembangkan oleh Taylor dan Bogdan, sebagaimana dikutip Emy 

Susanti, menyatakan bahwa setiap  teori yang digunakan dalam mengunkap suatu kejadian atau 

tindakan seseorang haruslah menghasilkan data deskriptif mengenai  aktifitas sobjek , bahasa lisan 

dan tulisan yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.
53

 Sedangkan menurut Strauss dan 
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Corbin metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik 

fenomena yang belum diketahui.
54

 Penggunaan teori  dalam buku ini didasari atas beberapa alasan.  

Pertama, yang dikaji adalah pengembangan  aset tanah wakaf produktif  sebagai suatu 

tindakan bidang  ekonomi, yang berhubungan pada tindakan penyediaan lahan atau tanah yang 

pengembangannya melalui berbagai jenis usaha, seperti  empang untuk pembibitan ikan, 

penggemukan hewan, peternakan ayam dan lain-lain.
55

  Jenis pengembangan aset wakaf tersebut, 

dapat dikategorikan sesuai dengan tujuan wakaf, sebagaimana yang diamanahkan Undang-undang 

wakaf yang termuat pada pasal-pasal yang telah diputuskan oleh pemerintah. Peraturan perundang-

undangan wakaf dalam bentuk rumusan-rumusan, sesugguhnya pada tataran implementasinya dirasa 

kurang membawa pengaruh yang signifikan.  Bagi mereka yang mengelola sumber-sumber aset 

wakaf, tidak sedikit yang mengetahui atau mempedomani Undang-undang wakaf. Jika kita amati 

secara mendalam, selama ini kebanyakan masyarakat  mengelola aset wakaf dengan caranya sendiri  

dan mandiri tanpa keterlibatan pemerintah.  Jadi aset wakaf yang dikelola oleh para nazhir saat ini  

bisa dibilang  tanpa menggunkan pedoman-pedoman yang ada dalam Unang-undang wakaf, namun 

dipengaruhi oleh unsur-unsur keagamaan lokal yang ia ketahui dan telah terealisasi dalam kehidupan 

masyarakat secara terus menerus.
56

  

Kedua, dalam menghadapi  fenomena tindakan pengelolaan dan pengembangan aset tanah 

wakaf produktif bagi para nazir wakaf yang  memiliki peluang strategi bertindak yang tepat dan logis 
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Dalam dunia penelitian ekonomi, tindakan seperti itu disebut tindakan aktor yang bertujuan untuk 

memaksimalkan pemanfaatan individu untuk keuntungan perusahaan atau masyarakat, tindakan itu 

dipandang rasional secara ekonomi.  Karena  dalam kajian pengelolaan aset wakaf terdapat unsur-

unsur yang mempengaruhi  dan relasi-relasi aktor  yang terkait langsung dengan tugas dan kerja 

dalam menciptakan kesejahteraan. Kesejahteraan tipe seperti itu, dalam bahasa Durkheim  adanya 

hubungan antara hukum (keputusan hukum) dan paksaan pemerintah yang teroganisasi melalui 

jurisprodensi yang mengatur aktor dalam mewujudkan kepentingannya, dengan dalih mengutamakan 

solidaritas sosial dalam masyarakat. Durkheim kemudian menambahkan bahwa masyarakat ditengah 

industri modern seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat, menuntut diiringi adanya 

peraturan hukum atau undang-undang dalam menjaga keseimbangan atau anomi ekonomi, dalam 

rangka penyelamatan manusia dan masyarakat dari bahaya kemiskinan atau penderitaan ekonomi. 
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Alvin S. Jonson Sosiologi Hukum, terj. Rinaldi Simamora (Jakarta:  Rineka Cipta, 2004), 115-118. 

Periksa juga L.J Van Apeldoorn, Pengntar Ilmu Hukum  (Jakarta:  Pradnya Paramita, 1985), 426-427. 
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bagi dirinya sendiri, sehingga mereka memerlukan pengkajian yang mendalam. Penelitian kualitatif 

memberikan peluang bagi pengkajian mendalam terhadap suatu fenomena sosial.
57

  

Ketiga, penelitian tentang pemahaman subjektif dalam kaitannya dengan tindakan 

pengelolaan aset  wakaf produktif dalam pola tindakakan para nazir wakaf di lingkup Kementerian 

Agama Kota Kendari, memungkinkan mengunakan penelitian kualitatif, karena yang dikaji adalah 

fenomena prilaku manusia dari sudut pandang mereka sendiri (sudut pandang para nazir wakaf). Hal 

ini perlu dilakukan dengan cara membuat empati pada subjek yang diteliti untuk memahami 

bagaimana mereka melihat berbagai masalah dalam kehidupannya. 

 Empat, tindakan para nazir tanah wakaf produktif yang melibatkan aspek religiusitas atau 

keterlibatan ritual (ritual involvement), yaitu sejauh mana para nazir mengerjakan tugas  mereka. 

Apakah  nazir wakaf menjalankan pengelolaan tanah wakaf dengan baik dan  secara tertib melaporkan 

setiap bulan ke Kator Kementerian Agama Kota Kendari. Apakah mereka menjalankan pemberdayaan 

harta wakaf produktif dengan kesadaran penuh yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Apakah 

tindakan pengelolaan tanah wakaf produktif yang mereka lakukan disebabkakan adanya pemahaman 

baru, orientasi baru dan masa depan baru, yaitu perlunya pengelolaan tanah wakaf produktif yang 

progresif (berpikiran maju). 

 Kelima,  buku ini kiranya dapat memberikan konstribusi dan solusi bagi nazhir pengelola 

wakaf, terutama wakaf produktif  yang diproses secara holistik.  Wakaf  yang dikelola melalui 

tahapan holistik, memerlukan serangkaian kajian mendalam, karena yang dikaji  adalah suatu 

kesatuan yang tidak terpisahkan, antara  aktivitas nazhir, wakif dan pemanfaatannya aset wakaf dalam 

bidang  pengelolaan dan pemberdayaannya secara menyeluruh.  Pentasarufan harta wakaf secara 

produktif tidak serta merta terjadi begitu saja, akan tetapi melibatkan serangkaian tindakan,  yang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor yang saling terkait langsung dengan wakif, 

nazhir wakaf, orang yang menerima wakaf,  dan pelaporan  disetiap harta wakaf yang dikembangkan. 
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Dalam kajian teori sosial, disebut sebagai agensi atau motif dalam tindakan sosial. Tindakan sosial 

(social action) selalu dijumpai motif tindakan. Untuk memahami motif tindakan tersebut harus dikaji 

melalui analisis pemahaman atau interpretative understanding. Periksa Nur Syam, Islam Pesisir 

(Yogyakarta: LKiS, 2005), 47. 
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Tindakan yang saling terkait satu sama lain dalam pengembangan aset wakaf  itu, disebut sebagai  

tindakan morphogenesis ganda atau dalam ilmu sosiologi disebut tindakan sosial.
58

  

Keenam, formula dalam buku ini, sesungguhnya hendak memberikan peluang untuk 

memahami emic view atau pandangan aktor (nazir wakaf) setempat. Di sini penulis  hanyalah orang 

yang belajar mengenai apa yang menjadi pandangannya, terutama terkait dengan pengelolaan tanah 

wakaf produktif  yang dipahami sebagai kegiatan keagamaan atau tidak,  secara keseluruhan haruslah 

dipahami melaui ungkapan mereka sendiri. 

 Ketujuh, proses aktivitas pengelolaan tanah wakaf produktif yang tercakup didalamnya, 

seperti adanya tindakan nazhir yang mengembangan aset untuk menolong anak yang putus sekolah, 

anak yatim, pendagang kaki lima,  terbitnya undang-undang wakaf tahun 2004, peran tokoh 

masyarakat tentang pemanfaatan dan peruntukan aset wakaf,  harus dipahami di dalam kerangka 

kesatuan atau “konsolidasi”
 59

 hukum perwakafan dalam Islam dalam bingkai logika hukum atau isu-

isu hukum yang berawal dari proposisi hukum atau mempunyai hubungan bersifat fungsional, 

kausalitas dan menegaskan antara satu dengan lainnya.
60

 Proposisi hukum tersebut dirancang secara 

khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) hipotesis 

(dugaan peneliti)
61

 yang besifat umum. Dalam hal ini konsep-konsep, pengertian-pengertian dan 

pemahaman hukum wakaf didasarkan pada pola-pola yang dijumpai di dalam data, dan dapat 

dipahami dari kerangka pikir empiris . 
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Gerakan morphogenesis ganda adalah gerakan yang mencakup aspek internal dan eksternal. 

Gerakan internal yaitu gerakan asal-usul (struktur historis), mobilisasi, perluasan struktur dan 

terminasi (batasan). Sedangkan gerakan eksternal adalah dampak gerakan terhadap masyarakat luas 

dan terutama perannya dalam menciptakan transformasi struktural. Periksa Sztompka, Sosiologi 

Perubahan Sosial, tej. Alimandan. (Jakarta:Prenada, 2005), 338.  
59

Konsolidasi adalah peristilahan yang dikemukakan oleh Clifford Geertz dalam memahami 

penyatuan antara rasionalitas dan keyakinan rohaniah “religious-mindednes”. Periksa Geertz dalam 

“Islam yang Saya Amati Perkembangan di Maroko dan Indonesia”, terj. Hasan Basari (Jakarta: YIIS, 

1982), dalam kata pengantar XI. 
60

Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarata: Kencana, 2005), 82. Baca Ida Bagoes Mantra, Filsafat 

Penelitian dan Metode Penelitian Sosial (Yoyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 64.  menyatkan bahwa 

dalam dunia ilmu sosial proposisi atau “an empirical generalization” maksudnya relaitas sosial itu 

diabstraksikan melalui hubungan antara dua konsep (menghubungkan antara variabel pengaruh dan 

terpengaruh). Hubungan yang logis antara dua konsep disebut proposisi. Periksa juga Masri 

Singarimbun  dan Sofian Efendi, Metode Penelitian Survai (Jakarta: LP3ES, 1989), 34. 
61

Sunggono, Metodologi Pnelitian Hukum ( Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 109.   
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Metode memahami pengelolaan tanah wakaf produktif yang dikonsepsikan dengan 

pendekatan sosiologi hukum haruslah mampu menafsirkan arti terdalam nilai-nilai hukum dan 

realisasinya dalam kehidupan masyarakat.
62

 Karena pendekatan sosiologi hukum pada dasarnya 

berusaha menyelidiki pola tingkah laku dan simbol-simbol hukum, yakni makna-makna hukum yang 

berlaku berdasarkan pengalaman di suatu kelompok dan dalam satu masa tertentu, dan berusaha 

membangun pola tingkah laku dan simbol-simbol itu berdasarkan sistematika.
63

 

B. Peta  Pengelolaan harta wakaf 

Sebelum penulis merancang buku dengan fokus kajian ini, penulis telah mengobservasi 

kegiatan-kegiatan peruntukan aset tanah wakaf produktif yang dikelola oleh para nazir wakaf di 

beberapa daerah, instansi, dan lembaga Kementerian Agama  Kendari yang dapat dikonsepsikan 

sebagai tindakan pengelolaan tanah wakaf produktif. Dengan demikian, peneliti telah memiliki 

sejumlah informan sebagai kunci (kay informan) yang akan menjadi pembuka pintu dalam proses 

pengumpulan data tentang pengelolaan tanah wakaf produktif di kota Kendari. Jadi, peneliti telah 

memiliki referensi yang cukup berharga, yaitu nama-nama pengelola wakaf Kementerian Agama 

Kota, wakif dan para nazir wakaf produktif sebagai informan subjek penelitian yang dapat dihubungi 

dan diwawancarai. 

Sebagaimana  karya  pada umumnya, posisi penulis adalah sebagai orang yang sedang 

mengali mengenai fenomena sosial yang dikaji. Meskipun penulis tidak bersal dari Kota Kendari, 

namun beberapa kegiatan, seperti berkantor di Badan Wakaf atau BWI Kota Kendari pada tahun 2015 

hingga 2017,
64

 dan beberapa survai lain yang pernah penulis lakukan, namun tidak berarti bahwa 

seluruh fenomena  yang terdapat di lokasi penelitian  telah berada di dalam  kognisi atau telah menjadi 

pengetahuan penulis. Sesuai dengan konsep manajemen  di muka,  maka penulis belajar bersama 
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A. A. G. Peters  dan Koesriani Siswosoebroto, Hukum dan Perkembangan Sosial  Buku Teks 

Sosiologi Hukum, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), dalam kata pengantar XV.   
63

Alvin S. Johnson, Sosiologi Hukum, terj. Rinaldi Simamora (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),16.   
64

Sebelum melakukan penulisan ini, penulis telah melekukan beberapa kali pengamatan, survai 

dilapagan dan bahkan melakukan wawancara pada sejumlah pengurus BWI Kota Kendari sebelumnya  

(Ketua BWI Kendari tahun 2010-2014) sebagai bahan  kajian dalam penulisan ini. 
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dengan para nazhir wakaf mengenai apa dan bagaimana manajemen pengelolaan aset wakaf produktif 

dilakukan selama penulisan berlangsung. 

Salah satu kelebihan melakukan penulisan ini adalah penulis telah memiliki kerangka 

referensi mengenai fenomena yang dikaji, misalnya  mengenai berbagai aktivitas pengelolaan aset 

wakaf produktif yang telah tersebar di seluruh di wilayah Kota Kendari, kemudian mengenai 

pengelolaan dan pengembangan  aset wakaf pada Badan Wakaf Indonesia atau BWI Kota Kendari, 

sehingga peneliti lebih mudah melakukan  hubungan-hubungan sosial keagamaan, kontak sosial, 

komunikasi dengan para nazhir wakaf, ulama, pejabat penyelengara syariah Kemeneterian Agama 

Kota Kendari, tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga sosial keagamaan lain yang terkait dengan 

fenomena sosial yang dikaji. Misalnya, relasi-relasi paham tentang pemberdayaan tanah wakaf,  

terbitnya undang-undang tentang wakaf, , dan peran tokoh masyarakat dalam pengembangan harta 

wakaf yang keseluruhannya terkait dengan permasalahan wakaf. Beberapa masalah yang berhubungan 

dengan pengelolaan tanah wakaf produktif tersebut di atas,  secara langsung atau tidak langsung  telah 

memberikan gambaran dalam melakukan kajian lapangan yang sangat berarti. Namun perlu dicatat, 

bahwa penulis dalam mengkaji pengelolaan tanah wakaf produktif ini, tidak berperan sebagai orang 

ahli yang telah menguasai berbagai hal terutama pada fenomena sosial lapangan, sehingga dapat 

menjerumuskan penulis telah mengambil kesan dan bukan fenomenanya sendiri. 

C. Sumber data dalam penelitian  

Secara keseluruhan, penelitian dilakukan dalam waktu hampir satu tahun, yaitu sejak  bulan  

sembilan tahun 2014 hingga bulan Agustus tahun 2017. Meskipun demikian, peneliti tidak selalu 

berada di lapangan dalam kurun waktu tersebut, peneliti berposisi datang dan pergi. Meskipun jarak 

antara Konawe Selatan dan Kota Kendari tempat tinggal peneliti tidak terlalu jauh, tetapi penelitian 

dilakukan antara lima jam ata u sampai satu hari dengan datang ke lokasi penelitian. Tentu saja waktu 

seperti itu tidak rigid, artinya ketika di lapangan terdapat kegiatan yang mengharuskan keterlibatan, 

maka peneliti datang di lapangan. Aktivitas pengelolaan tanah wakaf produktif yang dilakukan para 

nazir wakaf  dengan jadwal yang sudah ditentukan, misalnya mendatangi tempat lokasi pengelolaan 
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tanah wakaf produktif di Kendari di sejumlah lokasi masing-masing yang telah tersebar di Kota 

Kendari untuk pengelolaan aset wakaf, dan waktu peninjauan lokasi memungkinkan dapat 

diobservasi
65

 beberapa kali. Aktivitas pemberdayaan tanah wakaf produktif banyak diperuntukan 

untuk pembagunan masjid, gedung, sekolah dan asrama yang dilakukan para nazir di setiap lokasi 

lingkup Kementerian Agama Kota Kendari, juga sangat memungkinkan peneliti megobservasi 

langsung di lapangan. Untuk melihat pola dan corak aktivitas peruntukan tanah wakaf produktif, tentu 

saja tidak cukup sekali, tetapi membutuhkan waktu berulangkali. Oleh karena itu, aktivitas 

pengelolaan tanah wakaf produktif tersebut dapat diobservasi dalam beberapa kali.  

Buku  berjudul “Model pengembangan aset wakaf dalam membangun ekonomi makro”, 

sebelumnya telah didahului oleh survai penelitian, pelatihan, seminar dan observasi terlibat 

(observer)
66

 terhadap aktivitas pengelolaan aset wakaf, dalam berbagai lokasi kegiatan pengembangan 

dan pengelolaan, baik di lokasi  tanah wakaf maupun kantor BWI Kementerian Agama Kendari 

dilakukan dengan cermat. Agar sumber data yang diobservasi tidak hilang begitu saja, maka strategi 

yang dilakukan adalah dengan melakukan pencatatan, pemotretan, merekam dan mengcopy 

secepatnya, begitu observasi terlibat selesai dilakukan. 

Dalam pendekatan ekonomi, dikemukakan bahwa bentuk dari tindakan dapat merujuk pada 

konsep tindakan sosial, sebagaimana yang diajukan oleh Weber, yang menyatakan  bahwa tindakan 

ekonomi dapat disebut sebagai tindakan sosial sejauh produk tingkah laku seseorang dapat 

dideskripsikan.
67

 Peter Marzuki dan Masthu menyatakan bahwa perspektif sosial dapat membantu 
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Menrut Sutrisno Hadi Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik terhadap 

fenomena-fenomena yang di teliti. Observasi yang yang dimaksud yaitu, mengacu pada tujuan, 

sasaran penelitian, dilakukan secara sistematik, dicatat dan dihubungkan secara sistematik dengan 

proposisi-proposisi lebih umum, dapat dicetak atau di kontrol ketelitiannya. Periksa  Mantra Filsafat 

Penelitian dan Metode Penelitian Social (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004), 82. 
66

Metode observasi terlibat (partisipasi) digunakan oleh ketegori penelitian kualitatif. Menurut Ida 

Bagoes Mantra, ada dua  macam observasi  sederhana (simple observation) yaitu observasi 

nonpartisipasi dan observasi partisipasi. Observasi nonpartisipasi adalah jika orang yang mengadakan 

observasi tidak ikut mengambil bagian dalam aktivitas, seperti aktivitas nazir pengelolaan tanah 

wakaf dan perikehidupan pelaku-pelaku yang diobservasi.  Sedangkan observasi  partisipasi orang 

yang mengambil bagian yang mengadakan observasi turut mengambil bagian dalam perikehidupan  

pelaku atau orang yang diobservasi (observed). Periksa Mantra, Filsafat Penelitian dan Metode 

Penelitian Social (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004), 83.  
67

Mex Weber,  The Social and Economic Organicaation (New York: free Press, 1964),112. 
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mendeskripsikan,  dan menganalisis pengaruh gejala sosial pada sikap, tindakan dan perilaku  dalam 

kehidupan masyarakat.
68

 Pendekatan sosiologi pararel dengan  ekonomi dalam  tulisan ini digunakan 

untuk melihat nilai-nilai aset wakaf yang ada di balik hubungan atau interaksi kehidupan manusia di 

masyarakat yang bersangkutan.
69

 Ada pula yang mengatakan bahwa pendekatan sosiologi pararel 

ekonomi merupakan usaha yang telah diawali dengan suatu penilaian terhadap tingkah laku 

manusia.
70

 Apapun namanya dalam penulisan  model pengembangan dan pengelolaan aset wakaf 

produktif yang memfokuskan pada pendekatan strategi manajemen dalam ekonomi, diharapkan 

mampu memahami sistem kerja dalam pengelolaan aset tanah wakaf, yang terealisasi dalam 

kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penulisan buku ini dimungkinkan menjadi pedoman referensi 

dan solusi dalam kehidupan dan tindakan para nazir dalam melakukan pengembangan dan 

pengelolaan aset wakaf dalam kehidupan sehari-hari. Bagi mereka yang mengembangkan aset wakaf 

atau benda wakaf, baik yang ada di lokasi atau kantor badan wakaf  dapat merujuk pada buku “model 

pengembangan aset wakaf dalam membagun ekonomi makro” dalam berbagai aktivitas.  

Sumber data pengembangan aset wakaf, dapat diperoleh di kantor atau di lokasi nazhir yang 

mengelola aset  wakaf.  Selain itu sumber data juga diperoleh dengan melakukan pengamatan terlibat 

terhadap kehidupan sehari-hari di tempat mereka bekerja, dan telaah pustaka atau library research 

serta wawancara mendalam (depth interview), di luar lokasi. Data tentang pengelolaan dan 

pengembangan aset wakaf  oleh para nazhir, juga diperoleh dalam buku  undang-undang wakaf dan 

pasal-pasal tentang pengelolaan, pemanfaatan atau pengembangan aset wakaf, secara bersamaan. Apa 

dan bagaimana tindakan  dan seluk-beluk pengelolaan dan pengembangan aset wakaf oleh para nazhir 

dapat diamati sebagai varian-varian jawaban yang memadai di ruang institusi manajemen wakaf 

bidang ekonomi secara keseluruhan. 
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Peter Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta:Kencana, 2005), 87. Periksa Mastuhu, Penelitian Agama 

Islam Tinjauan Disiplin Sosiologi (Bandung: YNC, 2001), 107-109. Periksa juga Hendrojono, 

Sosiologi Hukum Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum (Surabaya: Srikandi 2005), 19/60. 
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Mastuhu, Penelitian Agama Islam Tinjauan Disiplin Sosiologi (Bandung: YNC, 2001), 107-109. 
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Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Raja Grafindo, 1994),139.  
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Pegamatan terlibat secara cermat juga dilakukan pada para nazir yang mendayagunakan harta 

wakaf yang diperuntukan kategori konsumtif (masjid dan kuburan).
71

 Untuk kelompok wakaf 

konsumtif, pengelolaannya oleh para nazir hanya diperuntukan mushalah, masjid, dan kuburan yang 

secara ekonomis kurang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat. Sasaran wakaf konsumtif di 

Kota Kendari, jumlahnya cukup banyak dari 161 harta wakaf  hanya satu yang benar-benar bernilai 

produktif di Kecamatan Poasia. Para nazir wakaf di Kota Kendari kebanyakan lebih menfokuskan 

pada aktivitas kerja secara pribadi dibanding mengurus tanah wakaf untuk kebutuhan produktif. 

Menurut informasi para pengurus tanah wakaf di beberapa Kabupaten dan Kota termasuk Kota 

Kendari, kebanyakan  para nazir mengurus harta wakaf hanya sebagai sampingan atau tempat 

beribadah, karena tidak mendapat intensif atau bantuan dari pihak pemerintah, sehingga sistem 

pengelolaannya dirasa kurang maksimal.
72

 

 Pengamatan berikutnya juga dilakukan pada jam-jam kerja, baik dikantor badan wakaf Kota 

Kendari atau di lokasi tempat para nazhir melakukan aktifitas, di mana para nazhir wakaf baik 

kategori produktif maupun konsumtif mulai berdatangan di masing-masing tempat bekerja. Kantor 

BWI Kota yang merupakan tempat ia melakukan pekerjaan bagi pengurus badan wakaf, sementara 

nazair wakaf berada tidak jauh dari lokasi masjid bahkan ada yang tinggal di pesanteren.  Dalam 

mengali data penulis terkadang langsung datang pada jam-jam kerja kantor muali jam delapan hingga 

jam tiga sore. Senyum dan tertawa lepas menyambut penulis datang di lokasi juga berlangsung di 

jam-jam tersebut. Tidak terlalu sulit untuk mengobservasi dan mewancarai bagaimana mereka 

mengembangkan aset wakaf sepulang dari kerja atau beraktivitas. Sedangkan para nazhir wakaf yang 

berposisi sebagai pegawai negeri, keberadaanya bisa ditemui dan diwawancarai pada hari Jum‟at, 

Sabtu dan  Minggu secara langsung.  
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Berdasarkan survai di lapangan tahun 2014 para pengurus BWI Kota Kendari belum  memverifikasi 

secara cermat  keseluruhan antara wakaf produktif dan wakaf konsumtif. 
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Untuk memahami maksud di balik tindakan pengelolaan aset wakaf produktif, salah satu 

metode yang paling tepat adalah wawancara.
73

 Oleh karena itu, peneliti juga terlibat di dalam berbagai 

wawancara, baik di tempat kejadian di kantor atau lokasi lainnya. Wawancara yang dilakukan 

ditempat kejadian, misalnya ketika para nazhir wakaf melakukan aktifitas pengelolaan dan 

pengembangan aset tanah wakaf dilokasi yang sudah ditentukan, tempat masing-masing para 

pengurus badan wakaf  Kendari atau nazhir wakaf. Pada saat para pengurus wakaf rapat dan 

merancang program pemberdayaan wakaf atau pada saat nazhir berada dilokasi,  penulis sering 

bertemu dan mewancarai para pegurus badan wakaf atau Nazhir secara langsung dan memotret 

kejadian peristiwa tersebut. 

Di tempat seperti ini, wawancara dapat dilangsungkan berdasar atas fenomena-fenomena 

sosial di tempat kejadian. Wawancara juga dapat dilakukan ditempat instansi atau kantor atau dilokasi 

tanah wakaf, tempat ia beraktivitas yang sifatnya formal, dan jika diperlukan wawancara yang 

sifatnya penting dan mendesak dilakukan di luar jam kerja, atau pada waktu di rumah. Wawancara 

juga dilakukan di sela-sela  aktivitas di kantor atau pondok, pada saat istirahat habis shalat Jum‟at, 

makan siang atau ba‟da (setelah) shalat rawatib di masjid, yang merupakan waktu tepat 

berwawancara dengan para nazir dan pengurus BWI, sebab setelah selesai shalat Juma‟at atau shalat 

rawataib mereka tidak begegas pulang, tetapi terlebih dahulu berbincng-bincang di serambi masjid 

atau pendopo pesantren. 

  Jika ingin wawancara dengan kiai, ulama, tokoh masyarakat cukup datang ke rumah setelah 

shalat  Maghrib, waktu yang tepat melakukan wawancara dengan ulama atau datang ke kantor BWI 

atau MUI Kota pada jam 09.00 sampai jam 12.00 siang. Di jam-jam ini sejumlah tokoh agama, seperti 

kiai, ulama, dan tokoh masyarakat bisa diwawancarai dengan tema-tema yang dianggap penting. 
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Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan petunjuk Payne (1951) The Art of Asking 

Quetion  dikutip Bagong Suyanto terdapat sepuluh teknik wawancara, salah di antara wawancara itu 

adalah menggunakan teknik euphemism (kata-kata yang halus). Dalam buku tersebut juga di nyatakan 

bahwa teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. 

Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan elemen penting dalam proses penelitian. 

Wawancara dapat di artikan sebagai cara yang dipegunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari 

responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (face to face). Periksa Suyato dan 

Sutinah, Metode Penelitian Sosial  (Jakarta: Prenada Media 2005), 79.  
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Dalam forum seperti ini, penulis melakukan wawancara secara simultan para pengurus BWI atau 

nazhir wakaf ketika sedang berkator. Jika ingin wawancara dengan pengurus lain nazhir wakaf non 

produktif, cukup datang  ke kantor BWI atau lokasi aset tanah wakaf, setelah itu bisa berbincang-

bincang dengan pengurus tersebut, dengan  tema-tema yang di perlukan.  

 Wawancara mendalam terhadap kalangan elit, secara sengaja dilakukan di rumahnya. 

Wawancara seperti itu memang dirancang secara khusus, artinya yang dipertanyakan memang telah 

dikonsep sedemikian rupa sebelumnya. Wawancara terhadap tokoh agama NU, Muhammadiyah 

Kendari, dan tokoh masyarakat yang terkait dengan pengelolaan tanah wakaf produktif kebanyakan 

dilakukan di rumah atau kantor. Wawancara tersebut tidak sekedar wawancara tetapi juga melihat 

setting kapasitas dan kreadibilitas para tokoh tersebut. Dengan cara seperti ini, maka kiranya dapat 

diperoleh data yang lebih sistemik tentang tokoh tersebut dan latar belakang kehidupannya. Tentu 

saja, penulis  tidak hanya bertemu kaum elit ini di rumah, kantor atau tempat ibadah, sebab banyak 

medan institusi sosial yang mempertemukan, seperti setelah usai Jum‟atan, usai mengajar di kampus, 

pada saat sosialisasi organisasi BWI kaitannya dengan motivasi pengelolaan aset wakaf atau 

pengembangan aset wakaf, pada saat itulah wawancara dilakukan. 

Suatu keuntungan bahwa informan penulisan tidak ada yang berprasangka buruk terhadap 

maksud dan tujuan penulis. Dalam suatu wawancara penulis melakukan dengan seorang diri dan 

dibantu oleh alat perekam (HP), jika wawancara yang diungkap oleh sejumlah informan terlalu cepat 

dan sifatnya penting. Pada wawancara dengan tokoh agama atau PW Muhammadiyah di Kendari 

(Abd. al-Azah), ia bercerita banyak hal seputar aset wakaf, meski ia tak mengetahui bahwa harta 

wakaf yang ia kelolah di UMK Kendari, telah  masuk kategori wakaf produktif. Hal itu wajar terjadi, 

karena aset tanah UMK tak dicatat atau dimasukan oleh pengurus BWI Kota sebagai kategori wakaf 

produktif tetapi kategori konsumtif, meski tanda-tanda kearah produktif nyata dilakukan. Secara 

keseluruhan infoman dalam kajian ini tergambar sebagai berikut: 
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Tabel: 1 

Nama-nama Informan 

No Nama Pekerjaan dan Identitas Alamat 

1 Prof.Nasruddin Suyuti Ketua PWNU 2011-2016 Prov. Sultra Unhalu Kendari  

2 Prof. Abd. Al-Azah Ketua PWMuhamdiayah Prov. Sultra UMK Kendari  

3 Marlina Ghazali Nazhir wakaf Produktif Baruga Kendari IAIN Kendari 

4 Muhtar Badawi Nazhir wakaf Produktif Poasia Kendari Pondok Pesantren  

Tarbiyatussakila Kedari 

5 Sugianto  Kasi Penyelenggara Syariah Kemenag Kendari 

2014 

Kemenag Kota Kendari 

6 Marwijid Kasi Penyelenggara Syariah Kemenag Kendari 

2015 

Kemenag Kota Kendari 

7 Abdurahman  Staf Penyelenggara Syariah Kemenag Kendari 

2015 

Kemenag Kota Kendari 

8 Zakyma Staf Penyelenggara Syariah Kemenag Kendari 

2015 

Kemenag Kota Kendari 

9 Abd. Muis Nazir Wakaf Masjid Baitul Izah Baruga Kec. Baruga 

10 Ganing Kasi Penyelenggara Zakat dan Wakaf  Kemenag 

Prov. Sultra 

Kemenag Prov. Sultra   

11 Musdar Nazhir Wakaf Produktif Poasia, Kendari Kendari 

12 Suhula Nazhir Wakaf Kendari Kendari  

13 Mansur Paka Nazhir Wakaf Produktif Puwatu Kendari Kendari 

14 Ikhwan Kapai Nazhir Wakaf Produktif Kambu Kendari Kendari 

15 Hasan Rosyid Nazhir Wakaf Kendari Kendari 

Sumber Data Badan Wakaf Kota Kendari, 2015-2017 

 

Sedangkan yang menjadi subjek dalam penulisan ini adalah mereka yang melakukan 

pengelolaan aset wakaf produktif yang terkait dengan pengembangan yang dikaji. Tindakan dan 

ungkapan mereka tentang pengembangan aset wakaf serta paham keagamaan, terkait dengan 

pengelolaan dan pengembangan aset  harta wakaf yang berdaya ekonomis dipaparkan melalui 

serangkaian wawancara mendalam. 
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D. Keabsahan  informasi data 

 Pendekatan ekonomi dilakukan, karena  dapat membatu menganalisis keabsahan data, yang 

berkaitan langsung dengan tindakan, sumberdaya, produksi dan hubungan seseorang dalam 

masyarakat.
74

 Sementara pendekatan sosiologi ekonomi berguna untuk memahami hubungan antara 

ekonomi dan masyarakat dalam perspektif yang lebih luas. Swedberg dan Granovetter manyatakan 

tindakan ekonomi adalah suatu bentuk dari tindakan sosial dan dikonstruk secara sosial.
75

  Teorisasi 

sosio-ekonomi tersebut, dalam perspektifnya, tampaknya belum cukup dalam memecahkan keabsahan 

masalah ekonomi masyarakat,  jika tidak dipararel dengan teori strategi manajemen, division of labor,  

konsep maslahah dalam Islam dan lain-lain, yang secara langsung berhubungan pada tindakan 

pengembangan, pengelolaan dan  pemanfaatan aset wakaf. Untuk mengatasi kegelisahan itu, kiranya 

perlu menggunakan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan sosial dan ekonomi. Pendekatan 

sosial dan ekonomi  yang bersinergi dengan teori manajemen, kiranya dapat diperoleh gambaran 

secara utuh tentang  bagaimana model pengembangan dan pengelolaan aset  wakaf yang sesunguhnya. 

Apakah dalam pengembangan aset wakaf  ada foktor yang pengaruhi atau unsur-unsur yang turut  

terlibat di dalamnya.  

Jika diperhatikan secara mendalam bahwa pengelolaan aset wakaf, diperlukan perencanaan 

matang, dan studi banding wakaf yang memadai ditempat lain. Sebagai bahan penyempurnaan  dalam 

penulisan buku ini, kiranya diperlukan  keabsahan informasi data  tentang  model pengembangan 

wakaf  dalam  berbagai aspek dan unsur  yang mempengaruhinya. Dalam pandangan  Patton, model  

keabsahan informasi data perlu adanya pengecekan secara cermat  dengan cara menggunakan metode 

pendekatan sosial. Pendekataan yang dimaksud, dapat dicapai melalui beberapa cara: (1) 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang 

dikatakan orang di depan umum dan apa yang dikatakannya secara pribadi, (3) membandingkan apa 

yang dinyatakan orang-orang tentang situasi lapangan dan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, 

(4) membandingkan keadaan dan perspektif berbagai pendapat dan pandangan orang seperti 
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masyarakat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang 

pemerintahan, (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
76

  

Model pendekatan di atas, juga dapat digunakan untuk mencermati berbagai keabsahan data 

informan dilapangan, misalnya mengenai berbagai model pengembangan dan pengelolaan seputar aset 

tanah wakaf produktif, konsumtif, dan terbitnya Undang-undang tentang wakaf serta peran tokoh 

masyarakat setempat yang menghasilkan pengalaman-pengalaman sosial keagamaan. Selain itu,  

pendekatan  empirik berbasis informasi data juga bisa digunakan untuk menganalisis bidang ilmu 

sosial, ekonomi, prilaku,  tindakan manusia dan menyorot organisasi sosio-keagamaan.
77

 

Dalam rangka untuk mendapat keabsahan data, dapat ditempuh dengan cara mengumpulkan 

data dengan jalan wawancara untuk mendapatkan informasi dengan metode bertanya langsung kepada 

responden. Teknik ini juga, merupakan bagian terpenting  dalam memperoleh  keabsahann data dalam 

suatu  pengungkapan  fakta.
78

 Langkah berikutnya dalam memperoleh keabsahan data, yakni dengan 

metode trianggulasi cara ini dapat dilakukan, jika didapati data yang memang membutuhkan 

pengecekan silang atau ulang. Misalnya ketika ada pernyataan bahwa pengelolaan aset tanah wakaf, 

peruntukan dan nazhir yang terlibat dalam pemberdayaan atau pengembangan benda wakaf oleh 

sejumlah ahli waris dan pengurus  kelembagaan wakaf.  Maka akan dilakukan cross-check. Demikian 

pula ketika ditemukan data  tentang aset tanah wakaf produktif, sebelum tahun 2014 atau terbitnya 

UU wakaf tahun 2004, maka akan dilakukan cross-check  ke lokasi yang bersangkutan.  Dalam proses 

kerjanya, trianggulasi melibatkan kesepakatan antar subjek penulisan sehingga terjadi  proses 

pengalihan pengertian subjektifitas-objektifitas menjadi kepastian (confirmability).
79

 Melalui cara ini 

diharapkan mampu meminimalkan bias penulisan dalam mengambil keputusan  data akhir dalam 

pengunkapan fakta dalam  karya.  
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E.  Prosedur analisis data 

Prosedur analisis data dilakukan baik dalam pengumpulan data maupun setelah pengumpulan 

data selesai. Prosedur yang ditempuh adalah melalui reduksi data (data reduction), sajian data (data 

display) dan pengambilan kesimpulan (conclusion drawing).
80

 Reduksi data terkait dengan tujuan 

penulisan, sajian data dengan menggunakan narasi, sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukan 

setelah data terkumpul dapat bersifat tentatif yang selalu diverifikasi selama penulisan berlangsung. 

 Dalam proses reduksi data, data yang ditemukan lewat observasi maupun wawancara 

mendalam diklasifikasikan sesuai dengan pengelompokkan datanya. Misalnya data tentang 

peruntukan aset tanah wakaf, pengembangan aset tanah wakaf produktif dan relasi-relasi tindakan 

pengelolaan harta wakaf juga diklasifikasikan sesuai dengan konsep-konsepnya. Data tentang wakif, 

nazhir dan pengurus BWI yang tersebar di wilayah Kecamatan dan Kota Kendari juga diklasifikasikan 

sesuai dengan konsep-konsepnya. Data tentang pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan aset 

wakaf juga diklasifikasikan sesuai dengan konsep-konsepnya. Maka seluruh data dari informan 

maupun subjek  yang termuat dalam buku diklasifikasikan sesuai dengan konsep-konsep tersebut. 

Data tentang pengembangan aset wakaf yang dimanfaatkan untuk menolong anak yang putus sekolah, 

jenis usaha  produktif, gedung sekolah, pondok pesantren,  perkebunan buah,  masjid dan gedung 

serbaguna, diklasifikasikan sesuai dengan konsep-konsepnya. Data aset tanah wakaf konsumtif, yang 

diperuntukan mushala, tempat mengaji, surau, pemakaman umum dan seterusnya juga 

diklasifikasikan sesuai dengan konsep-konsepnya. Demikian pula data data tentang Undang-Undang 

wakaf nomor 41 tahun 2004 tentang pengelolaan  tanah wakaf, dan data hasil wawancara dengan para 

nazhir wakaf dengan tokoh agama dan masyarakat, kaitannya dengan pengembangan aset wakaf 

produktif juga diklasifikasikan sesuai dengan konsep-konsepnya. 

 Klasifikasi data ini, diperlukan dalam kerangka membangun jaringan antar konsep manajemen 

wakaf untuk kepentingan menyusun tipologi yang relevan dengan tujuan penulisan. Badan wakaf 

Indonesia, terutama BWI Kota Kendari dikonsepsikan sebagai medan institusi sosial, dan selanjutnya 
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ditemukan popertais (sifat-sifat, ciri khas atau indikator) yang berhubungan dengan konsep-konsep 

tersebut. Selanjutnya medan institusi sosial tersebut dirangkaikan  dengan pengelolaan aset wakaf 

produktif atau para nazhir, demikian juga faktor-faktor yang menjadi penentu pengelolaan aset wakaf 

produktif, seperti adanya peran wakif, nazhir, pengurus BWI, ulama dan tokoh masyarakan juga 

diklasifikasikan sesuai dengan konsep-konsepnya. Tarik menarik pengelolaan aset wakaf produktif, di 

antara sengketa aset wakaf, peruntukan aset wakaf oleh ahli waris yang menimbulkan adanya 

resistensi dalam rangka pengelolaan aset wakaf, kemudian di konsepsikan sebagai medan sosial, 

ekonomi dan paham keagamaan. Pengembangan aset wakaf sebagai instrumen ekonomi yang di 

dalamnya terdapat pernyataan-pernyataan pesimis, pengugatan aset dan kritik tajam yang mengiringi 

upaya pengembangan aset wakaf, diferifikasi sesuai dengan jenisnya.  Begitu pula pemanfaatan  aset 

wakaf yang di distribusikan  dasari oleh agama, sertifikat dan undang-undang wakaf, telah menjadi 

pedoman dan yang diyakininya juga diidentifikasi. Di sini, pengembangan dan pengelolaan aset 

wakaf,  menegaskan pentingnya tujuan penghapusan kemiskinan dan terwujudnya kesejahteraan 

sosial.  

 Hasil  penulisan buku tentang  model pengembangan aset wakaf dalam membangun ekonomi 

makro, digambarkan dalam bentuk aktifitas keterampilan usaha,  bantuan beasiswa, amal jariyah dan 

menolong mereka yang tidak berkecukupan, sebagai ciri khas penelitian kualitatif. Karakteristik 

tersebut, dapat membuka peluang bahwa aset-aset wakaf  yang dimanfaatkan sedemikian rupa dapat 

menjadi harapan kesejahteraan bagi generasi mendatang.  Aktifitas pengelolaan aset wakaf yang 

terealisasi dalam kehidupan sosial-ekonomi  diharapkan  masih tetap dijalankan oleh lembaga-

lembaga dan para nazhir profesional sesuai semangat dalam mewujudkan pembangunan ekonomi 

yang lebih luas. Prosedur wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan gambaran utuh 

mengenai pandangan para nazhir yang mengembangkan aset wakaf  yang didasari pengalaman di 

suatu lembaga atau kelompok yang orgen dan masih asli dari subjek  yang diteliti, turut membentuk  

tindakan seseorang, meskipun di sana-sini sangat dimungkinkan masuknya unsur kesan penulis. Akan 

tetapi dengan sekuat tenaga, penulisan buku  ini dijauhkan dari unsur-unsur dan kesan yang seringkali 

membelenggu.  
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Dengan prosedur dan cara  seperti itu, penulis mendapatkan informasi tentang pengembangan 

aset wakaf dalam kehidupan sosial.  Prosedur berikut dapat dilakukan dengan cara mendialokkan  

pandangan subjek penulisan dan pendapat ahli.  Model prosedur seperti di muka, dapat disimpulkan 

sebagai bagian dari temuan yang dimuat dalam buku. Agar temuan ini dapat dibaca sebagai sesuatu 

yang baru, tentunya diperlukan pembandingan dengan teori atau konsep atau proposisi yang telah ada 

dan eksis sebelumnya di dalam jajaran teori manajemen, dan sosiologi ekonomi, sehingga 

menghasilkan temuan yang orisinil. Namun demikian, sebagai konsekuensi karya ilmiah, buku 

ditagan pembaca ini,  sebagai solusi dan model dalam pengembangan aset wakaf produktif yang dapat 

direalisasikan ditengah masyarakat. Sebagai karya yang tidak luput dari kelemahan, maka buku ini 

hanya dapat ditransfer ke tema yang memiliki kesamaan dengan buku ini. Transferability sangat 

mungkin dilakukan mengingat bahwa ada model yang bersifat umum dan berlaku mendasar, terutama 

bidang manajemen pengelolaan aset tanah wakaf produktif yang dikelola para nazhir di beberapa 

wilayah di Sulawesi Tenggara. 
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BAB: IV 

FORMULASI  PENGEMBANGAN  ASET WAKAF PRODUKTIF 

 

A. Tinjauan normatif pengembangan aset wakaf  

Dasar tentang pengembangan harta wakaf selama ini, masih terbatas hanya pada aspek 

benda yang tidak bergerak. Pengembangan aset wakaf  seperti itu, sesungguhnya dirasa kurang 

tepat, karena benda-benda bergerak pun dapat dikelola untuk dikembangkan, seperti mobil, pesawat, 

kapal laut, uang dan lain-lain. Dasar pengembangan harta wakaf bergerak, dapat merujuk pada hadis 

yang diriwayatkan Abu Hurairah, dan tindakan Umar bin Khatab yang mewakafkan tanah Khaibar 

sebagaimana dalam  Hadis yang ada di bawah ini: 

 

 شعبً وروثً وبولًُ في ميزاوً حسىات )روي البخارى( ََّمه اِْحتَبَس فَرساً في سبيل هللا ايماواً واحتساَباً فَِان

 

  Dalam kitab I‟anah al-Thalibin dijelaskan, bahwa seseorang dibenarkan melakukan wakaf 

kuda kepada mujahidin untuk jihad, wakaf sapi pengembanganya hasil anaknya dimanfaatkan untuk 

beasiswa, demikian juga susunya dijual untuk keperluan sewa asrama mahasiswa yang telah belajar 

keluar negeri dan lain-lain.
81

    

 Menghentikan pengembangan harta wakaf atau wakaf tidak dapat dijual untuk kemaslahatan 

umat, adalah tindakan yang tidak adil atau tidak sesuai dengan tujuan wakaf yang sesungguhnya. 

Satatus harta wakaf, sesungguhnya telah menjadi milik Allah swt. Sebagai pemilik mutlak harta. 

Karena itu hasilnya juga harus digunakan untuk kepentingan umum sebagai konsekuensi pendekatan 

diri kepada Allah. Posisi harta wakaf yang dikelola oleh penerima wakaf, hanya boleh mengambil 

hasil atau manfaat dari pengembangannya, bukan  zat atau bendanya.
82

   

Respon pengembangan aset wakaf sektor produktif, sudah sekian lama dinati oleh banyak 

masyarakat, utamanya wakaf tunai, wakaf berupa gedung komersial, hotel, mobil, kapal dan lain-lain 

yang mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai 

jenis kegiatan usaha, beasiswa, atau untuk penghapusan kemiskinan secara keseluruhan adalah fungsi 

wakaf yang dinanti dan ditungu masyarakat. Ketersinambungan  pemanfaatan hasil wakaf seperti itu, 

sesungguhnya sudah lama dikenal sejak zaman dinasti Mamluk, meski masih banyak diperdebatkan 

oleh banyak kalangan ahli fiqh.  Model pengembangan aset wakaf bidang ekonomi  dengan cara 

menginvestasikan kepada sektor riil yang produktif dan hasil keuntungannya dimanfaatkan  untuk 
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kepentingan masyarakat dalam jumlah banyak adalah tugas yang harus diwujudkan seorang nazhir, 

baik yang diangkat oleh  pemerintah atau yang ditunjuk masyarakat. 
83

 

B. Status tanah wakaf yang diperjual belikan  

Agar tanah wakaf dapat berdayaguna dan manfaatnya terus mengalir, maka bagi tanah-tanah  

yang letaknya tidak strategis dapat dijual atau ditukar  dan diganti dengan tanah yang letaknya lebih 

strategis. Dalam kitab Qulyubi Umairah Juz 3,  dan kitab I‟anatutholibin Juz II halaman 18, 

dinyatakan boleh menjual atau memperdagangkan sesuatu kelebihan dari barang wakaf sebagaimana 

diperbolehkanya menjual  tikar masjid yang suda rusak.
84

 Senada pendapat di atas, menurut sebagian 

ulam shalaf al-shalih, sebagaimana ungkapan kitab di bawah ini; 

 

  ُ؟  ىَصيذةً فِى ثٍؼٖبا راثيٍث ثبٴٴٴّزٕت جَب ىٖب ّٗفؼٖب ٗمبّث  إ ػئٍ اىَ٘ق٘فةِ  دصش اىَغجذِ  ثٍغُ  ٌٗجض  ? ِ  ٕو ٌج٘ صُ  شٍئٌ  فِ ٘ق  اىَ  ِ  ٍِ  وٌ فع   فٍٔ ججبسُ ء ِاال   

Artinya; memperjualbelikan sesuatu yang merupakan kelebihan dari barang wakaf, itu 

diperbolehkan. Demikian pula memperjualbelikan tikar atau alas wakaf untuk masjid yang sudah 

rusak dengan hilangnya keindahan dan maanfaatnya, sementara maslahat ada pada penjualnya. 

Teks di atas itu, Ibnu Taimiyah hendak menyatakan bahwa mengganti sesuatu yang 

diwakafkan dengan yang lebih baik. Mengganti dan menukar wakaf dengan sesuatu yang lebih baik 

terbagi menjadi dua. 1) Menukar atau menganti karena kebutuhan, disebabkan karena tandus tidak 

berfungsi.
85

 Benda atau tanah wakaf yang dijual uangnya digunakan untuk membeli sesuatu atau 

tanah yang manfaatnya lebih produktif, seperti beberapa kuda yang dimanfaatkan untuk perang dan 

sekarang kurang berdayaguna dalam peralatan perang bisa dijual atau ditukar dengan harga pesawat 

tempur atau selainnya yang dapat mengantikan posisinya yang lebih bermanfaat. Meski beberapa 

ulama ada yang kurang sependapat dengan pernyataan tersebut, seperti Imam Syafi‟i dalam kitab 

Syarqawi menyatakan;  

  ٗال ٌج٘صاعحجذاه اىَ٘ق٘ف ػْذّب 86

Artinya: Tidak diperbolehkan menukar atau menganti barang atau benda wakaf. 

   Peryataan tersebut, berbeda dengan pandangan Imam Hanbali yang membolehkan menjual 

harta wakaf, bahkan harta wakaf yang berwujud masjid sekalipun, dengan alasan penduduk masjid 

telah pindah sehingga tidak ada lagi shalat di masjid tersebut, atau masjid  tidak mencukupi 

menapung warga untuk jamaa‟ah shalat, tidak memungkin dapat  diperluas bagunanya, kecuali 

dijual dan digantikan dengan lokasi yang lebih berdayaguna, maka hukumnya menjadi boleh.
87
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C. Keduddukan nazhir dan pengawasan aset tanah wakaf dalam hukum positif 

Secara umum, ketentuan mengenai nadzir dalam peraturan pemerintah dapat dibedakan 

menjadi dua kategori, yakni ketentuan umum dan ketentuan khusus. Ketentuan umum yang berkaitan 

dengan nadzir ialah : a) Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nadzir untuk kepentingan 

pendayagunaan wakaf, sebagaimana yang tercatat dalam akta ikrar wakaf sesuai dengan 

peruntukannya. b) Pendaftaran harta benda wakaf atas nama nadzir tidak membuktikan kepemilikan 

nadzir atas harta benda wakaf. c) Penggantian nadzir tidak mengakibatkan peralihan harta benda 

wakaf yang bersangkutan. Kedudukan nazhir yang diserahi tugas oleh wakif,  dalam mengembangkan 

dan melestarikan manfaat dari hasil  aset wakaf dapat bekerja sama dengan pihak lain.  Karena, 

keberadaan dan peran nazhir sangat dibutuhkan, bahkan menempati  urutan utama, baik  dalam 

pengembangan, pemeliharaan,  penjagaan, menyalurkan,  pemberdayaan dan bahkan sasaran  aset 

wakaf secara makro. 

Ketentuan nadzir badan hukum pada umumnya sama dengan ketentuan nadzir organisasi. 

Bahwa nadzir badan hukum wajib didaftarkan pada menteri agama dan Badan Wakaf Indonesia 

(BWI) melalui Kantor Urusan Agama (KUA), setempat dan nadzir badan hukum yang melaksanakan 

pendaftaran harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Sedangkan ketentuan-

ketentuan mengenai pembubaran dan pergantian nadzir badan hukum ialah: a) apabila nadzir 

perwakilan daerah dari suatu badan hukum tidak menjalankan kewajibannya, pengurus pusat badan 

hukum yang bersangkutan wajib mengatasi dan menyelesaikannya baik diminta oleh BWI maupun 

tidak. b) Apabila pengurus pusat badan hukum yang bersangkutan tidak dapat menjalankan 

kewajibannya, nadzir badan hukum tersebut dapat diberhentikan dan diganti hak ke-nadzirannya oleh 

BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat. c) 

nadzir badan hukum yang tidak menjalankan kewajibannya dalam jangka waktu satu tahun (sejak akta 

ikrar wakaf dibuat), dapat diusulkan kepada BWI oleh kepala KUA untuk di berhentikan dan  diganti 

oleh nadzir lain.
88

 

Kewajiban dan sanksi bagi nadzir karena mengabaikan kewajibannya adalah bahwa nadzir yang 

tidak melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu 1 tahun sejak akta ikrar wakaf dibuat, kepala 

KUA atas inisiatif sendiri atau atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada badan 

wakaf Indonesia untuk memberhentikan dan menggantikan nadzir. 

Pegawasan dalam pengembangan tanah wakaf menjadi elemen penting, agar benar-benar 

fungsi dan tangung jawab dalam pengelolaan dan pemberdayaanya dapat dilakukan secara transparan 

dan akuntable. Dengan pengawasan yang intens dimaksud, apakah harta wakaf diperdayakan untuk 
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menolong kepentingan umum, mencari ridha Allah swt, ataukah  untuk keluarga sendiri akan dapat 

diketauhi. 

Perwakafan aset tanah produktif akan benar-benar dapat berfungsi sebagaimana yang 

diharapkan yakni pengembangannya, jika ada pengawasan dan bimbingan yang terus berkelanjutan. 

Menurut peraturan menteri agama bahwa pengawasan dan bimbingan terhadap perwakafan tanah 

milik di Indonesia dilakukan oleh unit Kementerian Agama secara hierarkis yakni Kantor Urusan 

Agama  Kecamatan, Kantor Kementrian Agama Kabupaten hingga Kementrian Agama RI, sesuai 

dengan susunan organisasi dan tata kerja Kementrian tersebut.
89

    

Melihat permasalahan saat ini banyak harta wakaf disalahgunakan fungsinya bagi pengelola, 

kenyataan ini banyak terjadi dilapangan bahwa harta wakaf dikelola secara pribadi tanpa pengawasan 

sehinga tidak jelas diberdayakan kemana menguap. Seperti yang diungap oleh pak Muis nazir wakaf 

Kecamatan Baruga, Kota Kendari. 

”Kios yang saya dirikan adalah dana pribadi, bukan diperoleh dari bantuan pemerintah atau 

bantuan lembaga wakaf atau dari pihak instansi manapun, meski sebetulnya tidak menolak jika ada 

donatur lain yang ingin membantunya. Pengembangan kios, ya nantinya akan digunakan kebutuhan 

kegiatan-kegiatan di masjid, meskipun sesungguhnya juga sering pengelola tambel atau mengalami 

kekurangan. Kios tersebut, sebenarnya rata-rata dalam perharinya berpenghasilan kurang dari yang 

diharapkan bahkan pemasukannya sedikit berkurang, bahkan saya juga sering tekor masalah 

keuanganya kios”.
90

      

Pernyataan tersebut, merupakan gambaran bahwa pengawasan tidak berjalan efektif dari 

Kementerian Agama Kota Kendari, bahkan tidak mengetahui sama sekali tentang adaya tanah-tanah 

produktif yang dikelola, seperti di UMK, Masjid Minhajussunah dan tempat lain di kota Kendari. 

Pengelolaan tanah wakaf tanpa pengawasan dan kontrol yang baik dari pihak lembaga yang 

ditugaskan oleh pemerintah atau lembaga resmi menjadi kurang berdayaguna, untuk kepentingan 

masyarakat umum. Bahkan para pengelola atau nazir, terkesan bahwa tanah wakaf yang dikelola 

masih milik pribadi, bukan untuk kepentingan ekonomi pemberdayaan umat secara umum, 

sebagaimana tujuan wakaf dalam syariah Islam yang sesungguhnya.  

Dalam konsep pengembangan harta wakaf bisa merujuk pada kitab I‟anah al-Thalibin tentang 

wakaf kuda kepada mujahidin untuk jihad, wakaf hewan sapi untuk beasiswa atau dimanfaatkan untuk 

diminum susunya atau untuk dijual anaknya untuk keperluan living kos.
91

 Senada dengan hal di atas 

kitab al-Raudhah Imam An-Nawawi  mengungakpkan wakaf domba untuk diambil woll atau bulunya, 

ayam, bebek, burung untuk diambil telurnya, hewan jantan untuk pengembangbiakan melalui jasa 

perkawinan dengan hewan-hewan betina.
92
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  Berpijak pada referensi di atas, seiring dengan perkembangan teknologi sekarang orang bisa 

mewakafkan mobil, kapal dan pesawat untuk diambil manfaatnya hasil sewanya. Agar semua sektor 

harta wakaf dapat berdayaguna seperti halnya uang dan komoditas lainya yang bernilai ekonomis. 

Maka wacana wakaf uang tunai yang bernilai produktif juga dapat dilakukan sebagaimana wakaf 

dinar dan dirham pada masa lalu juga diperbolehkan, dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal 

bisnis atau usaha dagang, kemudian keuntunganya di tasarufkan untuk menolong orang yang terdesak 

secara ekonomi atau kepada kepentingan umat yang membutukan.
93

 

  Kebolehan mewakafkan uang juga datang dari ahli fiqh atau mujtahid Wahbah al-Zuhaily 

dengan merujuk pendapat Hanafi  dengan menjadikan harta wakaf sebagai modal usaha mengambil 

sistem akad mudharabah atau mubadha‟ah dengan membagikan keuntungan dari pengembanganya 

bukan pada asal harta wakaf yang disedekahkan.
94

   

 

D. Sasaran aset wakaf untuk modal usaha 

Dalam pengelolaan aset tanah wakaf, keterlibatan nazhir dan lembaga keuangan menjadi 

penting, agar pengembangan dan pengelolaan dapat berjalan secara maksimal. Nazhir yang bertugas 

mengelola aset wakaf  berperan sebagai eksekutor dalam pemanfaatan harta wakaf, kemana dikelola 

atau diperdayakan. Peran seorang nazhir dalam pandangan ulama terdahulu adalah bertangung 

jawab dalam menjaga, merawat dan memanfaatkan status benda wakaf. Dalam pemikiran ulama 

besar Imam az-Zuhri, menyatakan tentang bolehnya mewakafkan dinar dan dirham. Dengan cara 

menjadikan dinar dan dirham tersebut sebagai modal usaha dagang, kemudian hasil atau 

keuntungannya disalurkan untuk kepentingan sosial dan ekonomi umat yang membutuhkan.
95

 

 Merujuk pada pandangan ulama di atas, paralel dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 

2004 tentang wakaf uang tunai (cash waqf),  maka sasaran pemanfaatan aset wakaf harus 

diberdayakan untuk kepentingan kesejahteraan sosial,  seiring dengan perkembangan modern. Aset  

wakaf atau benda apapun yang bernilai ekonomis dapat dijadikan sumber  pendanaan dan 

pembiayaan usaha, sepanjang untuk kepentingan kesejahteraan umat.  Penyerahan aset wakaf untuk 

dikelola pada suatu lembaga keuangan seperti bank syari‟ah, BMT atau bank Konvensional dan lain-

lain yang sudah terbukti baik, atau akuntabel dan ahli dalam manajemen keuangan, kiranya perlu 

dilakukan demi terjamin dan terjaga keamanannya. Lembaga-lembaga tersebut, berperan sebagai  

tempat pengumpulan aset wakaf, terutama yang berupa uang, sertifikat atau saham. Kerjasama 

dengan lembaga itu, perlu diwujudkan dalam rangka untuk memberdayakan aset wakaf  untuk 

kepentingan umat, utamanya yang bergerak di bidang pengembangan jenis usaha.  

 Dengan melibatkan lembaga perbankan atau keuangan syariah di bidang wakaf, terutama 

jenis wakaf tunai, kiranya dapat melahirkan dampak positif pada gerakan sadar wakaf tunai pada 
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lembaga perbankan syariah. Selain keterlibatan kerjasama  dengan lembaga tersebut, juga menjalin 

kemitraan usaha dengan dengan pihak-pihak lain yang mempunyai modal dan ketertarikan usaha 

sesuai dengan  kepentingan pengembangan aset yang ada. Jalinan keja sama dalam rangka 

menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki  oleh aset-aset wakaf adalah target utama, 

selain memberikan bantuan beasiswa dan kelompok miskin yang memiliki keterampilan usaha. 

Kehadiran lembaga perbankan syariah, juga menjadi faktor penunjang dalam pengelolaan 

harta wakaf secara modern, dengan sistem kredit. Kelahiran bank syariah juga memberikan agin 

segar dan optimisme tinggi bagi umat Islam dalam mengelola keuangan atau harta wakaf, utamanya 

wakaf produktif. Lembaga bank bisa dijadikan jaminan bagi sejumlah dana dalam rangka 

mengembangkan harta wakaf, terutama wakaf dalam bentuk tunai atau cash wakaf, pihak bank 

langsung bisa mengelola, mengembangkan dan menyalurkan harta wakaf yang dipecayakan pada 

lembaga tersebut. Jadi aset-aset  wakaf yang masuk pada lembaga itu, juga dalam pengawasan bank 

Indonesia (BI), sehingga kekawatiran para nazhir dalam pengelolaan aset wakaf dapat diminimalisir 

sedemikian rupa.
96

 

E. Kelembagaan wakaf dari masa kemasa 

 Dalam sejarah perwakafan di Indonesia tidak lepas dari peran pemerintah sejak zaman 

belanda hingga terbentuknya Negara Rebupublik Indonesia. Wakaf sesungguhnya berasal dari 

lembaga hukum Islam telah diterima oleh hukum adat bangsa Indonesia sejak dahulu di berbagai 

daerah di Nusantara ini. Praktek mewakafkan tanah untuk keperluan umum terutama untuk keperluan 

peribadatan atau sosial seperti masjid, surau, sekolah, madrasah, dan kuburan telah dilaksanakan oleh 

bang sa Indonesia sejak dulu. Peraturan tentang wakaf yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi 

tanah wakaf telah banyak dikeluarkan sejak zaman pemerintah Kolonial Hindia Belanda, pemerintah 

zaman kemerdekaan sampai terbitnya perundang-undangan yang mengatur tentang perwakafan, 

antara lain Undang-undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA), Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 

tentang Perwakafan Tanah Milik jo. PMDN No. 6 Tahun 1977 dan PMA No, 1 Tahun 1978, dan 

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Terlepas dari terbitnya 

perundang-undang di atas, jauh sebelumnya yakni masa kejayaan Islam abad ke-delapan dan sembilan 

hijriah dipandang sebagai zaman keemasan perkembangan harta wakaf. Pada waktu itu wakaf 

meliputi berbagai aset semacam masjid, musalla, sekolah, tanah pertanian, rumah, toko, kebun, pabrik 

roti, bangunan kantor, gedung pertemuan, tempat perniagaan, pasar, tempat pemandian, gudang beras 

dan lain-lain.
97

 Selain itu pengembangan harta wakaf, juga menjadi sumber pendapatan bagi 

pembiayaan tenaga guru, beasiswa bagi para pelajar, dan jaminan hidup bagi umat secara keseluruhan 

diperoleh dari dana yang dikembangkan dari wakaf.    
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Merujuk pada sejarah wakaf zaman kolonial Hindia Belanda, tentu akan menemukan 

beberapa aturan, seperti 1) Surat Edaran Sekretaris Gubernemen Pertama tanggal 31 Januari 1905 No. 

435 sebagaimana termuat dalam Bijblad 1905 Nomor 6196 tentang Toezict opden bouw van 

Mohammedaansche bedenhuizen. Surat edaran ini ditujukan kepada para kepala wilayah 

mengharuskan para Bupati membuat daftar rumah-rumah ibadat bagi orang Islam. Dalam daftar itu 

harus dimuat asal-usul tiap rumah ibadat dipakai shalat jum'at atau tidak, keterangan tentang segala 

benda yang tidak bergerak yang oleh pemiliknya ditarik dari peredaran umum, baik dengan nama 

wakaf atau dengan nama lain. 2) Surat Edaran Sekretari Gubernemen tanggal 04 Juni 1931 Nomor 

1361/A termuat dalam Bijblad No. 125/3 tahun 1931 tentang Toezict van de Regering op 

Mohammedaansche bedehuizen Vrijdagdiensten en Wakaf. Surat edaran ini merupakan kelanjutan 

dan perubahan dari Bijblad No. 6196, yaitu tentang pengawasan Pemerintah atas rumah-rumah 

peribadatan orang Islam, sembahyang jum'at dan wakaf. Untuk mewakafkan tanah tetap harus ada izin 

Bupati, yang menilai permohonan itu dari segi tempat wakaf dan maksud pendirian. 3) Surat Edaran 

Sekretari Gubernemen tanggal 24 Desember 1934 Nomor 3088/A termuat dalam Bijblad No. 13390 

tahun 1934 tentang Toezict de Regering op Mohammedaansche bedehuizen Vrijdagdiensten en 

Wakaf.  

Surat Edaran tersebut di atas sesunguhnya bertujuan mempertegas Surat Edaran sebelumnya. 

Karena di dalamnya terdapat isi, antara lain disebutkan seandainya dalam mengadakan ibadah shalat 

jum'at terdapat sengketa dalam masyarakat Islam, Bupati boleh. memimpin usaha mencari 

penyelesaian asalkan dimintakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 4) Surat Edaran Sekretaris 

Gubernemen tanggal 27 Mei 1935 Nomor 1273/A termuat dalam Bijblad No. 13480 tahun 1935 

tentang Toezict van de Regering op Mohammedaansche bedehuizen Vrijdagdiensten en Wakaf. 

Dalam surat edaran ini antara lain ditentukan bahwa Bijblad No. 61696 menginginkan registrasi tanah 

wakaf yang dapat dipercaya. Maksud untuk mewakafkan tetap harus diberitahukan kepada Bupati 

agar ia mendapat kesempatan untuk mendaftarkan wakaf tersebut dan meneliti apakah ada peraturan 

umum atau peraturan setempat yang melanggar dalam pelaksanaan maksud itu.  

Pada zaman kemerdekaan telah dikeluarkan pula beberapa ketentuan tentang wakaf ini, baik 

penunjukkan instansi yang mengurusnya dan juga teknis pengurusannya. Antara lain dapat kita lihat 

dari ketentuan-ketentuan di bawah ini: Departemen Agama sekarang Kementrian Agama lahir pada 

tanggal 03 Januari 1946. Dalam PP. No. 33 Tahun 1949 jo. No. 8 Tahun 1950 disebutkan bahwa tugas 

pokok atau lapangan tugas pekerjaan Kementrian Agama RI adalah di antaranya, menyelidiki, 

menentukan, mendaftar, dan mengawasi pemeliharaan harta wakaf. Menurut Keputusan Menteri 

Agama No. 114 Tahun 1969 jo. No. 18 Tahun 1975 disebutkan bahwa di Tingkat Pusat pengurusan 

wakaf ini termasuk dalam wewenang Direktorat Urusan Agama (DITURA) Sub Direktorat Zakat, 

Wakaf, dan Ibadah Sosial (Zawaib). Di Tingkat Provinsi/tingkat wilayah termasuk tugas bidang 

Urusan Agama Islam seksi Zakat, Wakat, dan Ibadah Sosial. Di tingkat Kabupaten menjadi tugas 
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wewenang Seksi Urusan Agama Islam dan akhirnya di tingkat Kecamatan menjadi tugas dan 

wewenang Kantor Urusan Agama Kecamatan. Berdasarkan ketentuan terakhir, bahwa Kepala KUA 

Kecamatan ditunjuk sebagai PPAIW mempunyai tugas dan wewenang untuk pengesahan nażir. Untuk 

melaksanakan tugasnya di bidang perwakafan ini, Departemen Agama RI telah mengeluarkan 

berbagai peraturan dan petunjuk yang berhubungan dengan wakaf, antara lain: (1) Surat JAURA No. 

3/D/1956 tanggal 08 Oktober 1956, (2) Surat Edaran JAURA No. 5/D/1956, dan (3) Instruksi JAURA 

No. 6 Tahun 1961 tanggal 31 Oktober 1961.Tata cara mewakafkan tanah yang berlaku sebelum 

berlakunya PP. No. 28 Tahun 1977, antara lain dapat dilihat dari bentuk blanko wakaf yang disebut 

"Surat Pernyataan Wakif" (SPW, model D.2 1960). Maksud dari PP tersebut, adalah agar benda 

wakaf tidak hanya untuk kepentingan peribadatan saja, tetapi juga untuk kepentingan ekonomi umum 

lainnya.
98

  

 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 terdiri atas tujuh bab delapan belas pasal yang 

meliputi pengertian, syarat-syarat, fungsi, tata cara, dan pendaftaran wakaf, ketersediaan tenaga yang 

menangani pendaftaran wakaf, perubahan, penyelesaian perselisihan dan pengawasan wakaf, 

ketentuan pidana, serta ketentuan peralihan.  Menindaklanjuti PP Nomor 28 Tahun 1977 telah 

dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 yang mengatur tentang tatacara 

pendaftaran perwakafan tanah hak milik yang memuat antara lain persyaratan tanah yang diwakafkan, 

pejabat pembuat akta ikrar wakaf, proses pendaftaran, biaya pendaftaran, dan ketentuan peralihan. 

Selanjutnya Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 memerinci lebih lanjut tentang tata cara 

perwakafan tanah milik, antara lain tentang ikrar wakaf dan aktanya, pejabat pembuat akta ikrar 

wakaf, hak dan kewajiban nażir, perubahan perwakafan tanah milik, pengawasan dan bimbingan, 

penyelesaian perselisihan tanah wakaf, serta biaya perwakafan tanah milik.  

Maksud dikeluarkannya PP Nomor 28 Tahun 1977 adalah untuk memberikan jaminan 

kepastian hukum mengenai tanah wakaf serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakaf.Berbagai 

penyimpangan dan sengketa wakaf dengan demikian dapat diminimalisir. Namun demikian, masih 

dirasakan adanya hambatan dan atau permasalahan terkait dengan PP nomor 28 Tahun 1977 ini, 

antara lain: a)tanah yang dapat diwakafkan hanyalah tanah hak milik dan badan-badan sosial 

keagamaan dijamin dapat mempunyai hak atas tanah dengan hak pakai. Bagaimana wakaf tanah 

dengan hak guna bagunan atau guna usaha yang di dalam prakteknya dapat diperpanjang waktunya 

sesuai dengan tujuan pemanfaatan wakaf. b)Penerima wakaf (nażir) disyaratkan oleh peraturan 

mempunyai cabang atau perwakilan di kecamatan di mana tanah wakaf terletak. Dalam 

pelaksanaannya menimbulkan kesulitan dan justru menimbulkan hambatan. Terkait dengan masalah 

tersebut, bagaimana jika nażir itu bersifat perorangan atau perkumpulan yang tidak memiliki cabang 

atau perwakilan. c) PP Nomor 28 Tahun 1977 hanya membatasi wakaf benda-benda tetap khususnya 
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tanah. Bagaimana wakaf yang objeknya benda-benda bergerak selain tanah atau bangunan. d) 

Hambatan-hambatan lain yang bersifat non-yuridis, antara lain kesadaran hukum masyarakat akan 

pentingnya sertifikasi wakaf, ketersediaan tenaga yang menangani pendaftaran/sertifikasi wakaf serta 

peningkatan kesadaran para nażir akan tugas dan tanggung jawabnya.
99

  

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dibuat berdasarkan tiga motif utama, yaitu: a) 

motif keagamaan sebagaimana tercermin dalam konsiderannya yang menyatakan bahwa "wakaf 

sebagai lembaga keagamaan yang sifatnya sebagai sarana keagamaan". Dalam hal ini adalah motif 

agama Islam. Kalau UUPA berlandaskan tujuan untuk mencapai "sosialisme Indonesia", maka PP ini 

bertujuan untuk tercapainya kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila.b)peraturan perwakafan sebelumnya tidak memadai bagi penertiban hukum 

perwakafan secara tuntas, bahkan menimbulkan berbagai masalah, seperti tidak adanya data tentang 

perwakafan.b) adanya landasan hukum yang kokoh dengan diundangkannya UUPA No.5 Tahun 

1960, khususnya pasal 14 (1) huruf b, dan pasal 49 (3). Beberapa point penting yang terdapat dalam 

penjelasan umum PP no. 28 Tahun 1977 adalah sebagai berikut: c) salah satu masalah di bidang 

keagamaan yang menyangkut pelaksanaan tugas-tugas keagrariaan adalah perwakafan tanah milik. 

Masalah perwakafan tanah milik ini sangat penting ditinjau dari sudut pandang Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1960. d) bahwa pada waktu yang lampau pengaturan tentang perwakafan tanah milik 

tidak diatur secara tuntas dalam bentuk peraturan perundang-undangan sehingga memudahkan 

terjadinya penyimpangan dari hakikat tujuan wakaf itu sendiri, terutama disebabkan karena 

banyaknya ragam perwakafan, seperti wakaf keluarga, wakaf umum, dan lain-lain.  

Berkaitan dengan benda wakaf, sesungguhnya tidak ada suatu keharusan untuk mendaftarkan 

tanah milik yang diwakafkan yang mengakibatkan perbuatan hukum. Kondisi wakaf bukan saja tidak 

tercatatnya tanah wakaf, melainkan juga beralihnya status wakaf menjadi milik perorangan yang 

diwariskan turun temurun. e) kejadian-kejadian tersebut di atas telah menimbulkan keresahan di 

kalangan masyarakat Islam yang menjurus kepada sikap antipati terhadap pelaksanaan wakaf. f) 

penjelasan PP tersebut menyatakan bahwa yang terkandung di dalamnya adalah bentuk wakaf khairi, 

dan bentuk wakaf ahli atau khusus, hanyalah wakaf tanah milik. Semantara wakaf khairi atau umum 

adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan atau kemaslahatan umum.  

Unsur-unsur wakaf yang dijelaskan dalam PP ini adalah: a) Wakaf adalah perbuatan hukum 

seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah 

milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan 

umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. b)Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun 

badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya.c) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk 
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mewakafkan tanah miliknya. c) Nażir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas 

pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.
 100

 

Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Instruksi tersebut, 

untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya disingkat KHI yang terdiri dari Buku I 

tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum 

Perwakafan. Hukum Perwakafan terdiri dari lima bab dan lima belas pasal yang memuat ketentuan 

umum tentang wakaf, fungsi, unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf, kewajiban dan hak-hak nażhir, tata 

cara perwakafan, pendaftaran wakaf, perubahan benda wakaf, penyelesaian perselisihan benda wakaf, 

pengawasan dan ketentuan peralihan. KHI ini disusun dengan maksud untuk dijadikan pedoman 

dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan ketiga bidang hukum tersebut, baik 

oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat yang memerlukannya. 

 Dalam penjelasan umum dinyatakan bahwa pedoman yang dipergunakan Peradilan Agama 

dalam bidang-bidang hukum tersebut yaitu tiga belas kitab fiqih Mażhab Syafi'i dipandang tidak 

sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan bahwa KHI merupakan hasil lokakarya yang 

diselenggarakan pada bulan Februari 1988 di Jakarta yang telah diterima baik oleh para alim ulama 

Indonesia disertai perbandingan dengan yurisprudensi peradilan agama maupun perbandingan dengan 

Negara-negara lain. Kompilasi hukum Islam yang bersifat instruksi presiden tersebut, dipandang 

belum memiliki kekuatan hukum tetap, karena itu dibutukan terbitnya undang-undang wakaf. 

Undang-undang wakaf baru lahir pada tahun 2004, dan telah mendapat dukungan dari berbagai 

kalangan, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan MUI yang terus mendorong untuk 

disetujui DPR. Undang-undang yang saat itu masih dalam formula rancangan undang-undang wakaf, 

akhirnya disahkan meskipun disana-sini  masih terdapat kekurangan. Menurut NU undang-undang 

tersebut, dirasa perlu disempurnakan dan ditegaskan pasal demi pasal, mengingat wakaf adalah 

produk fikih yang tidak terlepas dari masalah khilafiyah. Oleh karena itu, kehadiran rancangan yang 

kemudian menjadi undang-undang  sebagai payung hukum dalam mengelola aset wakaf merupakan 

kebutuhan dan upaya konkrit, dalam rangka meningkatkan potensi wakaf secara produktif bidang 

ekonomi, sehingga tidak ada alasan untuk menolak atau mengimplementasikan undang-undang 

tersebut.
101

  

Beberapa catatan terhadap kompilasi hukum Islam dan pelaksanaannya dapat disampaikan 

hal-hal sebagai berikut: a) Dari sisi formal, KHI diberi baju dalam bentuk Instruksi Presiden yang 

oleh sementara pihak dianggap kurang kuat karena tidak memiliki landasan hukum/rujukan konstitusi 

maupun Ketetapan MPR yang selama ini ada. Namun pendapat ini disanggah oleh  Ismail Sunny yang 

merujuk pada pasal 4 ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 17 tentang wewenang Presiden untuk menetapkan 

                                                           
100

Buku himpunan peraturan  badan wakaf Indonesia, taahun 2015. 
101

Lihat Nahdlatul Ulama  dalam proses pembahasan pengesahan  RUU wakaf, tahun 2004. 



59 

 

 

 

peraturan-peraturan dan kebijakan dalam rangka menjalankan pemerintahan serta para menteri Negara 

sebagai pembantu Presiden memimpin departemen untuk melaksanakan keputusan dan atau instruksi 

presiden. Oleh karena itu, akan semakin kuat dan mantap apabila KHI yang di dalamnya mengatur 

tentang hukum perwakafan dapat ditingkatkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi, misalnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Undang-undang. b) Dari sisi 

substansial atau materi, KHI hanya memuat beberapa ketentuan masalah wakaf menurut hukum 

Islam. Oleh karena itu, seyogyanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan 

perundangan yang lain dalam hal ini PP nomor 28 Tahun 1977 sehingga perlu disatukan dalam bentuk 

Undang-undang. Dalam konteks perwakafan, maka lembaga hibah dan wasiat merupakan cara 

penyampaian kehendak dari pihak pemberi wakaf kepada penerima wakaf. Oleh karena itu selain 

diatur dalam hukum pewarisan, seharusnya juga diatur dan dimasukan ke dalam salah satu bagian 

tentang pemberian wakaf dengan cara wasiat (baik lisan maupun tertulis) serta pemberian wakaf 

dengan cara hibah-wakaf. c) Dalam kaitannya dengan PP 28 Tahun 1977, maka penyelesaian 

perselisihan perwakafan tanah milik atau menurut KHI penyelesaian perselisihan benda wakaf, 

seyogyanya tidak hanya melalui proses perdata (Pengadilan Agama) tetapi dapat pula diajukan secara 

pidana sebagaimana diatur pada pasal 14 dan 15 PP 28 Tahun 1977.d) Perlu diatur lebih lanjut tentang 

perubahan benda wakaf atas dasar alasan tidak sesuai dengan tujuan wakaf dan atau karena adanya 

alasan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam pasal 225 KHI agar tidak menyalahi ketentuan-

ketentuan syariat Islam serta tujuan pemberian wakaf semula dalam ikrar wakaf.  

Mengenai unsur-unsur wakaf, dalam KHI dijelaskan sebagai berikut: 1) Wakaf adalah 

perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang badan hukum yang memisahkan sebagian dari 

benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau 

keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. 2) Wakif adalah orang atau orang-orang 

ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. 3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari 

wakif untuk mewakafkan benda miliknya. 3) Benda wakaf adalah segala benda, baik benda bergerak 

atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut 

ajaran Islam. 5) Nażir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan 

dan pengurusan benda wakaf. 

Bila perwakafan yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 dibandingkan dengan perwakafan 

yang diatur dalam KHI pada dasarnya sama. Dalam beberapa hal, hukum perwakafan dalam 

Kompilasi tersebut merupakan pengembangan dan penyempurnaan pengaturan perwakafan sesuai 

dengan hukum Islam di antaranya: a) Obyek wakaf. Menurut KHI, bahwa obyek wakaf tersebut tidak 

hanya berupa tanah milik sebagaimana disebutkan dalam PP No. 28 Tahun 1977. Obyek wakaf 

menurut kompilasi lebih luas. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 215 (4) yang berbunyi: 

"Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan 

yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam". b) Sumpah Nażir, nażir sebelum 
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melaksanakan tugas harus melaksanakan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama 

Kecamatan. Hal ini diatur dalam pasal 219 ayat 4 yang berbunyi: Nażir sebelum melaksanakan tugas 

harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan oleh 

sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi. c) Jumlah Nażir, Jumlah nażir yang diperbolehkan untuk 

satu unit perwakafan sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang dan sebanyak-banyaknya sepuluh 

orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas dasar Majelis Ulama dan 

Camat setempat. d) Perubahan Benda Wakaf, menurut pasal 225 perubahan benda wakaf hanya dapat 

dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari 

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan, dan 

camat setempat.e) Pengawasan Nażir, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

nażir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama 

Kecamatan, dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya.
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Kelembagan wakaf yang ada saat ini, lebih fleksibel dibanding sebelumnya, terutama  dalam 

memperoleh dan mengali sumber-sumber aset wakaf yang memiliki potensi pembagunan ekonomi 

untuk kesejahteraaan generasi mendatang. Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf lahir 

melalui proses perdebatan yang panjang dan dilatar belakangi oleh sejumlah upaya dalam memajukan 

kesejahteraan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pengelolaan aset wakaf secara produktif, 

merupakan momen yang ditunggu-tunggu dalam upaya pemberdayaan wakaf secara produktif yang 

diperoleh dari sumber wakaf tunai sebagai instrumen finansial, keuangan dan perbankan Islam. 

Respon  positif,  terkait pengembangan wakaf secara produktif, terutama wakaf tunai diapresiasi oleh  

berbagai kalangan seperti NU, Muhamadiya, Persis MUI dan lain-lain dengan diikuti keluarnya fatwa 

tentang wakaf uang  pada tangal 11 Mei tahun 2002. Dengan keluarnya fatwa itu, peluang untuk 

mendorong pengembangan sektor di bidang aset wakaf, khusnya yang terkait dengan uang semakin 

terbuka, bahkan menurutnya uang merupakan pilar penting dalam pengembangan ekonomi.
103

 Di luar 

itu, juga terdapat banyak sumber dana wakaf berpotensi secara makro dalam pengembangan aset 

wakaf kedepan, misalnya sektor logam mulia, saham, surat berharga, kendaraan, bangunan, rumah 

susun, hak guna usaha, hak atas tanah pemerintah BUMN/BUMD, pesawat terbang, obligasi investasi 

hotel dan lain-lain.
104
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BAB: V 

MODEL PENGEMBANGAN ASET WAKAF  

 

A. Dasar pengelolaan  aset wakaf    

Di tengah permasalahan krisis ekonomi sosial, budaya dan politik,  masyarakat Indonesia 

terus mendapat tantangan dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi dewasa ini. Eksistensi lembaga 

wakaf menjadi sangat urgen dan strategis keberadaanya, untuk dapat berperan aktif dalam mengelola 

harta wakaf untuk kesejahteraan. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi 

sosial dan spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan 

ekonomi umat. Oleh karena itu sangat penting dilakukan pendefinisian ulang terhadap wakaf agar 

memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan. Dalam pandagan 

Munzer Kahf  pakar ekonomi Islam menyatakan bahwa aset wakaf merupakan kekayaan yang harus 

dijaga untuk kepentingan kebajikan.
105

 

 Pengelolaan tanah wakaf produktif sebagaimana yang ada di beberapa daerah saat ini 

merupakan konsekuensi logis dari sistem pemilikan dalam Islam. Pemilikan harta benda dalam Islam 

harus disertai dengan pertangung jawaban moral yang keseluruhan pemanfaatanya untuk kaum 

ekonomi lemah. Pada zaman pemerintahan kolonial Belanda, wakaf di Indonesia sudah diatur dalam 

beberapa peraturan. Bahkan  menurut Hazairin, Guru Besar Hukum Islam dan Hukum Adat Fakultas 

Hukum Universitas Indonesia, norma dasar yang tersebut dalam Pasal 29 ayat (1) Penafsirannya 

antara lain bermakna bahwa negara wajib menegakkan syariat Islam bagi orang Islam, apabila dalam 

pelaksanaan syariat itu memerlukan perantaraan kekuasaan negara. Hal ini disebabkan, syariat yang 

berasal dari agama yang dianut warga negara kebutuhan hidup para pemeluknya. Berdasar pada 

peryataan di atas, jelas bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah, yang 

termasuk ibadah maliyah, ibadah berupa penyerahan harta yang dimiliki seseorang menurut cara-cara 

yang ditentukan. Wakaf adalah ibadah yang menyangkut hak dan kepentingan orang lain, tertib 

administrasi dan aspek-aspek lain Khf dalam kehidupan masyarakat. Agar hak dan kewajiban serta 

kepentingan masyarakat itu dapat berjalan baik, merupakan kewajiban pemerintah mengatur masalah 

wakaf dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
106

  

Berdasar pada sejarah masa lalu bahwa orang yang pertama melakukan perwakafan adalah 

Umar bin al Khaththab mewakafkan sebidang kebun yang subur di tanah Khaybar. Kemudian tanah 

itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan ekonomi secara makro. Artinya tindakan Umar tersebut, 

dapat dijadikan sebagai rujukan dalam mengelola aset wakaf yang berdaya ekonomi secara  produktif, 
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selain dapat mendatangkan  kesejahteraan masyarakat secara umum. Fakta kesejarahan itu, sering kali 

oleh umat Islam diabaikan, bahkan bahkan ditinggalkan, wujudnya adalah aset-aset  wakaf  yang 

berdaya peningkatan ekonomo skala makro, kurang diurus oleh pemerintah secara maksimal, dan 

diterlantarkan. Selain itu  ironinya, di beberapa wilayah di Indonesia  aset wakaf jumlah cukup 

banyak, namun keberadaanya cukup memprihatinkan dan kurang berdaya ekonomi, ditambah  

pemahaman masyarakat yang selama ini mengasumsikan bahwa aset  wakaf  hanyalah berupa  lahan  

untuk penyediaan tempat ibadah atau kuburan  yang  kurang bernilai produktif bahkan tanah yang 

sudah mati.
107

  

Merujuk pada undang-undang dan pengalaman sejarah tersebut, bahwa wakaf produktif 

adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi 

tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda 

bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. 

Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, 

seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.  Wakaf produktif pada 

dasarnya harus menghasilkan perolehan dari benda wakaf, dengan tujuan hasil pengembanganya 

dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya atau mauquf alaih.
 108

  

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan 

dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti  wakaf tanah 

untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk diambil airnya dan lain lain.  Selain itu wakaf 

produksi juga dapat didefenisikan, harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang 

pertanian, perindustrian, perdagangan  dan jasa yang menfaatnya bukan pada benda wakaf secara 

langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-

orang yang berhak sesuai dangan tujuan wakaf. 

B. Kendala pengelolaan aset tanah wakaf  

Wakaf merupakan bagian integral sistem perekonomian yang harus dikembangkan, namun 

dalam kenyataannya belum dikelola secara modern. Di antara instrumen zakat, infak, shadakah, hanya 

wakaf yang paling terbelakang kemajuannya. Padahal sesungguhnya wakaf telah dikenal dan 

dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Wakaf juga telah memberikan 

konstribusi yang tidak sedikit jumlahnya bagi perkembangan Islam di Indonesia, seperti lahan yang 

digunakan untuk sekolah Islam, pesantren, kuburan  dan  masjid umumnya bersal dari tanah wakaf. 

Sesuai data yang ditemukan, bahwa di Kota Kendari hampir secara keseluruhan letak tanah wakaf 

berpotensi untuk dikembangkan atau berposisi strategis, namun secara ekonomis kurang berdayaguna, 

disebabkan peran pengelola atau Nazhir wakaf belum mempunyai kemampuan yang memadai. 

Hambatan lain tanah wakaf kurang berfungsi secara maksimal, disebabkan terbengelai baik dari sisi 

                                                           
107

 Sugianto. Wawancara, Kendari. 3 Maret 2015. 
108

http://www. Tabung wakaf.com/index.php?=article  

http://www/


63 

 

 

 

tenaga ahli yang kurang  konsen mengurus harta wakaf, juga dana oprasional pengelolaan wakaf yang 

kurang mendapat perhatian serius dari pihak pemerintah. Hal itu tampak,  bahwa tidak sedikit jumlah 

harta wakaf yang terbengelai penaganannya dari jumlah total yang ada sebanyak 161 oleh 

Kementerian Agama Kota Kendari dan hanya berjumlah lima yang disebut produktif, sekitar luas 

14.727 M². Lokasi tanah wakaf tersebut, sesungguhnya sangat potensial untuk dikelola, selain 

strategis letaknya tidak jauh  dari pusat-pusat perbelanjaan di Kota, yang dimungkinkan berpotensi 

dalam mempengaruhi roda gerak perekonomian yang ada, jika hal itu dikelola dengan baik dan benar. 

Kendala lain yang menjadi hambatan tanah wakaf tidak dikelola dengan baik adalah syarat 

manajemen yang belum terpenuhi dalam pengelolaan, artinya seorang Nazhir harus mempunyai 

kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership, visioner, intelektual, profesional dan 

berpengalaman dalam mengelola harta wakaf. Tugas Nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf 

berkewajiban menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi 

orang-orang yang berhak menerimanya. Kenyataan fungsi nazhir seperti itu, dalam mengelola harta 

wakaf di lingkup Kementerian agama Kota Kendari, belum kelihatan secara nyata, dan selama ini 

hanya berfungsi apa adanya. 

Dilihat dari persyaratan yang dekemukakan, dalam hal manajemen pengelolaan keuangan 

belum mengunakan jasa lembaga ekonomi dan keuangan syariah guna mendidik sumberdaya manusia 

yang berkualitas dan berdedikasi baik, sesuai semangat dalam menerapkan sistem ekonomi syariah. 

Potensi harta wakaf di Kendari  yang sebenarnya cukup mengembirakan, menjadi terbengelai 

disebabkan karena sumber daya manusia   yang kurang siap bahkan tidak ahli dibidang itu. Seorang 

nazhir disini, tuntut harus memiliki power dan berjiwa bisnis dalam sistem ekonomi yang ada. 

Sehingga produktifitas pengembangan harta wakaf bisa menjadi dambaan setiap umat dalam rangka 

peningkatan kesejahteraan sosial. 

Bertolak dari permasalahan nazir, pengelolaan tanah wakaf secara produktif terhitung masih 

sedikit. Di Indonesia harta wakaf yang dikelola dan dikembangkan secara baik adalah Yayasan 

pemeliharaan dan perluasan wakaf Pondok Pesantern Modern Gontor Jawa Timur, Yayasan Sultan 

Agung, Badan wakaf Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, badan Wakaf Universitas 

Muslim Indonesia (UMI) Makasar, yayasan Wakaf Paramadina dan lain-lain. Sedangkan sebagian 

besar wakaf yang ada, untuk memelihara dan melestarikan saja masih kekurangan dana dan masih 

menguntunggkan dana dari luar dana wakaf. Melihat kenyataan itu, wakaf yang ada di Indonesia 

untuk sementara relatif sulit berkembang sebagaimana mestinya, jika tidak ada upaya yang sungguh-
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sungguh dan total oleh semua pihak yang terkait dalam rangka memperbaiki sistem dan 

profesionalisme pengelolaan.
109

   

Sesuai dengan persoalan di atas, tanah wakaf di lingkup Kementerian Agama Kota Kendari, 

juga mengalami hal yang serupa, banyak tanah wakaf belum dikelola secara produktif dan hanya lima 

lokasi dari total jumlah 161 persil tanah wakaf yang ada. Dalam suatu wawancara dengan Marlina 

Ghazaly Nazir wakaf produktif  

Tanah wakaf yang dikembangkan di Baruga saat ini, masih berbetuk gedung serbaguna 

Aisyiyah yang nantinya gedung tersebut disewakan ruang aulanya untuk acara  pernikahan, rapat-

rapat, wisuda TK-SD, penitipan parkir, dan kios, sementara halaman gedung dan lain-lain yang 

secara keseluruan masih dalam perencanaan untuk pengembangan dan hasil harta wakaf akan 

digunakan untuk kepentingan umat.
110

   

Keberadaan tanah wakaf diperkirakan akan terus berkembang dimasa-masa yang akan 

datang, seiring dengan perkembangan waktu dan zaman, jika penguatan kualitas sumber daya 

manusia memadai, bersamaan dengan munculnya berbagai ahli dibidang manajemen pengembangan 

ekonomi umat Islam masa depan.  Sebagaimana ungkapan Sugianto Kadiv. Penyelenggara Syariah 

dalam suatu wawancara menyatakan; 

Harta wakaf  di Kota Kendari memang belum di urus secara khusus oleh pengelola wakaf, 

selama ini pengelolaanya masih include di kadis penyelenggara syariah. Kadis tersebut, sesungguhnya 

tidak memiliki tugas yang diprioritaskan untuk mengurus wakaf, tetapi membidangi berbagai hal 

seperti zakat dan kegiatan keagamaan lainnya, sehingga urusan wakaf terkadang sering terabaikan. 

Selain itu, hambatan lain Badan Wakaf belum memiliki Kantor, computer, laptop atau perangkat lain 

yang menunjang. Bahkan para pengurus wakaf sering juga tidak datang dalam berbagai acara rapat 

atau diskusi, disebabkan tidak ada biaya transport, honor dan jiwa ikhlas juga menjadi salah satu 

penghambat kinerja badan wakaf secara maksimal. Jiwa keikhlasan untuk membangun manajemen 

wakaf yang baik dalam pengelolaan, sulit ditumbuhkan di zaman modern sekarang, apalagi semua 

berjalan serba uang. Berbagai hambatan tersebut, menunjukkan bahwa wakaf di Kota Kendari dalam 

pengelolaannya belum dikelola secara serius oleh para pengurus, dan berjalan apa adanya.
111

  

Potensi tanah wakaf yang bernilai produktif di Kota Kendari, seharusnya dikelola dengan baik, 

akan tetapi menjadi terabaikan begitu saja. Disebabkan karena kurang kesadaran pihak pengelola dan 

dukungan  pemerintah juga dapat menjadi kendala dalam pengelolaan tanah wakaf produktif. Selain 

itu, para pengurus wakaf tidak mendapat intensif untuk kegiatan oprasional juga ikut menjadi faktor 
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lemahnya manajemen wakaf. Peter Blou menyatakan kinerja seseorang tidak akan menghasilkan 

tujuan yang dapat harapkan pemangku kepentigan atau masyarakat, jika tidak mendapat hadiah atau 

upah yang memadai bagi para pembentuknya atau pengelola sebagaimana orang-orang bijak 

terdahulu.
112

 Pengelolaan  aset tanah wakaf saat ini masih beraktifitas apa adanya, baik pihak 

pengurus atau para nazhirnya. Kondisi seperti itu, sesungguhya sudah sejak lama terjadi sebagaimana 

ungkapan Zakymah staf penyelenggara Syariah Kemenag Kota Kendari 

Pengelolaan tanah wakaf produktif masih berupa masjid yang di area tanahnya masih 

berbetuk bagunan tempat ibadah dan belum dijumpai  aktifitas dagang. Tanah wakaf di Kota Kendari 

pada umumnya hanya digunakan tempat Ibadah, pesantren dan pekuburan yang secara ekonomi 

belum berdayaguna, karena tepat-tempat tersebut, pernah saya disurvai bersama oleh tim Kemenag 

Kota, ternyata keadaanya masih memprihatinkan,  disamping kurang strategis lokasi tanahnya. Saya 

sendiri sejak bekerja di penyelenggara syariah
 
Kemenag Kota baru sekali meninjau lokasi wakaf, itu 

pun hanya sebagian saja, tidak secara keseluruhan
113

  

 Kedudukan tanah wakaf, setelah diwakafkan, memiliki satatus kekekalan baik fungsi atau 

manfaatnya, yakni kesejahteraan umat atau kemaslahatan agama, yang di setujui oleh wakif dan 

Nazhir. Dalam pandangan Syafi‟iyah yang dianut oleh mayoritas masyarakat muslim di Indonesia, 

bahwa staus harta wakaf berubah kepemilikannya menjadi milik Allah atau milik umum. Status wakif 

sudah tidak memiliki hak terhadap benda wakaf. Menurut Syafi‟iyah, wakaf itu sesuatu yang 

mengikat si wakif tidak dapat menarik kembali dan membelanjakannya yang dapat berakibat 

perpindahan hak milik, dan ia juga tidak dapat mengikrarkan bahwa benda wakaf itu menjadi hak 

milik orang lain dan lain sebagainya. Ia tidak dapat menjual, menggadaikan, menghibahkan serta 

mewariskan.
114

   

 

C.  Strategi pengelolaan dan pemberdayaan aset tanah wakaf  

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang belum diberdayakan secara 

optimal di Indonesia. Berbeda di sejumlah negara muslim lain, seperti Bangladersh,  Arab Saudi, 

Yordania, Turki dan Mesir wakaf dikembangkan sedemikin rupa, sehingga menjadi sumber-sumber 

pendanaan yang tiada habis-habisnya bagi pengembangan ekonomi umat.
115

  Pengelolaan harta wakaf 

bernilai ekonomis, merupakan tuntutan bagi umat muslim secara keseluruhan dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat miskin. Selain itu, jika diperlihatkan manfaat harta wakaf dapat 

diperdayakan untuk kepentingan beasiswa, ruko untuk pengembangan bisnis, pesewaan gedung, dan 

rental car yang secara keseluruhan hasilnya dapat didayagunakan untuk kesejahteraan umat. Untuk 
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tujuan mulia itu, tentu diperlukan strategi dalam mencapai kondisi harapan dengan cara bottom up, 

bukan top down. Sebab pembinaan model top down sering mengabaikan pemetaan masalah, potensi 

dan hambatan spesifik berdasarkan wilayah atau kelompok, apalagi perjenis kegiatan dalam 

pengelolaan harta wakaf. Selain tersebut, juga harus  ditunjang dengan sistem manajemen dan 

administrasi yang memadai selain menyiapkan sumberdaya manusia yang tanguh, sehingga dapat 

memecahkan permasalahan tanah wakaf  yang dihadapi, dibidang pengembangannya. 

 Pada umumnya masyarakat kota Kendari yang mewakafkan  hartanya diserahkan kepada 

orang yang dianggap panutan dalam lingkup masyarakat tertentu, seperti ulama, kyai, ustadz dan 

tokoh adat lainnya dengan mengikuti tradisi lisan, akan tetapi dalam kenyataannya sekarang banyak 

menimbulkan masalah persengketaan dengan ahli waris yang menggugat para Nazhir. Atau banyak 

pula yang disalahgunakan oleh para nazhir nakal dengan menjual sebagian atau seluruh harta wakaf 

yang ada. Sementara di lain pihak orang yang diserahi untuk mengelola wakaf tersebut, ternyata tidak 

mempunyai kemampuan yang baik agar wakaf bisa didayagunakan secara optimal untuk kepentingan 

masyarakat dan kehidupan keberagamaan. Akibatnya wakaf tak terurus secara baik dan tidak 

menyentuh kepentingan masyarakat banyak.
116

 

Dari pernyataan yang dikemukakan di atas,  tanah wakaf produktif sesungguhnya memiliki 

kriteria tersendiri, seperti memiliki luas sekitar lima ribu meter, akses perkotaan yang muda 

dijangkau, berada pingir jalan yang ramai dan lain-lain. Akan tetapi jika kriteria itu diperlakukan 

sebagai ciri khas tanah wakaf produktif maka di Kendari hanya satu yang memenuhi hal tersebut, 

dilihat dari segi luas tanah yang mencapai 16 hektar berada di Kecamatan Poasia (Ponpes 

Tarbiyatussakila).
117

 Sementara empat tanah wakaf produktif lainnya di Kota Kendari belum 

memenuhi kriteria dan syarat yang dimaksud.
118

  Tanah wakaf produktif sebagaimana ungkapan 

beberapa masyarakat di sekitar Masjid Waliadin bersama Ibu Muliadi; 

 

Masjid Waliadin berdiri di atas tanah wakaf produktif, milik wakif Musuddin Yaddin yang 

diwakafkan dan di kelola Nazir yang tidak lain adalah anaknya sendiri. Tanah wakaf tersebut, 

diperuntukan wakaf produktif sesuai keinginan wakif, tetapi selama ini belum ada kegiatan kearah 

pengembangan tanah wakaf itu. Tanah wakaf tersebut, hanya digunakan shalat jama‟ah saja oleh 

beberapa warga sekitar, dan belum digunakan shalat jum‟at, karena penduduknya masih kurang, 

selain tempatnya berada dilorong yang agak jauh dari jalan yang ramai dilewati orang, sehingga 

kegiatan yang mengarah produktifitas tanah wakaf belum begitu tampak, bahkan tidak ada.
119
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 Di Kota Kendari sebenarnya terdapat beberapa tanah wakaf produktif, yang hingga saat ini, hasil 

pengembangan dan manfaatnya masih terus dirasakan oleh banyak masyarakat. Dengan berdirinya 

Universitas Muhammadiyah (UMK) secara otomatis roda perekonomian masyarakat bisa dibilang 

membaik. Hal itu ditandai bermunculannya pertokohan, kios, hingga rumah kos dan hotel. Dari sisi 

finansial meningkatkan kesejahteraan seputaran masyarakat kampus, dan taraf hidup orang miskin 

sekitar, belum lagi manfaat ilmu yang dikembangkan diperguruan tinggi tersebut. Ungkapan yang 

diutarakan seorang nazir atau pengelola tanah wakaf Abdullah al-Hadzah menyatakan. 

 

Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) dibagun di atas tanah wakaf, tapi saya belum 

tahu kalau tanah wakaf tersebut belum dinyatakan sebagai tanah yang dikelola secara produktif. 

Meskipun Kemenag Kota belum mendata sebagai tanah kategori produktif, namun kenyataanya 

sekarang sudah dikelola secara produktif, sejak saya ditunjuk sebagai nazirnya. Jika dilihat dari tahun-

ketahun pengembangan area aset tanah wakaf di lokasi UMK, saya rasa saat ini terus berkembang 

bahkan meningkat, seperti dibagunya perkantoran, ruang kuliah,  dan pengembangan fasilitas gedung 

lain untuk pengembangan fakultas dan pasca, itu salah satu dari wujud tanah produktif yang omsetnya 

cendrung mengalami peningkatan atau berkembang. Selain hal tersebut, juga di beberapa kegiatan 

wirausaha atau koprasi yang terus dikembangkan di linkup kampus UMK.
120

 

Berbeda dengan peruntukan wakaf gedung NU di Watulondo di Kecamatan Puwatu Kota 

Kendari, untuk sarana gedung Nadlatul Ulama Provinsi Sulawesi Tenggara, pada saat peneliti tiba 

dilokasi menayakan keberadaan kator, ternyata berubah fungsi menjadi tempat pribadi dan tak terlihat 

ada tanda-tanda  aktifitas NU selama kurang lebih dari lima tahun. Kegiatan NU yang sedianya 

ditempatkan di lokasi tanah wakaf tersebut, terlihat sepi dan  bahkan tidak tampak terurus 

keberadaanya, melihat  kenyataan seperti itu dalam suatu wawancara pada pak Mustafah P. 

menyatakan 

 Ormas Islam  NU sebarnya memiliki kantor sendiri, dalam setiap melakukan aktifitas kegiatan, 

namun permasalahan menjadi berbeda ketika pak. Muslim kalah dalam pemilihan Muswil 

NU/pemilihan Ketua Tanfidziyah NU Sultra. Adapun  kegiatan NU sejak   terpilihnya  pak. Nas 

dilakukan di kantor Wadir Pascasarjana Unhalu lama, Kantor LPPM, Kantor Fakultas Ilmu Sosial dan 

lokal-lokal perkuliahan, serta rumah pribadi Ketua PWNU Sultra, dan selama lima tahun  tidak pernah 

pengurus mengunakan fasilitas Kantor NU, karena masih enggan atau belum merasa memiliki hak 

gedung NU di atas tanah wakaf tersebut.
121

 

Wakaf adalah perbuatan hukum  seseorang atau kelompok orang  atau badan hukum yang 

memisahkan sebagian  dari benda miliknya guna kepentigan ibadah atau keperluan umum lainnya 
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sesuai dengan ajaran Islam,
122

 akan tetapi dalam kenyataan dibeberapa tempat di Kendari   fungsi 

wakaf sering digugat atau diminta kembali ahli waris atau si wakif, ketika konflik internal terjadi dan 

seolah-olah kembali menjadi milik si wakif. Kenyataan itu  menunjukan bahwa tanah wakaf sering 

kali terjadi alih fungsi bahkan penuntutan pihak wakif, bahkan tidak segan-segan  merubah fungsi dari 

kesepakatan awal  antara pihak wakif dan maukufalaih , persoalan demikian sesungguh tidak hanya 

terjadi  di kantor PWNU  di atas tanah wakaf itu,  akan tetapi juga tanah wakaf  di tempat yang lain di 

Sulawesi Tenggara. Kenyataan tersebut tampak pada suatu wawancara  pak Nasruddin Suyuti 

mengungkapkan.  

Sebenarnya saya menginginkan aktifisat kegiatan di pusatkan di kantor  PWNU, akan tetapi 

situasinya belum memungkinkan atau masih panas, saya sudah menghubungi pihak wakif atau yang 

menjaga kantor berkali-kali, akan  tetapi selama ini belum mendapatkan tanggapan positif, sehinga 

kegiatan NU terpaksa saya lakukan  ya‟ kadang  di kantor  diselah-selah tugas saya sebagai penjabat 

atau dosen Unhlu. Munkin nanti suatu saat kita akan berkunjung di kantor NU itu, untuk keperluan 

membahas fungsi dan kinerja NU yang lebih komprehensif dan representatif dengan menggunakan 

fasilitas itu. Untuk sementara saat ini biar kita rapat ditempat apa saja yang penting program jalan dan 

terukur.  PWNU  saat ini punya pogran yang  mendesak harus cepat dituntas yakni pendirian 

UNUSRA atau Universitas Nadlatul Ulama Sulawesi Tengara, yang di dalam terdapat  empat belas  

belas program studi yang  diajukan untuk divisitasi. Karena itu pengurus tidak usa terlalu pusing 

dengan tempat yang penting  berdirinya UNUSRA  tuntas kita kerjakan. Berdirinya perguruan tinggi, 

membutuhkan keja keras dan dedikasi yang tinggi guna tegaknya kampus yang berhaluan ahlusunnah 

wal jamaah, atau ASWAJA,  karena itu menuju visitasi prodi harus diutamakan. Dalam 

kepengururusan PWNU Sultra, memang terjadi dinamika  sejak kekalahan ajang konstestan  atau 

pemilihan  Tanfidziyah yang dimenangkan pihak atau kubu saya, hal itu saya kira biasa-biasa aja,  

nanti akan selesei sendiri dengan berlalunya waktu. Mengenai persoalan beralihnya fungsi tanah 

wakaf di atasnya terdapat kantor NU, nanti kita akan selesaikan secara internal.
123

   

 

D. Verifikasi pengelolaan  aset wakaf 

Dalam pengelolaan aset  tanah wakaf produktif  di lingkup Kementerian Agama Kota Kendari. 

Terdapat dua tipologi nazir. Pertama, nazir syar‟i, adalah  pola pengelolaanya pada harta wakaf lebih 

bersifat perorangan badan hukum, lembaga yang secara sah ditunjuk oleh wakif atau lebih didominasi 

pada pemanfaatan sektor peribadatan, seperti masjid, mushalla dan pesantren. Sedangkan yang  

kedua, nazir wadl‟i, pada tipe ini harta wakaf dikelola secara perorangan, badan hukum atau lembaga 

yang secara sah ditunjuk dalam aturan formal yang ada. 
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Hasil pengembangan  aset tanah wakaf produktif, secara garis besar sesungguhnya 

dimanfaatkan untuk membantu kehidupan masyarakat miskin, anak yatim, pedagang kecil dan kaum 

duafa. Akan tetapi pada kenyataanya belum berfungsi secara maksimal dan dikelola untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Kendari. Selain belum terlihat secara jelas dan bukti 

konkrit, misalnya harta wakaf hasil pengembangannya digunakan untuk mendirikan rumah sakit, 

peningkatan jaminan kesehatan masyarakat, penyediaan obat-obatan, beasiswa bagi pelajar, atau 

peralatan untuk pengembangan ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Seorang nazhir wakaf 

produktif di Kecamatan Kambu Kota Kendari menyatakan; 

Bentuk pengembangan wakaf berupa Masjid Abu Bakar Ash Shiddiq berdiri sejak tahun 

1999, pembangunan Masjid diperoleh bantuan dari Arab Saudi. Selama ini kegiatan di area tanah 

wakaf produktif hanya berupa dakwa atau pengajian tidak ada kegiatan ekonomi yang disumbangkan 

dari tanah wakaf untuk kesejahteraan umat. Dulu ada usaha percetakan dan koprasi syariah madani 

beroprasi selama kurang lebih tiga atau empat tahun. Hal tersebut, dimulai tahun 1990, akan tetapi 

kegiatan itu kemudian tidak beroprasi lagi disebabkan tidak ada sumberdaya yang ahli dibidang itu 

sehingga mati dengan sendirinya. Sejak tahun 1997, saya menjadi pengurus Mansjid Asma Binti Abu 

Bakar Ash Shiddiq, saat ini belum ada kegiatan pengembangan tanah wakaf, meski disebut tanah 

wakaf produktif oleh Kementerian Agama Kota Kendari. Hingga saat ini, juga belum pernah ada 

bantuan yang diberikan untuk pengembangan, hanya sekali diberi bantuan Wali Kota untuk 

pembangunan masjid. Memang kami punya rencana kedepan untuk mendirikan kios atau kegiatan 

usaha yang hasilnya nanti diperuntukan umat yang membutuhkan.
124

  

Berbeda dengan pernyataan di atas, adalah bagian humas masjid Masjid Abu Bakar Ash 

Shiddiq Kecamatan Kambu Kota Kendari mengunkapkan; 

Pemanfaatan aset tanah wakaf dilokasi masjid,  dikembangkan dalam bentuk kegiatan 

pendidikan TK Wildan al-Rabani yang berada di depan area tanah wakaf produktif atau Masjid Abu 

Bakar Ash Shiddiq. Kegiatan Sekolah TK tersebut, beroprasi sejak tahun 2001 hingga sekarang, 

jumlah siswa terdapat 44 dan tenaga guru  sebanyak delapan, terdiri dari tujuh tenaga pengajar dan 

seorang staf, akan tetapi yang mendapat tunjangan fungsional dari Kementerian Agama Kota 

Kendari hanya tiga guru. Akan tetapi menurut Ikhwan (nazir wakaf), tanah wakaf yang ditempati 

sekolah TK tersebut, sesungguhnya tidak termasuk wilayah tanah wakaf produktif, akan tetapi milik 

pribadi Alibas Yusuf (wakif). Menurut Ikhwan yang diwakafkan  hanya  tanah yang ditempati 

masjid saja dan TK tidak termasuk yang diwakafkan.
125

 

Marlina Ghazali seorang nazir wakaf gedung serbagunan Aisyiyah di Kecamatan Baruga 

Kota Kendari menyatakan; 

      Gedung serbaguna masih dalam tahapan pembagunan atau penyempurnaan sejak dibagun 

2013, untuk tahapan dinding, pelur lantai dan atap bangunan hingga sekarang. Untuk kegiatan 
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produktif tanah wakaf belum dimulai,  karena fasilitas gedung serbaguna Aisyiyah belum sempurna 

diselasaikan. Hanya saja dikemudian hari atau kedepanya direncanakan kearah pengembangan 

produktif, seperti penyewaan gedung, kios dan lahan parkir.
126

 

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan penulis pada beberapa nazir tanah wakaf produktif, 

telah memberikan gambaran bahwa di beberapa tempat, tanah wakaf yang disebut produktif ternyata 

belum begitu tampak terlihat hasil dan konstribusinya kepada masyarakat secara umum.  Fakta hasil 

penelitian ini, juga menunjukkan bahwa belum ada pemetaan yang jelas dan skala prioritas dari 

pemanfaatan semua harta wakaf yang ada, termasuk tanah wakaf produktif. Jika terdapat tanah 

wakaf yang dikelola secara produktif sesuai data di Kementerian Agama Kota Kendari itu hanya 

satu yang memenuhi kriteria, dilihat segi luas, prasarana dan kegiatan yang dihasilkan.
127

 Tanah 

wakaf produktif yang dimaksud telah memiliki luas sekitar enam belas hektar, dan hanya dikelola 

seorang diri nazir meski telah memiliki ratusan pengurus. Sementara lainnya tanah wakaf produktif 

yang tersebar di Kota Kendari dikelola dengan hasil dari swadaya nazhir perorang atau diperoleh 

dari organisasi keagamaan yang ada di Kota Kendari.
128

  

Pengelolaan dan pemberdayaan tanah wakaf produktif di Kota Kendari, yang benar-benar 

memenuhi kriteria dan syarat produktif adalah tanah wakaf yang dikelolah oleh Muchtar  Badawi, 

seorang nazir tanah wakaf  di Kecamatan Poasia yang telah berhasil mengembangkan wakaf 

produktif di lima besar di Indonesia tahun 2011, dan tiga kali terbaik di tingkat Provinsi Sulawesi 

Tenggara atau tingkat Kota Kendari secara berturut-turut. Prestasi tersebut menurutnya, diperoleh 

tidak sertamerta datang begitu saja, akan tetapi dilalui dengan berbagai upaya yang tidak muda.
129

 

Kenyataan itu diperkuat, sebagaimana penuturan dalam suatu wawancara di Pondok Pesantern 

Tarbiyatusakillah, Muhtar Badawi  mengatakan; 

Pemberdayaan aset tanah wakaf di Poasia ini, sesungguhnya dikelola sejak tahun 2004, 

banyak orang mengira tindakan saya ini gila. Menurut masyarakat sekitar, maubikin apa ditengah 

hutan kayak begini. Akan  tetapi hal itu tidak saya hiraukan ungkapanya, tahab demi tahab saya 

lakukan pembenahan, pertama tanah wakaf seluas 16 hektar, saya dirikan panti anak yatim piatu 

yang miskin tidak mampu atau yang putus sekolah cerai kedua oraang tua. Lembaga sekolah yang 

saya dirikan mulai dari tingkat SD, SMP sampai SMK, dan siswanya tidak di pungut biaya, karena 

siswa yang ditinggal di asrama hampir dari kalangan duafa yang berlatar belakan anak yatim, 

brochen home yang perlu diselamatkan, mulai dari kebutuhan makan, asrama hingga sekolah di 

gratiskan. Namun tahun depan siswa yang masuk ke Ponpes ini kemungkinan akan dikenai biaya, 
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guna untuk membayar transport para guru yang mengajar, kasihan mereka naik motor kalau tidak 

diberi uang transport mereka bisa mogok. Perkembangan siswa-siswi saat ini yang masuk telah 

mencapai 264. Selain wajib sekolah, siswa wajib menimba ilmu agama di di Pesantren 

Tarbiyatussakillah, program yang ditawarkan tahfid al-Qur‟an (tidak untuk dipertandingkan), surat-

surat pendek, dan ngaji ilmu agama. Saat ini omset tanah wakaf produktif telah mencapai sekitar dua 

miliar, baik berupa gedung sekolah, kantor,  asrama yatim piatu atau berupa tanah dan  pepohonan 

yang menghasilkan berbagai jenis buah. Siswa yang ada pada Ponpes at-Tarbiyatussyakilah, selain 

diajar ngaji juga dilatih berwirausaha atau diberi pembiayaan untuk aktifitas usaha, menjual sayuran, 

pemeliharaan ayam buras, kambing, penggemukan sapi, mecetak bataco, membuat cicin sumur, 

menjahit dan lain-lain.
130

  

 Dari hasil beberapa tahapan, verifikasi data, observasi, wawancara dan pembacaan teks 

klasik tentang wakaf, maka penulis mengambarkan kondisi tentang pengembangan aset tanah wakaf 

di Kota Kendari, yang terus berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat, tentunya dapat diuraikan secara lebih sistematis dalam kerangka teori di bawa ini. 

 

Skema:2 

Relasi antar konsep manajemen pengembangan aset wakaf 

 

Dengan memahami skema di atas, memberikan gambaran proposisi yang dapat dirumuskan 

atau di analisis bahwa para nazhir sebagai pengelola aset wakaf di pandang sebagai subjek yang 

menimbulkan tindakan upaya pengembangan aset wakaf,  membagun ekonomi makro  di bawah motif 

semangat amal jariyah. Proposisi ini menguatkan terhadap lembaga manajemen yang 

mengembangkan aset wakaf produktif yang dilakukan oleh para nazhir,  ketika  aset wakaf berfungsi 

di bidang pengembangan ekonomi, maka dimungkinkan dapat mendorong aktifitas usaha yang lebih 
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luas dan terlaksananya kesejahteraan sosial dalam penghapusan kemiskinan. Selain itu proposisi ini 

juga  berguna untuk memantapkan dana abadi sebagai amal jariyah, yakni ketika aset wakaf sebagai 

amal sedekah,  maka dapat membantu  mereka yang tidak berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan 

hidup, baik dalam bentuk beasiswa, pengobatan atau menolong bagi mereka yang terancam 

kelangsungan hidupnya, dan nazhir sebagai subjek bertugas mengelola dan mengembangkan aset 

wakaf sesuai manfaat dan tujuan yang melekat. 

Sebagai perspektif  pendekatan ekonomi manajemen, maka tindakan institusi kelembagaan  

nazhir dalam mengembangkan aset wakaf  dikonstruk oleh sprangkat realitas dari hasil relasi dan 

reaksi sosial, yang berakar pada aktor ekonomi. Dengan kata lain tindakan bidang ekonomi, seperti 

melakukan pengembangan harta wakaf pada unit-unit usaha yang bersifat komersial adalah proses 

yang disituasikan secara sosial yang  melekat pada unsur yang saling berhubungan dalam sistem 

manajemen personal dari para aktor atau subjek. Jadi pengembangan aset wakaf bidang pembangunan 

sektor pembiayaan jenis usaha dapat diamati melalui unsur hubungan yang menunjukkan bagaimana 

situasi sosial dimanfaatkan dalam melakukan ekspanasi bisnis, adalah cermin kerinduan goal umat 

Islam yang berkelanjutan.  

Sesuai fakta yang ditemukan di lokasi, bahwa nazhir yang mengelola aset wakaf produktif di 

Kendari, terutama di Poasia lebih banyak dibantu Kemendiknas daripada Kemenag. Kenyataan itu, 

terbukti adanya beberapa bagunan dan lembaga yang berdiri di atas tanah wakaf, seluas 16 hektar 

seperti pesantren, SMK Life Skill, SMP, SD, Kantor dan lain-lain adalah wujud nyata dilapangan.
131

 

Dari aspek finansial Kemendinas lebih dominan dalam membantu pengembangan fasilitas di atas 

tanah wakaf, utamanya lembaga pendidikan, dibanding dengan Kementerian Agama. Selain itu juga 

terdapat beberapa bantuan dari dinas sosial atau Kemensos untuk kepentingan logistik, berupa bahan 

makanan pokok bagi anak-anak yatim piatu miskin, anak putus sekolah atau yang ditingal cerai kedua 

orang tua yang bermukim di asrama Pondok Pesantren Tarbiyatusakillah.
132

 Dengan adanya berbagai 

upaya itu, pengembangan dan kerjasama pengelolaan  aset  wakaf berdaya ekonomis, dapat terwujud 

hingga sekarang. Adapun pihak lain yang memungkinkan menjadi faktor penenentu dalam 

pengembangan aset tanah wakaf produktif di Kota Kendari adalah kebijakan menteri sosial, menteri 

desa atau peran lembaga keuangan syariah yang mengelola aset wakaf untuk pembiayaan usaha dalam 

jumlah banyak. 

Model pengembangan aset wakaf berdaya ekonomi  makro, memiliki posisi penting dan 

starategis, jika di dalamnya dapat dilakukan  dengan cara menjalin kerjasama  dengan perusahaan atau 

lembaga usaha yang memiliki reputasi baik. Pengembangan aset wakaf produktif, juga dapat 

diwujudkan dalam bentuk investasi usaha, produk barang,  jasa dan lain-lain yang dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi.  Nazhir badan wakaf  yang mempunyai tugas mengelola, mengadministrasi, 

mengawasi dan lain-lain, khususnya di Kendari berdasarkan temuan peneliti belum melakukan tugas  
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sebagaimana tersebut.  Mengacu pada model pengembangan aset wakaf oleh nazhir perseorangan, dan 

belum pernah melaporkan hasil, dan target capaian pengembangan yang dilakukan, adalah wujud 

yang dipengaruhi unsur lokal. Manajemen pengelolaan model seperti itu, berbeda dengan arus utama 

tujuan wakaf adalah mewujudkan benda wakaf sesuai fungsi manfaat dalam memajukan kesejahteraan 

ekonomi secara makro. Pengembangan aset wakaf, oleh nazhir perseorangan selama ini belum 

dikelola secara profesional, sehingga berakibat kurang memperoleh manfaat dan keuntungan yang 

lebih besar jumlahnya. Pengelolaan aset wakaf, dalam strata  makro adalah berupaya  memproduksi 

dana wakaf dari  umat, untuk umat dalam rangka mendorong aktifitas usaha secara lebih luas atau 

pendanaan modal untuk unit usaha dan target investasi perusahaan.Dengan kata lain keseluruhan jenis 

atau aset wakaf, harus mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan, artinya pengembangan aset 

wakaf dapat diperluas dan diperoleh dari sumber dana abadi lain, berupa wakaf  jalan tol, kapal laut, 

pesawat, uang, logam mulia, bagunan ruko, penyewaan gedung, lapangan, mobil, hotel dan lain-lain 

yang dapat diproduksi secara makro.  

 

Pengembangan aset wakaf  bidang ekonomi bisnis seperti contoh di atas, jika benar-benar 

terwujud dan terealisasi di lapangan,  maka pihak yang paling berperan aktif untuk menjalankannya 

adalah  nazhir yang profesional, karena sukses atau gagalnya dalam suatu pemanfaatan aset wakaf 

dalam skala makro, berada ditangan dan tanggung jawab nazhir badan wakaf. Jadi mengacu pada 

konsep dan proposisi-proposisi di muka, telah memberikan gambaran temuan penelitian, berkenaan 

dengan model pengembangan aset wakaf dalam membangun ekonomi makro. Secara teoritis dan 

praktis hasil penelitian ini memiliki konstribusi dalam banyak bidang, utamanya bidang 

pengembangan wakaf  untuk pembiayaan kegiatan usaha, besiswa, penyelamatan anak yatim yang 

putus sekolah, penghapusan kemiskinan, pendanaan pada unit usaha, dan tak kalah pentingnya adalah 

target nazhir mengratiskan biaya hidup dan sekolah santri yang bermukim di pesantren adalah varian 

lokalitas. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Sesuai dengan permasalahan model pengembangan aset wakaf dalam membangun ekonomi 

makro, memiliki keunikan tersendiri misalnya medistribusikan  hasil dana abadi wakaf pada mereka 

yang yatim, anak akibat bercerai dari kedua orang tuanya, anak hasil hubungan gelap, gelandangan 

yang putus sekolah, pendanaan unit usaha dan lain-lain. Wakaf yang berdaya ekonomi secara makro, 

yang hasilnya digunakan untuk membatu orang yang tidak mampu jumlahnya amat sedikit, sehingga 

tidak terjangkau untuk menolong di lini semua kegiatan keagamaan dan sosial.  Merujuk  pada 

pengembangan aset wakaf produktif, juga terjadi berbagai hambatan, yakni kurang tersedianya 

sumber dana, kurang adanya mobilisasi masa untuk menyerahkan aset wakaf, tidak tersedianya sarana  

prasarana  bagi  badan wakaf dan nazhir  dalam mengelola aset wakaf, dan ditambah berbagai kendala 

lain yang jumlahnya tidak sedikit. Pengembangan aset wakaf, utamanya di  Kendari, hanya dilakukan 

beberapa orang nazhir saja, sebagaimana dalam data yang telah diferifikasi. Meskipun sebenarnya ada 

beberapa tanah atau aset wakaf yang  bernilai dan berpotensi produktif jumlahnya cukup banyak, 

namun dalam kenyataannya belum berdayaguna dan bahkan keadaanya cukup memprihatinkan.
133

 

Dengan mencermati pada beberapa  keadaan dan kenyataan aset wakaf berdaya  produktif dan 

ekonomi tersebut, secara kelembagaan membentuk sebuah model pengembangan aset wakaf dengan 

kemampuan manajemen tersendiri yang diterapkan, tanpa peran aktif oleh badan wakaf setempat.  

Pengelolaan aset wakaf berdaya ekonomi untuk wilayah  Kendari hanya terbatas pada place of 

worship atau tempat mengabdi. Sehingga keberadaan Badan Wakaf Kementerian Agama Kota 

Kendari,  kurang maksimal dan bersinergi dengan kebutuhan yang menyentuh dan menyeluruh pada 

pencapaian tujuan yakni menghipun aset wakaf sebagai sumber dana yang mendorong aktifitas usaha. 

Artinya peran lembaga wakaf,  masih terbatas pada pendataan, pemberian sertifikasi wakaf, dan 

belum bergerak pada pengembangan aset wakaf,  kearah pembangunan kesejahteraan ekonomi 

masyarakat secara makro. 

Hasil kajian aset wakaf ini, menunjukkan bahwa terdapat aset-aset wakaf yang strategis, 

namun  belum berfungsi secara produktif, bahkan dapat dikatakan manfaatnya belum dirasakan oleh 

masyarakat secara luas. Karena masih ada beberapa aset wakaf yang bernilai produktif di Kota 

Kendari atau lingkup Kementerian Agama Kota, justru diabaikan bahkan  belum dilakukan langkah-

langkah atau upaya pengembangan yang akan ditempuh. Pengembangan aset wakaf di Kendari, saat 
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ini  masih memperlihatkan kesan lamban, baik dalam aspek pengelolaan, pendayagunaan atau 

pengembangannya, selain ditambah sederet kendala sepirit kinerja pengelola aset wakaf yang dirasa 

kurang maksimal. Dalam pengembangan aset wakaf yang manfaatnya menjurus di bidang ekonomi, 

dibutuhkan prangkat dan instrumen yang memadai, baik ditingkat keamanan, pemeliharaan, 

pengembagan dan penjagaan aset wakaf, guna dapat dikelola secara baik dan berpotensi produktif. 

Membiarkan aset wakaf yang terlantar atau tidak berfungsi secara produktif, sama dengan 

menelantarkan semangat ajaran Nabi saw. yang menjadikan wakaf sebagai instrumen keuangan 

publik Islam. Pemanfaatan aset wakaf seperti yang berlokasi di Kendari, belum menunjukkan tanda-

tanda pengembangan aset wakaf kerah program pengelolaan secara produktif, dan masih terdapat 

pembiaran aset wakaf yang lokasinya cukup memprihatinkan.  

 Pengembangan aset wakaf produktif di Kendari oleh para nazhir, hanya pada level mikro, 

meski aset wakaf  tersebut, berpotensi dikembangkan secara makro, disinilah dibutuhkan trobosan  

strategi manajemen pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang lebih inovatif dan progresif. 

Lembaga wakaf, sesungguhnya juga dituntut berperan aktif dalam membagun kesadaran  dan tindakan 

para nazhir wakaf, dalam rangka memanfaatkan benda wakaf menjadi berkembang. Badan wakaf 

yang sedianya bertugas untuk  mengembangkan aset wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi, namun 

dalam kenyataanya mereka belum menjalankan tugas mengembangkan dan tidak memiliki 

kewenangan apa-apa, bahkan selama ini belum memiliki  ruang kerja atau kantor yang jelas. Nazhir 

yang selama ini bergerak adalah nazhir perseorangan dan belum pernah melaporkan tugas kepada 

badan wakaf. Mereka bergerak sendiri tanpa pengawasan, atau tugas dari badan wakaf, yang 

sesungguhnya menjadi domain wewenang nazhir badan wakaf. Nazhir wakaf yang selama ini 

menjalankan aktifitas pengembangan pendanaan atau  pembiayaan unit-unit usaha, menolong orang 

miskin, anak yatim yang mederita sakit atau yang putus sekolah, adalah nazhir perseorangan yang 

merupakan “temuan” yang memiliki strata  pengembangan  ekonomi makro yang dipengaruhi unsur 

lokal. Pegembangan ekonomi bercorak lokal, akan terus berlangsung manakala tercipta proses 

hubungan manajemen bersinergi dengan pengembangan aset wakaf yang mendatangkan profit dalam 

jumlah banyak. Jadi relasi lembaga, proses, subjek dan tujuan atau goal, jika berfungsi sesuai dengan 

peranya, maka dengan sendirinya akan terbagun  keniscayaan yang dapat menghadirkan kesejahteraan 

ekonomi secara makro. 

 

B. Implikasi Teoritik 

Teori Jack Koteen tentang Strategic Management in Public and Nonprofit Organizations, 

pararel pada  langkah-langkah dalam membedah tugas dan fungsi management wakaf melalui analisis 

lembaga, proses kerja, subjek dan tujuan atau goal yang saling berhubungan. Beberapa unsur yang 

saling berhubungan tersebut, penting dalam mengelolaan dan pengembangan aset tanah wakaf 

produktif dalam mencapai kesejahteraan manusia secara umum. Melalui cara kerja penelitian itu, 

kiranya dapat memperoleh gambaran varian-varian pandangan tentang pengembangan dan 
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pengelolaan aset wakaf produktif di lingkup Kementerian Agama Kota Kendari. Konsep 

pengembangan aset wakaf produktif, memiliki sejumlah kelebihan dan kelemahan. Kelebihan 

diantaranya adalah para nazhir yang mengelola aset wakaf, masih memperlihatkan semangat juang 

yang tinggi, sekalipun para nazhir dibiarkan tanpa bantuan sumber dana yang memadai,  namun tetap 

sabar dan tegar mengelola. Sedangkan kelemahanya adalah  dimana para wakif yang menyerahkan 

tanahnya kepada nazhir tanpa menyertakan dana untuk oprasional pembiayaan jenis usaha, dan 

pengelola atau nazhir umumnya lemah dalam melaksanakan dan  kurang profesional dibidang 

manajemen pengelolaan aset wakaf, sehingga keberadaan aset wakaf kurang berdaya secara 

ekonomis. Selain itu para wakif sering mengkhianati dan merubah peruntukan status aset tanah wakaf 

tanpa alasan yang jelas. Kelemahan berikut adalah mekanisme operasional badan wakaf Kota 

Kendari, belum memiliki ruang kantor sekretariat, alat kelengkapan oprasional,  bahkan  para 

pengurus dan ketua tidak di sediakan peralatan komputer,  meja, kursi dan lain-lain, sepertinya pihak 

Kementerian Agama Kota Kendari segaja membiarkan dan menterlantarkannya. Kondisi 

pengadministrasian aset wakaf dan kelengkapan carut-marut seperti, belum memiliki al-mari untuk 

menyimpan dokumen, peralatan buku stempel dan lain-lain, menjadi penyebab utama, lemahnya 

pengelolaan aset wakaf yang berada di beberapa wilayah.
134

   

Keberadaan pengembangan  aset wakaf produktif di Kota Kendari saat ini, juga belum ada 

terjalinya hubungan yang harmonis dengan pihak pemerintah setempat,  sehingga dukungan  fasilitas 

dan keuangan dalam membiayai kegiatan oprasional aset wakaf menjadi terkendala. Kegiatan yang 

dilakukan lembaga yang mengurus aset wakaf  hanya pada level pendataan, dan aktifitasnya masih 

menempel atau gabung pada Kasi Penyelenggara Syariah yang dipandang kurang representatif, 

menurut standar manajemen keorganisasian. Pembiaran pengelolaan aset wakaf yang berpotensi di 

bidang ekonomi menjadi sulit terwujud, tanpa adanya dukungan dan kerjasama dari pihak pemerintah 

daerah, bahkan mustahil dapat memperolah keuntungan dan hasil yang maksimal. Konsep manajemen 

modern yang sebaik apapun  dapat hilang “ruh keunggulanya atau  kehebatanya” jika dalam 

memajukan suatu lembaga tanpa terpenuhi unsur yang memadai. Konsep manajemen sesungguhnya 

hanya dapat membatu dalam menggerakan dalam pengelolaan aset tanah wakaf dengan baik, jika 

seluruh komponen sistem berjalan sesuai aturan-aturan yang berlaku dalam dunia manajemen. 

Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan pengembangan harta benda wakaf 

akan menjadi sia-sia, jika para pengelola nazhir badan wakaf Kendari tidak dipikirkan nasib 

kesejahteraannya. Konsep kerja ikhlas beramal sebagaimana motto Kemenenterian Agama tidak lagi 

relevan dalam dunia global memasuki masa fluktuasi persaingan MEA dan AFTA, kebutuhan 

ekonomi dengan kondisi sosial menuntut masyarakat berfikir rasional. 
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Implikasi  dari teori manajemen  juga tercermin dalam aktifitas  pembiayaan jenis usaha 

sebagai konsekuensi dari tugas nazhir dalam mewujudkan pengembangan aset wakaf. Kehadiran  para 

nazhir badan wakaf yang profesional dalam mengelola wakaf dipandang sebagai suatu keniscayaan di 

tengah kondisi umat Islam yang memerlukan stimulasi peningkatan kesejahteraan ekonomi, terutama 

di bidang pendidikan dan pemberdayaan ekonomi umat.  Di sinilah diperlukan kejelasan implikasi  

metode manajemen sebagaimana dicetuskan Jack Koteen, yang digunakan dalam menganalisis 

pengembangan aset wakaf dalam membangun ekonomi makro lebih nyata dapat dirasakan hasilnya 

oleh masyarakat. Contoh konkretnya pembiayaan unit usaha kecil atau pedagang kaki lima 

dipesantren diperuntukan khusus bagi santri yang kurang  mampu dalam mencukupi kebutuhan 

hidupnya, adalah tindakan pengelolaan aset wakaf oleh para  nazhir yang hasilnya telah dirasakan 

oleh masyarakat yang dipengaruhi unsur lokal yang sebelumnya tidak ada. 

Dengan menempatkan teori manajemen, sebagai perspektif dalam menganalisis tindakan para 

nazhir dalam mewujudkan pengembangan wakaf, maka hasil penelitian ini membuktikan dengan 

beberapa faktor yang menjadi penentu tugas pengembangan aset wakaf. Dengan memahami model 

pengembangan dan pengelolaan  aset wakaf produktif, serta berbagai kendala yang mengiringi  para 

pengelola atau  nadzir badan wakaf atau para wakif,  menunjukkan bahwa perspektif manajemen Jack 

Koteen sangat efektif untuk menganalisis aktifitas pendanaan unit-unit usaha dalam pengembangan 

ekonomi makro. 

C.  Rekomendasi pengembangan aset wakaf 

Buku model pengembangan aset wakaf, ditulis melalui perpaduan kajian teks dan riset 

lapangan, sesungguhnya belum menghasilkan teori metodologik, yaitu teori yang dihasilkan dari uji 

hipotesis akan tetapi menghasilkan teori bersifat substantif, artinya kajian riset dan teori yang dibagun 

atas dasar data yang diperoleh secara empiris dan kontekstualis. Perlu dicermati bahwa buku ini 

sesungguhnya baru level menghasilkan proposisi yang dibangun melalui beberapa tahapan dan proses 

atau sebagai hipotesis yang sesungguhnya masih memerlukan kajian lebih lanjut. Sebagai 

konsekuensinya, hasil tulisan  ini juga hanya berlaku pada setting institusi tertentu yang dibahas, 

sekalipun kemudian dapat ditransfer of  regency atau  ke institusi yang memiliki kajian yang hampir 

sama atau setting sosial yang serupa dengan lokus kajian. 

Untuk subjek kajian dan penggalian informasi melalui wawancara dilakukan beberapa kali 

dilokasi yang berbeda. Bahkan untuk menambah data dan konfirmasi pada sobjek penelitian 

dilakukan setelah proses menarasikan gagasan dari hasil wawancara terkadang dilakukan di kantor, 

kampus, pondok pesantren, di rumah dan di masjid, yang terkadang tidak sejalan dengan yang 

direncanakan oleh penulis, yakni di lokasi serambi rumah,  gedung,  kampus di lokasi perkebunan 

tanah wakaf dan lain-lain. Meski begitu, respon positif dari mereka-mereka yang diwawancarai oleh 

penulis tetap memberikan jawaban yang memadai sesuai yang dibutuhkan.  



78 

 

 

 

Buku ini, sesuai dengan fokus pembahasanya tentu lebih kepada tindakan terhadap  

pengelolaan dalam pengembangan aset wakaf  atau dana abadi, yang ditentukan oleh tindakan para 

nazhir dalam pemanfaatan tanah wakaf yang mendatangkan keuntungan secara finansial. Jadi dalam 

proses pengembangan aset wakaf telah terjadi perubahan  pada aras pemanfaatan yang disesuaikan 

dengan kebutuhan wilayah atau unsur lokalitas dalam dinamika kehidupan. Tindakan para nazhir 

badan wakaf yang didasari oleh amal sedekah untuk menolong masyarakat yang terdesak secara 

ekonomi dalam bingkai agama dan perundang-undangan wakaf dalam hukum positif adalah wujud 

dari tangunggjawab sosial. Oleh karena itu, dasar  pengelolaan aset  tanah wakaf produktif, dalam 

bentuk pengembangan melalui suatu perwujudan lembaga, seperti sekolah, sarana penyewaan gedung, 

beasiswa, keterampilan jenis usaha, perternakan dan pengelolaan perkebunan dan lain-lain oleh nazhir  

telah dilakukan, meskipun disana-sini masih terdapat kekurangan. Aset benda wakaf yang ada saat ini, 

memiliki potensi terus berkembang, utamanya aset-aset non fisik dalam bentuk uang atau saham 

kiranya diperlukan penulisan atau riset  lain, yang akan mengambarkan secara lebih rinci mengkaji 

kategori-kategori  aset  non benda fisik yang lebih produktif yang ada di beberapa tempat lain. Secara 

keseluruhan ternyata masih banyak ruang untuk melakukan penulisan atau riset  lebih lanjut.  
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