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SAMBUTAN 
DIREKTUR PEMBERDAYAAN WAKAF 

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan ke hadirat 
Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan ina yah
Nya. Shalawat serta salam kita haturkan ke pangkuan 
Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan 
para pengikutnya. 

Dalam rangka untuk mensosialisasikan peraturan
peraturan yang diususun oleh Badan Wakaf Indonesia 
(BWI), pemerintah dalam hal ini Direktorat 
Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI 
memandang perlu menggandakan buku Himpunan 
Peraturan BWI untuk disebarluaskan kepada seluruh 
Kantor Wilayah Kemenag Provinsi, Kabupaten/Kota, 
KUA di seluruh Indonesia, dan juga masyarakat umum. 

Seperti kita ketahui bahwa salah satu tugas BWI 
sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
2004 Tentang Wakaf adalah menyusun peraturan
peraturan yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya 
dalam rangka meningkatkan pengelolaan, 
pemberdayaan, dan pengembangan wakaf nasional. 
Tentu, semua produk regulasi BWI harus 
disosialisasikan kepada semua stake-holder wakaf untuk 
diketahui dan dijadikan pedoman dan koridor dalam 
memajukan aset-aset wakaf. 
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Oleh karena itu, dengan digandakannya buku 
Himpunan Peraturan BWI oleh Direktorat 
Pemberdayaan Wakaf ini diharapkan dapat melengkapi 
peraturan perundang-undangan yang telah ada. 
Dengan demikian, jika seluruh peraturan tentang 
perwakafan yang ada telah disosialisasikan kepada 
masyarakat luas diharapkan dapat menjadi momentum 
meningkatnya kualitas pengelolaan, pemberdayaan, 
dan pengembangan wakaf secara nasional dalam 
rangka untuk kesejahteraan umat dan bangsa secara 
umum. 

Atas digandakannya buku ini, kami dari Direktorat 
Pemberdayaan Wakaf mengucapkan terima kasih 
kepada pengurus BWI yang telah memberi ijin untuk 
penggandaan buku ini. 

Akhirnya kami berharap kiranya buku ini dapat 
bermanfaat dan dijadikan pedoman stake-holder wakaf 
dalam mengelola wakaf. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

Mei 2012 

~ 

" , M. Pd.l 
J...-...::::::!~~.._81981031004 
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KATA PENGANTAR 
KETUA BADAN PELAKSANA 
BADAN WAKAF INDONESIA 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah 
SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Badan 
Wakaf Indonesia (BWI) dapat menerbitkan buku 
Himpunan Peraturan BWI yang terdiri dari: 

1. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 
Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Wakaf Indonesia 

2. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 
Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan 
Rekomendasi Terhadap Permohonan 
Penukaran/Perubahan Status Harta Benda 
Wakaf 

3. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Perwakilan Badan Wakaf 
Indonesia. (Ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 
2008) 

4. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 
Tahun 2008 Tentang Pendaftaran dan 
Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak 
Bergerak Berupa Tanah 
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5. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nornor 1 

Tahun 2009 Tentang Pedornan Pengelolaan dan 
Pengernbangan Harta Benda Wakaf Bergerak 
Berupa Uang 

6. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nornor 2 
Tahun 2009 Tentang Pedornan Penerirnaan 
Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf 
Indonesia 

7. Peraturan Bada1 'Vakaf Indonesia Nornor 1 

Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengangkatan 
dan Pernberhentian Anggota Badan Wakaf 
Indonesia 

8. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nornor 2 
Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran 
Nazhir Wakaf Uang 

9. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nornor 3 
Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Pe raturan 
Badan Wakaf Indonesia Nornor 2 tahun 2008 
Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia 

10. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nornor 4 
Tahun 2010 Tentang Pedornan Pengelolaan dan 
Pengernbangan Harta Wakaf 
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Pembuatan peraturan-peraturan tersebut 
merupakan bagian dari program kerja BWI yang 
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
2004 Ten tang Wakaf. Selain amanat tersebut, 
pembuatan peraturan-peraturan tersebut 
diantaranya juga bertujuan untuk memberikan 
pedoman pemberdayaan wakaf di Indonesia yang 
memiliki potensi besar dalam berperan 
membangun peradaban umat yang belum 
dioptimalkan. 

Pengelolaan harta benda wakaf, sebagian besar, 
masih bersifat tradisional sehingga manfaatnya 
belum dapat dirasakan. Banyak data yang 
menggambarkan betapa besarnya potensi wakaf. 
Kendati demikian, realitasnya masih jauh dari yang 
diharapkan. 

Salah satu upaya penting yang harus segera 
dilakukan agar peran wakaf di Indonesia menjadi 
lebih optimal di tengah-tengah masyarakat adalah 
memproduktifkan aset-aset wakaf. Upaya 
mengembangkan wakaf produktif - dalam arti 
tanah-tanah wakaf dikelola sehingga menghasilkan 
produk yang mempunyai nilai ekonomi - diakui 
belum dapat berjalan dengan baik. Hanya sebagian 
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kecil aset wakaf saja yang sudah dikelola dengan 
baik dan profesional. Atas dasar itu, sesuai dengan 
amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 
Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 
42 Tahun 2006 Ten tang Pelaksanaan Und ang
Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 
serta peraturan lainnya, BWI akan terus berupaya 
mewujudkan potensi tersebut dengan melakukan 
pembinaan nazhir (pengelola wakaf) berdasarkan 
peraturan -peraturan BWI. 

Untuk itu, hadirnya buku Himpunan Peraturan 
BWI ini diharapkan dapat mendorong program 
pemberdayaan wakaf produktif dan tertib 
administrasi wakaf secara baik. Semoga buku ini 
bermanfaat dan dapat menjadi dasar hukum 
pengembangan perwakafdan di Indonesia. Amien 
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PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA 
NOMOR 1 TAHUN 2007 

TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA 

BAD AN WAKAF INDONESIA 

DENGANRAHMATTUHANYANG MAHA ESA 

BAD AN WAKAF INDONESIA, 

Menimbang: a. dalam rangka memajukan dan 
mengembangkan perwakafan 
nasional secara sistematis, 
konsisten, efektif, dan efisien 
serta yang memungkinkan 
partisipasi masyarakat luas 
perlu disusun struktur 
organisasi dan tata kerja Badan 
Wakaf Indonesia; 

b. bahwa berdasarkan pertim
bangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a perlu ditetapkan 
Peraturan Organisasi dan Tata 
Kerja Badan Wakaf Indonesia. 

Himpunan Peraturan BWI 1 



Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 tentang Wakaf 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 
159; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Nomor 4459);2. Per at u ran 
Pemerintah Nomor 42 Tahun 
2006 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 tentang Wakaf 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 
105; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Nomor 4667);3. K e put us an 
Presiden Nomor 75/M Tahun 
2007 tentang Pengangkatan 
Keanggotaan Badan Wakaf 
Indonesia Masa Jabatan 2007-
2010;4. Keputusan Menteri 
Agama Republik Indonesia 
Nomor 96 Tahun 2007 tentang 
Pen eta pan Pengurus Bad an 
Wakaf Indonesia Masa Bakti 
Tahun 2007-2010. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan: PERATURANBADANWAKAF 

2 

INDONESIA TENT ANG 
ORGANISASI DAN TATA 
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KERJA BADAN WAKAF 
INDONESIA 

BABI 
NAMA DAN KEDUDUKAN 

Pasall 

Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya 
disingkat BWI, dibentuk dengan Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 tentang Wakaf. 

Pasal2 

(1) BWI merupakan lembaga independen dalam 
melaksanakan tugasnya. 

(2) BWI berkedudukan di Ibukota Negara 
Republik Indonesia yang merupakan tempat 
kedudukan Pengurus Pusatnya. 

BAB II 
DASAR DAN TUJUAN 

Pasal3 

BWI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

Pasa14 
BWI bertujuan untuk mengelola dan 
mengembangkan harta benda wakaf untuk 

Himpunan Peraturan BWI 3 



dirnanfaatkan sesuai dengan fungsinya, yaitu 
untuk kepentingan ibadah dan rneningkatkan 
kesejahteraan urnat. 

BAB III 
LAMBANG, VISI DAN MISI 

Pasal5 

Lam bang 

Larnbang BWI berupa garnbar burung garuda 
yang dikelilingi lingkaran yang bertuliskan Arab 
Hay' at al-Awqaf al-Indonesia dan BWI. 

Pasal6 

Visi 

BWI rnernpunyai visi terwujudnya lernbaga 
independen yang dipercaya rnasyarakat, 
rnernpunyai kernarnpuan dan integritas untuk 
rnengernbangkan perwakafan nasional dan 
internasional. 

Pasal7 

Misi 

BWI rnernpunyai rnisi rnenjadikan BWI sebagai 
lernbaga profesional yang rnarnpu rnewujudkan 
potensi dan rnanfaat ekonorni harta benda wakaf 
untuk kepentingan ibadah dan pernberdayaan 
rnasyarakat. 

4 Himpunan Peraturan BWI 



BABIV 
TUG AS 

Pasal8 

BWI mempunyai tugas dan wewenang: 
a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam 

mengelola dan mengembangkan harta benda 
wakaf; 

b. membua t pedoman pengelolaan dan 
pengembangan harta benda wakaf; 

c. melakukan pengelolaan dan pengembangan 
harta benda wakaf berskala nasional dan 
intemasional serta harta benda wakaf terlantar; 

d. memberikan pertimbangan, persetujuan dan/ 
a tau izin atas perubahan peruntukan dan status 
harta benda wakaf; 

e. memberikan pertimbangan, persetujuan atas 
penukaran harta benda wakaf; 

f. memberikan saran dan pertimbangan kepada 
Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di 
bidang perwakafan; 

g. menerima, melakukan penilaian, menerbitkan 
tanda bukti pendaftaran Nazhir, dan 
mengangkat kembali Nazhir yang telah habis 
masa baktinya; 

h. memberhentikan dan mengganti Nazhir hila 
dipandang perlu; 

1. memberikan saran dan pertimbangan kepada 
Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga 
Keuangan Syariah Penerima Wakaf U ang (LKS
PWU); 
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J· menerima pendaftaran Akta lkrar Wakaf 
(AIW) benda bergerak selain uang dari Pejabat 
Pembuat Akta lkrar Wakaf (PPAIW). 

Pasal9 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal8, BWI dapat bekerja sama 
dengan instansi Pemerintah baik pusat maupun 
daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan 
internasional, dan pihak lain yang dipandang 
perlu. 

PasallO 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada Pasal8, BWI memperhatikan saran 
dan pertimbangan Menteri Agama dan Majelis 
Ulama Indonesia. 

BABV 
SUS UN AN KEANGGOT AAN 

DAN STRUKTUR ORGANISASI 

Bagian Pertama 
Keanggotaan 

Pasalll 

Jumlah anggota BWI paling sedikit terdiri dari 20 
(dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga 
puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat. 
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Pasal12 

Untuk dapat diangkat menjadi anggota BWI, 
setiap cal on anggota harus memenuhi persyaratan: 
a. warga negara Indonesia; 
b. beragama Islam; 
c. dewasa; 
d. amanah; 
e. mampu secara jasmani dan rohani; 
f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; 
g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/ a tau 

pengalaman di bidang perwakafan dan/ a tau 
ekonomi, khusunya di bidang ekonomi syariah; 
dan 

h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk 
mengembangkan perwakafan nasional. 

Pasal13 

(1) Untuk pertama kali, pengangkatan 
keanggotaan BWI diusulkan kepada Presiden 
oleh Menteri Agama. 

(2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan BWI 
kepada Presiden untuk selanjutnya 
dilaksanakan oleh BWI. 

(3) Proses pemilihan calon keanggotaan BWI 
dilaksanakan secara terbuka untuk umum. 

(4) Calon keanggotaan BWI dipilih oleh panitia 
seleksi tim yang dibentuk oleh BWI. 

(5) Keanggotaan BWI diangkat dan diberhentikan 
oleh Presiden. 
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(6) Keanggotaan BWI yang berhenti sebelurn 
berakhir rnasa jabatannya diatur oleh BWI. 

(7) Keanggotaan Perwakilan BWI Provinsi dan/ 
atau Perwakilan BWI Kabupaten/Kota 
diangkat dan diberhentikan oleh BWI. 

(8) Keanggotaan BWI dan Perwakilan BWI 
Provinsi dan/ a tau Perwakilan BWI 
Kabupaten/Kota diangkat untuk rnasa jabatan 
selarna 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat 
kernbali untuk 1 (satu) kali rnasa jabatan. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal14 

Organisasi BWI terdiri dari: 
a. Pengurus BWI untuk pusat; 
b. Pengurus Perwakilan BWI Provinsi; 
c. Pengurus Perwakilan BWI Kabupaten/Kota 

Bagian Ketiga 
Pengurus BWI untuk Tingkat Pusat 

Pasal15 

(1) Pengurus BWI adalah kepengurusan lernbaga 
BWI di tingkat pusat dan berkedudukan di 
lbukota Negara Republik Indonesia. 

(2) Pengurus BWI sebagai tingkat kepengurusan 
tertinggi dalarn BWI rnerupakan penanggung 
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jawab kebijakan dalam pengendalian lembaga 
dan pelaksanaan keputusan-keputusan rapat 
BWI. 

Pasal16 

Pengurus BWI memiliki tugas dan wewenang 
untuk; 
1. Menyusun dan menetapkan kebijakan umum 

serta rencana kerja yang meliputi rencana 
pengumpulan dan pengelolaan wakaf; 

2. Mengelola wakaf sesuai dengan rencana kerja 
yang telah disahkan dan kebijakan yang telah 
ditetapkan melalui rapat lengkap; 

3. Melakukan koordinasi dengan Departemen 
Agama terkait tugas dan wewenang BWI; 

4. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan 
atas nama BWI baik ke dalam maupun ke luar; 

5. Menyampaikan pertanggung jawaban 
pelaksanaan tugas BWI melalui laporan 
tahunan yang diaudit oleh lembaga 
independen kepada Presiden Republik 
Indonesia dan Departemen Agama Republik 
Indonesia; 

6. Mempublikasikan laporan tahunan 
sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada 
masyarakat melalui media massa nasional. 

Pasal17 

(1) Pengurus BWI terdiri atas Dewan 
Pertimbangan dan Badan Pelaksana. 
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(2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas: 
1) Ketua; 
2) Wakil Ketua I; 
3) Wakil Ketua II; 
4) Anggota. 

(3) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas: 
1) Ketua; 
2) Wakil Ketua I; 
3) Wakil Ketua II; 
4) Sekretaris; 
5) Wakil Sekretaris; 
6) Bendahara; 
7) Wakil Bendahara. 
8) Divisi Pembinaan Nazhir; 
9) Divisi Pengelolaan dan Pengembangan 

Wakaf; 
10) Divisi Hubungan Masyarakat; 
11) Divisi Kelembagaan; 
12) Divisi Penelitian dan Pengembangan. 

(4) Kepengurusan BWI ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri Agama. 

Pasal18 

(1) Dewan Pertimbangan merupakan unsur 
pengawas pelaksanaan tugas BWI. 

(2) Pengurus Dewan Pertimbangan BWI terdiri 
atas: seorang Ketua, 2 ( dua) orang Wakil Ketua 
dan 2 (dua) orang Anggota. 
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(3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan unsur pengawas 
pelaksanaan terhadap tugas BWI. 

Pasal19 

Dewan Pertimbangan memiliki tugas dan fungsi: 
a. memberi pendapat, pertimbangan dan nasihat, 

serta bimbingan kepada Badan Pelaksana 
untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi 
secara konsultatif baik lisan maupun tertulis; 

b. menyusun kebijakan nasional dan 
kebijaksanaan umum pengembangan wakaf di 
Indonesia; 

c. melaksanakan tugas dan fungsinya bersifat 
kolektif kolegial. 

Pasal20 

(1) Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana 
tugas BWI dipimpin oleh seorang Ketua dan 
2(dua) orang Wakil Ketua. 

(2) Susunan Keanggotaan Badan Pelaksana BWI 
terdiri atas: seorang Ketua, 2 (dua) orang Wakil 
Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Wakil 
Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara 
dan divisi-divisi yang dibentuk berdasarkan 
atas pertimbangan kebutuhan yang dipimpin 
oleh seorang Ketua dan seorang anggota. 

Pasal21 

Ketua Badan Pelaksana memiliki tugas dan fungsi: 
a. memimpin BWI sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan; 
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b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan 
umum yang berhubungan dengan 
pengembangan wakaf di Indonesia; 

c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan 
tugas yang menjadi tanggung jawabnya; 

d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan 
instansi dan organisasi lain; 

e. menandatangani setiap nota kesepakatan, surat 
keputusan dan surat-surat penting lainnya 
bersama-sama sekretaris dan/ atau bendahara; 

f. merealisasikan program-program organisasi 
untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 
41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan peraturan 
perundang-undangan lainnya, serta program 
kerja BWI; 

g. menentukan dan memegang kebijakan umum 
keuangan organisasi bersama sekretaris dan 
bendahara; 

h. mengangkat dan memberhentikan perangkat
perangkat organisasi yang dianggap perlu 
melalui keputusan rapat lengkap; 

i. mendelegasikan tugasnya kepada wakil ketua 
yang sesuai dengan bidangnya, apabila 
berhalangan. 

Pasal22 

(1) Wakil Ketua I memiliki tug as dan fungsi: 

12 

a. membantu Ketua menjalankan tugas dan 
fungsinya; 

b. mewakili tugas dan kedudukan Ketua jika 
Ketua berhalangan; 
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c. mengkoordinir Divisi Hubungan 
Masyarakat, Divisi Pengelolaan dan 
Pengembangan Wakaf, dan Divisi 
Penelitian dan Pengembangan; 

d. merumuskan kebijakan organisasi 
menyangkut divisi yang berada di bawah 
koordinasinya; 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan 
Ketua; 

f. bersama sekretaris/ wakil sekretaris 
menandatangani surat-surat keluar dan ke 
dalam yang berkenaan dengan bidangnya; 

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil 
Ketua I bertanggung jawab kepada Ketua. 

Pasal23 

(1) Wakil Ketua II memiliki tugas dan fungsi: 
a. membantu Ketua menjalankan tugas dan 

fungsinya; 
b. mewakili tugas dan kedudukan Ketua jika 

Ketua berhalangan; 
c. mengkoordinir Divisi Kelembagaan dan 

Divisi Pembinaan Nazhir; 
d. merumuskan kebijakan organisasi 

menyangkut divisi yang berada di bawah 
koordinasinya; 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan 
Ketua; 
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f. bersama sekretarisjwakil sekretaris 
menandatangani surat-surat keluar dan ke 
dalam yang berkenaan dengan bidangnya. 

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil 
Ketua II bertanggung jawab kepada Ketua. 

Pasal24 

(1) Sekretaris memiliki tugas dan fungsi: 
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a. membantu Ketua dan Wakil Ketua 
menentukan garis kebijakan organisasi 
sesuai dengan perundang-undangan yang 
berlaku; 

b. bertanggung jawab terhadap seluruh 
operasional administrasi dan fasilitasi 
organisasi; 

c. melakukan kajian program usulan setiap 
divisi/kesekretariatan dan memberikan 
rekomendasi kepada Ketua untuk 
persetujuan program divisi/ kesekretariatan; 

d. bersama Ketua a tau Wakil Ketua memimpin 
rapat lengkap, rapat Dewan Pelaksanan dan 
rapat-rapat lainnya; 

e. memimpin rapat sekretariat; 
f. bersama Ketua menandatangani setiap nota 

kesepakatan, surat keputusan dan surat
surat penting lainnya; 

g. bersama Ketua dan Bendahara menentukan 
dan memegang kebijakan umum keuangan; 
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h. bersama Ketua mengangkat dan 
memberhentikan perangkat-perangkat 
organisasi yang dianggap perlu melalui 
rapat lengkap; 

1. membuat laporan kegiatan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

(2) Sekretaris bertanggungjawab terhadap seluruh 
operasional administrasi dan fasilitas 
orgamsas1. 

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris 
bertanggung jawab kepada Ketua. 

Pasal25 

Wakil Sekretaris memiliki tugas dan fungsi: 
a. membantu Sekretaris; 
b. mewakili tugas dan kedudukan Sekretaris jika 

Sekretaris berhalangan; 
c. membantu Ketua dan Wakil Ketua 

menentukan garis kebijakan organisasi sesuai 
dengan perundang-undangan; 

d. melakukan koordinasi dengan seluruh staf 
sekretariat; 

e. memberi para£ kepada setiap surat penting 
yang akan ditandatangani oleh Ketua dan 
Sekretaris; 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan 
Sekretaris; 
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g. membuat laporan kegiatan sesuai dengan 
ketentuan. 

Pasal26 

(1) Bend ahara memiliki tugas dan fungsi: 
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a. membantu Ketua memimpin administrasi 
keuangan; 

b. bersama Ketua dan Sekretaris menentukan 
dan memegang kebijakan umum tentang 
penggalian dana dan pengalokasiannya; 

c. menyusun Rencana Anggaran Operasional 
(penerimaan dan pengeluaran) organisasi 
bersama Badan Pelaksana; 

/ 

d. melakukan verifikasi anggaran biaya/ 
kebutuhan setiap divisi dan kesekretariatan 
dan memberikan rekomendasi kepada 
Ketua untuk persetujuan anggaran dan 
biayajkebutuhan divisi/kesekretariatan; 

e. melakukan verifikasi kebenaran formal dan 
material realisasi anggaran biaya/ 
kebutuhan divisi/kesekretariatan; 

f. mengajukan penggunaan konsultan untuk 
membantu penyusunan sistem akuntansi 
dan manajemen audit keuangan setiap tahun 
Badan Wakaf Indonesia; 

g. melakukan pengawasan keuangan atas 
pengembangan investasi/bisnis lainnya 
yang dilakukan oleh pihak ketiga; 

h. membuat laporan kegiatan sesuai dengan 
ketentuan. 
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(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Bendahara bertanggung jawab kepada Ketua. 

Pasal27 

(1) Wakil Bend ahara memiliki tug as dan fungsi: 
a. membantu Bendahara dalam melaksanakan 

tugasnya berdasarkan perundang
undangan; 

b. mewakili tugas dan kedudukan Bendahara 
jika Bendahara berhalangan; 

c. melakukan inventarisasi dan membuat 
daftar inventaris aset-aset wakaf, dengan 
kelengkapan bukti legal kepemilikan dan 
menyimpan di tempat yang aman; 

d. melakukan pendataan ulang daftar 
inventaris sesuai dengan status aset-aset 
wakaf; 

e. melakukan upaya untuk meningkatkan 
kelengkapan surat-suratjbukti legal aset
aset wakaf guna memberikan kepastian 
hukum atas aset-aset wakaf tersebut; 

f. melakukan pengawasan keadaan keuangan 
Perwakilan BWI Provinsi dan/ a tau 
Perwakilan BWI Kabupaten/Kota; 

g. membuat laporan kegiatan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil 
Bendahara bertanggung jawab kepada 
Bendahara. 
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Pasal28 

Divisi Pembinaan Nazhir memiliki tugas dan 
fungsi: 
a. membantu tugas-tugas Badan Pelaksana; 
b. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh 

Badan Pelaksana; 
c. melakukan pembinaan Nazhir dalam 

mengelola dan mengembangkan harta benda 
wakaf sesuai dengan peraturan perundangan; 

d. menyusun Pedoman Pembinaan Nazhir; 
e. melakukan kajian untuk memberhentikan dan 

mengganti Nazhir setelah mendapat 
persetujuan Badan Pelaksana; 

f. melakukan kajian terhadap pendaftaran Nazhir 
dan mengusulkan penerbitan surat tanda bukti 
pendaftaran Nazhir. 

Pasal29 

Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf 
memiliki tugas dan fungsi: 
a. membantu tugas-tugas Badan Pelaksana; 
b. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh 

Badan Pelaksana; 
c. menyusun Pedoman Pengelolaan harta Benda 

Wakaf; 
d. melakukan pengelolaan dan pengembangan 

harta benda wakaf berskala nasional dan 
internasional sesuai peraturan perundang
undangan. 
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Pasal30 

Divisi Hubungan Masyarakat memiliki tugas dan 
fungsi: 
a. membantu tugas-tugas Badan Pelaksana; 
b. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh 

Badan Pelaksana; 
c. melaksanakan sosialisasi program perwakafan 

dan komunikasi program. 

Pasal31 

Divisi Kelembagaan memiliki tugas dan fungsi: 
a. membantu tugas-tugas Badan Pelaksana; 
b. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh 

Badan Pelaksana; 
c. memberi masukan untuk rekomendasi 

perubahan peruntukan dan status harta benda 
wakaf kepada Badan Pelaksana; 

d. membuat kajian aspek kelembagaan dalam 
masalah perwakafan sesuai per a turan 
perundang-undangan; 

e. menyusun pedoman tata hubungan 
kelembagaan BWI dengan lembaga lain yang 
terkait. 

Pasal32 

Divisi Penelitian dan Pengembangan memiliki 
tugas dan fungsi: 
a. membantu tugas-tugas Badan Pelaksana; 
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b. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh 
Badan Pelaksana; 

c. menyusun database perwakafan di Indonesia; 
d. melakukan penelitian dan pengembangan 

dalam rangka menyusun dan memberi saran 
serta pertimbangan dalam penyusunan 
kebijakan di bidang sosial ekonomi dan 
perwakafan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal33 

(1) Pengurus BWI yang berhenti sebelum masa 
jabatannya berakhir berlaku ketentuan sebagai 
berikut: 
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a. apabila terjadi kekosongan jabatan Ketua 
Dewan Pertimbangan maka W akil Ketua 
Dewan Pertimbangan menjadi pejabat Ketua 
Dewan Pertimbangan; 

b. apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil 
Dewan Pertimbangan maka Ketua Dewan 
Pertimbangan menunjuk salah satu anggota 
Dewan Pertimbangan untuk menjadi Wakil 
Dewan Pertimbangan; 

c. apabila Ketua Dewan Pertimbangan dan 
W akil Dewan Pertimbangan berhalangan 
tetap dalam waktu yang bersamaan, maka 
rapat pengurus lengkap menetapkan Pejabat 
Ketua Dewan Pertimbangan dan Pejabat 
Ketua Dewan Pertimbangan yang telah 
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ditetapkan menunjuk Pejabat Wakil Ketua 
Dewan Pertimbangan; 

d. apabila Ketua Badan Pelaksana berhalangan 
sementara, maka Ketua Badan Pelaksana 
menunjuk Wakil Ketua sebagai Pelaksana 
Tugas Harian; 

e. apabila Ketua Badan Pelaksana berhalangan 
tetap maka rapat pengurus lengkap 
menetapkan Pejabat Ketua Badan Pelaksana; 

f. apabila terjadi kekosongan jabatan 
Sekretaris, Wakil sekretaris, Bendahara, 
Wakil Bendahara maka pengisian jabatan 
terse but ditetapkan melalui rapat pengurus 
lengkap. 

(2) Pengisian kekosongan jabatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri Agama. 

Pasal34 

(1) Pengurus BWI berkewajiban; 
a. setia, taat dan tunduk pada peraturan 

perundang-undangan; 
b. bersungguh-sungguh mendukung dan 

membantu segala langkah BWI, serta 
bertanggung jawab atas segala sesuatu yang 
diamanatkannya; 

c. memelihara keberlangsungan lembaga BWI. 
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(2) Pengurus BWI berhak; 
a. menghadiri, mengemukakan pendapat, dan 

memberikan suara; 
b. mengikuti kegiatan-kegiatan yang 

diselenggarakan oleh BWI; 
c. mendapatkan insentif sebagaimana 

ditetapkan oleh BWI. 

Bagian Keempat 
Pengurus Perwakilan BWI 

Pasal 35 

Pengurus Perwakilan BWI Provinsi dan/ a tau 
pengurus Perwakilan BWI KabupatenjKota 
sebagaimana dimaksud pada Pasal14 huruf b dan 
c diatur dalam peraturan BWI tentang Perwakilan 
BWI. 

BABVI 
TATAKERJA 

Pasal36 

Dalam melaksanakan tugasnya setiap anggota 
BWI wajib menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan 
masing-masing maupun antar satuan organisasi 
dalam BWI serta dengan instansi lain di luar BWI 
sesuai tugas masing-masing. 
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Pasal37 

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib 
mengawasi bawahan masing-masing dan bila 
terjadi penyimpangan agar mengambillangkah
langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan 
perundangan-undangan yang berlaku. 

Pasal38 

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung 
jawab memimpin dan mengkoordinasikan 
bawahan masing-masing dan memberikan 
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 
bawahan dan dalam rangka tersebut wajib 
mengadakan rapat berkala. 

Pasal39 

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib 
mengikuti dan mematuhi petunjuk dan 
bertanggungjawab kepada atasan masing-masing, 
menyusun dan menyampaikan laporan berkala 
tepat waktu. 

Pasal40 

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut 
keputusan ini akan segera dilakukan berdasarkan 
kebutuhan organisasi dan ditetapkan oleh 
Pimpinan BWI melalui rapat lengkap BWI. 
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BAB VII 
RAP AT 

Pasal41 

(1) Rapat di lingkungan BWI meliputi: 
a. rapat koordinasi nasional; 
b. rapat pengurus. 

(2) Rapat koordinasi nasional BWI dengan 
Perwakilan BWI diadakan secara berkala 
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 
atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. 

(3) Rapat pengurus diadakan secara berkala paling 
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu a tau 
sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. 

Pasal42 

(1) Rapat koordinasi nasional merupakan forum 
tertinggi dalam BWI. 

(2) Peserta rapat koordinasi nasional terdiri atas 
unsurPengurusBWidanPengurusPerwakilan 
BWI serta Pejabat Pemerintah (Departemen 
Agama). 

(3) Jika dalam situasi dan kondisi tertentu 
ketentuan peserta rapat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, rapat 
koordinasi nasional diselenggarakan dengan 
peserta yang ditentukan oleh Pengurus BWI. 

(4) Keputusan-keputusan yang diambil dalam 
rapat koordinasi nasional sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (3) adalah sah dan 
memiliki kekuatan hukum. 

(5) Rapat koordinasi nasional dinyatakan sah 
apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua 
pertiga dari peserta yang diundang. 

(6) Rapat koordinasi nasional diselenggarakan 
untuk: 
a. mengevaluasi laporan pertanggung jawaban 

dan perkembangan BWI; 
b. menetapkan program kerja. 

Pasal43 

Rapat koordinasi nasional dapat dihadiri oleh 
peninjau atas undangan pengurus, antara lain; 
1. Majelis Ulama Indonesia; 
2. Lembaga keuangan syariah; 
3. Lembaga-lembaga wakaf sejenis; 
4. Pihak-pihak lain yang diperlukan. 

Pasal44 

Tata tertib dan acara rapat koordinasi nasional 
disusun oleh pengurus dan disahkan oleh forum 
rapat koordinasi nasional. 
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Pasal45 

Untuk kelancaran penyelenggaraan rapat 
koordinasi nasional, dibentuk panitia yang 
bertanggung jawab kepada pengurus BWI. 

Pasal46 

(1) Rapat pengurus BWI meliputi: 
a. rapat lengkap pengurus; 
b. rapat pengurus harian; 
c. rapat koordinasi; 
d. rapat khusus. 

(2) Peserta rapat lengkap adalah pengurus harian 
dan divisi-divisi untuk membahas masalah
masalah umum dalam pelaksanaan program 
BWI. 

(3) Peserta rapat pengurus harian adalah Ketua, 
Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, 
Bendahara, dan Wakil Bendahara untuk 
membahas masalah-masalah yang terkait 
dengan tugas kepengurusan. 

(4) Peserta rapat koordinasi adalah pengurus 
harian, divisi-divisi, institusi terkait, dan pihak
pihak yang berkepentingan. 

(5) Peserta Rapat Khusus adalah: 

26 Himpunan Peraturan BWI 



a. Ketua, Sekretaris, dan/ atau Divisi untuk 
membahas masalah-masalah khusus dalam 
pelaksanaan program; atau 

b. tim kerja yang mendapat tugas khusus. 

(6) Rapat dapat dihadiri oleh pihak lain atas 
undangan Pengurus BWI. 

(7) Rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua 
atau unsur yang lainnya dalam kepengurusan 
yang disepakati forum jika Ketua/Wakil Ketua 
berhalangan. 

Pasal47 

(1) Setiap peserta rapat mempunyai hak bicara dan 
hak suara. 

(2) Keputusan yang diambil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatas didasarkan atas 
musyawarah mufakat. 

(3) Apabila keputusan yang dimaksud pada ayat 
(2) tidak tercapai, maka keputusan dapat 
diambil dengan cara pemungutan suara. 

BAB VIII 
PEMBIAYAAN 

Pasal48 

Biaya operasional yang diperlukan bagi 
pelaksanaan tugas BWI dapat diperoleh dari: 
a. bantuan dari Pemerintah; 
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b. bantuan dari pihak lain yang halal dan tidak 
mengikat; 

c. imbalan dari hasil bersih 10% atas pengelolaan 
dan pengembangan harta benda wakaf. 

BABIX 
KEKAYAAN 

Pasal49 

(1) Kekayaan BWI adalah akumulasi aset-aset 
material yang dimiliki untuk membiayai setiap 
kegiatan yang diselenggarakan oleh BWI. 

(2) Kekayaan BWI berbentuk tanah, sarana fisik, 
lahan usaha, dana yang terhimpun, serta 
bentuk lain, baik harta benda bergerak dan/ 
atau harta benda tidak bergerak. 

(3) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan BWI 
diatur dalam rapat pengurus BWI. 

( 4) Segala asset BWI hanya dapat digunakan untuk 
kepentingan lembaga BWI. 

(5) Pertanggungjawaban atas pengelolaan dan 
pemanfaatan kekayaan BWI dilaporkan oleh 
pengurus BWI melalui laporan tahunan yang 
diaudit oleh lembaga independen kepada 
Presiden Republik Indonesia melalui 
Departemen Agama Republik Indonesia. 
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Pasal50 

(1) Ketua Dewan Pertimbangan dan Ketua Bad an 
Pelaksana mewakili BWI di dalam maupun di 
luar pengadilan tentang segala hal dan segala 
kejadian, baik mengenai kepengurusan 
maupun kekayaan/kepemilikan. 

(2) BWI dapat melimpahkan penguasaan, 
pengelolaan dan pengurusan kekayaan BWI 
kepada pengurus Perwakilan BWI Provinsi 
dan/ a tau pengurus Perwakilan BWI 
Kabupaten/Kota yang ketentuannya diatur 
dalam peraturan lembaga. 

BABX 
PEMBUBARAN LEMBAGA 

Pasal51 

(1) Pembubaran BWI hanya dapat dilakukan oleh 
Undang-Undang. 

(2) Apabila BWI dibubarkan, segala kekayaannya 
diserahkan kepada pemerintah a tau lembaga/ 
badan yang sama sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
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BABXI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal52 

Peraturan BWI ini berlaku sejak tanggal 
di teta p kan. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 04 Desember 2007 

KETUA BADAN WAKAF INDONESIA, 

THOLHAH HASAN 
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PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA 
NOMOR 1 TAHUN 2008 

TENTANG 

PROSEDUR PENYUSUNAN REKOMENDASI 
TERHADAP PERMOHONAN 

PENUKARAN~ERUBAHANSTATUS 

HART A BENDA WAKAF 

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA 

BAD AN WAKAF INDONESIA, 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka 
memajukan dan menggem
bangkan perwakafan nasional 
secara sistema tis, konsisten, dan 
efektif, Badan Wakaf Indonesia 
diberikan tugas dan kewe
nangan untuk memberikan 
persetujuan atas penukaran 
harta benda wakaf; 
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b. bahwa berdasarkan 
pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a., perlu 
menetapkan Prosedur 
Penyusunan Rekomendasi 
Terhadap Permohonan 
Penukaran/Perubahan Status 
Harta Benda Wakaf. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 tentang Wakaf 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 
159; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Nomor 4459); 
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 
Tahun 2006 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 tentang Wakaf 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 
105; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Nomor 4667); 

3. Keputusan Presiden Nom or 75/ 
M Tahun 2007 tentang 
Pengangka tan Keanggotaan 
Bad an W aka£ Indonesia Mas a 
Jabatan 2007-2010; 
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4. Keputusan Menteri Agama 
Republik Indonesia Nomor 96 
Tahun 2007 tentang Penetapan 
Pengurus Badan Wakaf 
Indonesia Masa Bakti Tahun 
2007-2010. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BADAN 
W AKAF INDONESIA 
TENTANG PROSEDUR 
P E N Y U S U N A N 
REKOMENDASI TERHADAP 
PERMOHONAN 
PENUKARAN~ERUBAHAN 

STATUS HARTA BENDA 
WAKAF 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia ini yang 
dimaksud dengan : 
1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk 

memisahkan dan/ a tau menyerahkan sebagian 
harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu 
sesuai dengan kepentingannya guna keperluan 
ibadah dan/ a tau kesejahteraan urn urn 
menurut Syariah. 

Himpunan Peraturan BWI 33 



2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta 
benda miliknya. 

3. lkrar Wakaf adalah pernyataan kehendak 
Wakif yang diucapkan secara lisan dan/ atau 
tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan 
harta benda miliknya. 

4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta 
benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan 
dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. 

5. Mauquf alailz adalah pihak yang ditunjuk untuk 
memperoleh manfaat dari peruntukan harta 
benda wakaf sesuai pernyataan kehendak 
Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar 
Wakaf. 

6. Akta lkrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat 
AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif 
untuk mewakafkan harta benda miliknya guna 
dike lola N azhir sesuai dengan peruntukan 
harta benda wakaf yang dituangkan dalam 
bentuk akta. 

7. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya 
disingkat BWI, adalah lembaga independen 
dalam pelaksanaan tugasnya untuk 
mengembangkan perwakafan di Indonesia. 

8. Kepala Kantor Urusan Agama yang 
selanjutnya disingkat dengan Kepala KUA 
adalah pejabat Departemen Agama yang 
membidangi urusan agama Islam di tingkat 
kecamatan. 
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9. Menteri adalah menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang agama. 

BABII 
TUGAS DAN KEWENANGAN BWI 

Pasal2 

(1) BWI berwenang memberikan persetujuan atas 
penukaran harta benda wakaf yang selanjutnya 
akan disampaikan kepada Menteri untuk 
memberikan izin tertulis atas penukaran harta 
benda wakaf. 

(2) Dalam melakukan tugas dan kewenangannya 
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 
diatas, BWI dapat bekerjasama dengan instansi 
Pemerintah baik pusat maupun daerah, 
organisasi masyarakat, para ahli, badan 
internasional, dan pihak lain yang dipandang 
perlu. 

Pasal3 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2, BWI memperhatikan 
saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis 
Ulama Indonesia. 
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BAB III 
PERSYARATAN PERUBAHAN STATUS 

HART A BENDA WAKAF 

Pasal4 

(1) Perubahan status harta benda wakaf dalam 
bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin 
tertulis dari Menteri berdasarkan 
pertimbangan BWI. 

(2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana 
dimaksud pad a ayat (1) hanya dapat diberikan 
dengan pertimbangan sebagai berikut: 
a. perubahan harta benda wakaf tersebut 

digunakan untuk kepentingan umum sesuai 
dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) 
berdasarkan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan dan tidak 
bertentangan dengan prinsip syariah; 

b. harta benda wakaf tidak dapat 
dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; 
a tau 

c. pertukaran dilakukan untuk keperluan 
keagamaan secara langsung dan mendesak. 

(3) Selain dari pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta 
benda wakaf hanya dapat diberikan jika: 
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a. harta benda penukar memiliki sertifikat a tau 
bukti kepemilikan sah sesuai dengan 
Peraturan Perundang--undangan; dan 
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b. nilai dan manfaat harta benda penukar 
sekurang--kurangnya sama dengan harta 
benda wakaf semula. 

(4) Nilai dan manfaat harta benda penukar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 
ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan 
rekomendasi tim penilai yang anggotanya 
terdiri dari unsur: 
a. pemerintah daerah kabupatenjkota; 
b. kantor pertanahan kabupaten/kota; 
c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/ 

kota; 
d. kantor Departemen Agama kabupaten/ 

kota; dan 
e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan. 

Pasal5 

Nilai dan manfaat harta benda penukar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) 
huruf b dihitung sebagai berikut: 
a. harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek 

Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama 
dengan NJOP harta benda wakaf; dan 

b. harta benda penukar berada di wilayah yang 
strategis dan mudah untuk dikembangkan. 

Pasal6 

Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan 
diubah statusnya dilakukan sebagai berikut: 
a. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti 

kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama 
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Kecamatan setempat dengan menjelaskan 
alasan perubahan status/ tukar menukar 
terse but; 

b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan 
permohonan tersebut kepada Kantor 
Departemen Agama kabupaten/kota; 

c. Kepala Kantor Departemen Agama 
kabupaten/kota setelah menerima 
permohonan tersebut membentuk tim dengan 
susunan dan maksud seperti dalam Pasal4 ayat 
(4), dan selanjutnya Bupati/Walikota setempat 
membuat Surat Keputusan; 

d. Kepala Kantor Departemen Agama 
kabupaten/kota meneruskan permohonan 
tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari 
tim kepada Kepala Kantor Wilayah 
Departemen Agama provinsi dan selanjutnya 
meneruskan permohonan tersebut kepada 
Menteri; dan 

e. setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari 
Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan 
dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazhir ke 
kantor pertanahan dan/ atau lembaga terkait 
untuk pendaftaran lebih lanjut. 
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BABIV 
PELAKSANAAN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal7 

Pelaksanaan penyusunan rekomendasi 
perubahan/ penggantian harta benda wakaf 
meliputi tahapan-tahapan pada divisi-divisi Badan 
Pelaksana dan Badan Pertimbangan BWI sesuai 
prosedur tahapan berikut ini : 
1. Sekretariat; 
2. Divisi Kelembagaan; 
3. Dewan Pertimbangan; 
4. Rapat Pleno. 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

Pasal8 

(1) Sekretariat dalam melakukan tugasnya 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 
meliputi: 
a. menerima surat permohonan pertimbangan 

dari Direktorat Jendral Bimas Islam 
Departemen Agama, yang telah dilengkapi 
dengan salinan dokumen-dokumen 
pendukung; 
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b. melakukan registrasi permohonan 
pertimbangan dan melakukan pengarsipan; 

c. menyiapkan disposisi kepada ketua BWI 
untuk menindaklanjuti permohonan 
pertimbangan dari Direktorat Jenderal 
Bimas Islam Departemen Agama; 

d. mendaftarkan Surat Disposisi dan beserta 
salinan dokumen-dokumen pendukung 
disampaikan kepada Divisi Kelembagaan 
untuk mendapatkan kajian secara hukum 
dan kepada Dewan Pertimbangan untuk 
mempertimbangkan secara fiqh; 

e. membuat tanda terima surat disposisi dari 
Bagian Kelembagaan dan Sekretariat Dewan 
Pertimbangan. 

(2) Jangka waktu kerja pelaksanaan sebagaimana 
yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
paling lama 2 ( dua) hari kerja. 

Bagian ketiga 
Divisi Kelembagaan 

Pasal9 

(1) Prosedur Pelaksanaan penyusunan 
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rekomendasi perubahan/ penggantian harta 
benda wakaf pada Divisi Kelembagaan 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 
meliputi: 
a. Melakukan pengecekan kelengkapan 

dokumen-dokumen berikut ini : 
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1. umum; berisi nomor registrasi, nomor 
dan tanggal surat Dirjen Bimas Islam, dan 
nomor dan tanggal surat disposisi ketua 
BWI; 

2. identitas Nazhir; Nazhir harus terdaftar 
di KUA setempat, jika Nazhir belum 
terdaftar maka dokumen akan 
dikembalikan dan Nazhir yang 
bersangku tan harus men gurus 
administrasi pendaftarannya; 

3. identitas harta benda wakaf yang hendak 
ditukar atau dirubah statusnya harus 
terdaftar dan memiliki Akta Ikrar Wakaf 
(AIW I AP AIW) yang sah beserta 
dokumen-dokumen pendukungnya. 
Harta Benda Wakaf yang tidak memiliki 
AIW I APAIW tidak dapat diproses 
permohonan pertukaran atau perubahan 
peruntukannya; 

4. harta benda penukar harus memiliki 
dokumen sertifikat atau bukti 
kepemilikan yang sah sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

b. Melakukan pengecekan dokumen proses 
permohonan penukaranl perubahan harta 
benda wakaf yang meliputi : 
1. surat permohonan perubahan status I 

tukar menukar ditandatangani oleh 
Nazhir; 

2. surat kuasa dari Nazhir (dalam hal point 
a tidak terpenuhi); 
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3. surat dukungan/ pemyataan persetujuan 
Mauquf AlaihjWakif; 

4. fotokopi KTP Nazhir/Kuasa Nazhir/ 
Mauquf Alaih/ Wakif yang 
menandatangani; 

5. rencana kerja Nazhir setelah perubahan 
status / tukar menukar; 

6. surat pernyataan bahwa harta benda 
wakaf yang lama tidak akan digunakan 
untuk hal-hal yang bertentangan dengan 
syariat Islam; 

7. rekomendasi Kepala KUA Kecamatan 
( dokumen asli); 

8. rekomendasi Kepala Kantor Departemen 
Agama kabupatenjkota (dokumen asli); 

9. rekomendasi Dinas Tata Ruang/ 
Pemukiman kabupatenjKota (dokumen 
asli); 

lO.rekomendasi Bupati/Walikota (dokumen 
asli); 

ll.rekomendasi Kepala Kantor Wilayah 
Departemen Agama Provinsi ( dokumen 
asli); 

12.suratkeputusan Bupati/Walikota tentang 
pembentukan tim penilai keseimbangan 
perubahan status tukar menukar harta 
benda wakaf ( dokumen asli); 

13.berita acara rapat tim penilai harta benda 
penukar atas harta benda wakaf; 

14.rencana tata ruang wilayah/rencana 
detail tata ruang; 
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15.surat permohonan pertimbangan dari 
Direktorat Jendral Bimas Islam 
Departemen Agama; 

16.disposisi ketua BWI. 

c. Melakukan penilaian perubahan status, 
mencakup: 
1. alasan perubahan status/tukar menukar 

harta benda wakaf; 
2. kondisi harta benda wakaf saat ini; 
3. pemanfaatan harta benda wakaf; 
4. luas harta benda wakaf; 
5. NJOP harta benda wakaf; 
6. nilai pasar harta benda wakaf; 
7. tujuan wakaf; 
8. penilaian produktif harta benda wakaf 

(termasuk lokasi dan prospeknya, dapat 
dilakukan kunjungan lapangan jika 
diperlukan); 

9. kondisi harta bend a penukar; 
10.status kepemilikan harta benda penukar; 
11.luas harta benda penukar; 
12.NJOP harta benda penukar; 
13.nilai pasar harta benda penukar; 
14. penilaian prod uktif harta bend a penukar 

(termasuk lokasi dan prospeknya, dapat 
dilakukan kunjungan lapangan jika 
diperlukan). 

d. Melakukan wawancara dengan Nazhir / 
masyarakat dan kunjungan lapangan, yang 
meliputi: 
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1. rnernbuat perrnohonan kunjungan 
lapangan ke sekretariat; 

2. Sekretariat rnelakukan persiapan 
penyelenggaraan wawancara dengan 
Nazhir dan rnenyiapkan adrninistrasi 
kunjungan lapangan; 

3. rnelakukan kunjungan lapangan dan 
rnenghirnpun inforrnasi-inforrnasi sebagai 
rnengenai: 
a) latar belakang penukaran/perubahan status 

harta benda wakaf; 
b) asal usul inisiatif penukaran/perubahan; 
c) latar belakang hubungan dengan pernilik 

harta benda penukar; 
d) rencana kerja Nazhir; 
e) penilaian terhadap kernungkinan 

pernanfaatan produktif harta benda wakaf 
dan harta benda penukar; 

f) penilaian terhadap kebutuhan-kebutuhan 
untuk pernanfaatan produktif harta benda 
wakaf / harta benda penukar; 

g) dokurnentasi situasi lapangan dalarn bentuk 
foto digital/video; 

4. rnernbuat laporan kunjungan lapangan; 
5. rnernbuat laporan dan rekornendasi awal serta 

rnenyampaikannya kepada Sekretariat untuk 
diteruskan kepada Dewan Pertirnbangan, serta 
dibahas pada rapat pleno bersama-sama 
dengan pertimbangan fiqh dari Dewan 
Pertimbangan; 
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6. melaporkan hasil pengecekan dokumen dan 
kunjungan lapangan ke rapat pleno; 

7. menyempurnakan rekomendasi berdasarkan 
hasil rapat pleno dan menyerahkan laporan 
serta rekomendasi divisi kelembagaan 
termasuk dokumentasi foto /video kepada 
sekretariat yang ditandatangani oleh ketua 
divisi. 

(2) Jangka waktu pelaksanaan tugas divisi 
kelembagaan sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima 
belas) hari kerja. 

Bagian keempat 
Dewan Pertimbangan 

PasallO 

(1) Dewan Pertimbangan membahas dan 
menyerahkan hasil pertimbangan fiqh kepada 
Sekretariat dengan ditandatangani paling 
sedikit oleh (tiga) orang anggota Dewan 
Pertimbangan. 

(2) Jangka waktu penyerahan hasil pertimbangan 
fiqh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja. 

Bagian Kelima 
RapatPleno 

Pasalll 

(1) Sekretariat mengadministrasikan semua 
laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal9 
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dan hasil pertimbangan fiqh sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal10 untuk dibahas pada 
rapat pleno dalam jangka waktu 1 (satu) hari 
kerja. 

(2) Rapat pleno segera membahas laporan dan 
rekomendasi awal, serta pertimbangan fiqh 
dari dewan pertimbangan untuk selanjutnya 
menentukan rekomendasi akhir dan tindak 
lanjut yang mungkin perlu diambil oleh 
berbagai divisi dalam menyikapi penukaran/ 
perubahan status harta benda wakaf, serta 
memaksimalk.an pemanfaatan produktif dari 
harta benda wakaf a tau harta benda pengganti 
terse but. 

(3) Sekretariat membuat dan mengadministrasi
kan berita acara rapat pleno pembahasan 
permohonan penukaran/ perubahan status 
tanah wakaf. 

(4) Sekretariat membuat surat rekomendasi BWI 
berdasarkan hasil rapat pleno kepada Dirjen 
Bimas Islam Departemen Agama yang 
ditandatangani oleh Ketua BWI dan Sekretaris 
yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) 
hari kerja. 
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BABV 
PENUTUP 

Pasal12 

Kepu tusan ini mulai berlaku pad a tang gal 
ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 18 Maret 2008 M 

KETUA BADAN WAKAF INDONESIA, 

THOLHAH HASAN 
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PERATURAN BAD AN WAKAF INDONESIA 
NOMOR 2 T AHUN 2008 

TENTANG 

PERWAKILAN BAD AN WAKAF INDONESIA 

DENGANRAHMATTUHANYANG MAHAESA 

BAD AN WAKAF INDONESIA, 

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan 
ketentuan Pasal 48 Undang
Undang Nomor 41 Tahun 2004 
ten tang Wakaf dan dalam rangka 
mend ukung pelaksanaan tugas 
dan fungsi Badan Wakaf 
Indonesia serta untuk kelancaran, 
efisiensi dan optimalisasi 
pelaksanaan tugas Badan Wakaf 
Indonesia perlu ditetapkan 
Peraturan Badan Wakaf Indonesia 
tentang Perwakilan Badan Wakaf 
Indonesia. 
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 tentang Wakaf 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 
159; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Nomor 4459); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 
T ahun 2006 ten tang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 tentang Wakaf 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 
105; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Nomor 4667); 

3. Peraturan Badan Wakaf 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Badan Wakaf Indonesia. 

4. Keputusan Presiden Nomor 75/ 
M Tahun 2007 tentang 
Pengangkatan Keanggotaan 
Badan W aka£ Indonesia Mas a 
Jabatan 2007-2010; 

5. Keputusan Menteri Agama 
Republik Indonesia Nomor 96 
Tahun 2007 tentang Penetapan 
Pengurus Badan Wakaf 
Indonesia Masa Bakti Tahun 
2007-2010. 
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MEMUTUSKAN 

Menetapkan: PERATURAN BADANWAKAF 
INDONESIA TENT ANG 
PERWAKILAN BADAN 
WAKAF INDONESIA 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 

1. Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya 
disingkat dengan BWI adalah lembaga 
independen untuk mengembangkan 
perwakafan di Indonesia. 

2. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia yang 
selanjutnya disebut dengan Perwakilan BWI 
adalah lembaga independen untuk 
mengembangkan perwakafan di Indonesia di 
tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. 

3. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 
dengan Pemda adalah Gubernur, Bupati atau 
Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi 
yang selanjutnya disingkat dengan Kanwil 
Depag adalah instansi vertikal Departemen 
Agama yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab langsung kepada Menteri Agama. 

5. Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota 
yang selanjutnya disingkat dengan Kandepag 
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adalah instansi vertikal Departemen Agama 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
langsung kepada Kepala Kantor Wilayah 
Departemen Agama. 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal2 

(1) Perwakilan BWI dibentuk oleh BWI sesuai 
dengan kebutuhan. 

(2) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan oleh BWI. 

Pasal3 

Dalam pembentukan Perwakilan BWI sebagimana 
dimaksud pada Pasal2 ayat (1), BWI berkonsultasi 
dengan Pemda setempat. 

BABIII 
KEDUDUKAN DAN TUGAS 

Pasal4 

(1) Perwakilan BWI Provinsi berkedudukan di Ibu 
Kota Provinsi. 

(2) Perwakilan BWI Kabupaten/Kota 
berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota. 
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(3) Perwakilan BWI sebagimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) mempunyai hubungan 
hierarkis dengan BWI. 

Pasal5 

(1) Perwakilan BWI Provinsi memiliki tug as dan 
wewenang sebagai berikut: 
1. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas 

BWI di tingkat Provinsi; 
2. Melakukan koordinasi dengan Kanwil 

Depag dan instansi terkait dalam rangka 
pelaksanaan tugas BWI Provinsi; 

3. Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan 
atas nama Perwakilan BWI Provinsi baik ke 
dalam maupun ke luar; 

4. Menyampaikan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas Perwakilan BWI Provinsi 
melalui laporan tahunan yang diaudit oleh 
lembaga independen kepada BWI yang 
ditembuskan kepada Kanwil Depag; 

5. Mempublikasikan laporan tahunan 
sebagaimana dimaksud pada angka 4 
kepada masyarakat melalui media massa 
setempat. 

(2) Perwakilan BWI KabupatenjKota memiliki 
tugas dan wewenang untuk: 
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1. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas 
BWI di tingkat Kabupaten/Kota; 
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2. Melakukan koordinasi dengan Kandepag 
dan instansi terkait dalam rangka 
pelaksanaan tugas BWI Kabupaten/Kota; 

3. Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan 
atas nama Perwakilan BWI Kabupaten/Kota 
baik ke dalam maupun ke luar; 

4. Menyampaikan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas Perwakilan BWI 
Kabupaten/Kota melalui laporan tahunan 
yang diaudit oleh lembaga independen 
kepada BWI yang ditembuskan kepada 
Perwakilan BWI Provinsi dan Kandepag; 

5. Mempublikasikan laporan tahunan 
sebagaimana dimaksud pada angka 4 
kepada masyarakat melalui media massa 
setempat. 

BABIV 
ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN 

Pasal6 

(1) Susunan organisasi Perwakilan BWI terdiri dari 
unsur pimpinan, pembantu pimpinan dan 
anggota. 

(2) Unsur pimpinan terdiri dari Kepala dan Wakil 
Kepala. 

(3) Unsur pembantu pimpinan terdiri dari 
Sekretaris dan Bendahara. 

(4) Keanggotaan Perwakilan BWI Provinsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
banyak 11 (sebelas) orang dan Keanggotaan 
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Perwakilan BWI Kabupaten/Kota paling 
banyak 9 (sembilan) orang. 

Pasal7 

Untuk dapat diangkat menjadi anggota 
Perwakilan BWI, setiap calon anggota harus 
memenuhi persyaratan: 
a. warga negara Indonesia; 
b. beragama Islam; 
c. dewasa; 
d. amanah; 
e. mampu secara jasmani dan rohani; 
f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; 
g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/ a tau 

pengalaman di bidang perwakafan dan/ a tau 
ekonomi, khususnya di bidang ekonomi 
syariah; dan 

h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk 
mengembangkan perwakafan nasional. 

Pasal8 

(1) Keanggotaan Perwakilan BWI Provinsi dan/ 
atau KabupatenjKota diangkat dan 
diberhentikan oleh BWI. 

(2) Pengangkatan keanggotaan Perwakilan BWI 
Provinsi diusulkan oleh Kanwil Depag kepada 
BWI. 
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(3) Pengangkatan keanggotaan Perwakilan BWI 
Kabupaten/Kota diusulkan oleh Kandepag 
kepada BWI. 

(4) Keanggotaan Perwakilan BWI yang berhenti 
atau diberhentikan sebelum berakhir masa 
jabatannya atau berhalangan tetap, digantikan 
oleh anggota baru yang diangkat oleh BWI atas 
usul Perwakilan BWI. 

(5) Keanggotaan Perwakilan BWI diangkat untuk 
masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat 
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa 
jabatan. 

Pasal9 

(1) Keanggotaan Perwakilan BWI berhenti dari 
jabatannya karena: 

a. berakhir masa jabatannya; 
b. mengundurkan diri; 
c. meninggal dunia. 
(2) Keanggotaan Perwakilan BWI dapat 

diberhentikan dari jabatannya karena: 
a. tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 
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b. menyalahgunakan wewenang dan jabatan 
sebagai anggota Perwakilan BWI. 

c. berhalangan tetap dan/ a tau tidak dapat 
melaksanakan tugas selama satu (1) tahun. 

BABV 
TATAKERJA 

PasallO 

(1) Rapat koordinasi nasional BWI dengan 
Perwakilan BWI diadakan secara berkala 
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 
atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. 

(2) Rapat koordinasi di lingkungan Perwakilan 
BWI diadakan secara berkala paling sedikit 1 
(satu) kali dalam 1 (satu) minggu atau sewaktu
waktu sesuai kebutuhan. 

Pasalll 

Setiap pimpinan di lingkungan Perwakilan BWI 
dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan 
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam 
lingkup satuan organisasi dan hubungannya 
dengan instansi terkait. 

Pasal12 

Setiap pimpinan di lingkungan Perwakilan BWI 
bertanggung jawab dalam mengoordinasikan, 

56 Himpunan Peraturan BWI 



mengarahkan dan memberikan petunjuk bagi 
pelaksanaan tugas anggotanya. 

BABVI 
PELAPORAN 

Pasal13 

(1) Perwakilan BWI menyampaikan laporan 
berkala dan laporan tahunan kepada BWI. 

(2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali 
dan laporan tahunan disampaikan pada bulan 
pertama tahun berikutnya kepada BWI. 

(3) Perwakilan BWI dapat menyampaikan laporan 
khusus kepada BWI jika dipandang perlu. 

(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) memuat sekurang-kurangnya: 
a. perkembangan perwakafan; 
b. laporan keuangan; 
c. kegiatan yang sudah a tau belum terlaksana 

dan hal-hal lain yang dianggap perlu. 
(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 4) huruf b diaudit oleh lembaga 
independen dan diumumkan kepada 
masyarakat melalui media massa setempat 
setelah disampaikan kepada BWI. 
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BAB VII 
PEMBIAYAAN 

Pasal14 

(1) Biaya operasional yang diperlukan bagi 
pelaksanaan tugas Perwakilan BWI dapat 
diperoleh dari: 
a. bantuan dari Pemda; 
b. bantuan dari pihak lain yang halal dan tidak 

mengikat; 
c. imbalan dari hasil bersih 10 % atas 

pengelolaan dan pengembangan harta 
benda wakaf. 

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus sepengetahuan dan persetujuan 
BWI. 

Pasal15 

(1) Dalam melaksanakan tugas Perwakilan BWI 
dapat menerima bantuan baik dari dalam 
negeri maupun dari luar negeri yang sifatnya 
tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Bantuan kepada Perwakilan BWI yang berasal 
dari luar negeri dilakukan melalui BWI. 
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BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal16 

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan 
Badan Wakaf Indonesia tentang Perwakilan 
Badan Wakaf Indonesia akan diatur lebih lanjut 
oleh BWI. 

(2) Peraturan Badan Wakaf Indonesia ini berlaku 
sejak tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 21 Oktober 2008 

KETUA BADAN WAKAF INDONESIA, 

THOLHAH HASAN 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Indonesia, 
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PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA 
NOMOR 3 TAHUN 2008 

TENTANG 

TATA CARA PENDAFTARAN DAN 
PENGGANTIAN NAZHIR HART A BENDA 

WAKAF TIDAK BERGERAK BERUPA 
TANAH 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BADAN WAKAF INDONESIA, 

Menimbang : bahwa dalam rangka pendaftaran 
dan penggantian nazhir harta 
benda wakaf tidak bergerak 
berupa tanah dan peningkatan 
per an Bad an W aka£ Indonesia 
dalam mengadministrasikan, 
mengelola dan mengembangkan 
perwakafan perlu menetapkan 
Peraturan Badan Wakaf Indonesia 

60 Himpunan Peraturan BWI 



Tentang Tata Cara Pendaftaran 
dan Penggantian N azhir Harta 
Benda Wakaf Tidak Bergerak 
Berupa Tanah. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 Tentang Wakaf 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 
159; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Nomor 4459); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 
Tahun 2006 Tentang 
Pelaksanaan U ndang-U ndang 
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang 
Wakaf (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 105; Tambahan 
Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4667). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: TATA CARA PENDAFTARAN 
DAN PENGGANTIAN 
NAZHIR HARTA BENDA 
WAKAF TIDAK BERGERAK 
BERUPA TANAH 
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BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk 
memisahkan dan/ a tau menyerahkan sebagian 
harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu 
sesuai dengan kepentingannya guna keperluan 
ibadah dan/ a tau kesejahteraan umum 
menurut Syariah. 

2. Nazhir adalah pihak yang menerima harta 
benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan 
dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. 

3. Nazhir perseorangan adalah perseorangan 
warga Negara Indonesia yang menerima harta 
benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan 
dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. 

4. Nazhir organisasi adalah organisasi Indonesia 
yang menerima harta benda wakaf dari Wakif 
untuk dikelola dan dikembangkan sesuai 
dengan peruntukannya. 

5. Nazhir badan hukum adalah badan hukum 
Indonesia yang menerima harta benda wakaf 
dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan 
sesuai dengan peruntukannya. 
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6. Akta lkrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat 
AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif 
untuk mewakafkan harta benda miliknya guna 
dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan 
harta benda wakaf yang dituangkan dalam 
bentuk akta. 

7. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya 
disingkat BWI adalah lembaga independen 
dalam pelaksanaan tugasnya untuk 
mengembangkan perwakafan di Indonesia. 

8. Kantor Urusan Agama, yang selanjutnya 
disingkat dengan KUA adalah Kantor 
Departemen Agama yang membidangi urusan 
agama Islam di tingkat kecamatan. 

9. Menteri adalah menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang agama. 

BAB II 
PENDAFTARAN NAZHIR HART A BENDA 

WAKAF TIDAK BERGERAK 
BERUPA TANAH 

Pasal2 

(1) Nazhir harta benda tidak bergerak berupa 
tanah wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI 
melalui KUA setempat. 

(2) Dalam hal tidak terdapat KUA setempat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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pendaftaran Nazhir dilakukan melalui KUA 
terdekat, Kantor kementerian Agama, atau 
perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota. 

(3) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran 
Nazhir. 

(4) KUA menerbitkan surat pengesahan Nazhir. 

(5) Nazhir perseorangan yang telah mendapatkan 
surat pengesahan Nazhir dari KUA setempat 
wajib mengurus sertifikat tanah wakaf atas 
nama N azhir perseorangan di Kantor 
Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. 

(6) Dalam hal Nazhir organisasi atau badan 
hukum, sertifikat tanah wakaf 
mengatasnamakan organisasi atau badan 
hukum dan nama pengurusnya. 

BAB III 
PENGGANTIAN NAZHIR HART A BENDA 

WAKAF TIDAK BERGERAK 
BERUPA TANAH 

Pasal3 

(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta 
benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti 
dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang 
bersangku tan: 
a. meninggal dunia; 
b. berhalangan tetap; 
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c. mengundurkan diri; 
d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai 

Nazhir dan/ a tau melanggar ketentuan 
larangan dalam pengelolaan dan 
pengembangan harta benda wakaf sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang. undangan; 

e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap; 

f. bubar atau dibubarkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang.undangan 
yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau 
Nazhir badan hukum; 

g. diberhentikan oleh BWI. 

(2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh BWI. 

(3) Dalam hal terjadi penggantian Nazhir, BWI 
menerbitkan surat keputusan BWI tentang 
penggantian Nazhir. 

(4) Berdasarkan surat keputusan BWI tentang 
penggantian Nazhir, Nazhir wajib mengurus 
surat pengesahan Nazhir baru di KUA 
setempat. 
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BABIV 
PERSYARATAN PENGGANTIAN NAZHIR 

HART A BENDA WAKAF TIDAK BERGERAK 
BERUPA TANAH 

Pasal4 

(1) Persyaratan umum penggantian Nazhir: 
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a. surat pengantar permohonan penggantian 
Nazhir dari KUA setempat yang ditujukan 
kepada BWI; 

b. surat permohonan kepada KUA setempat 
untuk meneruskan penggantian Nazhir 
kepada BWI dengan menyebutkan alasan 
penggantian Nazhir sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan: 
1) meninggal dunia dengan melampirkan 

surat keterangan dari instansi yang 
berwenang; 

2) berhalangan tetap dengan melampirkan 
surat keterangan dari pihak yang 
bersangkutan bermaterai cukup; 

3) mengundurkan diri dengan melampirkan 
surat pengunduran diri dari pihak yang 
bersangkutan bermaterai cukup; 

4) tidak melaksanakan tugasnya sebagai 
Nazhir dan/ a tau melanggar ketentuan 
larangan dalam pengelolaan dan 
pengembangan harta benda wakaf sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang
undangan dengan melampirkan surat 
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pernyataan keberatan dari wakif/ ahli 
warisnya bermaterai cukup; 

5) dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap dengan melampirkan salinan 
putusan pengadilan. 

6) bubar atau dibubarkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang
undangan untuk Nazhir organisasi atau 
Nazhir badan hukum dengan 
melampirkan surat keterangan dari 
instansi yang berwenang; 

c. hasil keputusan rapat penggantian Nazhir 
dengan menyebutkan struktur Nazhir 
paling kurang 3 (tiga) orang terdiri dari 
ketua, sekretaris dan bendahara serta 
melampirkan daftar peserta rapat; 

d. daftar riwayat hidup calon Nazhir; 
e. foto kopi Kartu Tanda penduduk (KTP) 

calon Nazhir; 
f. foto kopi AIW dan Sur at Pengesahan N azhir 

yang dilegalisir KUA setempat; 
g. foto kopi sertifikat tanah wakaf Qika sudah 

bersertifika t). 
(2) Persyaratan khusus penggantian Nazhir: 

a. Nazhir perseorangan: 
1) memenuhi persyaratan Nazhir 

perseorangan, yaitu: warga Negara 
Indonesia, beragama Islam, dewasa, 
amanah, mampu secara jasmani dan 
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rohani, dan tidak terhalang melakukan 
perbuatan hukum; 

2) salah seorang N azhir perseorangan harus 
bertempat tinggal di kecamatan tempat 
benda wakaf berada; 

3) memiliki program kerja dalam 
pengelolaan dan pengembangan wakaf. 

b. Nazhir organisasi: 
1) pengurus organisasi memenuhi 

persyaratan Nazhir perseorangan; 
2) organisasi bergerak di bidang sosial, 

pendidikan, kemasyarakatan, dan/ atau 
keagamaan Islam; 

3) salah seorang pengurus organisasi harus 
berdomisili di kabupaten/kota letak 
benda wakaf; 

4) organisasi tersebut memiliki: 
a. salinan akta notaris tentang pendirian 

organisasi dan anggaran dasar; 
b. daftar susunan pengurus organisasi; 
c. anggaran rumah tangga; 
d. program kerja dalam pengembangan 

wakaf; 
e. daftar kekayaan yang berasal dari 

harta wakaf yang terpisah dari 
kekayaan lain yang merupakan 
kekayaan organisasi; 

f. surat pernyataan bersedia untuk 
diaudit bermaterai cukup. 

c. Nazhir badan hukum: 
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1) pengurus badan hukum yang 
bersangkutan harus memenuhi 
persyaratan Nazhir perseorangan; 

2) badan hukum Indonesia yang 
terbentuk sesuai dengan Peraturan 
Perundang-Undangan yang 
berlaku; 

3) badan hukum tersebut bergerak 
dibidang sosial, pendidikan, 
kemasyarakatan dan/ a tau 
keagamaan Islam; 

4) salah seorang pengurus badan 
hukum harus berdomisili di 
kabupatenjkota benda wakaf 
berada; 

5) badan hukum terse but memiliki; 
a. salinan akta notaris tentang 

pendirian dan anggaran dasar 
badan hukum yang telah 
disahkan oleh instansi 
berwenang; 

b. daftar susunan pengurus; 
c. anggaran rumah tangga; 
d. program kerja dalam 

pengembangan wakaf; 
e. daftar terpisah kekayaan yang 

berasal dari harta benda wakaf 
atau yang merupakan kekayaan 
badan hukum; 

f. surat pernyataan bersedia untuk 
diaudit bermaterai cukup. 
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BABV 
PENUTUP 

PasalS 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 18 Nopember 2008 

KETUA BADAN WAKAF INDONESIA, 

THOLHAH HASAN 
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PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA 
NOMOR 1 TAHUN 2009 

TENTANG 
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN 
HART A BENDA WAKAF BERGERAK 

BERUPAUANG 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BADAN WAKAF INDONESIA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan 
pengelolaan dan pengembangan 
harta benda wakaf sesuai 
ketentuan Pasal 48 Peraturan 
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 
tentang Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 41 Tahun 2004 
tentang Wakaf perlu menetapkan 
Peraturan Badan Wakaf Indonesia 
tentang Pedoman Pengelolaan 
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dan Pengembangan Harta Benda 
Wakaf Bergerak Berupa Uang. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 tentang Wakaf 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 
159; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Nomor 4459); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 
Tahun 2006 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 tentang Wakaf 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 
105; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Nomor 4667). 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN BADAN 
W AKAF INDONESIA 
TENTANG PEDOMAN 
PENGELOLAAN DAN 
PENGEMBANGAN HARTA 
BENDA WAKAF BERGERAK 
BERUPAUANG 
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BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia ini yang 
dimaksud dengan : 
1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk 

memisahkan dan/ a tau menyerahkan sebagian 
harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu 
sesuai dengan kepentingannya guna keperluan 
ibadah dan/ a tau kesejahteraan umum 
menurut syariah. 

2. Harta Benda Bergerak Beru pa U ang yang 
selanjutnya disebut Uang adalah harta berupa 
uang dalam bentuk rupiah. 

3. Wakaf Harta Benda Bergerak Berupa Uang 
yang selanjutnya disebut Wakaf Uang adalah 
wakaf berupa Uang yang dapat dikelola secara 
produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk 
Mauquf alaih. 

4. Wakif adalah pihak yang mewakafkan U ang 
miliknya. 

5. Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk 
memperoleh manfaat dari peruntukan Uang 
wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang 
dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. 

6. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak 
Wakif yang diucapkan secara lisan dan/ atau 
tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan 
Uang miliknya. 
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7. Nazhir adalah pihak yang menerima Uang 
wakaf dari Wakif untuk dikelola dan 
dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. 

8. Nazhir Badan Wakaf Indonesia, yang 
selanjutnya disingkat Nazhir BWI adalah BWI 
sebagai pihak yang menerima Uang wakaf dari 
Wakif untuk dikelola dan dikembangkan 
sesuai dengan peruntukannya 

9. Formulir Wakaf Uang adalah pernyataan 
kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW. 

10. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang 
selanjutnya disingkat PP AIW, adalah pejabat 
LKS-PWU yang ditetapkan oleh Menteri untuk 
membuat Formulir Wakaf Uang. 

11. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya 
disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia 
yang bergerak di bidang keuangan syariah. 

12. LKS-PWU adalah LKS yang secara resmi 
ditetapkan oleh Menteri sebagai Lembaga 
Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. 

13. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah dan 
Unit Usaha Syariah dari Bank Umum 
Konvensional serta Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah. 

14. Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang 
dikeluarkan oleh LKS-PWU kepada Wakif dan 
Nazhir tentang penyerahan Wakaf Uang. 

15. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya 
disingkat BWI, adalah lembaga independen 
dalam pelaksanaan tugasnya untuk 
mengembangkan perwakafan di Indonesia. 
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16. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia yang 
selanjutnya disebut dengan Perwakilan BWI 
adalah lembaga independen untuk 
mengembangkan perwakafan Indonesia di 
Provinsi atau Kabupaten/Kota. 

17. Menteri adalah menteri yang bertanggung 
jawab di bidang agama. 

BAB II 
WAKAFUANG 
Bagian Pertama 

Umum 

Pasal2 

(1) Wakaf Uang yang dapat diwakafkan adalah 
mata uang rupiah. 

(2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih 
dalam mata uang asing, harus dikonversi 
terlebih dahulu ke dalam rupiah. 

Bagian Kedua 
Penerimaan Wakaf Uang 

Pasal3 

(1) Penerimaan Wakaf Uang dari Wakif dapat 
dilakukan melalui Wakaf Uang untuk jangka 
waktu tertentu dan Wakaf Uang untuk waktu 
selamanya. 
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(2) Wakif yang rnenyetorkan Wakaf Uang paling 
kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan 
rnernperoleh Sertikat Wakaf Uang. 

(3) Penerirnaan Wakaf Uang untuk jangka waktu 
tertentu paling kurang untuk jangka waktu 5 
(lima) tahun dan paling kurang sejurnlah 
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

(4) Penerirnaan Wakaf Uang dirnana Wakif 
rnenentukan sendiri Mauquf alaih ditetapkan 
paling kurang sejurnlah Rpl.OOO.OOO.OOO,OO 
(satu rnilyar rupiah). 

Bagian Ketiga 
Setoran Wakaf Uang 

Pasal4 

(1) Setoran Wakaf Uang dapat dilakukan secara 
langsung dan tidak langsung. 

(2) Setoran Wakaf Uang secara langsung 
sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), yaitu 
Wakif atau kuasanya wajib hadir di kantor 
LKS-PWU. 

(3) Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung 
sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), yaitu 
rnelalui media electronic channel, antara lain: 
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Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Phone 
Banking, Internet Banking, dan Mobile Banking. 
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Bagian Keempat 
Setoran Wakaf Uang Secara Langsung 

Pasal5 

(1) Setoran Wakaf Uang dari Wakif ditujukan 
kepada Nazhir Wakaf Uang yang telah 
terdaftar pada BWI dan telah melakukan 
kontrak kerja sama dengan LKS-PWU. 

(2) Wakif wajib mengisi formulir pernyataan 
kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW 
yang dilanjutkan dengan penyetoran sejumlah 
uang sesuai yang diikrarkan. 

(3) Formulir pernyataan kehendak Wakif yang 
berfungsi sebagai AIW yang telah diisi dan 
ditandatangani Wakif dengan dilampiri bukti 
setoran tunai Wakaf Uang, selanjutnya 
ditandatangani oleh 2 (dua) orang petugas 
bank sebagai saksi dan oleh 1 (satu) orang 
pejabat bank sebagai PPAIW. 

(4) LKS-PWU mengeluarkan Sertifikat Wakaf 
Uang kepada Wakif apabila hal-hal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) 
telah terpenuhi. 

Bagian Kelima 
Setoran Wakaf Uang Secara Tidak Langsung 

Pasal6 

(1) Setoran W akaf U ang secara tidak langsung dari 
Wakif ditujukan kepada Nazhir Wakaf Uang 
yang telah terdaftar pada BWI dan telah 
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melakukan kontrak kerja sama dengan LKS
PWU. 

(2) Wakif hanya dapat memilih jenis Wakaf Uang 
untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi 
kepentingan umum. 

(3) LKS-PWU wajib menyiapkan sistem on-line 
penerimaan Wakaf Uang yang menggunakan 
media electronic channel, yang didalamnya 
mengandung informasi paling kurang sebagai 
berikut: 
a. daftar Nama Nazhir yang akan dipilih 

Wakif; 
b. daftar denominasi Wakaf Uang; 
c. formulir pernyataan kehendak Wakif yang 

berfungsi sebagai AIW; 
d. persetujuan setoran Wakaf Uang yang telah 

diikrarkan. 
(4) LKS-PWU wajib menyiapkan Sertifikat Wakaf 

U ang dari setoran Wakif yang dilakukan secara 
tidak langsung berdasarkan informasi yang 
diperoleh secara on-line dari media electronic 
channel. 

(5) Wakif dapatmenukarkan bukti setoran Wakaf 
Uang yang diperoleh melalui media electronic 
channel kepada LKS-PWU untuk mendapatkan 
Sertikat Wakaf Uang. 

(6) Dalam hal Wakif tidak menukarkan bukti 
setoran Wakaf Uang menjadi Sertikat Wakaf 
Uang, maka dalam jangka waktu paling lambat 
2 (dua) minggu setelah penyetoran elektronik, 
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LKS-PWU akan mengeluarkan Sertikat Wakaf 
Uang. 

(7) Dalam hal Wakif tidak menukarkan bukti 
setoran Wakaf Uang menjadi Sertifikat Wakaf 
Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 
maka Sertikat Wakaf Uang akan diberikan ke 
BWI untuk diadministrasikan. 

Bagian Keenam 
Wakaf Dang Kolektif 

Pasal7 

(1) Setoran Wakaf Uang dapat dilakukan secara 
kolektif, yaitu Wakaf Uang yang berasal dari 
lebih dari 1 (satu) orang Wakif. 

(2) Wakaf Uang kolektif hanya dapat dilakukan 
untuk Wakaf Uang untuk waktu selamanya 
dan diperuntukan bagi kepentingan umum. 

(3) Formulir pernyataan kehendak Wakif yang 
berfungsi sebagai AIW dibuat dalam satu copy 
dengan dilampiri daftar nama Wakif. 

(4) Sertifikat Wakaf Uang dibuat dalam satu copy 
dengan dilampiri daftar nama Wakif. 

(5) Dalam hal Wakaf Uang kolektif, Sertifikat 
Wakaf Uang asli diadministrasikan oleh BWI. 

(6) Pendaftaran Wakaf Uang kolektif disampaikan 
kepada Menteri dan BWI setiap 3 (tiga) bulan 
sekali. 
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BAB III 
PENERBIT AN DAN PENYERAHAN 

SERTIFIKAT WAKAF UANG 

Pasal8 

(1) LKS-PWU menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang 
untuk jangka waktu tertentu dan Sertifikat 
Wakaf Uang untuk waktu selamanya. 

(2) Sertifikat Wakaf Uang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diterbitkan dengan nominal 
sesuai Uang wakaf yang disetorkan. 

(3) Sertifikat Wakaf Uang untuk jangka waktu 
tertentu wajib memiliki alat pengaman untuk 
mencegah pemalsuan sesuai ketentuan yang 
berlaku di LKS-PWU. 

(4) Wakif yang berwakaf melalui electronic banking 
agar menunjukan bukti transaksi berupa ATM 
atau nomor referensi transaksi, atau print out 
di LKS-PWU untuk mendapatkan Formulir 
Wakaf Uang dan Sertifikat Wakaf Uang. 

(5) LKS-PWU wajib memverifikasi data dan bukti 
transaksi sebelum menerbitkan Formulir 
Wakaf Uang dan Sertifkat Wakaf Uang. 

( 6) Sertifikat Wakaf U ang lembar pertama bersama 
Formulir Wakaf Uang lembar keempat 
diserahkan ke Wakif dan dinyatakan sah 
apabila ditandatangani oleh pejabat LKS-PWU 
yang berwenang. 
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BABIV 
PENGELOLAAN WAKAF UANG 

Pasal9 

(1) Pengelolaan WakafUangolehNazhirmeliputi 
setoran Wakaf Uang, investasi Wakaf Uang 
serta hasil investasi Wakaf Uang. 

(2) Nazhir wajib membedakan pengelolaan antara 
Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu 
dengan Wakaf Uang untuk waktu selamanya. 

(3) Dalam hal pengelolaan Wakaf U ang untuk 
jangka waktu tertentu, Nazhir wajib 
memastikan terpenuhinya pembayaran atas 
Wakaf U ang untuk jangka waktu tertentu yang 
jatuh waktu. 

(4) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan 
Wakaf U ang di Bank Syariah tidak termasuk 
dalam program lembaga penjamin simpanan, 
Nazhir tetap wajib menjamin tidak 
berkurangnya dana setoran Wakaf Uang 
dimaksud. 

(5) Pengelolaan dan pengembangan Wakaf U ang 
atas setoran Wakaf Uang dan investasi Wakaf 
Uang oleh Nazhir wajib ditujukan untuk 
optimalisasi perolehan keuntungan dan/ a tau 
pemberdayaan ekonomi ummat. 

(6) Pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang 
atas hasil investasi Wakaf Uang oleh Nazhir 
wajib ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi 
ummat dan/ a tau kegiatan-kegiatan sosial 
keagamaan. 
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(7) Hasil bersih atas pengelolaan dan 
pengembangan harta bend a W aka£ U ang yang 
menjadi dasar penghitungan besarnya imbalan 
bagi Nazhir adalah hasil investasi Wakaf Uang 
setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang 
terkait dengan pengelolaan dan 
pengembangan Wakaf Uang. 

(8) Biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan 
dan pengembangan Wakaf Uang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7), antara lain biaya 
penerimaan setoran Wakaf U ang, pendaftaran 
Wakaf Uang kepada Menteri dan laporan 
rekapitulasi Wakaf Uang, biaya asuransi terkait 
investasi Wakaf Uang serta biaya administrasi 
Nazhir. 

(9) Besarnya imbalan bagi Nazhir dari hasil bersih 
investasi Wakaf Uang, ditetapkan paling 
banyak sebagai berikut: 

82 

a. 10% (sepuluh perseratus), apabila besarnya 
investasi Wakaf Uang paling kurang 
mencapai 90% (sembilan puluh perseratus) 
dibanding setoran Wakaf Uang; 

b. 9% (sembilan perseratus), apabila besarnya 
investasi Wakaf Uang paling kurang 
mencapai 70% (tujuh puluh perseratus) 
dibanding setoran Wakaf U ang; 

c. 8% (delapan perseratus), apabila besarnya 
investasi Wakaf Uang paling kurang 
mencapai 50% (lima puluh perseratus) 
dibanding setoran Wakaf Uang; 
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d. 5% (lima perseratus), apabila besarnya 
investasi Wakaf Uang dibawah 50% (lima 
puluh perseratus) dibanding setoran Wakaf 
Uang. 

BABV 
INVESTASI WAKAF UANG 

Bagian Pertama 

Umum 

PasallO 

(1) Investasi Wakaf U ang ditujukan untuk proyek
proyek produktif bagi kemaslahatan umat 
melalui investasi secara langsung dan tidak 
langsung. 

(2) Investasi secara langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah investasi pada 
proyek-proyek yang dikelola oleh Nazhir. 

(3) Investasi secara tidak langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah investasi 
melalui lembaga yang memenuhi kriteria 
kelayakan kelembagaan dan menguntungkan. 

(4) Investasi Wakaf Uang dapat dilakukan melalui 
deposito di Bank Syariah dengan ekspektasi 
bagi hasil yang paling menguntungkan. 
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Bagian Kedua 
Investasi Wakaf Uang Secara Langsung 

Pasalll 

(1) Investasi Wakaf Uang secara langsung pada 
proyek-proyek yang dike lola oleh Nazhir dapat 
dilakukan apabila proyek tersebut memenuhi 
persyaratan: 
a. usaha proyek dijalankan sesuai dengan 

syariah; 
b. tingkat kelayakan proyek memenuhi syarat 

kelayakan proyek sesuai prinsip 5 C 
(Character, Condition, Capital, Capacity, 
Collateral), dan 3 P (People, Purpose, Payment); 

c. sumber pengembalian dapat dihitung 
berdasarkan studi kelayakan. 

(2) lnvestasi Wakaf Uang secara langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui produk dengan akad 
mudharabah muqayyadah di LKS. 

(3) Investasi Wakaf U ang secara langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin 
oleh Cash Collateral yang dananya diperoleh 
dari manfaat investasi kas wakaf yang 
dicadangkan sebesar 100% (seratus perseratus) 
dari jumlah Uang wakaf yang diinvestasikan, 
atau investasi tersebut dijamin oleh asuransi. 

(4) Dalam hal Nazhir menunjuk suatu lembaga 
atau perorangan sebagai pelaksana proyek 
untuk memanfaatkan atau menerima Uang 
wakaf sebagai pembiayaan, maka pembiayaan 
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dibayarkan melalui termin sesuai dengan 
prestasi kerja. 

(5) Penyaluran Uang wakaf untuk investasi 
kepada pihak terkait dengan Nazhir, hanya 
diperkenankan paling banyak 10% (sepuluh 
perseratus) dari Uang wakaf yang dikelola. 

(6) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) adalah sebagai berikut: 
a. pemegang saham perorangan dan/ a tau 

perusahaan yang memiliki 10% (sepuluh 
perseratus) lebih dari modal disetor; 

b. pengurus dan anggota Nazhir; 
c. pengurus Nazhir yang mempunyai fungsi 

eksekutif, yang mempunyai pengaruh 
terhadap Nazhir; 

d. pengurus dan anggota DPS LKS-PWU; 
e. keluarga dari pihak-pihak sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan 
huruf d; 

f. perusahaan yang di dalamnya terdapat 
kepentingan dari pihak-pihak dimaksud 
dalam butir di atas dengan kepemilikan 10% 
(sepuluh perseratus) lebih dari modal disetor 
a tau tidak memiliki saham pada perusahaan 
dimaksud; 

g. anak perusahaan Nazhir dengan 
kepemilikan Nazhir lebih dari 25% (dua 
puluh lima perseratus) modal disetor 
perusahaan dan/ atau apabila Nazhir 
mempunyai pengaruh terhadap perusahaan 
terse but. 
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Bagian Ketiga 
Investasi Wakaf Uang Secara Tidak Langsung 

Pasal12 

(1) Investasi Wakaf U ang secara tidak langsung 
dapat dilakukan melalui lembaga: 
a. Bank Syariah; 
b. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT); 
c. koperasi yang menjalankan usahanya sesuai 

syariah; 
d. lembaga keuangan syariah lain. 

(2) lnvestasi Wakaf Uang secara tidak langsung 
melalui lembaga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi 
persyaratan: 
a. paling kurang telah beroperasi selama 2 

(dua) tahun; 
b. memiliki kelengkapan legal formal; 
c. menyertakan laporan audit independen 

selama 2 (dua) tahun terakhir. 

BABVI 
PENYALURAN MANFAAT HASIL 

INVESTASI WAKAF UANG 

Bagian Pertama 
Urn urn 
Pasal13 

(1) Penyaluran manfaat hasil investasi Wakaf 
Uang dapat dilakukan secara langsung dan 
tidak langsung. 
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(2) Penyaluran manfaat hasil investasi Wakaf 
Uang secara langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah program pembinaan dan 
pemberdayaan masyarakat yang secara 
langsung dikelola oleh Nazhir. 

(3) Penyaluran manfaat hasil investasi Wakaf 
Uang secara tidak langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah program 
pembinaan dan pemberdayaan masyarakat 
melalui kemitraan dengan lembaga 
pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria 
kelayakan kelembagaan dan profesional. 

Bagian Kedua 
Penyaluran Manfaat Hasil Investasi Wakaf 

Dang Secara Langsung 

Pasal14 

(1) Penyaluran manfaat hasil investasi Wakaf 
Uang secara Langsung sebagaimana dimaksud 
pada Pasal13 ayat (2) dapat dilakukan apabila 
memenuhi persyaratan: 
a. program pembinaan dan pemberdayaan 

masyarakat dijalankan sesuai dengan 
syariah; 

b. tingkat kelayakan program memenuhi 
syarat: 
1. kelayakan komunitas sasaran program; 
2. berdampak pada pengurangan 

kemiskinan dan membuka lapangan 
pekerjaan; 
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3. dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; 
4. program berkesinambungan dan 

mendorong kemandirian masyarakat. 
(2) Program pembinaan dan pemberdayaan 

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a an tara lain: 
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1. program sosial dan umum berupa 
pembangunan fasilitas umum seperti 
jembatan, penataan jalan setapak umum dan 
MCKumum; 

2. program pendidikan berupa pendirian 
sekolah komunitas dengan biaya murah 
untuk masyarakat tidak mampu dan 
pelatihan keterampilan; 

3. program kesehatan berupa bantuan 
pengobatan gratis bagi masyarakat miskin 
dan penyuluhan ibu hamil dan menyusui; 

4. program ekonomi berupa pembinaan dan 
bantuan modal usaha mikro, penataan pasar 
tradisional dan pengembangan usaha 
pertanian dalam arti luas; 

5. program dakwah berupa penyediaan da'i 
dan mubaligh, bantuan guru/ ustadz, 
bantuan bagi imam dan marbot masjid/ 
mushalla. 
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Bagian Ketiga 
Penyaluran Manfaat Hasil Investasi Wakaf 

Uang Secara Tidak Langsung 

PasallS 

(1) Penyaluran manfaat hasil investasi Wakaf 
Uang secara tidak langsung dapat dilakukan 
melalui lembaga: 
a. Badan Amil Zakat Nasional; 
b. lembaga kemanusiaan nasional; 
c. lembaga pemberdayaan masyarakat 

nasional; 
d. yayasan/ organisasi kemasyarakatan; 
e. perwakilan BWI; 
f. LKS khususnya LKS-PWU, melalui program 

CSR (Corporate Social Responsibility); 
g. lembaga lain baik berskala nasional maupun 

internasional yang melaksanakan program 
pembinaan dan pemberdayaan masyarakat 
sesuai dengan syariah. 

(2) Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: 
a. memiliki kelengkapan legal formal 

lembaga/yayasan sesuai peraturan 
perundang-undangan; 

b. paling kurang telah beroperasi selama 2 
(dua) tahun; 

c. memiliki pengurus yang berkarakter baik; 
d. menyertakan laporan audit independen 

dalam 2 (dua) tahun terakhir; 
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e. memiliki program yang jelas dan 
memberikan dampak manfaat jangka 
panjang. 

BAB VII 
PENUTUP 

Pasal16 

Peraturan Badan Wakaf Indonesia ini berlaku sejak 
tanggal ditetapkan. 

90 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 22 April 2009 

KETUA BADAN WAKAF INDONESIA, 

THOLHAH HASAN 
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PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA 
NOMOR 2 TAHUN 2009 

TENTANG 

PEDOMAN PENERIMAAN WAKAF UANG 
BAGI NAZHIR BADAN WAKAF 

INDONESIA 

DENGANRAHMATTUHANYANG MAHA ESA 

BAD AN WAKAF INDONESIA, 

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan 
tugas dan wewenang Badan 
Wakaf Indonesia untuk 
melakukan pengelolaan dan 
pengembangan harta benda 
wakaf bergerak berupa uang 
sesuai ketentuan Pasal49 ayat (1) 
huruf a jo ketentuan Pasal 48 
Peraturan Pemerintah Nomor 42 
Tahun 2006 tentang Pelaksanaan 
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Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 tentang Wakaf. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 tentang Wakaf 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 
159; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Nomor 4459); 

2. Peraturan Pemerintah Nom or 42 
Tahun 2006 ten tang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 tentang Wakaf 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 
105; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Nomor 4667); 

3. Peraturan Badan Wakaf 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 
Tentang Pedoman Pengelolaan 
dan Pengembangan Harta 
Benda Wakaf Bergerak Berupa 
Uang. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan: PERATURANBADANWAKAF 
INDONESIA TENT ANG 
PEDOMAN PENERIMAAN 
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WAKAF UANG BAGI NAZHIR 
BAD AN WAKAF INDONESIA 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia ini yang 
dimaksud dengan : 

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk 
memisahkan dan/ a tau menyerahkan sebagian 
harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu 
sesuai dengan kepentingannya guna keperluan 
ibadah dan/ a tau kesejahteraan urn urn 
menurut syariah. 

2. Wakaf Uang adalah wakaf berupa Uang yang 
dapat dikelola secara produktif, hasilnya 
dimanfaatkan untuk Mauquf alaih. 

3. Wakif adalah pihak yang mewakafkan Uang 
miliknya. 

4. Nazhir adalah pihak yang menerima Uang 
wakaf dari Wakif untuk dikelola dan 
dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. 

5. Nazhir Badan Wakaf Indonesia, yang 
selanjutnya disingkat Nazhir BWI adalah BWI 
sebagai pihak yang menerima Uang wakaf dari 
Wakif untuk dikelola dan dikembangkan 
sesuai dengan peruntukannya. 
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6. Formulir Wakaf Uang adalah pernyataan 
kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW. 

7. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya 
disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia 
yang bergerak di bidang keuangan syariah. 

8. LKS-PWU adalah LKS yang secara resmi 
ditetapkan oleh Menteri sebagai Lembaga 
Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. 

9. Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang 
dikeluarkan oleh LKS-PWU kepada Wakif dan 
Nazhir tentang penyerahan Wakaf Uang. 

10. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya 
disingkat BWI, adalah lembaga independen 
dalam pelaksanaan tugasnya untuk 
mengembangkan perwakafan di Indonesia. 

11. Menteri adalah menteri yang bertanggung 
jawab di bidang agama. 

BAB II 
WAKAFUANG 

Bagian Pertama 
Umum 

Pasal2 

(1) Wakaf Uang yang dapat diwakafkan adalah 
mata uang rupiah. 
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(2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih 
dalam mata uang asing, harus dikonversi 
terlebih dahulu ke dalam rupiah. 

Bagian Kedua 
Penerimaan Wakaf Uang 

Pasal3 

(1) Penerimaan Wakaf Uang dari Wakif dapat 
dilakukan melalui Wakaf Uang untuk jangka 
waktu tertentu dan Wakaf Uang untuk waktu 
selamanya. 

(2) Wakif yang menyetorkan Wakaf Uang paling 
kurang Rpl.OOO.OOO,OO (satu juta rupiah) akan 
memperoleh Sertikat Wakaf Uang. 

(3) Penerimaan Wakaf Uang untuk jangka waktu 
tertentu paling kurang untuk jangka waktu 5 
(lima) tahun dan paling kurang sejumlah 
RplO.OOO.OOO,OO (sepuluh juta rupiah). 

(4) Penerimaan Wakaf Uang dimana Wakif 
menentukan sendiri Mauquf alaih ditetapkan 
paling kurang sejumlah Rpl.OOO.OOO.OOO,OO 
(satu milyar rupiah). 
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Bagian Ketiga 
Setoran Wakaf Uang 

Pasal4 

(1) Setoran Wakaf U ang kepada Nazhir BWI dapat 
dilakukan secara langsung dan tidak langsung. 

(2) Setoran Wakaf uang secara langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu 
Wakif atau kuasanya wajib hadir di kantor 
Nazhir BWI. 

(3) Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu 
melalui media electronic channel, antara lain: 
Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Phone 
Banking, dan Internet Banking. 

Bagian Keernpat 
Setoran Wakaf Uang Secara Langsung 

PasalS 

(1) Setoran Wakaf U ang secara langsung kepada 
Nazhir BWI harus dilakukan di LKS-PWU. 

(2) Setoran Wakaf Uang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling kurang sejumlah 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 
diperuntukan bagi kepentingan umum. 

(3) Dalam hal Setoran Wakaf Uang tidak dapat 
dilakukan oleh Wakif di LKS-PWU 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), maka 
Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya 
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untuk melakukan setoran Wakaf Uang di LKS
PWU. 

Bagian Kelima 
Setoran Wakaf Uang Secara Tidak Langsung 

Pasal6 

(1) Setoran Wakaf U ang secara tidak langsung 
hanya dapat dilakukan untuk Wakaf Uang 
untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi 
kepentingan umum. 

(2) Wakif yang menyetorkan Wakaf Uang paling 
kurang Rpl.OOO.OOO,OO (satu juta rupiah) akan 
memperoleh Sertifikat Wakaf Uang. 

(3) Dalam hal Wakif tidak menukarkan bukti 
setoran Wakaf Uang menjadi Sertifikat Wakaf 
Uang, maka dalam jangka waktu paling lam bat 
2 (dua) minggu setelah penyetoran elektronik, 
LKS-PWU akan mengeluarkan Sertifikat Wakaf 
Uang. 

(4) Dalam hal Wakif tidak menukarkan bukti 
setoran Wakaf Uang menjadi Sertifikat Wakaf 
Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
maka Sertifikat Wakaf Uang akan diberikan ke 
BWI untuk diadministrasikan. 
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BAB III 
PENUTUP 

Pasal7 

Peraturan Badan Wakaf Indonesia ini berlaku sejak 
tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal, 22 April 2009 

KETUA BADAN WAKAF INDONESIA, 

THOLHAH HASAN 
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PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA 
NOMOR 1 TAHUN 2010 

TENTANG 
TATACARAPENGANGKATAN 

DAN PEMBERHENTIAN 
ANGGOTA BADAN WAKAF INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KETUA BADAN WAKAF INDONESIA, 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan 
ketentuan Pasal55 ayat (3) Undang
Undang Nomor 41 Tahun 2004 
Tentang Wakaf perlu menetapkan 
Peraturan Badan Wakaf Indonesia 
Tentang Tata Cara Pengangkatan 
dan Pemberhentian Anggota 
Badan Wakaf Indonesia. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 Tentang Wakaf 
(Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 
159, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Nomor 4459); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 
Tahun 2006 Tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang 
Wakaf (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 105, Tambahan 
Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4667); 

3. Keputusan Presiden Nomor 75/ 
M Tahun 2007 Tentang 
Pengangka tan Keanggotaan 
Badan Wakaf Indonesia Masa 
Jabatan 2007-2010; 

4. Keputusan Menteri Agama 
Republik Indonesia Nomor 96 
Tahun 2007 Ten tang Penetapan 
Pengurus Badan Wakaf 
Indonesia Masa Bakti Tahun 
2007-2010. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BADAN WAKAF 
INDONESIA TENTANG TATA 
CARA PENGANGKATAN DAN 
PEMBERHENTIAN ANGGOTA 
BAD AN W AKAF INDONESIA. 
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BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia. 
2. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya 

disingkat BWI, adalah lembaga independen 
dalam pelaksanaan tugasnya untuk 
mengembangkan perwakafan di Indonesia. 

3. Menteri adalah menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang agama. 

BAB II 
PENGANGKATAN 

DAN PEMBERHENTIAN 
ANGGOTABWI 

Bagian Kesatu 
Pengangkatan Anggota BWI 

Pasal2 

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota BWI, 
setiap calon anggota harus memenuhi 
persyaratan: 
a. warga negara Indonesia; 
b. beragama Islam; 
c. dewasa; 
d. amanah; 
e. mampu secara jasmani dan rohani; 
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f. tidak terhalang melakukan perbuatan 
hukum; 

g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/ 
atau pengalaman di bidang perwakafan 
dan/ a tau ekonomi, khususnya di bidang 
ekonomi syariah; dan 

h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk 
mengembangkan perwakafan nasional. 

(2) Dalam hal dibutuhkan keahlian khusus, selain 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), calon anggota BWI harus memiliki keahlian 
di bidang hukum, pengelolaan keuangan, 
investasi, dan kewirausahaan. 

(3) Setiap calon anggota BWI harus melampirkan: 
a. surat lamaran; 
b. biodata; 
c. ijazah terakhir; 
d. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

yang masih berlaku; 
e. Pas foto terakhir berwarna; 
f. karya tulis tentang wakaf; dan 
g. surat pernyataan kesediaan menjadi anggota 

BWI. 

(4) Dalam hal calon anggota BWI diusulkan oleh 
organisasi, lembaga atau badan, maka selain 
melampirkan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) juga melampirkan 
rekomendasi dari organisasi, lembaga atau 
badan yang mengusulkan. 
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Pasal3 

(1) Untuk pengangkatan calon anggota BWI, BWI 
membentuk panitia seleksi. 

(2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dibentuk berdasarkan Sur at Keputusan 
BWI. 

(3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) bertugas: 
a. mengumumkan pendaftaran penerimanaan 

calon anggota BWI dalam jangka waktu 7 
(tujuh) hari; 

b. melakukan seleksi administrasi, kompetensi 
dan integritas calon anggota BWI dalam 
jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung 
sejak pengumuman pendaftaran terakhir. 

c. membuat laporan hasil seleksi dalam jangka 
waktu 7 (tujuh) hari dan menyampaikannya 
padarapatpenguruslengkap. 

Pasal4 

(1) Rapat pengurus lengkap sebagaimana 
dimaksud pada Pasal3 ayat (3) huruf c memilih 
dan menetapkan calon anggota BWI yang 
berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang 
dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang 
berasal dari unsur masyarakat. 

(2) BWI mengusulkan calon anggota BWI yang 
telah ditetapkan oleh rapat pengurus lengkap 
kepada Presiden melalui Menteri untuk 
diangkat menjadi anggota BWI. 
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Pasal5 

Presiden mengangkat calon anggota BWI sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Pemberhentian Anggota BWI 

Pasal6 

(1) Anggota BWI berhenti atau diberhentikan 
karena: 
a. berakhir masa jabatan sebagai anggota; 
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; 
c. meninggal dunia; 
d. bertempat tinggal tetap di luar wilayah 

Republik Indonesia; 
e. tidak mampu lagi melakukan tugas secara 

terus-menerus selama 6 (enam) bulan; atau 
f. dipidana karena perbuatan pidana 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 

(2) Pemberhentian anggota BWI sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui 
rapat pengurus lengkap. 

BABIII 
PENUTUP 

Pasal7 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan 
diatur lebih lanjut oleh BWI. 
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Pasal8 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan ini 
dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal9 Maret 2010 

KETUA BADAN WAKAF INDONESIA, 

THOLHAH HASAN 

Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 12 Mei 2010 
MENTERI HUKUM DAN HAK AS ASI MANUS lA 
REPUBLIK INDONESIA, 

PATRIALIS AKBAR 

BE RITA NEGARA NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 239 
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PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA 
NOMOR 2 TAHUN 2010 

TENTANG 

TATA CARA PEND AFT ARAN NAZHIR 
WAKAFUANG 

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA 

BADAN WAKAF INDONESIA, 

Menimbang : bahwa dalam rangka pendaftaran 
wakaf uang dan peningkatan 
per an Badan W aka£ Indonesia 
dalam mengadministrasikan, 
mengelola dan mengembangkan 
perwakafan perlu menetapkan 
Peraturan Badan W aka£ Indonesia 
Tentang Tata Cara Pendaftaran 
Nazhir Wakaf uang. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 Tentang Wakaf 
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(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 
159; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Nomor 4459);2. Per at u ran 
Pemerintah Nomor 42 Tahun 
2006 Tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 Tentang Wakaf 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 
105; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Nomor 4667);3. P e r a t u r a n 
Menteri Agama Republik 
Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 
Tentang Administrasi 
Pendaftaran Wakaf Uang. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BAD AN WAKAF 
INDONESIATENTANGTATA 
CARA PEND AFT ARAN 
NAZHIR WAKAF UANG 
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BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk 

memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian 
harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu 
sesuai dengan kepentingannya guna keperluan 
ibadah dan/ a tau kesejahteraan umum 
menurut syariah. 

2. Wakaf U ang adalah wakaf beru pa uang dalam 
bentuk rupiah yang dapat dikelola secara 
produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf 
alaih. 

3. Nazhir adalah pihak yang menerima harta 
benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan 
dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. 

4. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya 
disingkat BWI adalah lembaga independen 
dalam pelaksanaan tugasnya untuk 
mengembangkan perwakafan di Indonesia. 

5. Hari adalah hari kerja. 

BABII 
PERSYARAT AN PEND AFT ARAN NAZHIR 

WAKAFUANG 

Pasal2 

(1) Calon Nazhir Wakaf Uang wajib mendaftarkan 
diri kepada BWI dan memenuhi persyaratan 
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Nazhir sesuai Undang-Undang Nornor 41 
Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan 
Pernerintah Nornor 42 Tahun 2006 Tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 41 
Tahun 2004 Tentang Wakaf. 

(2) Selain persyaratan sebagairnana dirnaksud 
pada ayat (1), calon Nazhir Wakaf Uang harus 
mernenuhi persyaratan lain sebagai berikut: 
a. rnemiliki kornpetensi dalam pengelolaan 

keuangan, rneliputi: 
1. pengetahuan di bidang keuangan syariah; 
2. kemarnpuan untuk melakukan pengelolaan 

keuangan;dan 
3. pengalarnan di bidang pengelolaan 

keuangan. 
b. rnerniliki kernarnpuan dan pengalarnan 

dalarn pemberdayaan ekonorni urnat; 
c. rnerniliki komitmen yang tinggi untuk 

mengembangkan Wakaf Uang; 
d. rnerniliki komitrnen yang tinggi terhadap 

pengernbangan operasional N azhir Wakaf 
Uang yang sehat, transparan dan akuntabel; 

e. memiliki dukungan kerja sarna dengan 
manajer investasi sebagaimana diatur dalarn 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 
tentang Pasar Modal; 

f. rnerniliki repu tasi keuangan dalam 
rnasyarakat, meliputi: 
1. tidak terrnasuk dalarn daftar kredit macet; 
2. tidak pernah melakukan perbuatan 

tercela atau dihukum karena terbukti 
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melakukan tindak pidana di bidang 
keuangan;dan 

3. tidak pernah dinyatakan pailit atau 
menjadi pengurus perusahaan yang 
dinyatakan bertanggung jawab atas 
kepailitian perusahaan. 

g. memiliki kekayaan yang terpisah dengan 
harta benda Wakaf untuk operasional 
Nazhir; 

h. memiliki rencana penghimpunan dan 
pengelolaan/ pengembangan Wakaf U ang; 

1. dapat bekerja sama dengan Lembaga 
Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang/ 
LKS-PWU; 

J· memiliki sertifikat Nazhir Wakaf Uang dari 
BWI. 

(3) Nazhir Wakaf Uang paling kurang memiliki 2 
(dua) orang anggota pelaksana dan 2 (dua) 
orang anggota pengawas. 

(4) Paling kurang separuh dari jumlah anggota 
Nazhir Wakaf Uang wajib memiliki 
kompetensi dan keahlian di bidang 
pengelolaan Wakaf Uang. 

Pasal3 

(1) Dalam rangka memberikan tanda bukti 
pendaftaran calon Nazhir Wakaf Uang, BWI 
melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan 
kebenaran dokumen, seperti: 
1. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 
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2. daftar riwayat hidup; 
3. struktur kepengurusan; 
4. legalitas organisasi atau badan hukum; 
5. surat keterangan domisili; 
6. rencana kerja penghimpunan dan 

pengelolaan/ pengembangan Wakaf U ang; 
7. rekomendasi dari Lembaga Keuangan 

Syariah Penerima Wakaf Uang/LKS-PWU; 
8. sertifikat Nazhir Wakaf Uang; 
9. surat pernyataan bersedia untuk diaudit 

oleh akuntan publik bermaterai cukup; dan 
10. surat pernyataan memenuhi persyaratan 

bermaterai cukup. 
(2) Untuk melengkapi dokumen sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), BWI melakukan 
wawancara terhadap calon Nazhir Wakaf 
Uang, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 
setelah dokumen diterima lengkap. 

Pasal4 

Nazhir Wakaf Uang yang terdaftar di BWI 
mendapatkan nomor registrasi sebagai bukti 
legalitas operasional. 

Himpunan Peraturan BWI 111 



BABIII 
PENUTUP 

PasalS 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan ini dengan penempatan
nya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggall April2010 

KETUA BADAN WAKAF INDONESIA, 

THOLHAH HASAN 

Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal12 Mei 2010 
MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI 
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

P A TRIA LIS AKBAR 

BERIT A NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 2010 NOMOR 240 
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PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA 
NOMOR 3 TAHUN 2010 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN 
WAKAF INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 
2008 TENTANG PERWAKILAN BADAN 

WAKAF INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA 

BADAN WAKAF INDONESIA, 

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan 
ketentuan Pasal 48 . Undang
Undang Nomor 41 Tahun 2004 
tentang Wakaf dan dalam rangka 
mendukung pelaksanaan tugas 
dan fungsi Badan Wakaf 
Indonesia serta untuk kelancaran, 
efisiensi dan optimalisasi 
pelaksanaan tugas Badan Wakaf 
Indonesia perlu ditetapkan 
Peraturan Badan Wakaf Indonesia 

Himpunan Peraturan BWI 113 



Mengingat 

Tentang Perwakilan Badan Wakaf 
Indonesia. 

1. Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 tentang Wakaf 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; 
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 
4459);2. Peraturan Pemerintah 
Nomor 42 Tahun 2006 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 2004 tentang 
Wakaf (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 105, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Nomor 4667);3. P e r a t u r a n 
Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 
Tahun 2007 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Badan Wakaf 
Indonesia. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan: PERATURANBADANWAKAF 
INDONESIA TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BAD AN WAKAF 
INDONESIA NOMOR 2 
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T AHUN 2008 TENT AN G 
PERWAKILAN BADAN 
WAKAF INDONESIA 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan 
Wakaf Indoensia Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Perwakilan Badan Wakaf Indoensia diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal6 

(1) Perwakilan BWI Provinsi dan/ a tau Perwakilan 
BWI Kabupaten/Kota terdiri atas Dewan 
Pertimbangan dan Badan Pelaksana. 

(2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan unsur pengawas 
pelaksanaan tugas Perwakilan BWI. 

(3) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas 
Perwakilan BWI. 

(4) Keanggotaan Perwakilan BWI Provinsi paling 
banyak 14 (empat belas) orang dan Jumlah 
Keanggotaan Perwakilan BWI Kabupaten/ 
Kota paling banyak 12 (dua belas) orang. 
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2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal7 

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota 
Perwakilan BWI, setiap calon anggota harus 
memenuhi persyaratan: 
a. warga negara Indonesia; 
b. beragama Islam; 
c. dewasa; 
d. amanah; 
e. mampu secara jasmani dan rohani; 
f. tidak terhalang melakukan perbuatan 

hukum; 
g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/ 

atau pengalaman di bidang perwakafan 
dan/ a tau ekonomi, khususnya di bidang 
ekonomi syariah; dan 

h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk 
mengembangkan perwakafan nasional. 

(2) Dalam hal dibutuhkan keahlian khusus, selain 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1 ), cal on anggota Perwakilan BWI harus 
memiliki keahlian di bidang hukum, 
pengelolaan keuangan, investasi, dan 
kewirausahaan. 
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(3) Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal9 

Keanggotaan Perwakilan BWI berhenti atau 
diberhentikan karena: 
a. berakhir masa jabatan sebagai anggota; 
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; 
c. meninggal dunia; 
d. bertempat tinggal tetap di luar wilayah 

Republik Indonesia; 
e. tidak mampu lagi melakukan tugas secara 

terus-menerus selama 6 (enam) bulan; atau 
f. dipidana karena perbuatan pidana berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap. 
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Pasal II 
Peraturan Badan W akaf Indonesia ini berlaku sejak 
tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah
kan pengundangan Peraturan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal13 April2010 
KETUA BADAN WAKAF INDONESIA, 

THOLHAH HASAN 

Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal12 Mei 2010 
MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI 
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

PATRIALIS AKBAR 

BERIT A NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 2010 NOMOR 241 
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PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA 
NOMOR 4 TAHUN 2010 

TENTANG 
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN 
HART A BENDA WAKAF 

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA 

BAD AN WAKAF INDONESIA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan 
pengelolaan dan pengembangan 
harta benda wakaf sesuai 
ketentuan Pasal 48 Peraturan 
Pemerintah Nom or 42 Tahun 2006 
tentang Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 41 Tahun 2004 
tentang Wakaf perlu menetapkan 
Peraturan Badan W aka£ Indonesia 
tentang Pedoman Pengelolaan 
dan Pengembangan Harta Benda 
Wakaf. 
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 tentang Wakaf 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 
159; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Nomor 4459); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 
Tahun 2006 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 tentang Wakaf 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 
105; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Nomor 4667); 

3. Peraturan Menteri Agama 
Republik Indonesia Nomor 4 
Tahun 2009 tentang 
Administrasi Pendaftaran 
WakafUang. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan: PERATURAN BADANWAKAF 
INDONESIA TENTANG 
PEDOMAN PENGELOLAAN 
DAN PENGEMBANGAN 
HARTA BENDA WAKAF 

120 Himpunan Peraturan BWI 



BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia ini yang 
dimaksud dengan : 
1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk 

memisahkan dan/ a tau menyerahkan sebagian 
harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu 
sesuai dengan kepentingannya guna keperluan 
ibadah dan/ a tau kesejahteraan urn urn 
menurut syariah. 

2. lkrar Wakaf adalah pernyataan kehendak 
wakif yang diucapkan secara lisan dan/ a tau 
tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan 
harta benda miliknya. 

3. Nazhir adalah pihak yang menerima harta 
benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan 
dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. 

4. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang 
memiliki daya tahan lama dan/ a tau manfaat 
jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi 
menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. 

5. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda 
Wakaf adalah proses memproduktifkan harta 
benda wakaf baik dilakukan oleh Nazhir 
sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain 
untuk mencapai tujuan wakaf. 

6. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya 
disingkat BWI, adalah lembaga independen 
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dalam pelaksanaan tugasnya untuk 
mengembangkan perwakafan di Indonesia. 

7. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya 
disingkat LKS, adalah badan hukum Indonesia 
yang bergerak di bidang keuangan syariah. 

8. LKS-PWU adalah LKS yang secara resmi 
ditetapkan oleh Menteri sebagai Lembaga 
Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. 

9. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah dan 
Unit Usaha Syariah dari Bank Umum 
Konvensional serta Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah. 

BABII 
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN 

HART A BENDA WAKAF 

Pasal2 

(1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan 
harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi 
dan peruntukannya. 

(2) Dalam mengelola harta benda wakaf Nazhir 
dapat bekerja sama dengan pihak lain. 

(3) Dalam mengelola dan mengembangkan harta 
benda wakaf, Nazhir mendapatkan imbalan 
dari hasil bersih atas pengelolaan dan 
pengembangan harta benda wakaf yang 
besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh 
persera tus). 
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(4) Ketentuan lebih lanjut tentang remunerasi 
Nazhir akan diatur dalam peraturan BWI 
tersendiri. 

Pasal3 

(1) Pengelolaan dan pengembangan harta bend a 
wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sesuai 
dengan prinsip syariah dan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda 
wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan secara produktif. 

(3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan 
harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat 
(1) diperlukan penjamin, maka digunakan 
lembaga penjamin syariah. 

Pasal4 

(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta 
benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan 
perubahan peruntukan harta benda wakaf 
kecuali atas dasar izin tertulis dari BWI. 

(2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
hanya dapat diberikan apabila harta benda 
wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan 
sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan 
dalam ikrar wakaf. 
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PasalS 

(1) BWI berhak melakukan pemberhentian dan 
penggantian Nazhir apabila Nazhir tidak 
melaksanakan tugasnya dan/ a tau melanggar 
ketentuan larangan dalam pengelolaan dan 
pengembangan harta benda wakaf sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh BWI setelah terlebih dahulu 
diadakan audit komprehensif oleh pihak 
independen yang ditunjuk BWI. · 

(3) Sebelum BWI mengeluarkan keputusan 
pemberhentian dan penggantian Nazhir, 
Nazhir diberi hak untuk membela diri baik 
lisan maupun tertulis, langsung atau tidak 
langsung. 

(4) Apabila Nazhir tidak terbukti melakukan 
kesalahan, BWI mengembalikan haknya 
sebagai Nazhir. 

(5) Pengelolaan dan pengembangan harta benda 
wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena 
pemberhentian dan penggantian Nazhir, 
dilakukan dengan tetap memperhatikan 
peruntukan harta benda wakaf yang 
ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf. 
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Pasal6 

BWI melakukan pengelolaan dan pengembangan 
harta benda wakaf dari perorangan warga negara 
asing, organisasi dan badan hukum asing yang 
berskala nasional atau internasional, dan harta 
benda wakaf terlantar. 

BAB III 
PENGELOLAN DAN PENGEMBANGAN 

WAKAFUANG 

Pasal7 

(1) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang 
hanya dapat dilakukan melalui investasi pada 
produk-produk LKS dan/ a tau instrumen 
keuangan syariah. 

(2) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang 
untuk jangka waktu tertentu, Nazhir hanya 
dapat melakukan pengelolaan dan 
pengembangan di LKS-PWU dimaksud. 

(3) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang 
pada bank syariah yang telah dijamin oleh 
lembaga penjamin simpanan. 

( 4) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang 
dapat dilakukan dalam bentuk investasi di luar 
produk-produk LKS atas persetujuan dari BWI. 

(5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) diberikan setelah terlebih dahulu BWI 
melakukan kajian atas kelayakan investasi 
dimaksud. 
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(6) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang 
dalam bentuk investasi selain pada bank 
syariah harus diasuransikan pada asuransi 
syariah. 

(7) Sebaran investasi harta dalam bentuk wakaf 
uang (portofolio wakaf uang) dapat dilakukan 
dengan ketentuan 60 % (enam puluh 
perseratus) investasi dalam instrumen LKS dan 
40% (empat puluh perseratus) di luar LKS. 

BABIV 
PENYALURAN MANFAAT HASIL 

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN 
HART A BENDA WAKAF 

Bagian Pertama 

Umum 

Pasal8 

(1) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan 
pengembangan harta bend a wakaf harus sesuai 
dengan peruntukannya. 

(2) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan 
pengembangan harta benda wakaf dapat 
dilakukan secara langsung dan tidak langsung. 

(3) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan 
pengembangan harta benda wakaf secara 
langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
adalah program pembinaan dan 
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pemberdayaan masyarakat yang secara 
langsung dikelola oleh Nazhir. 

(4) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan 
pengembangan harta benda wakaf secara tidak 
langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
adalah program pembinaan dan 
pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan 
dengan lembaga pemberdayaan lain yang 
memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan 
profesional. 

Bagian Kedua 

Penyaluran Manfaat Hasil Pengelolaan dan 
Pengembangan Harta Benda Wakaf Secara 

Langsung 

Pasal9 

(1) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan 
pengembangan harta benda wakaf secara 
langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal8 
ayat (2) dapat dilakukan apabila memenuhi 
persyaratan: 
a. program pembinaan dan pemberdayaan 

masyarakat dijalankan sesuai dengan 
syariah dan peraturan perundang
undangan; 

b. tepat sasaran; 
c. berdampak pada pengurangan kemiskinan 

dan membuka lapangan pekerjaan; 
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d. program berkesinambungan dan 
mendorong kemandirian masyarakat. 

(2) Program pembinaan dan pemberdayaan 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a an tara lain: 
1. program sosial dan umum berupa 

pembangunan fasilitas umum antara lain 
jembatan, jalan mandi cuci kakus umum dan 
masjid; 

2. program pendidikan berupa pendirian sekolah 
dengan biaya murah untuk masyarakat tidak 
mampu dan pelatihan keterampilan; 

3. program kesehatan berupa bantuan 
pengobatan bagi masyarakat miskin dan 
penyuluhan ibu hamil dan menyusui; 

4. program ekonomi berupa pembinaan dan 
bantuan modal usaha mikro, penataan pasar 
tradisional dan pengembangan usaha 
pertanian dalam arti luas; 

5. program dakwah berupa penyediaan da'i dan 
mubaligh, bantuan guru, bantuan bagi imam 
dan marbot masjid. 

Bagian Ketiga 
Penyaluran Manfaat Hasil Pengelolaan dan 
Pengembangan Harta Benda Wakaf Secara 

Tidak Langsung 

PasallO 

(1) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan 
pengembangan Harta Benda Wakaf secara 
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tidak langsung dapat dilakukan melalui 
lembaga: 
a. lembaga pengelola zakat; 
b. baitul mal wa tamwil 
c. lembaga kemanusiaan nasional; 
d. lembaga pemberdayaan masyarakat 

nasional; 
e. y a yasan/ perk urn pulan/ organisasi 

kemasyarakatan; 
f. lembaga lain baik berskala nasional maupun 

internasional yang melaksanakan program 
pembinaan dan pemberdayaan masyarakat 
sesuai dengan syariah dan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: 
a. Memiliki kelengkapan legal formal 

lembaga/ yayasan/ perkumpulan/ 
organisasi kemasyarakatan sesuai peraturan 
perundang-undangan; 

b. paling kurang telah beroperasi selama 2 
(dua) tahun; 

c. memiliki pengurus yang tidak tercela; 
d. menyertakan laporan audit independen 

dalam 2 (dua) tahun terakhir; 
e. memiliki program yang jelas dan 

memberikan dampak positif. 
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BABV 
PENUTUP 

Pasalll 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan 1m dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia. 
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