PENDAHULUAN

Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan Lembaga Pemerintah Non Struktural yang
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang
pelaksanaanya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. BWI
mempunyai peran yang strategis, yaitu mengelola tanah wakaf untuk mewujudkan
keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah
merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan oleh negara dan pemerintah.
Namun setelah lebih dari setengah abad Indonesia merdeka, masalah kesejahteraan dan
kualitas sumber daya manusia bangsa kita masih merupakan problem sosial yang sulit
teratasi. Laju pertumbuhan penduduk yang relatif cepat pada tiga dasawarsa terakhir
yang tidak dapat diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai, cukup
menimbulkan masalah tersendiri. Besarnya jumlah masyarakat miskin, tingginya angka
pengangguran dan rendahnya kualitas sumber daya manusia semakin menjadi beban
sosial bagi bangsa ini.
Diantara sekian banyak komponen bangsa yang dapat diandalkan sebagai pilar
pembangunan bangsa adalah umat islam yang merupakan mayoritas penduduk negeri
ini. Adapun potensi yang dimiliki umat islam adalah potensi zakat dan wakaf yang
merupakan ajaran Islam dalam rangka pemberdayaan umat.
Wakaf adalah ibadah yang mempunyai dimensi ganda dan nilai strategis dalam islam.
Pertama wakaf berdimensi ibadah, yang membina hubungan pribadi seorang hamba
dengan Tuhannya, dan kedua wakaf berdimensi sosial yang membina hubungan antara
seorang manusia dengan manusia lainnya. Wakaf dalam dimensi ibadah mempunyai
nilai strategis untuk menempa ketaatan dan kesucian jiwa seorang hamba, yang pada
gilirannya dapat membentuk pribadi muslim yang tangguh dan taat. Wakaf dalam
dimensi sosial mempunyai nilai strategis untuk membina kepedulian sosial. Sebagai
media yang menjembatani antara kelompok kaya dengan kelompok miskin. Disisi lain
juga dapat menjadi potensi dana yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan
kemaslahatan dan pemberdayaan ekonomi umat.

LATAR BELAKANG
Undang- Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf telah
memuat beragam aturan formal yang menjadi landasan dalam pengembangan wakaf di
Indonesia. Disamping itu telah ditetapkan suatu badan yang menjadi naungan semua
lembaga kenazhiran yang ada ditanah air. Lembaga wakaf yang berperan secara
nasional ini disebut Badan Wakaf Indonesia (BWI).
Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga independent yang dibentuk oleh
pemerintah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional.
Badan Wakaf Indonesia (BWI) ini berkedudukan di ibu kota negara dan dapat dibentuk
perwakilan di Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan surat keputusan Badan Wakaf Indonesia (BWI) pusat, nomor:
0051/PBWI-KS/XI/2014, mengamanatkan kepada kantor Kementerian Agama Kota
Tangerang untuk segera membentuk perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI), dalam
rangka mempercepat pemberdayaan dan pengembangan wakaf yang ada di Kota
Tangerang. Wakaf merupakan potensi dan aset umat Islam yang cukup besar dan dapat
didayagunakan bagi upaya menyelamatkan puluha juta umat dari kemiskinan, namun
sampai saat ini masih banyak tanah wakaf yang belum dikelola dan diberdayakan
dengan sistem manajemen profesional dan amanah.
Terkait bidang tugas ini, khususnya tugas Pemerintah Kota Tangerang dan Kantor
Kementerian Agama Kota Tangerang maka penting untuk dapat:
1. Meningkatkan profesionalitas dan keamanahan nazhir dalam pengelolaan
dan pengembangan harta wakaf;
2. mampu mengembangkan wakaf melalui program - program
pemberdayaannya maupun dari segi penghimpunan dana atau
tanah wakaf.
3. Meningkatkan kegiatan persertipikatan tanah wakaf;
4. Memprioritaskan penyelesaian persertipitakan tanah wakaf yang
permohonannya telah diajukan ke kantor pertanahan;
5. Meningkatkan kesaradaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf;
6. Mengkoordinasi dan membina nazhir wakaf;
7. Menertibkan peng-administrasian harta benda wakaf;
8. Mensosialisasikan potensi wakaf uang.
Namun selama ini belum berjalan optimal, kondisi tersebut dikarenakan adanya
beberapa penyebab, antara lain:
1. Sosialisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) terhadap masyarakat yang
belum paham mengenai definisi maupun tatacara berwakaf, sehingga
kadang para wakif yang ingin berwakaf menjadi enggan berwakaf
karena tidak tahu tata cara berwakaf;
2. Implikasinya banyak harta wakaf yang kurang terurus dan bahkan masih ada yang
belum dimanfaatkan, sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara,
terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga, hal ini disebabkan karena kelalaian
atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf;
3. Jumlah anggaran bantuan sertipikasi tanah wakaf yang belum memadai, dan
kebutuhan biaya proses penertiban sertipikasi yang berbeda-beda;
4. perwakafan dilakukan atas dasar ibadah, keikhlasan dan keridhaan semata, serta
menurut tatacara adat setempat tanpa didukung data otentik dan surat-surat
keterangan;
5. belum tergalinya potensi kerjasama antar stakeholder perwakafan.

DASAR HUKUM
1. Al-Qur’an dan hadits;
2. Undang - undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaaan UndangUndang Nomor : 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177/M Tahun 2014 tanggal 19
Oktober 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam
keanggotaan BWI;
6. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan
tata kerja BWI;
7. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan BWI;

PROFIL BWI KOTA TANGERANG
Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang
digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran
BWI Kota Tangerang, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk
memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk kali pertama,
Keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan
Keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta, 13 Juli
2007. Jadi, BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di
Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan
manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.
Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan
oleh Badan Wakaf Indonesia. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk
masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa
jabatan. Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia
diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan
Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf
Indonesia. (Pasal 55, 56, 57, UU No.41/2004).
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VISI & MISI
Visi :
Terwujudnya lembaga independent yang dipercaya masyarakat, mempunyai
kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan
internasional.

Misi :
Menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu
mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan
ibadah dan pemberdayaan masyarakat.

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Sementara itu, sesuai dengan UU No. 41/2004 Pasal 49 ayat 1 disebutkan, BWI
mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan
mengembangkan harta benda wakaf.
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
berskala nasional dan internasional.
3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan
dan status harta benda wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan
kebijakan di bidang perwakafan.
Pada ayat 2 dalam pasal yang sama dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya
BWI dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah,
organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap
perlu. Dalam melaksanakan tugas-tugas itu BWI memperhatikan saran dan
pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia, seperti tercermin dalam pasal 50.
Terkait dengan tugas dalam membina nazhir, BWI melakukan beberapa langkah
strategis, sebagaimana disebutkan dalam PP No.4/2006 pasal 53, meliputi:
1. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf
baik perseorangan, organisasi dan badan hukum.
2. Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas,
pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda
wakaf.
3. Penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf.
4. Penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda
tidak bergerak dan/atau benda bergerak.
5. Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan
pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkupnya.
6. Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri
dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

SUSUNAN PENGURUS
PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA
KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN
PERIODE 2020 – 2023

DEWAN PERTIMBANGAN
Ketua

: H. ARIEF. R. WISMANSYAH, Bsc.,M.Kes

Anggota

: Drs. H. DEDI MAHFUDIN, M.Si
Hj. INDRI ASTUTI, S.H., M.Si

BADAN PELAKSANA
Ketua

: Drs. KH. ABDULLAH THOLIB, MM

Wakil Ketua

: Drs. H. AHMAD CHAERUDDIN

Sekretaris

: Drs. H. ARSAD, M.Pd

Bendahara

: H. A. SAIFUDDIN HAS, S.Ag., MM

DIVISI-DIVISI
Pembinaan Nazhir

: Drs. H. Nurhasan, M.SI

Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf : H. Riduan, SH
Hubungan Masyarakat

: Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.HUM

Kelembagaan dan Bantuan Hukum

: H. A. Tabrizi, S.Ag

Penelitian dan Pengembangan Wakaf

: H. A. Subki, S.Pd.I
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PROGRAM KERJA
Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independent yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan
dan memajukan perwakafan di Indonesia.

Lingkup Program Komisi-Komisi
Program kerja Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Tangerang meliputi hal-hal sebagai
berikut :
a. Program kerja Divisi Pembinaan Nazhir;
b. Program kerja Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf;
c. Program kerja Divisi Hubungan Masyarakat;
d. Program kerja Divisi Kelembagaan dan Bantuan Hukum;
e. Program kerja Divisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf.

1. Program kerja Divisi Pembinaan Nazhir
Pembinaan ini diarahkan untuk membentuk Nazhir Profesional, baik
perseorangan maupun Badan Hukum. Adapun program dari komisi ini adalah
a. Menyusun kurikulum dan modul pelatihan nazhir;
b. Menyelenggarakan pelatihan atau workshop untuk nazhir;
c. Menyusun standar etika dan profesionalitas nazhir;
d. Mendata dan memetakan nazhir.

2. Program kerja Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf
Komisi ini berperan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
ke arah produktif. Program-programnya adalah sebagai berikut :
a. Memetakan tanah wakaf untuk tujuan produktif;
b. Mengatur dan mengembangkan wakaf uang;
c. Membangun gedung wakaf center;
d. Mengembangkan program investasi harta benda wakaf.

3. Program kerja Divisi Hubungan Masyarakat
Komisi humas berperan sebagai pusat informasi BWI. Kebijakan-kebijakan
serta program-program BWI harus dapat tersosialisasikan dengan baik melalui
komisi ini. Program-program meliputi :
a. Sosialisasi Badan Wakaf Indonesia;
b. Sosisalisasi Wakaf Uang;
c. Publikasi dan Edukasi Publik tentang perwakafan, khusunya BWI, melalui
berbagai media, antara lain : Konferensi pers, seminar, talkshow, penerbitan
dan website.

4. Program kerja Divisi Kelembagaan dan Bantuan Hukum
Program-programnya yaitu :
a. Menyiapkan berbagai peraturan perwakafan;
b. Menyiapkan dan menyusun pedoman penyelesaian sengketa mengenai
perwakafan baik musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan;
c. Menyiapkan dan menyusun pedoman perubahan status dan penukaran harta
benda wakaf;
d. Pengembangan lembaga.

5. Program kerja Divisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf
Adapun Program kerja Komisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf adalah
sebagai beriukt :
a. Inventarisasi dan pemetaan aset-aset wakaf di Kota Tangerang;
b. Pemetaan dan analisis potensi ekonomi aset-aset wakaf;
c. Publikasi ilmiah dan populer terkait dengan perwakafan;
d. Study banding.
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STRUKTUR ORGANISASI
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) KOTA TANGERANG
KETUA
Drs. KH. Abdullah Tholib, MM

Wakil Ketua
Drs. H. Achmad Chaeruddin

Bendahara
H. A. Saefudin Has, MM

Sekretaris
Drs. H. Arsyad, MM

Divisi Pembinaan Nazhir

Divisi Pengelolaan dan
Pemberdayaan Wakaf

Drs. H. Nurhasan, M.Si
H. Riduan, SH

Divisi Hubungan Masyarakat
Drs. H. Bustanuddin Jamal,
M.HUM

Pengurus Harian
1.
2.
3.

Ahmad Rizal
M. Sardi
Rosikin

Divisi Kelembagaan dan
Bantuan Hukum
H.A. Tabrizi, S.Ag

Divisi Penelitian dan
Pengembangan Wakaf
H.A. Subki, M.Pd.I
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