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ABSTRAK
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Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
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Wakaf mempunyai peranan dalam pranata keagamaan dalam Islam sebagai
salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi
umat, sebagaimana zakat yang apabila dikelola oleh naz}ir secara baik dan
produktif dapat dimanfaatkan untuk menyejahterakan masyarakat. Itu berarti
wakaf dapat menjadi sumber pendanaan bagi umat Islam untuk mengembangkan
pendidikan, sosial, keagamaan, maupun ekonomi. Salah satu naz}ir organisasi yang
mengelola dan mengembangkan wakaf adalah Muhammadiyah. Di Indonesia,
regulasi berkaitan dengan wakaf terdapat dalam Undang-Undang No. 41 Tahun
2004 Tentang Wakaf. Sedangkan tugas Naz{ir dalam pasal 10 menyebutkan:
Naz{ir mempunyai tugas: a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; b.
mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi,
dan peruntukannya; c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d.
melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Tinjauan
UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap tugas Naz{ir organisasi dalam
melakukan pengadministrasian harta benda wakaf di Pimpinan Cabang
Muhammadiyah Jetis?; (2)Bagaimana Tinjauan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang
Wakaf Terhadap tugas Naz{ir organisasi dalam mengelola dan mengembangkan
harta benda wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis?; (3) Bagaimana
Tinjauan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap tugas Naz{ir
organisasi dalam melaporkan harta benda wakaf di Pimpinan Cabang
Muhammadiyah Jetis?.
Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian
lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan dalam teknik
pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode
observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) naz}ir dari Pimpinan
Cabang Muhammadiyah Jetis sebagai naz}ir organisasi dalam menjalankan untuk
mengadministrasi harta benda wakaf telah sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf. 2) Tugas kedua untuk pengelolaan dan pengembangan harta
benda wakaf juga sudah dilakukan sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang
Wakaf, 3) sedangkan tugas naz}ir dalam hal pelaporan harta benda wakaf masih
belum sesuai dengan Undang-undang Wakaf, karena pelaporan hanya dilakukan
dikalangan intenal persyarikatan yaitu Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Ponorogo.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Wakaf mempunyai peran penting sebagai salah satu instrumen dalam
pemberdayaan ekonomi umat. Dalam sejarahnya, wakaf telah memerankan
peranan penting dalam mengembangkan kehidupan sosial, ekonomi, dan
budaya masyarakat.1 Namun dalam perjalanannya wakaf yang memiliki
fungsi untuk menyejahterakan masyarakat masih belum berjalan
maksimal, tidak terkecuali di Indonesia yang mayoritas penduduknya
adalah beragama Islam. Wakaf juga mempunyai peranan dalam pranata
keagamaan dalam Islam sebagai salah satu upaya untuk mengentaskan
kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat, sebagaimana zakat yang
apabila dikelola secara baik dan produktif dapat dimanfaatkan untuk
menyejahterakan masyarakat. Itu berarti wakaf dapat menjadi sumber
pendanaan bagi umat Islam untuk mengembangkan pendidikan, sosial,
keagamaan, maupun ekonomi.
Anjuran wakaf juga telah disyariatkan pada massa Nabi Muhammad
Saw. Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah Saw pernah bersabda
:2

1
2

Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Xi.
Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul Maram (Koleksi Hadist-Hadist Hukum),

Cet.Ke-1 (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 365-366.
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ٍ  اِذا مات ابن ادم انقطع إال من: عن ايب هريرة هللا تعا يل عنه
ٍ ثألث
صدقة جا
ٍ  أو عل ٍم ينتفع به أو و,ر ٍية
} { رواه مسلم.لد صا ٍحل يدعوله
Artinya :
“Dari Abu Hurairrah r.a bahwasanya Rasulullah Saw, pernah berkata :
“apabila anak Adam meninggal maka terputuslah amalannya kecuali tiga
perkara, yaitu : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh
yang
mendoakan
kedua
orang
tua””
(H.R.
Muslim)
3

wakaf berasal dari kata kerja waqafa. Kata waqaf adalah sinonim
atau identik dengan kata-kata habs yang berarti menahan. Dengan
demikian , kata waqaf dapat diartikan dengan berhenti dan menghentikan.
Menurut Adjag al-Alabiji, kata waqaf berasal dari kata waqafa (fi’il
madhi), yaqifu (fi’il mudhari’), waqfan (isim masdhar) yang berarti
berhenti atau berdiri . Sedangkan menurut ilmu fiqh kata waqaf dapat
diartikan dengan menahan, menghentikan, atau mengekang.4 Menurut
Kompilasi Hukum Islam Buku III juga menjelaskan tentang wakaf, wakaf
adalah perbuatan hukum orang atau badan hukum yang memisahkan
sebagian dari harta benda miliknya dan membaginya untuk selamanya
guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya yang sesuai

3

Wahbah Az-Zuaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema
Insani, 2011), 273.
4
Siah Khosyi’ah, Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di
Indonesia (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2010), 15.
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dengan ajaran agama Islam.5 Sedangkan menurut UU No.41 Tahun 2004
tentang wakaf pasal

1 (ayat) 1 menjelaskan wakaf adalah perbuatan

hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda
miliknya untuk dimanfaatkan selamanya ataupun dalam jangka waktu
tertentu sesuai dengan kepentingannya guna menjadi tempat ibadah atau
kesejahteraan umum menurut syariah.6
Dalam harta benda wakaf pengelolaan dilakukan oleh seorang Naz{ir
yang kemudian wakaf di pelihara, di kelola, dan di kembangkan oleh
seorang Naz{ir

yang mendapatkan kepercayaan dari pewakif.7 Naz{ir

yang bertugas sebagai pemelihara dan pengurusan wakaf, mempunyai
kedudukan penting yang dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya
wakaf bagi mauquf alaih8 sangat bergantung kepada Naz{ir

wakaf

tersebut.9 Kata Naz{ir secara etimologi berasal dari kata kerja nazinayandzaru yang berarti menjaga dan mengurus.10 Menurut ilmu fiqh, yang
dimaksud dengan Naz{ir adalah orang yang diserahi kekuasaan dan
kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta benda wakaf. Sedangkan
Menurut UU NO.41 Tahun 2004 tentang wakaf yang dimaksud dengan

5

Pasal 251 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Buku III

6

Pasal 1 ayat (1) UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

7

Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia ( Jakarta: PT. RAJA GRAFINDO PERSADA,

2000), 498.
8

Mauquf Alaih : Orang Yang Menerima/Merasakan Manfaat Wakaf

9

Farida Prihatini, Hukum Islam Zakat Dan Wakaf Teori Dan Praktek Di Indonesia, Cet.Ke-1

(Jakarta: FHUI, 2005), 117.
10

Taufiq Hammami, Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional (Jakarta:

Tatanusa, 2003), 97.
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Naz{ir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari pewakif untuk
dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.11
Menurut Sherafat Ali Hashmi, Direktur Institut Administrasi
Business Universitas Karachi, manajemen lembaga wakaf yang ideal
menyerupai manajemen perusahaan (Corporate Management). Dalam
pengelolaan wakaf, peran kunci terletak pada eksistensi naz{ir , tim kerja
yang solid untuk memaksimalkan hasil wakaf yang diharapkan. Jika wakaf
dikelola secara profesional, wakaf akan menjadi institusi keislaman yang
potensial.12
Pengelolaan wakaf pernah mencapai puncak kejayaan khususnya
pada abad ke 8 dan 9 H. Pada saat itu wakaf meliputi berbagai benda,
seperti masjid, sekolah, tanah pertanian, toko, kebun, pabrik roti,
bangunan kantor, gedung pertemuan dan perniagaan, bazar dan pasar,
tempat pemandian dan sumur, dan benda lain yang bermanfaat bagi
manusia. Kebiasaan berwakaf ini dilanjutkan sampai sekarang di berbagai
negara sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga sepanjang sejarah
Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembang kegiatan
sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam melalui wakaf telah
memfasilitasi sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang

11

Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

12

Ibid., 1.
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memadai dan mereka dapat melakukan berbagai kegiatan penelitian dan
menyelesaikan studi mereka. 13
Di beberapa negara seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki,
wakaf selain berupa sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan juga
berupa tanah pertanian, perkebunan, uang, saham, real estate dan lain-lain
yang semuanya dikelola secara produktif.14
Begitu pula di Indonesia, berdasarkan data dari Kementerian Agama,
Jumlah tanah Wakaf mencapai 372.3338 lokasi dengan

Luas Tanah

Wakaf 50.200,51 Ha.15 Hal ini bisa menjadi potensi sekaligus tantangan
dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia.
Dalam sejarahnya, menurut sebagian ulama, yang pertama kali
melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khattab. Pendapat ini
berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar ra,

ِ ضا فأتى النَِِّب ف قال أصبت أر ا
ُّ ب م ااال ق
ط أنْفس
أصاب عُم ُر ِِبْيَب أ ْر ا
َّ
ْ ُْ
ْ ضا َلْ أُص
ِ
ِ
ِ
 ف تصدَّق عُم ُر, صلها وتص َّدقْت ِِبا
ْ مْنهُ فكْيف َتْ ُم ُرِِن بِه قال إِ ْن شْئت حبَّ ْست أ
ِ الرق
ِ  ِِف الْ ُفقر ِاء والْ ُق ْرَب و, ث
اب وِِف سبِ ِيل
ُ ب وال يُور
ْ  أنَّهُ ال يُباعُ أ,
ُ صلُها وال يُوه

13

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf (Jakarta: Depag RI,

2007), 91.
14

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, Perkembangan

Pengelolaan Wakaf Di Indonesia (Jakarta: Depag RI, 2006,) 92.
15

Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama RI, dalam http://siwiak.kemenag.go.id,

(Diakses pada taggal 3 Desember 2019, jam 07.45).
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ِ  ال جناح على من ولِي ها أ ْن َيْ ُكل ِمْن ها ِِبلْمعر, السبِ ِيل
ِ اَّللِ والضَّْي
وف أ ْو
َّ
َّ ف وابْ ِن
ْ
ُ
ُْ
16 ِ ِ ٍ ِ
يُطْعِم ص ِدي اقا غ ْْي ُمتمول فيه
Diriwayatkan bahwa Umar mendapatkan tanah di Khaibar, kemudian
dia bertanya, “Wahai Rasulullah, aku mendapatkan tanah di Khaibar. Aku
belum pernah sama sekali mendapatkan harta sebaik ini, apa yang engkau
perintahkan kepadaku?” Rasulullah Saw bersabda, “Jika kau ingin, kau
bisa menahan (mewakafkan) tanah itu dan menyedekahkan hasil dari tanah
itu.” Maka Umar menyedekahkan penghasilan dari tanah tersebut-dengan
syarat ia tidak akan dijual, tidak dihibahkan, tidak pula diwariskan.
Sedekat itu diberikan kepada orang-orang fakir, sanak kerabat, budak
belian, tamu dan musafir. Orang yang mengawasi tanmah tersebut tidak
apa-apa makan dari hasil tanah itu dengan pertimbangan yang bijak,
memberi makan dari hasil itu kepada orang lain, tanpa menyimpannya.
(HR. Jamaah)
Dalam Pandangan Syafi’i Antonio, ketika memberikan kata
pengantarnya atas buku yang ditulis oleh Achmad Djunaidi dan Thobieb
Al-Asyhar, dia membagi tiga periode besar perkembangan wakaf di
Indonesia, yaitu:
1.

Periode Tradisional
Dalam periode ini, wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran
murni yang dikategorikan dalam ibadah mahdhah (pokok), yaitu
hampir semua benda-benda wakaf diperuntukkan untuk kepentingan
pembangunan fisik, seperti masjid, mushola, pesantren, yayasan dan
sebagainya. Sehingga keberadaan wakaf belum memberikan

16

Wahbah Az-Zuaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema

Insani, 2011), 271-272.
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kontribusi sosial yang lebih luas, karena hanya untuk kepentingan
yang bersifat konsumtif.
2.

Periode Semi-Profesional
Periode semi-profesional adalah masa dimana pengelolaan
wakaf secara umum sama dengan periode tradisional, namun pada
masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf
secara produktif, meskipun belum maksimal. Pola semacam ini telah
dilakukan oleh pondok modern As-Salam Gontor Ponorogo, yayasan
wakaf Sultan Agung Semarang yang secara khusus mengembangkan
wakaf untuk kesehatan dan pendidikan, yayasan wakaf Paramadina
yang memberdayakan wakaf dengan pola pengkajian dan penelitian
secara intensif terhadap pengembangan acara pemikiran Islam
modern.

3.

Periode Profesional
Periode ini adalah sebuah kondisi, dimana wakaf mempunya
kekuatan

ekonomi

umat

mulai

diperhatikan,

dilirik

untuk

diberdayakan secara profesional/produktif. Keprofesionalan yang
dilakukan meliputi aspek: Manajemen Sumber Daya Manusia Ke-

Naz{ir -an, Pola Mitra Usaha, bentuk benda wakaf bergerak seperti
uang, saham dan surat berharga lainnya. Bahkan political wills
pemerintah secara penuh dan nyata, salah satu bentuknya adalah
lahirnya undang-undang wakaf.17

17

Ibid., 60-64.

8

Di Indonesia, regulasi berkaitan dengan wakaf terdapat dalam
Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam undangundang ini terdapat berbagai aturan dan penjelasan tentang wakaf, salah
satunya adalah tentang Naz{ir . Pasal 9 UU No.41 Tahun 2004
menyebutkan: Naz{ir meliputi; a. Perseorangan, b. Organisasi, c. Badan
Hukum. Sedangkan tugas Naz{ir

dalam pasal 10 menyebutkan: Naz{ir

mempunyai tugas: a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
b.

mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan

tujuan, fungsi, dan peruntukannya; c. mengawasi dan melindungi harta
benda wakaf; d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf
Indonesia.
Salah satu organisasi yang dapat menjadi Naz{ir

adalah

Muhammadiyah. Di Ponorogo, khususnya di Kecamatan Jetis terdapat
Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis yang memiliki harta benda wakaf
yang mereka kelola. Berdasakan data yang penulis dapatkan, Pimpinan
Cabang Muhammadiyah Jetis memiliki 52 aset harta benda wakaf yang
berupa tanah, baik itu berupa tanah pekarangan maupun tanah persawahan.
Namun sayangnya, dari total 52 tanah wakaf tersebut, terdapat 33 tanah
wakaf yang sudah sertifikat, 9 tanah wakaf yang masih dalam proses
pensertifikatan, dan 10 yang belum diserifikatkan18.

18

Lihat Data Tanah Wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis

9

Berdasarkan wawancara awal dengan Bapak Chusnul Hadi selaku
Ketua PCM Jetis Periode 2005-2015 mengatakan bahwa terkait
administrasi wakaf sebagian besar tanah sudah disertifikatkan, adapun
sebagian yang lain masih dalam proses pensertifikatan. Hal tersebut terjadi
karena adanya kendala berupa pemecahan tanah wakaf yang masih
berstatus miliki banyak orang dan orang-orang tersebut berdomisili diluar
kota.19 Kemudian terkait pengelolaan tanah wakaf masih ada beberapa
tanah wakaf yang belum termanfaatkan diantaranya karena wakaf tersebut
berupa tanah kering dan bangunan yang rusak, serta terkendalanya dengan
biaya. Dan dalam pelaporan wakaf, PCM Jetis hanya melaporkan wakaf
kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo.20 Selain itu dalam
pengelolaan maupun pengembangan tanah wakaf di Pimpinan Cabang
Muhammadiyah Jetis yang menjadi naz{ir saat ini adalah dari unsur ketua
umum, sekretaris, dan bendahara Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis,
sedangkan yang mengelola tanah-tanah tersebut adalah dari unsur
Pimpinan Cabang Jetis dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah di Desa
tanah itu berada, Takmir Masjid, maupun Lembaga Pendidikan yang
berdiri diatas tanah wakaf tersebut.
Berawal dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk
membahas lebih rinci berkaitan dengan administrasi, pengelolaan dan
pelaporan tanah wakaf di lingkungan Pimpinan Cabang Muhammadiyah
19

Chusnul Hadi, Wawancara, Ponorogo, 12 Maret 2020, (Lihat transkip 01/01-W/12-03-2020.

20

Chusnul Hadi, Wawancara, Ponorogo, 12 Maret 2020, (Lihat transkip 02/01-W/12-03-2020.
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Jetis yang berada di Kecamatan Jetis dengan judul “Tinjauan UU No. 41
Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tugas Naz{ir

Organisasi

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis Ponorogo”

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana

Tinjauan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Terhadap tugas Naz{ir organisasi dalam melakukan pengadministrasian
harta benda wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis?
2. Bagaimana
Terhadap

Tinjauan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
tugas

mengembangkan

Naz{ir
harta

organisasi
benda

dalam

wakaf

di

mengelola
Pimpinan

dan

Cabang

Muhammadiyah Jetis?
3. Bagaimana

Tinjauan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Terhadap tugas Naz{ir organisasi dalam melaporkan harta benda wakaf
di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk menjelaskan tugas Naz{ir organisasi Pimpinan Cabang
Muhammadiyah Jetis berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang
Wakaf dalam mengurus pengadministrasian harta benda wakaf
sehingga dapat dijadikan pedoman/rujukan oleh Naz{ir
lainya dalam menjalankan tugas administrasi.

organisasi

11

2. Untuk menjelaskan tugas Naz{ir organisasi Pimpinan Cabang
Muhammadiyah Jetis berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang
Wakaf dalam mengurus pengelolaan dan pengembangan harta benda
wakaf sehingga dapat dijadikan rujukan oleh Naz{ir

lainya dalam

mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
3. Untuk menjelaskan tugas Naz{ir organisasi Pimpinan Cabang
Muhammadiyah Jetis berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang
Wakaf dalam mengurus pelaporan harta benda wakaf sehingga dapat
dijadikan pedoman oleh Naz{ir lainya dalam melaporkan harta benda
wakaf.

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
1. Manfaat Teoritis
a) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangsih pengetahuan dibidang wakaf terkait administrasi dan
pengelolaan harta benda wakaf.
b) Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi
maupun praktisi.
c) Menyadarkan

masyarakat

akan

pentingnya

wakaf

serta

pengadministrasian dan pengelolaan tanah wakaf.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi data
untuk penelitian yang lainnya yang dapat memberikan sumbangsih

12

pemikiran terhadap pendidikan serta menjadi pedoman dalam
mengurus administrasi maupun pengelolaan harta benda wakaf.

E. Telaah Pustaka
Telaah Pustaka adalah deskripsi singkat mengenai kajian atau
penelitian yang terdahulu (sudah pernah dilakukan) tentang masalah yang
akan diteliti, sehingga terlihat

bahwa penelitian/kajian yang akan

dilakukan bukan merupakan pengulangan maupun duplikasi dari
kajian/penelitian yang telah ada. Dalam hal ini penulis menemukan
beberapa penelitian ilmiah yang berkaitan dengan Naz{ir wakaf, namun
tidak ada yang membahas tentang status, tugas, maupun fungsi Naz{ir
dalam organisasi Muhammadiyah yang mengelola banyak tanah wakaf.
Penulis hanya menemukan penelitian yang terfokus pada Naz{ir
perseorangan maupun Naz{ir

organisasi dalam satu lembaga yang

berkaitan dengan tata kelola wakaf. Adapun beberapa penelitian yang
dimaksud di antaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Thoriq, dengan judul Strategi

Naz{ir Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus Di Pondok Pesantren
Roudlotuzzahidin Tegalarum, Kunden, Karanganom, Klaten). Skripsi
ini mengkaji tentang bagaimana strategi Naz{ir untuk mengelola tanah

13

wakaf jika tanah wakaf tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan ikrar
wakaf serta bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam
terhadap pergantian peruntukan harta benda wakaf jika tidak sesuai
dengan ikrar wakaf.21 Penelitian ini terfokus pada strategi Naz{ir dalam
pengelolaan wakaf dengan melakukan perubahan peruntukan karena sudah
tidak sesuai dengan tujuan wakif yaitu yang seharusnya digunakan sebagai
pondok pesantren dan saat ini dijadikan sebagai ruang kelas di Madrasah
Ibtidaiyah (MI) Roudlotuzzahidin. Perubahan tersebut dilakukan agar
harta benda wakaf tersebut tidak terbengkalai dan memberikan manfaat
pada orang banyak.22 Jenis penelitian ini merupakan studi lapangan (field
research) dan yang didukung dengan studi pustaka (library research),
artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta
di lapangan, dan sumber pendukungnya yang berasal dari teks, atau bukubuku yang memuat segala sesuatu yang berhubungan dengan topik
pembahasan skripsi ini. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah
Pertama bahwa Naz{ir

melakukan perubahan peruntukan terhadap

bangunan bekas pondok pesantren dirubah menjadi ruang kelas untuk
belajar bagi siswa/siswi Madrasah Ibtidaiyah (MI) Roudlotuzzahidin,
dengan dilakukannya perubahan peruntukan diharapkan memberikan
manfaat kepada orang banyak dan harta benda

21

wakaf

tersebut

agar

Muhammad Thoriq, Strategi Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus Di Pondok

Pesantren Roudlotuzzahidin Tegalarum, Kunden, Karanganom, Klaten), Skripsi (Surakarta: IAIN
Surakarta, 2017), 4.
22

Ibid., xvii.
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tidak

hanya

terbengkalai/tidak digunakan setelah tidak sesuai dengan

tujuan wakaf. Kedua bahwa Hukum Islam dan Hukum Positif yang
mengatur tentang perwakafan, terutama tentang perubahan peruntukan
yaitu melarang melakukan adanya perubahan peruntukan. Namun ada
pengecualian, jika harta benda tersebut sudah tidak digunakan lagi sesuai
dengan tujuan wakaf, maka diperbolehkan untuk mengubah peruntukan
dengan tujuan agar harta benda wakaf tersebut memberikan manfaat
kepada banyak orang.23
Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis
lakukan terletak pada skripsi ini pengelolaan strategi Naz{ir

dalam

mengelola harta wakaf dan perubahan peruntukan harta benda wakaf yang
dilakukan oleh Naz{ir perseorangan. Sedangkan penelitian penulis lebih
terfokus pada pengelolaan berupa administrasi dan pengelolaan yang
ditinjau menurut perundang-undangan tentang wakaf terhadap Naz{ir
organisasi.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zainul Arifin, dengan judul
Pengelolaan Harta Wakaf Di Masjid Al-Basyariyah Desa Sewulan
Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Perspektif UndangUndang No. 41 Tahun 2004. Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana
pengelolaan dan pemberdayaan aset wakaf di Masjid Al-Basyariyah desa
Sewulan kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun perspektif UU no. 41

23

Ibid., 87.
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tahun 2004 dan bagaimana sistem pengawasan dan pertanggungjawaban
dalam mengelola wakaf di Masjid Al-Basyariyah desa Sewulan kecamatan
Dagangan Kabupaten Madiun perspektif UU no. 41 tahun 2004.24 Dalam
penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah

penelitian field

research (penelitian lapangan) yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan
guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas yaitu bagaimana
pengelolaan harta wakaf di Masjid Al-Basyariyah Desa Sewulan
Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dalam perspektif UU no. 41
tahun 2004. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama,
pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di masjid al-Basyariyah Desa
Sewulan kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun perspektif undangundang nomor 41 tahun 2004 belum dilaksanakan oleh para Naz{ir secara
maksimal. Sedangkan untuk bentuk pengelolaan dan pemberdayaannya
masih terhitung tradisional-konsumtif (belum dikelola secara produktif
dan profesional)

sehingga belum sesuai dengan peraturan yang telah

diamanatkan dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004, karena masih
dikelola

dengan

apa

adanya.

Kedua,

sistem

pengawasan

dan

pertanggungjawaban dalam mengelola harta wakaf di masjid alBasyariyah desa Sewulan kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun
perspektif undang-undang nomor 41 tahun 2004 dikategorikan baik,
dilakukan secara mandiri oleh para Naz{ir tanpa adanya campur tangan
24

Muhammad Zainul Arifin, Pengelolaan Harta Wakaf Di Masjid Al-Basyariyah Desa

Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun
2004, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 8.
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dan keterlibatan dari pemerintah, namun belum sesuai aturan yang dibuat
oleh pemerintah sesuai UU yang berlaku, karena belum adanya
pendampingan secara langsung untuk proses pelaksanaan kegiatan dalam
mengelola dan memberdayakan harta wakaf baik dari segi pengawasannya
maupun pertanggungjawabannya kepada pemerintah.25
Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis lakukan
adalah skripsi ini membahas mengenai pengelolaan dan pemberdayaan
aset wakaf serta sistem pengawasan dan pertanggungjawaban dalam
mengelola wakaf di Masjid Al-Basyariyah desa Sewulan kecamatan
Dagangan Kabupaten Madiun perspektif UU no. 41 tahun 2004.
Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan lebih terfokus pada
administrasi dan pengelolaan harta benda wakaf yang dikelola oleh Naz{ir
organisasi Muhammadiyah Jetis.

Skripsi yang ditulis oleh Moh Taufiq Hidayat, dengan judul
Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Terhadap Eksistensi Naz{ir Perseorangan Di Desa Krebet Kecamatan
Jambon Kabupaten Ponorogo. Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana
tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap
status naz{ir perseorangan di Desa Krebet, Kecamatan Jambon, Kabupaten
Ponorogo dan bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004
Tentang Wakaf terhadap tugas dan fungsi Naz{ir perseorangan di Desa

25

Ibid., 81-82.
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Krebet, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo.26 Penelitian ini
merupakan penelitian lapangan (field research), penelitian ini mengambil
data primer dari lapangan yang dikaji secara ilmiah, kemudian disertai
analisa dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang
dikumpulkan. Berdasarkan jenis data yang akan peneliti gunakan, peneliti
menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun kesimpulan dari hasil
penelitian adalah pertama Syarat Naz{ir

perseorangan di Desa Krebet

sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang
Wakaf, yakni: Warga Negara Indonesia, Islam, dewasa, amanah, tidak
terhalang melakukan perbuatan hukum, serta mampu secara jasmani dan
rohani. Naz{ir

perseorangan di Desa Krebet yang dibentuk secara

struktural dan terdiri lebih dari tiga orang juga telah sesuai dengan
ketentuan pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang
Wakaf. Di Desa Krebet belum ada Naz{ir perseorangan yang terdaftar di
Badan Wakaf Indonesia, sehingga Naz{ir perseorangan di Desa Krebet
tidak mendapatkan pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia
(BWI). Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi Badan Wakaf
Indonesia (BWI) terhadap masyarakat di pedesaan, sehingga mayoritas
masyarakat belum mengetahui eksistensi Badan Wakaf Indonesia tersebut.
Padahal ketentuan pendaftaran Naz{ir tersebut tercantum dalam Pasal 14
26

Moh Taufiq Hidayat, Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Terhadap Eksistensi

Naz{ir

Perseorangan Di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten

Ponorogo, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 5.
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ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta
pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
Ketentuan pemberian pembinaan oleh Menteri dan Badan Wakaf
Indonesia (BWI) juga tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor
41

Tahun

2004

Tentang

Wakaf.

Kedua,

Di

Desa

Krebet,

pengadministrasian harta benda wakaf sudah dilakukan oleh Naz{ir
perseorangan, karena ia telah menerima harta benda wakaf dan mengurus
pendaftarannya
pengelolaan

dan

secara

administratif

pengembangan

dan

harta

prosedural.

wakaf

Sedangkan

diserahkan

kepada

masyarakat sekitar harta benda wakaf dan dilaksanakan secara bergotongroyong. Pengawasan dan perlindungan harta wakaf sudah dilakukan oleh

Naz{ir

perseorangan dengan bantuan masyarakat sekitar. Adapun

pelaporan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia belum
dilakukan oleh Naz{ir

perseorangan. Tugas dan fungsi mengelola,

mengembangkan dan melaporkan harta benda wakaf kepada Badan Wakaf
Indonesia (BWI) belum dilaksanakan karena Naz{ir perseorangan tidak
mendapatkan haknya, yakni sebesar maksimal 10% dari hasil bersih atas
pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Hal tersebut juga
disebabkan harta benda wakaf di Desa Krebet masih berbentuk tradisional,
belum berbentuk produktif, sehingga belum menghasilkan keuntungan.
Kurangnya kesadaran masyarakat akan wakaf produktif juga disebabkan
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oleh kurangnya sosialisasi wakaf produktif dari Badan Wakaf Indonesia
(BWI).27
Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis lakukan
adalah skripsi ini membahas tinjauna UU No.41 Tahun 2004 tentang
Wakaf terhadap status Naz{ir perseorangan di Desa Krebet Kecamatan
Jambon. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan lebih terfokus
pada tinjauan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
terhadap Naz{ir organisasi Muhammadiyah Jetis.

Skripsi yang ditulis oleh Akhida Nafis Kurtubi, dengan judul
Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Terhadap Naz{ir Wakaf Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ArRohmah Joresan Mlarak. Penelitian dilakukan untuk mengetahui dan
menganalisa bagaimana keberadaan

Naz{ir

wakaf di

Lembaga

Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah dan bagaimana hak dan kewajiban

Naz{ir wakaf di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah sesuai
dengan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian
tersebut dilaksanakan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah
Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.28 Pendekatan yang
dilakukan penulis adalah pendekatan kualitatif, sebagai suatu proses yang

27

Ibid., 61-62.

28

Akhida Nafis Kurtubi, Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Terhadap

Naz{ir Wakaf Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah Joresan Mlarak,

Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), v.
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mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai
kompleksitas yang ada didalam interaksi manusia. Maka dapat dikatakan
bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian
kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang
dapat diamati. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama,
keberadaan-keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah
sebagai Naz{ir wakaf tidak menyalahi aturan pada undang-undang wakaf,
karena Naz{ir

pada organisasi tersebut memenuhi persyaratan Naz{ir

organisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf a yaitu
pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Naz{ir
perseorangan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) kemudian
pada huruf b Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah telah
memenuhi persyaratan sebagai Naz{ir karena merupakan organisasi yang
bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan dan keagamaan Islam. Kedua,
Hak dan kewajiban Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah
sebagai Naz{ir telah dilaksanakan dengan baik dan tidak bertentangan
dengan pasal 11 dan 12 undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang
wakaf. Yaitu melakukan administrasi harta wakaf, mengelola dan
mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan
peruntukannya,

mengawasi,

melindungi

harta

benda

wakaf,

dan

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia serta
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berhak mendapatkan imbalan yang besarnya tidak melebihi 10% dari hasil
pengelolaan dan pengembangan wakaf.29
Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis lakukan
adalah skripsi ini membahas tentang keberadaan Naz{ir serta hak dan
kewajiban Naz{ir

wakaf di

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-

Rohmah sesuai dengan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang
Wakaf. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan lebih terfokus
pada tugas Naz{ir organisasi dalam pengadministrasian dan pengelolaan
harta benda wakaf di Muhammadiyah Jetis ditinjau dengan UU No.41
tahun 2004.

F. Metode Penelitian
1) Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian
kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan
perilaku yang dapat diamati.30
Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field
Research) artinya data yang dijadikan rujukan merupakan faktafakta di lapangan dengan mengambil data primer kemudian dikaji
secara ilmiah, kemudian disertai analisa dan pengujian kembali pada
semua data atau informasi yang dikumpulkan.
29

Ibid., 81-82.

30

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 1.
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Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari
pengamatan berperan serta. Sebab, dalam penelitian ini, peneliti
bertindak sebagai instrumen kunci, sedangkan yang lain hanya
sebagai penunjang.31

2) Kehadiran Peneliti
Kehadiran peneliti merupakan instrumen yang paling penting
dalam penelitian kualitatif.32 Sehingga kehadiran peneliti menjadi
suatu kewajiban yang harus dipenuhi dalam melaksanakan penelitian.
Karena di dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif,
peneliti merupakan partisipasi yang akan ikut berperan serta ikut andil
dalam melaksanakan penelitian, sehingga peneliti lebih dapat
memahami kasus secara rinci dengan cara mengumpulkan data secara
langsung dengan objek penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian
ini dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti.
3) Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Kecamatan Jetis
dengan wakaf yang dikelola oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah
Jetis. Muhammadiyah Jetis ini merupakan Naz{ir

yang berbentuk

organisasi.

31

Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 20.

32

Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,

2001), 13.
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Lokasi ini dipilih karena berdasakan data yang penulis dapatkan,
Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis memiliki 52 aset harta benda
wakaf yang berupa tanah, baik itu berupa tanah pekarangan maupun
tanah persawahan. Namun sayangnya, dari total 52 tanah wakaf
tersebut, terdapat 33 tanah wakaf yang sudah sertifikat, 9 tanah wakaf
yang masih dalam proses pensertifikatan, dan 10 yang belum
diserifikatkan

4) Data dan Sumber Data
Setiap penelitian memerlukan data, karena data merupakan
sumber informan yang memberikan gambaran utama tentang ada
tidaknya masalah yang akan diteliti.33
a) Data
Dalam penyusunan skripsi ini untuk memecahkan masalah
yang menjadi pokok bahasan, penulis membutuhkan data-data
antara lain: data administrasi harta benda wakaf yang dikelola

Naz{ir

Organisasi Muhammadiyah Jetis, Data pengelolaan dan

pengembangan harta benda wakaf yang dikelola Naz{ir Organisasi
Muhammadiyah Jetis.
b) Sumber Data
1) Sumber Data Primer

33

Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: CV.

Pustaka Setia, 2009), 117.
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Data Primer (primary data) merupakan sumber data
penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli
(tidak melalui media perantara).34 Yaitu wawancara dan
observasi secara langsung kepada naz{ir -naz{ir

Pimpinan

Cabang Muhammadiyah Jetis.
2) Sumber Data Sekunder
Sumber

data

sekunder

diperoleh

dengan

cara

dokumentasi dan data-data pendukung lainnya berupa teks,
gambar maupun dokumen lainnya.
5) Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling
strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah
mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka
peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data
yang ditetapkan.35
Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada
natural setting (kondisi yang alamiah), sumber daya primer, dan teknik
pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta

34

Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam

Penelitian (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), 44.
35

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Penerbit Alfabeta,

2016), 224.
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(partisipan Conservation), wawancara mendalam (in depth interview)
dan dokumentasi.36
a. Observasi
Observasi dilakukan secara sistematik untuk mengetahui
kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang terdapat di Pimpinan
Cabang Muhammadiyah Jetis dengan cara mengamati dan melihat
bagaimana harta benda wakaf memiliki pemanfaatan dengan baik
serta maksimal.
b. Wawancara
Wawancara dilakukan dengan melakukan pembicaraan
informal, wawancara semiterstruktur (Semistructure Interview)
dengan pihak Muhammadiyah Jetis dalam rangka mengetahui
pengadministrasian dan pengelolaan harta benda wakaf oleh Naz{ir
Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis.
c. Dokumentasi
Dokumentasi dari asal katanya dokumen, artinya barangbarang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti
mengkaji sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan wakaf
seperti: buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat,
catatan harian, dan sebagainya.37

36
37

Ibid., 225.
Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam

Penelitian, 153.
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Dokumentasi diharapkan dapat membantu peneliti untuk
mengumpulkan data maupun informasi dan dokumen-dokumen
berharga, pernyataan tertulis, dan sejauh mana pengadministrasian
dan pengelolaan harta benda wakaf oleh Naz{ir Pimpinan Cabang
Muhammadiyah Jetis.
6) Analisis Data
Rancangan analisis data adalah berbagai alat analisis data agar
rumusan masalah penelitian dapat terpecahkan, hipotesis penelitian
dapat dibuktikan atau diujikan, dan akhirnya tujuan penelitian dapat
tercapai. Seperti halnya teknik dalam menentukan sampel dan teknik
pengumpulan data, maka teknik atau alat analisis data penelitian harus
dipersiapkan atau direncanakan secara saksama pula.38
Dalam menganalisis data penelitian ini, penulis menggunakan
metode deduktif. Model deduktif atau deduksi, dimana teori masih
enjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah,
membangun hipotesis maupun melakukan pengamatan di lapangan
sampai dengan menguji data. Model penggunaan teori inilah yang
biasa dilakukan pada penelitian deskriptif kualitatif. Teori digunakan
sebagai awal menjawab pertanyaan penelitian bahwa sesungguhnya
pandangan deduktif menuntun penelitian dengan terlebih dahulu
menggunakan teori sebagai alat ukuran dan bahkan instrumen untuk
membangun hipotesis sehingga peneliti secara tidak langsung akan

38

Ibid., 197.
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menggunakan teori sebagai “kacamata kuda”nya dalam melihat
masalah penelitian. 39
Dalam hal ini penulis akan mengemukakan terlebih dahulu
tentang teori-teori wakaf, kemudian menjelaskan tentang tinjauan UU
No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap tugas Naz{ir organisasi
Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis.

7) Pengecekan Keabsahan Data
Uji kredibilitas data untuk pengajuan atau kepercayaan
keabsahan

data

hasil

penelitian

kualitatif

dilakukan

untuk

mempertegas teknik yang digunakan dalam penelitian. Diantara teknik
yang dilakukan dengan

pengamatan yang tekun, yaitu ketekunan

pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menemukan
ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan
persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri
pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan
keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan
menyediakan kedalaman.40
Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengecekan
keabsahan data dengan teknik pengamatan yang unsur-unsur dan ciricirinya relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Peneliti
39

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),

27-28.
40

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: Remaja

Rosdakarya, 2009), 329.
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juga akan melakukan wawancara kepada masyarakat maupun orang
yang berbeda supaya data yang diperoleh benar-benar valid dan dapat
dipertanggungjawabkan.

G. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah peneliti dalam pembahasan dan penyusunan
skripsi, maka peneliti akan membagi tulisan ini menjadi beberapa bab.
Dan setiap bab akan terdiri dari sub-bab yang Siantar sub bab tersebut
memiliki relevansi yang erat. Maka peneliti menyusun sistematika
pembahasan skripsi sebagai berikut:

BAB I

:PENDAHULUAN
Pada pendahuluan akan dijelaskan secara umum
dan menyeluruh berkaitan dengan latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat

penelitian,

telaah

pustaka,

metode

penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II

:HUKUM WAKAF DAN TUGAS NAZ{IR
PERSPEKTIF

UNDANG-UNDANG

NO.41

TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
Bab II ini akan membahas kajian teoritis yang
merupakan bagian dari isi penelitian ini tentang
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Naz{ir

wakaf, diantaranya pengertian wakaf,

sejarah wakaf, dasar hukum wakaf, fungsi dan
tujuan wakaf, rukun dan syarat wakaf, macammacam wakaf, Naz{ir , dan regulasi wakaf di
Indonesia.
BAB III

NAZ{IR

ORGANISASI

CABANG

MUHAMMADIYAH

:DESKRIPSI
PIMPINAN
JETIS

Pada Bab ini membahas tentang gambaran umum
obyek penelitian yang berkaitan dengan wakaf
yang

dikelola

oleh

Naz{ir

organisasi

Muhammadiyah Jetis. Selain itu juga akan
memaparkan struktur pengurus, prosedur dan
administrasi harta benda wakaf Pimpinan Cabang
Muhammadiyah Jetis,
BAB IV

:ANALISIS
TAHUN

UNDANG-UNDANG
2004

TENTANG

TERHADAP TUGAS NAZ{IR

NO.41
WAKAF

ORGANISASI

MUHAMMADIYAH JETIS
Pada bab ini berisi tentang pengadministrasian ,
pengelolaan, maupun pelaporan harta benda wakaf
di Muhammadiyah Jetis sesuai dengan tinjauan
Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang
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Wakaf. Bab ini terbagi menjadi tiga sub bab, yaitu:
Bagaimana

Tinjauan UU No. 41 Tahun 2004

Tentang Wakaf Terhadap tugas Naz{ir organisasi
dalam melakukan pengadministrasian harta benda
wakaf di Cabang Muhammadiyah Jetis, Bagaimana
Tinjauan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Terhadap tugas Naz{ir organisasi dalam melakukan
pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
di Cabang Muhammadiyah Jetis, dan Bagaimana
Tinjauan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Terhadap tugas Naz{ir organisasi dalam melakukan
pelaporan

harta

benda

wakaf

di

Cabang

Muhammadiyah Jetis
BAB V

:PENUTUP
Bab terakhir ini berisikan penutup dari beberapa
rangkaian penulisan dalam skripsi ini yang memuat
kesimpulan, saran-saran serta daftar pustaka dan
lampiran-lampir

BAB II
HUKUM WAKAF DAN TUGAS NAZ{IR PERSPEKTIF UNDANGUNDANG NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

A. Konsep Wakaf
1. Pengertian Wakaf
Ditengah permasalahan sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan
akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf
menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran
Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang
menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Karena
itu pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih
relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat
penting.
Dalam peristilahan sya>ra’ secara umum,

1

wakaf adalah sejenis

pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan
(pemilikan) asal (tahbisul as}li), lalu menjadikan manfaatnya berlaku
umum. Yang dimaksud tahbisul as}li, ialah menahan barang yang
diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan,
disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah

1

Ahmad Djunaidi, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia (Jakarta: Kementerian Agama

Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan
Wakaf, 2006), 1.
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menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif)
tanpa imbalan.
a.

Wakaf Secara Bahasa
Wakaf

berasal dari kata waqa>fa yang berarti berhenti,
1

berdiri.2 Kata al-waqf adalah masdar dari ungkapan waqfu al-sha>’i
yang berarti menahan sesuatu. Sedangkan dalam Fiqh, Wakaf
menurut bahasa berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat atau
menahan.3
Kata

al-Waqf

dalam

bahasa

Arab

mengandung

beberapa

pengertian:

الوقف مبعىن التحبيس والتسبيل
Artinya: “Menahan-nahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah
milikkan”.4

Dalam menamai wakaf, para ahli fiqh menggunakan dua
kata, yaitu habas dan waqf. Karena itulah sering digunakan kata
habasa atau ahbasa maupun awqo>fa untuk menyatakan kata
kerjanya. Sedangkan waqf dan habs itu sendiri adalah kata benda
dan jamaknya adalah awqa>f, ahbas dan mahbus. Dalam kamus al-

1

2

Ahmad Warson Munawwir, Al Munawwir Kamus Bahasa Arab Indonesia (Surabaya:
Pustaka Progressif. 2022), 1576.
3
Suhrawardi K. Lubis, dkk. Wakaf dan Pemberdayaan Umat (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),
3.
4

Depag RI, Fiqih Wakaf (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan

Masyarakat Islam Fiqih Wakaf, 2007), 1.
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Wasith dinyatakan bahwa al-habs memiliki arti al-man’u
(mencegah atau melarang) dan al-imsa>k (menahan), seperti dalam
kalimat habs al-sha’i yang mempunyai arti menahan sesuatu.
Contoh lain adalah dalam kalimat waqfuhu> la}> yuba’ wa la}> yuras,
yang memilki arti wakafnya tidak dijual dan tidak diwariskan.
Sedangkan menurut Ibnu Faris, kata habas memiliki makna habsu

ma}> wuqifa (sesuatu yang diwakafkan).5

b.

Wakaf Secara Istilah
Menurut istilah sya>ra’, wakaf berarti menahan harta dan
memberikan manfaatnya di jalan Allah SWT.6 Secara umum,
wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan
dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tah{bi>sul as{li), lalu
menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud tah{bi>sul

as{li ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak
diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan
sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan
sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.7

5

Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola

Wakaf Di Indonesia (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 7-8.
6

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 14. Alih Bahasa oleh Mohammad Nabhan Husein

(Bandung: PT Al-Ma’arif, 1987), 153.
7

Depag RI, Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia

Bimbingan Masyarakat Islam & Penyelenggaraan Haji, 2013), 1.

(Jakarta: Direktoral Jenderal
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Sedangkan secara istilah, para ulama mendefiniskan wakaf sebagai
berikut :8
1) Muhammad Al Syarbini Al-Khatib berpendapat bahwa wakaf
adalah

penahanan

harta

yang

memungkinkan

untuk

dimanfaatkan disertai kekalnya zat benda dengan memutusan
hak atas pemilik.
2) Idris Ahmad juga bependapat bahwa wakaf merupakan
penahanan harta yang mungkin dapat diambil manfaatnya,
kekal zatnya, dan menyerahkan ketempat tertentu dengan
kententuan syara’ yang telah ditetapkan.

c.

Wakaf Secara Perundang-undangan
Wakaf dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 215 ayat (1)
dijelaskan dengan redaksi: “Wakaf adalah perbuatan hukum
seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang
memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya
untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan
umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.9
Perwakafan yang terdapat dalam KHI sebagian besar pasalpasalnya mempunyai kemiripan dengan apa yang telah diatur
dalam PP. No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik,

8

H.Aden Rosadi, Zakat Dan Wakaf “Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi”, Cet.Ke-1,

(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2019), 120.
9

Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam
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hanya saja PP No. 28 tahun 1977 terbatas pada perwakafan tanah
milik sedangkan dalam KHI memuat tentang perwakafan secara
umum. Wakaf yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam tidak
terbatas hanya pada tanah milik, tetapi mencakup benda bergerak
dan benda tidak bergerak yang mempunyai daya tahan yang tidak
hanya sekali pakai dan bernilai menurut Islam. Pasal 215 ayat (4).
Disyaratkannya harta wakaf yang memiliki daya tahan lama dan
bernilai agar benda wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk
jangka panjang, tidak hanya sekali pakai. Demikian pula karena
watak wakaf yang lebih mementingkan manfaat benda tersebut,
yaitu untuk mengekalkan pahala wakaf meskipun orang yang
berwakaf sudah meninggal. Demikian pula benda wakaf ini dapat
berupa benda yang dimiliki baik oleh perorangan maupun
kelompok atau suatu Badan Hukum dan harus benar-benar
kepunyaan yang berwakaf (wakif).10
Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 41 Tahun
2004 tentang wakaf, “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

10

Ahmad Djunaidi, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf (Jakarta: Kementerian

Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat
Pemberdayaan Wakaf, 2013), 31-32.
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dan/atau

kesejahteraan

umum

menurut

syariah.”11

Untuk

pelaksanakan wakaf sendiri terdapat dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dengan
perubahannya yang terbaru dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 20018 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf.

2. Dasar Hukum Wakaf
Al-Qur’an mengajarkan keutamaan kedermawanan sosial untuk
berbagai tujuan yang baik. Hadis Nabi dan praktik Sahabat menunjukkan
bahwa wakaf sesungguhnya bagian dari agama Islam. Namun, dalam
perkembangannya, institusi wakaf ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika
sosial, ekonomi, budaya yang mengiringi perkembangan masyarakat
Islam.12
Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber
dari:13
11
12

Pasal 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
Siah Khosyi’ah, Wakaf dan Hibah (Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di

Indonesia) (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 101-102.
13

Ahmad Djunaidi, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia

(Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 17-18.
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a. Ayat al-Qur’an, antara lain:

َۚ ِ ِ ِ
ۡ
ِ
ۡ
ِ
ِ
ِ
َّ
ٱَّلل بِِهۦ
ن
إ
ف
ٖ
ء
ي
ش
ن
م
ا
و
ق
نف
ت
ا
م
و
ون
ب
ُت
َّا
ِم
ا
و
ق
نف
ت
َّت
ح
َب
ٱل
ُ
َّ
ُّ ْ ُ ُ ٰ َّ َّ ْلن ت نالُوا
ُْ ُ
14

ٖعلِيم

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan
(yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta
yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka
sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imran : 92)

Ayat diatas menunjukkan bahwa untuk sampai kebajikan (yang
sempurna) adalah dengan cara menafkahkan sebagian harta yang
dicintai. Menafkahkan atau mewakafkan harta yang dimiliki
maksudnya bukan keseluruhannya melainkan sebagian saja dan
dinafkahkan dari harta yang dicintai bukan dari harta yang tidak
dicintai. Ayat ini hendaknya dikaitkan dengan ayat 267 surat AlBaqarah yang menjelaskan agar jangan memilih yang jelek untuk
dinafkahkan. Dengan mewakafkan harta yang dicintai akan tampak
keseriusan yang berwakaf seperti mewakafkan tanah milik di
perkotaan yang harganya terus menerus meroket (bertambah mahal),
tetapi karena ingin menggapai ridho Allah, seorang tidak merasa rugi
melainkan merasa untung dapat memberikan yang terbaik untuk

14

Al-Qur’an Tafsir jalalain Per Kata, (Jakarta: PT. Suara Agung Jakarta), 63.
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kepentingan umat. Dengan demikian sang wakif ada kepedulian
sosial.15

ِ ٰأَييُّها ٱلَّ ِذين ءامنُواْ أ ِنف ُقواْ ِمن طيِب
ٰت ما كس ۡب تُ ۡم وِِمَّاأ أ ۡخر ۡجنا ل ُكم ِمن
أ
ۡ
ِۖ ۡٱۡل ۡر
ۡ ض وال ت ي َّممواْ ۡٱۡلبِيث ِم ۡنه ت ِنفقون ول
ِ اخ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
م
غ
ت
ن
أ
ال
إ
يه
ذ
ٔ
ٔ
ب
م
ت
س
أ
ْضوا
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
16

ۡ َِۚ ِ
ِ ٱَّلل غ ِِن
َحي ٌد
ٌّ َّ فيه وٱعل ُمأواْ أ َّن

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di
jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan
sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan
janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan
daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya
melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan
ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. AlBaqarah:267)

Ayat diatas menampakkan bahwa yang diseru adalah orangorang yang beriman. Dalam Al-Qur’an, seruan-seruan ayat ada yang
ditujukan kepada orang-orang yang beriman, kepada nabi, kepada
rasul, kepada orang-orang kafir, atau kepada manusia secara umum
(tanpa melihat agama yang dianut). Bagi orang yang beriman banyak
perintah yang harus dilakukan di antaranya adalah tentang
bernafkah. Dalam ayat ini Allah memotivasi hamba-Nya untuk

15

Suharwadi K. Lubis, Wakaf dan Pemberdayaan Umat (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 14-15

16

Al-Qur’an Tafsir jalalain Per Kata, (Jakarta: PT. Suara Agung Jakarta), 46.
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berinfak. Dalam keterangan lain dikatakan agar berinfak dari yang
halal dan baik.17

b. Sunnah Rasulullah SAW
Kalau dalam Al-Qur’an tidak ditemukan dalil spesifik tentang
masalah wakaf, sumber hukum kedua dalam Islam, yaitu sunnah
menjelaskan secara gamblang.18
Ada beberapa hadis yang dianalisis menjelaskan tentang wakaf.
Hadis-hadis tersebut antara lain:

ِ
 أو ِع ْل ٍم، صدق ٍة جا ِري ٍة:ابن آدم انْقطع عْنهُ عملُهُ إَِّال ِم ْن ثَل ٍث
ُ إذا مات
 رواهُ ُم ْسلِ ٌم.ُ أ ْو ول ٍد صالِ ٍح ي ْدعُو له،يُْن ت ف ُع بِِه
Artinya: “Jika anak adam meninggal, amalnya akan terputus
kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang
dimanfaatkan setelah dia meninggal, atau anak
saleh yang
mendoakan baik kepadanya”. 19

ِ عليه وسلم ذُو م
ِ اب النَّبِ ِي صلى هللا
ِ
ِ صح
قدرة إِال وقف
ْ ل ْم ي ُك ْن أح ٌد م ْن أ
ُ

17

Muhammad Ali Al-Shabumi, Shafwah Al-Tafsir, Jilid I, cet. IV, (Beirut: Shafqah, 1402

H/1981 M.), 170.
18
19

Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf, 113.
Wahbah Az-Zuaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta:

Gema Insani, 2011), 273.
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Artinya: “Tidak ada seorang pun dari sahabat rasul yang
mempunyai sedikit harta kecuali diwakafkan.”20

3. Rukun Wakaf
Disyaratkan untuk sahnya wakaf, syarat-syarat sahnya pemberian
sesuai dengan undang-undang dan peraturan internal badan wakaf.21
Syarat-syarat wakaf yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan
tidak bertentangan dengan syariat Islam dianggap suatu keharusan dan
bersifat mutlak, serta diberlakukan sebagaimana nash Syariat.22
Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.
Rukun wakaf ada empat (4), yaitu :23
a. Wakif (orang yang mewakafkan harta);
b. Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan);
c. Mauquf 'Alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);
d. Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk
mewakafkan sebagian harta bendanya).
Sedangkan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tentang
Wakaf, rukun wakaf sama dengan diatas ditambah 2 hal lagi yaitu:
20
21

Ibid,.
Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: KHALIFA Pustaka Al-Kautsar

Group, 2008), 165.
22

Ibid., 168.

23

Nawawi, Ar-Raudhah, IV (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiah), 377.
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e. Naz}ir (Pengurus/Pengelola Wakaf)
f. Jangka Waktu Wakaf

B. Naz{ir Wakaf
1. Pengertian dan Dasar Hukum Naz{ir

Naz{ir berasal dari kata kerja bahasa Arab nad{ara>-yand{uru>nad{ran yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola, dan
mengawasi.24 Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 Tentang Wakaf mendefinisikan: “Naz{ir adalah pihak
yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan
dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.”25 Dan dalam Kompilasi
Hukum Islam, naz{ir adalah kelompok orang atau badan hukum yang
diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.26

Naz{ir wakaf berwenang melaksanakan segala tindakan yang
mendatangkan kebaikan bagi wakaf yang bersangkutan dengan selalu
memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh wakif. Apabila
harta benda wakaf berupa sebidang tanah, Naz{ir berhak menamainya
tanaman yang dianggapnya baik dan memberikan hasil. Selain itu, ia
juga berhak menyewakan tanah tersebut kepada orang lain dan
membagikan hasil yang diperoleh kepada orang lain yang berhak

24

Ahmad Warsun Munawwir, Al-Munawair Kamus Arab Indonesia (Surabaya: Pustaka

Progresif, 1997), 1576.
25

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

26

Pasal 215 Ayat (5) Kompilasi Hukum Islam
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menerimanya. Walaupun demikian, ia tidak berhak menggadaikan
tanah wakaf tersebut atau menjadikan jaminan utang, baik untuk
kepentingan wakif atau untuk orang yang berhak menerima hasil dari
wakaf

tersebut.

Jika

hal

itu

diperbolehkan,

tidak

menutup

kemungkinan akan terjadi wan prestasi. Akibatnya, harta wakaf akan
disita, implikasinya amalan wakif akan berhenti karena terjualnya
harta wakaf atau tersitanya harta wakaf apabila terjadi penunggakan
yang tidak terbayar.27

Adapun yang menjadi dasar dalil adanya na>z}ir adalah:
a. QS. An-Nisa’ : 58

ۡ
ِ ٱَّلل َيمرُك ۡم أن تُؤُّدواْ ۡٱۡلم ٰٰن
ِ
ِ ت إِ ٰلأ أ ۡهلِها وإِذا حك ۡمتُم ب ۡي ٱلن
َّاس أن
ُ ُ َّ ۞إ َّن
ٓۗ
َۚ ۡ ۡ
ۡ
ِ ٱَّلل كان َِس َۢيعا ب
صْيٖا
َّ ٱَّلل نِعِ َّما يعِظُ ُكم بِِهأۦ إِ َّن
َّ ُت ُك ُمواْ بِٱلعد ِل إِ َّن
Artinya:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu
menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan
(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia
supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi
pengajaran
yang
sebaik-baiknya
kepadamu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat.” (QS. An-Nisa’ : 58)28

a.

27

QS. Al-Mu’minun: 8

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah (Bandung: Al-

Ma’arif, 1977), 20.
28

Al-Qur’an Tafsir jalalain Per Kata, (Jakarta: PT. Suara Agung Jakarta), 88.
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وٱلَّ ِذين ُه ۡم ِۡلم ٰٰنتِ ِه ۡم وع ۡه ِد ِه ۡم ٰرعُون
Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara amanatamanat (yang dipikulnya) dan janjinya.”( QS. Al-Mu’minun: 8)29

2. Naz{ir Organisasi Muhammadiyah
Praktik pengelolaan harta wakaf tanpa mengikutsertakan na>z}ir
sulit untuk menjamin bahwa harta benda wakaf dapat berkembang,
berdaya guna, berhasil guna sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh
instrumen wakaf.30 Dalam pengelolaan harta benda wakaf, hal
terburuk adalah tidak adanya naz{ir yang akan mengelola harta benda
wakaf tersebut sehingga tidak adanya manfaat di dalamnya serta tidak
terurus bahkan dapat menjadi musnah. Begitu pentingnya peran naz{ir
dalam pengelolaan harta benda wakaf, maka tidak ada salahnya bila
disetiap perwakafan harus ada naz{ir. Dengan demikian, adanya naz{ir
tersebut memiliki tujuan yang suci dan mulia serta mampu memberi
manfaat untuk kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai
kesejahteraan sosial.
Salah satu tujuan adanya wakaf yaitu menjadikan harta benda
wakaf yang dikelola menjadi produktif. Tentu hal ini memerlukan

29

Al-Qur’an Tafsir jalalain Per Kata, (Jakarta: PT. Suara Agung Jakarta), 343.

30

Farid Wadjdy dan Mursyid, Wakaf Dan Kesejahteraan Umat (Yogyakarta, Pustaka Pelajar,

2007), 162.
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pengelola (naz{ir) yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara
profesional serta bertanggungjawab.
Berdasarkan Pasal 9 undang-undang nomor 41 tahun 2004
tentang wakaf, naz}ir terdiri dari perseorangan, organisasi, dan badan
hukum:31Menurut Pasal 10 Ayat (2) undang-undang nomor 41 tahun
2004 tentang wakaf menyebutkan;
Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya
dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
a.

pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan
nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

b.

organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan,
kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam
Sedangkan syarat untuk naz}ir perseorangan supaya memenuhi

persyaratan naz}ir organisasi sebagaimana dalam pasal diatas, sudah
dijelaskan pula dalam Pasal 10 Ayat (1) undang-undang nomor 41
tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan; Perseorangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila
memenuhi persyaratan:

31

a.

warga negara Indonesia;

b.

beragama Islam;

c.

dewasa;

d.

amanah;

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
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e.

mampu secara jasmani dan rohani; dan

f.

tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Naz}ir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang
sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang
wajib didaftarkan pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia melalui
Kantor Urusan Agama setempat.

3. Naz{ir Organisasi Muhammadiyah
Salah satu naz}ir organisasi yang mengelola wakaf yang ada di
Indonesia adalah Organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah sejak
berdirinya tahun 1912 dikenal dengan semangat pembaharuan (tajdīd)
dengan slogan kembali kepada Al-qur’an dan As-sunnah, dalam
kegiatannya tidak bisa dilepaskan dari unsur wakaf tanah. Untuk
mengelola harta benda wakaf, dibentuklah suatu majelis yang khusus
menangani

masalah

tersebut,

yakni

Majelis

Wakaf

dan

Kehartabendaan yang melakukan pengelolaan zakat, infaq dan
shadaqah diintegrasikan ke dalam pengelolaan wakaf menurut aturan
syariat sesuai dengan kaidah yang ditetapkan oleh Muhammadiyah.32
Wakaf sangat kental diwarnai oleh peralihan aset dari pewakaf
kepada orang atau lembaga yang berfungsi sebagai pengelola. Pada
saat yang sama, proses peralihan aset berupa wakaf sering diwarnai
konflik dan kesalahpahaman antara pewakaf dan pengelola wakaf,
32

Majelis Wakaf dan ZIS Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Panduan Wakaf (Jakarta : MW &
ZIS PP.Muhammadiyah, 2010), 9.
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antara ahli waris pewakaf dan pengelola wakaf. Dan sebagainya.
Karena itu, sebagai organisasi sosial keagamaan yang sebagian
asetnya berasal dari wakaf dan non wakaf, Muhammadiyah
membentuk sebuah majelis khusus, yaitu Majelis Wakaf dan
Kehartabendaan. Majelis ini bertugas untuk melakukan penertiban
aset Muhammadiyah, baik dalam pengelolaannya, kepemilikannya,
penguasaannya, maupun pengadministrasiannya.33
Majelis Wakaf dan Kehartabendaan yang dibentuk berdasarkan
Anggaran Dasar Muhammadiyah adalah organ organisasi sebagai
Pembantu Pimpinan. Majelis tersebut mempunyai tugas pokok untuk
mengembangkan dan mengamankan harta wakaf dan harta kekayaan
milik

Persyarikatan

serta

membimbing

masyarakat

dalam

melaksanakan wakaf, hibah, infaq, dan shadaqah serta menunaikan
wajib zakat.34
Secara

konseptual,

administrasi

wakaf

Muhammadiyah

tersentralisasi ditingkat pimpinan pusat, sementara penguasaannya
dapat berada di tingkatorganisasi di bawahnya. Dalam praktiknya,
kebijakan tersebut tidak selalu dapat dilaksanakan secara konsisten
dan tertib oleh pimpinan daerah ataupun cabang, sehingga melahirkan
sengketa di kemudian hari.35

33

Hilman Latief, Melayani Umat : Filantropi Islamdan Ideologi Kesejahteraan Kaum
Modernis (Jakarta : Gramedia, 2010), 183.
34
Ibid.
35
Hilman Latief, Melayani Umat : Filantropi Islamdan Ideologi Kesejahteraan Kaum
Modernis, 184.
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Selanjutnya pada jajaran organisasi tersebut dibentuk pula
Majelis Wakaf dan Kehartabendaan pada tiap-tiap Pimpinan Wilayah
(Provinsi), Pimpinan Daerah
Cabang

(Kecamatan),

yang

(Kabupaten/Kota), dan Pimpinan
masing-masing

adalah

pembantu

Pimpinan di wilayah, daerah, dan cabang sekaligus kepanjangan
tangan dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat
Muhammadiyah.36
Secara

umum

aktivitas

semua

Majelis

Wakaf

dan

kehartabendaan berpedoman pada peraturan yang telah dibuat oleh
Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Persyarikatan Muhammadiyah
dalam Surat Keputusan Dalam Negeri No. SK.14/DDA/1972 tentang
penunjukan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang
dapat memiliki tanah dengan hak milik. Berdasarkan SK tersebut
maka seluruh aset Persyarikatan Muhammadiyah di seluruh Indonesia
baik wakaf ataupun non wakaf harus terdaftar atas nama Persyarikatan
Muhammadiyah, walaupun yang menghimpun atau nadzir wakaf
dapat dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Wilayah,
Daerah, Cabang pada wilayah kerjanya masing-masing.37
Kaidah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat
Muhammadiyah menentukan bahwa tugas pokok Majelis Wakaf dan
Kehartabendaan adalah mengembangkan dan mengamankan harta
wakaf dan harta kekayaan milik Persyarikatan serta membimbing
36

Abdul Munir Mulkhan, Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam
Perspektif Perubahan Sosial (Jakarta:Bumi Aksara,1990 ), 37.
37
Majelis Wakaf dan ZIS Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Panduan Wakaf, 10.
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masyarakat dalam melaksanakan wakaf, hibah, infaq dan shadaqah
serta menunaikan wajib zakat. Tugas pokok tersebut dapat diuraikan
sebagai berikut:38
a) Mengembangkan
Mengembangkan
memajukan,

berarti

memanfaatkan,

melakukan

suatu

memproduktifkan

usaha
aset-aset

Persyarikatan yang masih kosong atau terlantar.
b) Mengamankan
Mengamankan berarti melakukan suatu usaha menjaga,
melindungi, memelihara serta menyelesaikan segala masalah
persengketaan yang menyangkut aset Persyarikatan di antaranya
aset wakaf.
c) Membimbing
Membimbing berarti memberikan pengarahan, pelatihan,
bimbingan, tuntunan, panduan, pedoman

tentang prosedur

penerimaan, pelaksanaan, pemeliharaan, harta tetap dan harta tidak
tetap, serta memberikan motivasi kepada masyarakat untuk
berwakaf.

Majelis Wakaf dan Kehartabendaan

bertugas untuk selalu

bekerja sama, dalam memeriksa tujuan peraturan-peraturan dan
program bidang wakaf. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan juga

38

Ibid.
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bertugas untuk menelusuri dan melaksanakan semua distribusi wakaf
serta semua kegiatan-kegiatan perwakafan yang sesuai dengan tujuan
yang telah ditetapkan. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan harus
memahami dan menguasai pengelolaan wakaf yang meliputi:39
a)

Melaksanakan

ketetapan-ketetapan

Majelis

Wakaf

dan

Kehartabendaan.
b)

Menginformasikan kegiatan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan
dengan

disertai

peraturan

perundang-undangan

yang

menguatkannya.
c)

Mendistribusikan hasil wakaf setiap bulan dengan diikuti
kegiatan di Ranting, Cabang, Daerah, Wilayah, amal usaha
Perserikatan dan di Pusat.

d)

Membangun dan mengembangkan wakaf.

e)

Membuat perencanaan dan melakukan evaluasi akhir.

Sedangkan

pengelolaan

harta

wakaf

di

lingkungan

Muhammadiyah dilakukan secara terpadu, artinya harta wakaf tidak
dikelola secara mandiri tetapi diintegrasikan dengan aset-aset lainnya
sehingga menjadi lebih berdaya. Proses wakaf di Muhammadiyah
tidak langsung dari wakif ke naz}ir, tetapi secara administratif di
kelola oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, sedangkan
pengelolaan secara teknis diserahkan pada pengelola Amal Usaha

39

Ibid, 55.

50

Muhammadiyah (AUM) pada setiap tingkatan struktur organisasi,
mulai dari ranting, cabang, daerah, wilayah maupun pusat. Secara
hirarkinya dapat dilihat pada bagian di bawah ini:40

WAQIF
•semua harta
benda wakaf
•dan juga hasil
pembelian

SERTIFIKASI

NADZIR

•Pengelolaan
secara terpadu
oleh
Muhammadiyah
sebagai nadzir
yang secara
teknis dikelola
oleh AUM

•Proses
pendataan dan
sertifikasi wakaf
oleh Majlis
Wakaf dan
kehartabendaa

C. Tata Kelola Harta Benda Wakaf Oleh Naz{ir Organisasi
Dalam pandangan Islam, segala harus dilakukan secara rapi, benar,
tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Hal ini
merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Arah pekerjaan yang jelas,
landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan
merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah. Manajemen dalam arti
mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas
merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam.41

40

Aji Damanuri, “Efektivitas Dan Efisiensi Pemanfaatan Harta Wakaf Majlis Wakaf

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo”, Jurnal Kodifikasia, Volume 6 No. 1, (Tahun 2012),
93.
41

Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah Dalam Praktik (Jakarta :

Gema Insani Press, 2003), 1-2.
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Pengelolaan dan manajemen wakaf yang lemah dapat mengakibatkan
pengelolaan harta wakaf tidak optimal, harta wakaf terlantar, bahkan harta
wakaf dapat hilang. Untuk mengatasi hal ini, paradigma baru dalam
pengelolaan wakaf harus diterapkan. Wakaf harus dikelola secara
produktif dengan menggunakan manajemen modern. Untuk mengelola
wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Selain
perumusan konsepsi fiqih wakaf dan peraturan perundang-undangan,
pengelola wakaf juga harus dibina dan dilatih menjadi pengelola wakaf
profesional untuk dapat mengembangkan harta wakaf yang dikelolanya,
apalagi jika harta wakaf tersebut berupa uang.42
Lahirnya UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf serta Peraturan
Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004
adalah bagian dari semangat memperbaharui dan memperluas cakupan
objek wakaf dan pengelolaannya agar mendatangkan manfaat yang
maksimum. Oleh karena itu, wakaf produktif dianggap sebagai paradigma
baru wakaf di Indonesia.43
Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh naz{ir secara profesional
memberi peluang bagi pengembangan wakaf agar lebih produktif, juga
memberi peluang penerapan prinsip-prinsip manajemen modern. Dalam

42

Sri Nurhayati, Wasilah, Akuntansi Bank Syariah di Indonesia (Jakarta : Salemba Empat,

2009), 326.
43

Jaih Mubarok, Wakaf Produktif (Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2008), 16.

52

kerangka ini, naz{ir harus berusaha untuk menampilkan performa terbaik
wakaf yang mungkin dicapai.44
Dalam perwakafan, naz{ir adalah pihak yang menerima harta benda
wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan
peruntukannya. UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah mengatur
persoalan naz{ir dengan sangat rinci. Ini menunjukkan bahwa naz{ir
memiliki kedudukan yang signifikan di dalam UU tersebut. Di samping
itu, ada kesan kuat, eksistensi wakaf dan pemberdayaannya sangat
tergantung pada naz{ir tersebut. Naz{ir juga berkewajiban mengerjakan
segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta wakaf.45
Pengelolaan wakaf lebih potensial diterapkan oleh naz{ir lembaga,
baik organisasi maupun badan hukum, dibandingkan dengan naz{ir
perseorangan yang berbasis manajemen tradisional. Selain itu, berdasarkan
jumlah pengurus dan staf, naz{ir organisasi dan badan hukum jumlahnya
lebih besar dari pada naz{ir perseorangan. Namun, besarnya jumlah
pengurus harus dibarengi dengan keahlian dan tanggung jawab yang
terukur dan sistematik, serta konsistensi pengurus untuk menerapkan
prinsip manajemen modern. Dalam menetapkan kepengurusan juga lebih
mengutamakan orang-orang yang paham manajemen dan memiliki
kompetensi di bidangnya.46

44

Abdurrahman Kasdi, “Peran naz{ir Dalam Pengembangan Wakaf,” Jurnal Zakat dan

Wakaf ( ZISWAF), Vol. 1 No. 2, (Desember 2014), 213-214.
45

Ibid., 218.

46

Ibid.
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Achmad Djunaidi dan kawan-kawan menjelaskan bahwa parameter

naz{ir profesional adalah: (1) amanah (dapat dipercaya), (2) shiddiq (jujur),
(3) fathanah (cerdas), dan (4) tabligh (transparan). Sedangkan sumber
daya naz{ir yang amanah adalah: (1) terdidik dan tinggi moralitasnya, (2)
memiliki keterampilan yang unggul dan berdaya saing, (3) memiliki
kemampuan dalam melakukan pembagian kerja, (4) dapat melaksanakan
kewajiban serta memperoleh hak yang adil, dan (5) memiliki standar
operasional kerja yang jelas dan terarah. 47

Tugas naz{ir menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tertuang
dalam Pasal 11. Tugas-tugas naz{ir ini diasumsikan dapat menjamin
pengelolaan benda wakaf secara optimal.
Adapun tugas-tugas yang diatur dalam UU tersebut meliputi: 48
1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
Administrasi menurut KKBI adalah usaha dan kegiatan yang
meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan
pembinaan organisasi; usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan; kegiatan yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; kegiatan kantor dan
tata usaha.49

47

Ibid., 219

48

Pasal 11 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf

49

Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/administrasi (Diakses pada tanggal 26
April 2020 pukul 11.20)
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Dalam mewakafkan harta benda wakaf, unsur atau rukun wakaf
yang harus dipenuhi adalah wakif (orang yang mewakafkan harta),
mauquf bih (harta yang diwakafkan), mauquf ‘alaih (pihak yang diberi
wakaf/peruntukan wakaf), sighat (pernyataan atau ikrar wakaf), dan

naz}ir (pengelola wakaf).50
Administrasi harta benda wakaf merupakan hal yang penting
untuk diketahui dalam perwakafan seperti bagaimana praktik atau tata
cara pendaftaran harta benda wakaf. Pembahasan administrasi harta
benda wakaf ini difokuskan pada prosedur pendaftaran pada wakaf
tanah. Tata cara wakaf ini sudah ditentukan dalam Peraturan
Perundang-undangan dimulai proses persiapan hingga pelaksanaan
ikrar wakaf.
Berkaitan dengan pendaftaran harta benda wakaf, secara umum
terdapat dalam Pasal 32-39 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004
tentang wakaf sebagai berikut:
1) Pasal 3251
PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf
kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.
2) Pasal 33
Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan :
50

51

Lihat Pasal 6 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf
Lihat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf
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a. salinan akta ikrar wakaf;
b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen
terkait lainnya.
3) Pasal 34
Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta
benda wakaf.
4) Pasal 35
Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.
5) Pasal 36
Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya,
Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi
yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda
wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda
wakaf.
6) Pasal 37
Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan
pendaftaran harta benda wakaf.
7) Pasal 38
Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan
pendaftaran harta benda wakaf.
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8) Pasal 3952
Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran
dan pengumuman harta benda wakaf diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan
tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
Pengelolaan wakaf lebih potensial diterapkan oleh naz{ir lembaga,
baik organisasi maupun badan hukum, dibandingkan dengan naz{ir
perseorangan yang berbasis manajemen tradisional. Selain itu,
berdasarkan jumlah pengurus dan staf, naz{ir organisasi dan badan
hukum jumlahnya lebih besar dari pada naz{ir perseorangan. Namun,
besarnya jumlah pengurus harus dibarengi dengan keahlian dan
tanggung jawab yang terukur dan sistematik, serta konsistensi
pengurus untuk menerapkan prinsip manajemen modern. Dalam
menetapkan kepengurusan juga lebih mengutamakan orang-orang yang
paham manajemen dan memiliki kompetensi di bidangnya.
Secara umum dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang nomor 41
tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan:
Pasal 4: “Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf
sesuai dengan fungsinya.”

52

Lihat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf
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Pasal 5: “Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat
ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk
memajukan kesejahteraan umum.”53
Sedangkan secara rinci, Menurut Pasal 22 Undang-Undang No.
41 Tahun 2004 tentang wakaf, dalam rangka mencapai tujuan dan
fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:
a.

sarana dan kegiatan ibadah;

b.

sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;

c.

bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea
siswa;

d.

kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau

e.

kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan
dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.54
Sedangkan dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

tentang wakaf, dijelaskan: “(1) Penetapan peruntukan harta benda
wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif
pada pelaksanaan ikrar wakaf . (2) Dalam hal Wakif tidak
menetapkan peruntukan harta benda wakaf Nazhir dapat menetapkan
peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan
dan fungsi wakaf .”
Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.55 Pasal 43 Undang53
54

Lihat Pasal 4 & 5 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Pasal 22 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
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Undang

Wakaf

juga

menjelaskan:

“(1)

Pengelolaan

dan

pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah; (2)
Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif; (3) Dalam hal
pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud
pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga
penjamin syariah.”
Sedangkan dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun
2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang
wakaf

menyebutkan:

“(1)

Nazhir

wajib

mengelola

dan

mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang
tercantum dalam AIW.; (2) Dalam mengelola dan mengembangkan
harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
memajukan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerjasama dengan
pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.” Dan Pasal 48 Ayat (1)
menyebutkan: “Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
harus berpedoman pada peraturan BWI.”, yang mana dalam BWI
sendiri terdapat regulasi yang mengatur hal tersebut yaitu Peraturan
Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

55

Pasal 42 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
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3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
Pengawasan terhadap pengelolaan wakaf sebenarnya sudah
dimulai pada masa Bani Umayyah, pada abad ke-7 dan paruh pertama
abad ke 8. Pada waktu itu dibentuk Dīwān al-Aḥbās atau semacam
Dewan Wakaf yang berfungsi untuk mengawasi distribusi hasil wakaf
dan kemungkinan penyalahgunaan wakaf oleh naz{ir. Fungsi dewan
pada masa itu hanya terbatas pada pencatatan ikrar wakaf yang
dilakukan oleh wāqif dalam dokumentasi yang dikenal dengan
waqfiyya atau rasm al-taḥbīs. Penguasa negeri Islam biasanya
menunjuk hakim atau qadi untuk melakukan pengawasan. Akan tetapi
dalam melakukan tugasnya qadi juga harus memperhatikan pandangan
fikih yang dominan di suatu daerah agar fatwanya dapat berlaku efektif
dan tidak menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat yang
mungkin memiliki opini yang bertentangan.56
Bagaimana dengan pengawasan praktik perwakafan yang
dilakukan di Indonesia? Perwakafan di Indonesia sudah diatur dalam
UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Pasal 63 ayat (1)
disebutkan bahwa Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi
wakaf. Kemudian dalam ayat (3) pasal yang sama disebutkan bahwa
pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan
56

Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary, Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan, Studi

tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia (Jakarta: CSRC-UIN, 2006), 34-35.
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Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kemudian dalam pasal 65 disebutkan
bahwa dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan
akuntan publik.57
Masalah pengawasan ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan
Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41
Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 56 PP tersebut menyebutkan: (1)
Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan
masyarakat, baik aktif maupun pasif; (2) Pengawasan aktif dilakukan
dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap nāẓir atas
pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun; (3)
Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas
berbagai

laporan

yang

disampaikan

nāẓir

berkaitan

dengan

pengelolaan wakaf; (4) dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta
bantuan jasa akuntan publik independen; (5) Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia
Wakaf yang merupakan salah satu hal penting dan memiliki
banyak manfaat dalam penggunaannya terutama di sektor yang besar
seperti pendidikan dan kesehatan, menjadikan wakaf sebagai suatu

57

UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
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kegiatan perekonomian yang sangat perlu diperhatikan pembangunan,
pengorganisasian, pengelolaan dan pertanggungjawaban wakaf.
Pengorganisasian dan pengelolaan wakaf menjadi hal yang
penting, terutama ketika wakaf dijadikan sebagai aset negara. Wakaf
yang ada di sebuah negara perlu dikelola dan diorganisir dengan baik.
Maka pembentukan lembaga yang mengelola dan mengatur mengenai
wakaf di suatu negara, seperti di Indonesia yang menduduki sebagai
negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia menjadi suatu hal
yang penting. Dalam pembentukan lembaga wakaf diatur juga
mengenai pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan lembaga
wakaf tersebut, terkait dengan transparan sebuah lembaga wakaf.
Setelah pembuatan laporan keuangan dari lembaga wakaf tersebut,
maka laporan keuangan sebaiknya diberikan kepada para pengguna
sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban lembaga wakaf terhadap
pengguna laporan keuangan lembaga wakaf. sebaiknya diberikan
kepada para pengguna sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban
lembaga wakaf terhadap pengguna laporan keuangan lembaga wakaf.58
Di dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf,
tidak ada penjelasan maupun pasal tambahan berkaitan dengan tugas

naz}ir poin ke empat berdasarkan Pasal 11 UU No.41 Tahun 2004 yang
berbunyi: “Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf
58

Intan Wijaya & Adityawarman, “Pengelolaan Dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Lembaga

Wakaf Di Indonesia: Studi Kasus Pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung,” Diponegoro
Journal Of Accounting, Volume 4 Nomor 2, (2015), 3-4.

62

Indonesia”. Sedangkan untuk keterangan lebih lanjut berkaitan dengan
tugas naz}ir untuk melaporan harta benda wakaf terdapat dalam
Peraturan Pemerintah sebagaimana yang dijelaskan didalam Pasal 14
Ayat (2) undang-undang wakaf menyebutkan “Ketentuan lebih lanjut
mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pasal 10, Pasal
11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.”
Tata cara pelaporan harta benda wakaf, telah dijelaskan dalam
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013
Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda
Bergerak Selain Uang.
a. Pasal 28
(1) Naz{ir wajib menyampaikan laporan pengelolaan harta benda
wakaf tidak bergerak dan/atau harta benda wakaf bergerak
selain uang kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi dan BWI secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
(2) Laporan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud
pada

ayat

(1)

meliputi

pelaksanaan

pengelolaan,

pengembangan, dan penggunaan hasil pengelolaan.
b. Pasal 29
(1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib
melaporkan penyelenggaraan urusan wakaf benda tidak
bergerak dan benda bergerak selain uang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, kepada Kepala
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Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi secara periodik
setiap 6 (enam) bulan sekali.
(2) Kepala

Kantor

Wilayah

Kementerian

Agama

Provinsi

menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara periodik
setiap 6 (enam) bulan sekali.
c. Pasal 30
Laporan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 dan Pasal 29 paling sedikit berisi:
1. jenis harta benda wakaf yang dikelola;
2. bentuk pemanfaatan harta benda wakaf;
3. hasil pengelolaan harta benda wakaf; dan
4. penggunaan hasil pengelolaan harta benda wakaf59

59

Lihat Pasal 28-30 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013

Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang.

BAB III
DESKRIPSI NAZ{IR ORGANISASI PIMPINAN CABANG
MUHAMMADIYAH JETIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan dan difokuskan di satu naz}ir organisasi, yaitu
Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis yang memiliki Kantor di Jalan S.
Sukowati No.14, Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo.

B. Sejarah dan Struktur Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis
1. Sejarah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis
Sejarah berdirinya Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis, tentu
tidak

lepas

dari

sejarah

berdirinya

Muhammadiyah.

Organisasi

Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Darwisy atau yang lebih
dikenal dengan K.H. Ahmad Dahlan1 di Kauman, Yogyakarta pada
tanggal 08 Dzulhijjah 1330 H/ 18 November 1912 sebagai tanggapa

1

Ahmad Dahlan adalah anak dari KH Abu Bakar bin K. Sulaiman seorang katib di kesultanan
Yogyakarta. Ia dilahirkan pada tahun 1869 dengan nama M. Darwisy. Setelah menyelesaikan
pendidikan dasarnya dalam nahwu, fiqh dan tafsir di Yogyakarta dan sekitarnya, pada tahun 1890
ia pergi ke Mekkah selama setahun untuk belajar di sana. Pada tahun 1903 ia kembali lagi ke tanah
suci untuk menetap selama 2 tahun. Di kota itu ia belajar agama antara lain pada Syekh Ahmad
Khatib salah satu ulama penganut mazhab syafi`I dan penentang paham pembaharuan yang dibawa
oleh Muhammad Abduh. Ahmad Dahlan sendiri mengetahui paham pembaharuan yang dibawa
oleh Muhammad Abduh ktika merada di tanah suci, setelah kembali ke Indonesia, pengetahuan
itu diperdalam melalui buku-buku dan majalah . Selanjutnya Lihat dalam Deliar Noer, Gerakan
Modern Islam di Indonesia (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, Cet VIII, 1996 ), 85; Lihat juga Arbiya
Lubis, Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh Suatu studi perbandingan (Jakarta:
Bulan Bintang, 1989), 13; Lihat Juga Alwi Shihab, Membendung Arus: Respons Gerakan
MuhammadiyahTerhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia (Bandung: Mizan, 1998), 105.
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terhadap berbagai saran dari sahabat dan murid-muridnya untuk
1

mendirikan sebuah lembaga yang bersifat permanen.2
Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis berdasarkan sejarahnya
sudah berdiri sejak puluhan tahun yang lalu hingga telah berganti periode
pimpinan. Bukti pendirian dari adanya Pimpinan Cabang Muhammadiyah
Jetis saat hanya berupa fotokopi dokumen SK yang di tandatangani oleh
Pimpinan

Pusat

Muhammadiyah.

Berdasarkan

dokumen

tersebut,

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis di resmikan berdiri pada tanggal
22 Syawal 1382 H atau bersamaan dengan tanggal 28 Maret 1962. Namun,
kalau melihat sejarah dari cerita para pendahulu, Pimpinan Cabang
Muhammadiyah Jetis itu sudah ada lebih awal dari dokumen yang ada,
begitu sudah agak banyak baru barangkali didirikan secara resmi dengan
dokumen SK. Bahkan ketika Pimpinan Cabang Muhammadiyah berdiri, di
Ponorogo masih belum ada Pimpinan Daerah Muhammadiyah-nya, karena
berdasarkan dokumen tersebut Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis
ikut dibawah wilayah Pimpinan Daerah Madiun. Sehingga struktur
tingkatan organisasi pada saat itu adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah,
kemudian Pimpinan Wilayah Jawa Timur, kemudian Pimpinan Daerah
Madiun, setelah itu baru Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis.
Kemudian Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis setiap lima tahun sekali
mengadakan pergantian pimpinan berdasarkan Musyawarah Cabang
1

2

Di awal berdirinya, Muhammadiyah memiliki Sembilan pengurus inti, mereka adalah K.H.
Ahmad Dahlan sebagai Ketua/Presiden, Abdullah Siraj sebagai Sekretaris/Juru tulis, lalu Ahmad,
Abdul Rahman, Muhammad, Sarkawi, Akis, Jaelani, dan Muhammad Fakih sebagai anggotanya.
Lihat M. Raihan Febriansyah, dkk, Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari negeri (Yogyakarta:
Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013), 3.
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(MUSYCAB), barangkali ditahun berikutnya baru didirikan Pimpinan
Daerah Muhammadiyah Ponorogo sehingga setelah itu kewilayahan
Pimpinan Muhammadiyah Cabang Jetis menjadi bergabung dibawah
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo, sedangkan untuk tahun
pastinya masih kurang jelas. 3
“Terkait dengan berdirinya Muhammadiyah cabang jetis itu
saya hanya punya dokumen, sebenarnya kalau melihat sejarah dari
cerita para pendahulu di Muhammadiyah cabang jetis itu lebih awal
dari dokumen yang ada, kondisi Muhammadiyah cabang jetis itu.
Cuma karena orang-orangnya sudah ada, begitu sudah agak banyak
baru barangkali didirikan secara resmi dengan dokumen, dokumen
yang saya simpan walaupun itu berupa fotokopi tapi itu asli
dokumen yang memang sebagai tanda berdirinya Muhammadiyah
cabang jetis.”4
Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis itu berdiri sejak Bapaknya
H. Ridwan dari Desa Josari, dan untuk generasi-generasi sekarang banyak
yang kurang tahu lebih jelasnya. Untuk saat ini, baru kita temukan SK
pendiriannya dan akan dikumpulkan untuk dijadikan data valid tentang
sejarah berdirinya Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis. Jika dilihat
dari periodisasi saat ini yang berganti setiap lima tahun sekali, kira-kira
yang menjadi pimpinan untuk saat ini bapak Khoirudin untuk periode
2015-2020, sebelumnya di Pimpin Bapak Ikus yang menjabat 2 periode
sejak 2005-2015, sebelumnya lagi Bapak Mangil satu periode, lalu
sebelumnya Bapak Opek, lalu Mbah Bonandir.5

3

Katimun, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 April 2020, (Lihat Transkip 01/03-W/16-04-

2020).
4

Ibid,.

5

Imam Mustaqim, Hasil Wawancara, 12 April 2020, (Lihat Transkip 01/02-W/12-04-2020).
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2. Struktur Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis
Jaringan kelembagaan Muhammadiyah terdiri dari Pimpinan Pusat,
Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, Pimpinan
Ranting dan Jama'ah Muhammadiyah.6
Sebagai pembantu pimpinan maka dibentuklah beberapa majelis
yang bertugas sebagai penyelenggara amal usaha, program, dan kegiatan
pokok dalam bidang tertentu sesuai dengan kebijakan Pimpinan
Persyarikatan masing-masing tingkat.

Majelis sendiri dibentuk oleh

Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan
Cabang di tingkat masing-masing sesuai dengan kebutuhan. ini berarti
bahwa

majelis

dapat

dibentuk

pada

tiap

jenjang

organisasi

Muhammadiyah (tingkat pusat sampai pada tingkat cabang).7
Saat ini Muhammadiyah telah memiliki 13 majelis, antara lain:
Majelis Tarjih dan Tajdid, Majelis Tabligh, Majelis Pendidikan Tinggi,
Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Majelis Pendidikan Kader,
Majelis Pelayanan Sosial, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, Majelis
Pemberdayaan Masyarakat Majelis Pembina Kesehatan Umum, Majelis

6

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Muhammadiyah (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2010), 12-14.
7

Ibid, 47.
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Pustaka dan Informasi, Majelis Lingkungan Hidup, Majelis Hukum Dan
Hak Asasi Manusia, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan8
Selain Majelis sebagai pembantu pimpinan, juga terdapat lembaga.
Lembaga adalah

unsur pembantu pimpinan yang menjalankan tugas

pendukung yang tidak operasional atau tidak langsung berhubungan
dengan pencapaian tujuan Muhammadiyah. Lembaga berkedudukan di
tingkat pusat dan dibentuk oleh Pimpinan Pusat, apabila dipandang perlu,
Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah dapat membentuk Lembaga
dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan setingkat di atasnya.9
Adapun lembaga yang telah dimiliki oleh Muhammadiyah, antara
lain: Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting, Lembaga Pembina
dan Pengawasan Keuangan, Lembaga Penelitian dan Pengembangan,
Lembaga Penanganan Bencana, Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah,
Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Lembaga Seni Budaya dan
Olahraga, Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional.10
Struktur Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis dari periode ke
periode berikutnya selalu berganti melalui Musyawarah Cabang, dan
memiliki tiga belas pimpinan kolegial yang setelah terpilih dalam

8

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Berita Resmi Muhammadiyah No. 01/2010-2015/Syawwal

1431 H/September 2010 M tentang Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah
(Muktamar Muhammadiyah Ke 46). (Yogyakarta, 2010).
9

Ibid,.

10

Ibid,.
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musyawarah cabang, ketiga belas orang tersebut akan mengadakan rapat
menentukan struktur sendiri.11
“Strukturnya yang sekarang ini ketuanya Drs. H. Ahmad
Khairudin, MA., kemudian saya selaku sekretarisnya, bendaharanya
Bapak Drs. H. Katono, berikut wakil ketua bidang nah ini masingmasing ada sepuluh orang akan membidangi urusan-urusan tertentu.
Yang pertama itu, Tapi urutannya tidak sesuai struktur yaa karena
saya tidak membaca, saya ingat saja ini yang wakil ketua bidang
tablig yang membina majelis tablig ini bapak hariyanto, S.Pd.I,
kemudian wakil ketua bidang wakaf bapak Drs. H. Imam Mustaqin,
kemudian wakil ketua bidang Dikdasmen itu bapak Drs. Agung
Suwito hadi, M.Pd, kemudian wakil ketua bidang kesehatan
masyarakat bapak Drs. Muhammad Nasrudin, kemudian wakil ketua
bidang sosial ini bapak Muhammad Takim, kemudian wakil ketua
bidang pendidikan kader bapak Latif Usman, M.Ag, kemudian wakil
ketua bidang yang majelis sudah habis ini tinggal lembaga urusan
tertentu tapi juga dibina oleh ketiga belas orang tersebut yang salah
satunya lembaga amal zakat infaq shodaqoh jadi lazismu ini
pembinanya bapak Indarwiyanto, kemudian lembaga seni budaya
pembinanya atau wakil ketua di bidang lembaga seni budaya ini
bapak Sugeng Irianto, S.Pd, kemudian lembaga pengembangan
ranting bapak Drs. H. Kusnul hadi, lembaganya ada tiga berarti yaa,
insyaAllah itu strukturnya.”12

Tabel 3.1 Struktur Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis Periode
2015-2020:
JABATAN
Penasihat

11

Ketua Umum
Sekretaris
Bendahara

NAMA
MH Nurhadi
H. Miskiran
Drs. Ahmad Kairuddin, MA
H. Katimun, S.Pd
Drs. Katono

Ketua (Pembina Majelis Tabligh)

Harijanto, S.Pd.I

Katimun, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 April 2020, (Lihat Transkip 02/03-W/16-04-

2020).
12

2020).

Katimun, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 April 2020, (Lihat Transkip 02/03-W/16-04-
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Ketua (Pembina Majelis Pend. Dasar dan
Menengah
Ketua (Pembina Majelis Pendidikan Kader)
Ketua (Pembina Majelis Pelayanan Sosial)
Ketua (Pembina Majelis Ekonomi dan
Kewirausahaan)
Ketua (Pembina Majelis Wakaf dan
Kehartabendaan)
Ketua (Pembina Majelis Kesehatan Umum)
Ketua (Pembina Lembaga Pengembangan
Ranting)
Ketua (Pembina Lembaga Amil Zakat Infaq
dan Shodaqoh)
Ketua (Pembina Lembaga Seni Budaya dan
Olahraga)

Drs. Agung Suwito Hadi, M.Pd
Latif Usman Wahid, M.Pd.I
Muhammad Takim
Muh. Afsihani
Drs. H. Imam Mustaqim
Drs. M. Nasruddin Hakim
Drs. H. Chusnul Hadi
H. Indarwijanto
Sugeng Irianto, S.Pd

C. Deskripsi Harta Benda Wakaf Milik Majelis Wakaf dan Kehartabendaan
PCM Jetis
Majelis Wakaf dan Kehartabendaan merupakan bagian Majelis dari
Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis yang secara periode mengikuti
periodisasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis yang berganti setiap lima
tahun sekali. Harta wakaf yang diperoleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan
selama ini berasal dari gerak langkah petugas atau pengurus wakaf untuk
melakukan pendekatan kepada masyarakat.
“Sejarahnya gini memang itu bagian Majelis dari PCM /Badan
Wakaf, Cuma periodesasinya mengikuti periodesasi Pimpinan Cabang
lima tahunan dan harta wakaf yang diperoleh itu dari gerak langkah
petugas wakaf untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat.”13

13

Imam Mustaqim, Hasil Wawancara, 12 April 2020, (Lihat Transkip 02/02-W/12-04-2020)
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Salah satu wakaf Muhammadiyah yang sudah lama yaitu pertama tanah
wakaf yang berada di desa Josari yang periodenya sudah ada sejak berdirinya
Tsanawiyah Muallimat yang dikelola oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah
Jetis saat periode lama. Tanah wakaf tersebut diperoleh dari seorang wakif
yang entah darimana sedang memerlukan uang untuk dibelikan sawah. Yang
kedua tanah wakaf yang berdiri diatasnya Masjid Taqwa, tanah wakaf di
Masjid Taqwa tersebut diperoleh dari seorang wakif yang memiliki
permasalahan pribadi sekitar tahun 1965 sehingga ia mengikrarkan tanahnya
untuk diwakafkan ke Muhammadiyah Jetis, namun demikian ada jaminan
untuk keselamatan pihak terkait. Kemudian berkembanglah tanah wakaf di
Majelis Wakaf PCM Jetis dari tahun ke tahun sampai saat ini.14
Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis berfungsi sebagai naz{ir yang
sesuai ketentuan struktur organisasi tersebut, yaitu ketua, sekretaris dan
bendahara. Ketiganya tersebut mewakili Pimpinan Cabang Muhammadiyah
Jetis sebagai naz{ir penerima wakaf dari masyarakat untuk diamanahi wakaf
tersebut, sehingga setelah menerima wakaf juga harus amanah dalam
mengelola harta benda wakaf yang diterima tersebut. Andai kata dalam
ikrarnya untuk masjid, maka harus dimanfaatkan untuk masjid sebagaimana
yang diinginkan oleh wakif tersebut. Namun, juga ada beberapa wakif yang
menyerahkan kepentingan atau tujuan penggunaan wakaf itu diserahkan
sepenuhnya kepada naz{ir, yang penting itu amanah dari wakif untuk
dimanfaatkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah Jetis.

14

Ibid,.
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“Untuk nadzir sesuai ketentuan sesuai posisi struktur organisasi
tersebut, ketua, sekretaris dan bendahara pimpinan cabang itu mewakili
Muhammadiyah cabang jetis sebagai nadzir penerima wakaf dari
masyarakat untuk diamanahi wakaf tersebut, fungsinya memang yaa ini
terkhusus menerima, setelah menerima dia juga harus amanah dalam
mengelola yang diterima tersebut. Andaikata diamanahi untuk masjid,
maka ya di manfaatkan untuk masjid, ketika ikrar seperti apa yang
dimaui oleh wakif itu. Namun, ada beberapa wakif yang memang
menyerahkan kepentingan pemanfaatan itu terserah kepada nadzir untuk
apa monggo yang penting ini amanah dari saya untuk dimanfaatkan
untuk persyarikatan cabang Jetis”.15
Ada juga wakif yang menyerahkan tanahnya untuk digunakan sebagai
masjid, sekolahan, kantor dan sebagainya yang InsyaAllah Pimpinan Cabang
Muhammadiyah Jetis memiliki posisi-posisi strategis untuk memanfaatkan
tanah wakaf. Sebagian tanah wakaf yang diterima oleh Pimpinan Cabang
Muhammadiyah Jetis masih ada yang belum dimanfaatkan, karena memang
lokasinya yang berada di belakang, namun tanah-tanah yang saat ini belum
termanfaatkan tersebut kedepannya sudah di programkan melalui kerjasama
dengan Pimpinan Ranting Muhammadiyah di desa yang berada pada lokasi
tanah tersebut sehingga tanah-tanah wakaf tersebut tidak hanya di kelola
Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis, akan tetapi juga dikelola atau
dimanfaatkan oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah.16 Susunan naz}ir
Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis sebagai berikut:

1. Susunan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Cabang
Muhammadiyah Jetis Periode 2015-2020:
15

Katimun, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 April 2020, (Lihat transkip 03/03-W/16-04-

2020)
16

Ibid,.
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Tabel 3.2 Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PCM Jetis
NO

NAMA

JABATAN

1

Drs. H. Imam Mustaqim

Pembina

2

H. Taufiqurrohim, MA

Ketua Majelis

3

Drs. Samsul Huda

Sekretaris Majelis

4

Moh. Adib Nashari

Bendahara Majelis

5

Latif Rangkuti

Anggota Majelis

6

H. Ahmad Fathoni

Anggota Majelis

2. Data Harta Benda Wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis

Tabel 3.4 Data Wakaf PCM Jetis
No.

Lokasi

Luas

Surat Bukti

Jenis Tanah

Wakif

Tujuan/Ma

Tanah
1 Ds.
Kutukulon
2 Ds.
Kutukulon
3 Ds.
Kutukulon
4 Ds.
Kutukulon
5 Ds.
Kutukulon
6 Ds.
Kutukulon
7 Ds.
Kutukulon

1,405 Sert. Wakaf

nfaat
Pekarangan

H. Masduli

No. 114
874 Sert. Wakaf

Pekarangan

H. Shoiman

No. 116
184 Sert. Wakaf

Bp/RB

PRM &

Muh. Jetis

PCM

Masjid &

PRM

Madrasah
Pekarangan

Slamet

No. 118
129 Sert. Wakaf

Pengelola

TK

PRM

Aisyiyah
Pekarangan

Kasri

Mushola

PRM

Sawah

Karsorejo

Pertanian

PRM

Sawah

H. Abdul

Pertanian

PRM

Pertanian

PRM

No. 237
1,460 Sert. Wakaf
No. 236
1,023 Sert. Wakaf
No. 239
619 Sert. Wakaf
No. 235

Azis
Sawah

W. B. Dimah
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8 Ds.
Kutukulon
9 Ds.
Kutukulon
10 Ds.
Kutukulon
11 Ds.
Kutukulon

265 Sert. Wakaf

Sawah

B. Dimah

Pertanian

PRM

Pekarangan

Aminah

Diniyah

PRM

Pekarangan

Hadjo

Bp/RB

PCM

Soepeno

Muh. Jetis

H.

Pertanian

PRM

No. 234
213 Belum
Proses
305 Sert. Wakaf
No. 231
1,400 Dalam

Sawah

Proses

Soiman/Trim
o

12 Ds.
Kutukulon
13 Ds.
Kutukulon
14 Ds.
Kutukulon
15 Ds. Jetis

1,400 Dalam

Sawah

Hj. Srimonah

-

PRM

Sawah

Hj. Srimonah

-

PRM

Sawah

Hj. Srimonah

Play Group

PRM

Pekarangan

Bakri

Masjid At-

PCM

Proses
1,400 Dalam
Proses
462 Dalam
Proses
177 Sert. Wakaf
No. 126

16 Ds. Jetis

320 Sert. Wakaf

Taqwa
Pekarangan

Hasim Mana

Madrasah

PRM

Pekarangan

Siti Aisyiyah

TK

PR

Aisyiyah

Aisyiyah

TK

PR

Aisyiyah

Aisyiyah

Madrasah

PR

No. 184
17 Ds. Jetis

88 Sert. Wakaf
No. 178

18 Ds. Jetis

800 Belum

Pekarangan

Siti Aisyiyah

Proses
19 Ds. Jetis

264 Belum

Pekarangan

Supangat

Proses
20 Ds. Jetis

400 Dalam

Aisyiyah
Pekarangan

Proses
21 Ds. Jetis

70 Dalam

Ds.
Wonoketro.

260 Sert. Wakaf
No. 69

-

PCM

Mushola

PRM

B. Tukijo Al-

TK

PR

Simis

Aisyiyah

Aisyiyah

Rohman
Pekarangan

Proses
22 Dsn. Jintap,

H. Abdur

H. Hasyim
Masyuri

Pekarangan

75

23 Dsn. Jintap,
Ds.

1,338 Sert. Wakaf

Pekarangan

No. 149/10

Hj. Imanul

Sawah

PRM

BA

PR

Aisyiyah

Aisyiyah

Kholifah

Wonoketro.
24 Ds.
Wonoketro
25 Ds.
Wonoketro
26 Ds.
Wonoketro
27 Ds.
Wonoketro
28 Ds. Josari

135 Sert. Wakaf

Pekarangan

Ny. Sutini

No. 208
280 Sert. Wakaf

Pekarangan

Kasiman

Mushola

PRM

Pekarangan

Suwastilah

BA

PR

Harjo W

Aisyiyah

Aisyiyah

Hadi

Mushola

PRM

No. 188
400 Belum
Proses
236 Belum

Pekarangan

Proses
5,325 Sert. Wakaf

Soepeno
Sawah

H. Misman

Sawah

PCM

Pekarangan

H. Ridwan

Pendidikan

PCM

BA

PRM

No. 214
29 Ds. Josari

305 Sert. Wakaf
No. 210

30 Dsn.
Tempel, Ds.

285 Sert. Wakaf

Mansur
Pekarangan

B. Ginah

No. 37

Aisyiyah

Turi.
31 Dsn.
Tempel, Ds.

2,000 Sert. Wakaf

Pekarangan

H. Soiman

No. 46

SMP/SMA

PCM

Muh Jetis

Turi.
32 Dsn.
Tempel, Ds.

2,000 Sert. Wakaf

Sawah

H. Soiman

Pertanian

PCM

Pekarangan

H. Bonandir

Masjid

PRM

Pekarangan

H. Bonandir

MI

PRM

No. 47

Turi.
33 Dsn.
Tempel, Ds.

260 Sert. Wakaf
No. 48

Turi.
34 Dsn.
Tempel, Ds.

600 Sert. Wakaf
No.

Muhammad

Turi.
35 Dsn.
Tempel, Ds.
Turi.

iyah
360 Belum
Proses

Pekarangan

Ny.

Tanah

Swastilah

Kosong

PRM
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36 Dsn.
Tempel, Ds.

- Belum

Pekarangan

Proses

Hj. Anisah

BA/Play

Mardiono

Group

Turi.
37 Dsn.
Tempel, Ds.

PRM

Aisyiyah
- Dalam

Pekarangan

Proses

Subandi/H.

MIM

PRM

Asmuni

Tempel

Sulkan

BA

PR

Aisyiyah

Aisyiyah

H. PF

BA

PR

Kusnudin

Aisyiyah

Aisyiyah

Manidjo

BA

PR

Aisyiyah

Aisyiyah

BA

PR

Aisyiyah

Aisyiyah

Turi.
38 Ds.
Tegalsari
39 Ds.
Mojorejo
40 Ds. Kutu
Wetan
41 Dsn.
Karanglo,

245 Sert. Wakaf

Pekarangan

No. 309
220 Sert. Wakaf

Pekarangan

No. 72
294 Sert. Wakaf

Pekarangan

No. 229
220 Sert. Wakaf

Pekarangan

Tukaryo

No. 694

Ds.
Ngasinan.
42 Dsn.
Karanglo,

460 Sert. Wakaf

Pekarangan

Mujiono

Mushola

PRM

Pekarangan

Giman

TK ABA

PRM

Pekarangan

Tasman

Masjid

PRM

No. 320

Ds.
Ngasinan.
43 Dsn.
Winong
44 Dsn. Coper

149 Sert. Wakaf
No. 54
168 Belum
Proses

Data Tambahan Yang Belum Terekap
45 Ds. Jetis

- Sertifikat

-

-

AUM

46 Ds.

- Sertifikat

-

-

Masjid

- Dalam

-

-

Masjid

Karanglo
47 Ds. Josari

Proses

77

48 Ds. Jetis

- Sertifikat

-

-

Kantor
PCM/Kepen
tingan
Perkembang
an Agama
Islam

49 Ds. Coper

- Sertifikat

-

-

-

50 Ds.

- Dalam

-

-

Masjid

-

-

Mushola

-

-

Sosial Keagamaan

Kutukulon

Proses

51 Ds.

- Belum

Kutukulon

Proses

52 Ds.

- Belum

Kutukulon

Proses

D. Tugas Naz}ir Organisasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis
Berdasarkan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, dalam
Pasal 1 disebutkan “Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf
dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.”
Dan berdasarkan Pasal 9 menyebutkan ada tiga bentuk naz}ir yaitu
perseorangan,

organisasi

dan

badan

hukum.

Pimpinan

Cabang

Muhammadiyah Jetis merupakan Naz}ir Organisasi karena bergerak di bidang
sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam sebagaimana
yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (2) UU Wakaf. Naz}ir sebagai pihak
yang menerima harta benda wakaf dari wakif, mempunya tugas:
a.

rnelakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
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b.

mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan
tujuan, fungsi, dan peruntukannya;

c.

mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;

d.

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.17
Pengelolaan harta benda wakaf merupakan yang sangat penting,

mengingat hal tersebut merupakan kewajiban bagi naz}ir penerima wakaf.
Apabila harta benda wakaf tersebut tidak dikelola dengan baik, tentu akan
membawa masalah yang serius yang menyangkut amanah dan tanggungjawab
sebagai naz}ir. Pengelolaan harta benda wakaf yang baik akan mampu
membawa kemanfaatan bagi semuanya, termasuk bagi wakif yang
mewakafkan harta bendanya untuk dijadikan wakaf yang kelak bisa menjadi
amal jariyah bagi dirinya maupun keluarganya.

Berikut ini penulis akan

mendeskripsikan pelaksanaan tugas naz}ir Pimpinan Cabang Muhammadiyah
Jetis dalam hal administrasi, pengelolaan, dan pelaporan harta benda wakaf:
1. Melakukan Pengadministrasian Harta Benda Wakaf
Administrasi menurut KKBI adalah usaha dan kegiatan yang
meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan
pembinaan organisasi; usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan; kegiatan yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; kegiatan kantor dan tata

17

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
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usaha.18 Administrasi merupakan hal yang sangat penting dalam wakaf,
karena hal tersebut merupakan langkah awal dalam mewakafkan suatu
harta benda wakaf, termasuk akan digunakan untuk apa harta benda
wakaf tersebut kedepannya yang dilakukan ketika ikrar wakaf.
Dalam mewakafkan harta benda wakaf, unsur atau rukun wakaf
yang harus dipenuhi adalah wakif (orang yang mewakafkan harta),
mauquf bih (harta yang diwakafkan), mauquf ‘alaih (pihak yang diberi
wakaf/peruntukan wakaf), sighat (pernyataan atau ikrar wakaf), dan naz}ir
(pengelola wakaf). Wakaf yang dimiliki oleh PCM Jetis, mayoritas
berasal dari wakif di wilayah kecamatan jetis yang menjadi anggota
ataupun simpatisan Muhammadiyah. Wakaf tersebut didapatkan dari
keaktifan pengurus Majelis Wakaf untuk melakukan pendekatan kepada
masyarakat supaya mau mewakafkan tanahnya, sebagaimana yang
dikatakan oleh Bapak Imam Mustaqim selaku Pembina Majelis Wakaf
PCM Jetis: “harta wakaf yang diperoleh itu dari gerak langkah petugas
wakaf untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat.”19
Setelah mendapatkan informasi permintaan wakif yang akan
mewakafkan harta bendanya yang mayoritas berupa tanah, kemudian
Pimpinan Muhammadiyah Cabang Jetis selaku naz}ir akan melakukan
Ikrar Wakaf yang biasanya dilakukan di rumah si wakif tersebut dengan
mengundang saudara atau tetangga serta kepala desa sebagai saksi dalam
18

Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/administrasi (Diakses pada tanggal 26

April 2020 pukul 11.20)
19

Imam Mustaqim, Hasil Wawancara, 12 April 2020, (Lihat Transkip 02/02-W/12-04-2020).
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wakaf, dan tidak lupa mengundang PPAIW untuk mencatatkan ikrar
wakaf tersebut dalam akta ikrar wakaf. Sedangkan yang menjadi
perwakilan naz}ir organisasi di sini adalah dari unsur Ketua, Sekretaris
dan Bendahara Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis.
“Untuk nadzir sesuai ketentuan sesuai posisi struktur
organisasi tersebut, ketua, sekretaris dan bendahara pimpinan
cabang itu mewakili Muhammadiyah cabang jetis sebagai nadzir
penerima wakaf”20
Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf, Organisasi dapat menjadi naz}ir apabila memenuhi persyaratan: a.
Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan naz}ir
perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. organisasi
yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau
keagamaan Islam.21 Sedangkan persyaratan naz{ir perseorang berdasarkan
Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan syarat menjadi naz}ir apabila memenuhi
persyaratan:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. dewasa;
d. amanah;
e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

20

Katimun, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 April 2020, (Lihat transkip 03/03-W/16-04-

2020).
21

Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
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Dalam hal ini naz}ir yang dimiliki oleh Pimpinan Cabang
Muhammadiyah Jetis apabila dilihat dari ketentuan perundang-undangan
tersebut telah memenuhi persyaratan dan disahkan oleh PPAIW (Pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf) Kecamatan Jetis.
Kemudian

dalam

melaksanakan

ikrar

wakaf,

wakif

akan

menyebutkan peruntukan atau tujuan wakaf tersebut digunakan untuk
apa. Menurut Pasal 22 Undang-undang Wakaf, Dalam rangka mencapai
tujuan dan fungsi wakaf 1 harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan
bagi:
a. sarana dan kegiatan ibadah;
b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
c. bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan
dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
Kalau melihat di PCM Jetis, mayoritas tanah yang diwakafkan
digunakan untuk mushola/masjid karena hal ini yang sering kali diminta
oleh wakif, kemudian pendidikan seperti Play Group & TK yang
mayoritas ada disetiap ranting Muhammadiyah, MI, SMP, SMA, MA,
Pondok Pesantren, Klinik Kesehatan serta untuk perkantoran dan
digunakan untuk toko.
“Yang sudah ini pertama untuk masjid, mushola kemudian
untuk lembaga pendidikan, lembaga pendidikan di Muhammadiyah
itu ada SMA, ada SMP, ada MA, ada MTs, kemudian ada MI
ditambah lagi yang baru ini Pondok Pesantren MBS Jetis.
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Kemudian dari lembaga-lembaga tersebut kan lembaga formal, yang
lembaga TK, Play Group, Kelompok bermain ini lembaga informal,
artinya lembaga yang sebelum formal tersebut Itu juga banyak
sekali jumlahnya di Muhammadiyah cabang jetis diranting-ranting
itu bahkan ada yang dua, satu desa. Terus juga ada dimanfaatkan
untuk panti asuhan, kemudian yang terakhir dimanfaatkan untuk
klinik kesehatan ini yang berada di desa Kutukulon Klinik Aisyiyah
Jetis, Oh iya ini ada di tanah wakaf ini ada satu yang kemarin
digunakan untuk perkantoran, karena tanah wakafnya ada rumah
dan ada sebelahnya itu tanahnya masih kosong, ini yang tadi belum
saya sebutkan barangkali ya manfaat tanah wakaf yang terakhir itu
dimanfaatkan untuk kantor kemudian tanah kosongnya disebelah
rumah itu didirikanlah TokoMu , Toko milik persyarikatan
Muhammadiyah Cabang Jetis”22

Setelah melaksanakan ikrar wakaf dan terbitnya ikrar wakaf, maka
hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengurus sertifikat wakaf.
Tanah wakaf yang dimiliki oleh Pimpinan Muhammadiyah Jetis
mayoritas sudah bersertifikat wakaf, meskipun ada sebagian yang belum
bersertifikat maupun yang masih dalam proses. Dan secara keseluruhan
termasuk tanah yang proses sertifikasi dan belum proses setifikat
merupakan tanah yang sudah dilakukan ikrar wakaf oleh PCM Jetis.
“Alhamdulillah sudah mayoritas sudah ada sertifikatnya,
mayoritas. Namun sebagian masih ada yang belum, masih sebatas
ikrar itu dokumennya ada ikrar itu barangkali setiap tahun kita juga
menerima tambahan tanah wakaf, setiap tahun kita juga
mensertifikasi tanah wakaf tersebut dan masih ada yang tersisa itu
memang ada kendala.”23

22

Katimun, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 April 2020, (Lihat transkip 05/03-W/16-04-

2020).
23

2020).

Katimun, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 April 2020, (Lihat transkip 04/03-W/16-04-
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Berdasakan data yang penulis dapatkan, Pimpinan Cabang
Muhammadiyah Jetis memiliki 52 aset harta benda wakaf yang berupa
tanah, baik itu berupa tanah pekarangan maupun tanah persawahan.
Namun sayangnya, dari total 52 tanah wakaf tersebut, terdapat 33 tanah
wakaf yang sudah sertifikat, 9 tanah wakaf yang masih dalam proses
pensertifikatan, dan 10 yang belum diserifikatkan. Maksud dari tanah
yang masih dalam proses adalah tanah tersebut sudah ikrar wakaf dan
dalam proses pengurusan tanah atau diajukan ke BPN (Badan Pertanahan
Nasional), sedangkan tanah wakaf yang belum proses tersebut merupakan
tanah wakaf yang hanya sekedar dilakukan ikrar saja dan belum
melakukan

pengurusan

ke

BPN.

Sedangkan

ketika

mengurus

pensertifikatan tanah wakaf terlalu banyak lika-likunya kepada BPN dan
memerlukan waktu yang lama.
“Dalam proses itu, sudah diajukan ke BPN tapi belum turun.
Kalau belum proses artinya sebatas ikrar wakaf saja. Karena
rumitnya pengurusan tentang wakaf, untuk mendapatkan satu
sertifikat itu ternyata liku-likunya banyak.”24
Administrasi merupakan hal yang cukup rumit dan harus dilakukan
dengan teliti, maka tidak jarang pula ketika mengurus administrasi harta
benda wakaf juga terdapat kendala. Memang jumlah tanah wakaf PCM
Jetis yang sudah tersertifikat cukup banyak, namun hal tersebut tidak
lepas dari permasalahan yang pernah terjadi dan atas kerja keras naz}ir
yang mengurus administrasi wakaf tersebut. Beberapa kendala ketika

24

Imam Mustaqim, Hasil Wawancara, 12 April 2020, (Lihat Transkip 03/02-W/12-04-2020)
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akan melaksanakan ikrar wakaf adalah adanya ahli waris yang berada
diluar kota, sedangkan tanah wakaf yang diwakafkan tersebut masih milik
mbah atau orangtua terdahulu, sehingga ketika salah satu ahli waris mau
mewakafkan tanah tersebut harus atas persetujuan dan tandatangan
seluruh ahli waris, dan terkadang ahli waris tersebut berada diluar kota
sehingga sulit mau mengumpulkannya.
“Ya terkendala dari misalnya si wakif itu sudah merupakan
orang yang berstatus cucu, namun tanah tersebut masih atas nama
dokumen nenek kakeknya sehingga kesulitan semua anak dan cucu
akan harus menyetujui untuk diwakafkan tersebut hingga perlu
berkomunikasi para keluarga besar tersebut walaupun posisinya
diluar daerah bahkan diluar pulau jawa”

2. Mengelola Dan Mengembangkan Harta Benda Wakaf Sesuai Dengan
Tujuan, Fungsi, Dan Peruntukannya;
Secara khusus penanganan wakaf di Muhammadiyah di lakukan
oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Majelis ini mempunyai tugas
pokok untuk mengembangkan dan mengamankan harta wakaf dan harta
kekayaan milik Persyarikatan serta membimbing masyarakat dalam
melaksanakan wakaf, hibah, infaq dan shadaqah serta lainnya bersifat
wakaf. Pada prinsipnya, organisasi wakaf merupakan organisasi jasa yang
melayani masyarakat dalam menyalurkan

kelebihan harta mereka.

Pelayanan prima atau service excellent merupakan hal yang mutlak
dilakukan. Kepuasan

para wakif terhadap

pelayanan naz}ir akan

mendorong mereka untuk kembali berwakaf sekaligus mengajak
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wakif-wakif baru lain. Kemasan program-program pendanaan peruntukan
harta wakaf (mauquf ‘alaih) juga menjadi daya tarik tersendiri.25
Kepengurusan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan di Pimpinan
Cabang Muhammadiyah Jetis yang menjadi Pembina adalah Drs. H.
Imam Mustaqim, sedangkan yang menjadi Ketua Majelis adalah H.
Taufiqurrohim, MA, Drs. Samsul Huda sebagai Sekretaris, Moh. Adib
Nashari sebagai Bendahara, Latif Rangkuti dan H. Ahmad Fathoni
sebagai anggota.26
“Susunan Majelisnya, pembina majelisnya saya sendiri, dan
anggotanya lima orang. Pembinanya saya, ketuanya pak
taufiqurrohim Turi, kemudian sekretarisnya sopo pak carik jintab itu
lupa, kemudian bendaharanya pak adib, anggotanya pak toni. Jadi
saya pembina 1, anggotanya 5.”27
Seorang naz}ir wakaf, harus mengelola dan mengembangkan harta
benda wakaf sesuai dengan tujuan atau peruntukannya, karena hal
tersebut merupakan amanah dan tanggungjawab naz}ir yang telah
diberikan kepercayaan oleh wakif. Secara umum dalam Pasal 4 dan 5
Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan
Pasal 4: “Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai
dengan fungsinya. “

25
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Pasal 5: “Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis
harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan
kesejahteraan umum.”28
Artinya ketika seorang wakif sudah mengikrarkan wakaf, maka
harta benda yang telah diwakafkan tersebut harus dimanfaatkan sesuai
fungsinya untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis guna
kepentingan ibadah maupun memajukan kesejahteraan umum.
Begitu pula harta benda wakaf yang dikelola oleh Pimpinan Cabang
Muhammadiyah Jetis. Ketika seorang pewakif hendak mewakafkan
tanahnya, ia akan mengikrarkan tanah tersebut dalam akta ikrar wakaf
dengan menyebutkan peruntukkannya. Apabila pewakif menginginkan
tanahnya diikrarkan untuk masjid, maka peruntukannya pun juga harus
untuk masjid, sesuai apa yang diikrarkan tersebut karena itu merupakan
amanah dari wakif.
“Muhammadiyah Cabang jetis sebagai nadzir penerima wakaf
dari masyarakat untuk diamanahi wakaf tersebut, fungsinya
memang yaa ini terkhusus menerima, setelah menerima dia juga
harus amanah dalam mengelola yang diterima tersebut. Andaikata
diamanahi untuk masjid, maka ya di manfaatkan untuk masjid,
ketika ikrar seperti apa yang dimaui oleh wakif itu.”29
Selain itu ada pula wakif yang mewakafkan tanahnya dengan ikrar
wakaf peruntukannya diserahkan kepada naz}ir PCM Jetis, yang
terpenting amanah tersebut dari pewakif digunakan untuk kepentingan

28

Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf
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Persyarikatan Muhammadiyah Jetis. Artinya peruntukannya dalam ikrar
wakaf itu disesuaikan dengan kebutuhan Pimpinan Cabang atau Ranting
Muhammadiyah yang ada di wilayah tersebut, jadi tetap pada akhirnya
ada yang dimanfaatkan untuk masjid/mushola, untuk sekolahan, maupun
untuk kantor yang peruntukannya diserahkan kepada naz}ir.
“Namun, ada beberapa wakif yang memang menyerahkan
kepentingan pemanfaatan itu terserah kepada nadzir untuk apa
monggo yang penting ini amanah dari saya untuk dimanfaatkan
untuk persyarikatan cabang jetis, nah ini sudah ternyata ada yang
untuk sekolahan, untuk masjid, untuk kantor dan sebagainya
memang itu wakifnya menyerahkan tidak punya pilihan, meraka
menyerahkan manfaat itu kepada pimpinan cabang Muhammadiyah
jetis selaku nadzir.”30
Bagi

Muhammadiyah

memiliki

peranan

penting

terhadap

perkembangan Persyarikatan Muhammadiyah umumnya bagi umat Islam
Indonesian, Persyarikatan Muhammadiyah berusaha memanfaatkan
tanah-tanah

wakaf

selain

untuk

sarana

ibadah

juga

berusaha

memanfaatkan tanah-tanah wakaf untuk sarana sosial. Muhammadiyah
sebagai lembaga yang bergerak dibidang sosial keagamaan dikenal telah
berhasil membantu program pemerintah khususnya dalam bidang
pendidikan dan kesehatan serta ekonomi, Persyarikatan Muhammadiyah
telah memiliki berbagai aset berupa sekolah, mulai dari tingkat Taman
Kanak-kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi, serta Rumah Sakit yang

30
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tersebar di

seluruh Indonesia. keberhasilan tersebut tidak luput dari

perwakafan yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah.31
Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis selaku naz}ir organisasi di
Wilayah Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, juga memiliki aset wakaf
yang digunakan untuk keagamaan, pendidikan, maupun yang lainnya.
Mayoritas

tanah

wakaf

masjid/mushola dan

yang

dimiliki

pemanfaatannya

sebagai

kemudian pendidikan mulai dari pendidikan

informal seperti Play Group atau Taman Kanak-Kanak yang mayoritas
ada disetiap Ranting Muhammadiyah. Selain itu untuk lembaga
pendidikan formal terdapat Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah,
Sekolah Menengah Pertama (SMP) & Sekolah Menengah Atas (SMA),
Madrasah Tsanawiyah (MTS) & Madrasah Aliyah (MA), serta
Muhammadiyah Boarding School (MBS) dan Panti Asuhan Yatim &
Dhuafa (PAYD) Al-Amin. Selain untuk lembaga pendidikan, juga
terdapat lembaga kesehatan yaitu Klinik Aisiyah Jetis yang kerja sama
dengan Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo dalam melayani
kesehatan masyarakat umum yang berlokasi di Desa Kutukulon. Dan ada
pula tanah wakaf yang digunakan untuk Kantor Muhammadiyah Jetis,
serta disebelah kantor tersebut didirikan toko atau swalayan yang
bernama TokoMu.
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“Yang sudah ini pertama untuk masjid, mushola kemudian
untuk lembaga pendidikan, lembaga pendidikan di Muhammadiyah
itu ada SMA, ada SMP, ada MA, ada MTs, kemudian ada MI
ditambah lagi yang baru ini Pondok Pesantren MBS Jetis berdiri
tahun 2015. Lembaga TK, Play Group, Kelompok bermain ini
lembaga informal, artinya lembaga yang sebelum formal tersebut
Itu juga banyak sekali jumlahnya di Muhammadiyah cabang jetis
diranting-ranting itu bahkan ada yang dua, satu desa. Terus juga ada
dimanfaatkan untuk panti asuhan, kemudian yang terakhir
dimanfaatkan untuk klinik kesehatan, klinik kesehatan ini yang
berada di desa Kutukulon bernama Klinik Aisyiyah Jetis, ini
difasilitasi dibantu oleh Rumah Sakit Aisyiyah Ponorogo. Manfaat
tanah wakaf yang terakhir itu dimanfaatkan untuk kantor kemudian
tanah kosongnya disebelah rumah itu didirikanlah TokoMu.”32

Selain untuk hal diatas, juga terdapat tanah sawah yang diwakafkan
oleh seorang waqif. Tanah sawah tersebut digunakan untuk pertanian
sehingga hasilnya selama ini dapat digunakan untuk operasional lembaga
pendidikan madrasah di jetis. Namun dalam waktu dekat ini, hasil tanah
sawah musim ini

hasilnya akan dipindah tangan pengelolaan oleh

Majelis Wakaf dan Keharartabendaan PCM Jetis sehingga dapat dikelola
secara langsung oleh Majelis Wakaf dan hasilnya bisa diratakan. Apabila
ini berhasil, maka akan dilanjutkan ke amal usaha yang lainnya supaya
juga menikmati hasil dari tanah wakaf.
“Ada tanah sawah yang diwakafkan oleh wakif itu ada, yang
kalau dulu itu tanah wakaf itu hasilnya langsung dikelola oleh
kepala sekolah MTs/Aliyah Muhammadiyah jetis itu sehingga
hasilnya digunakan untuk membantu biaya operasional sekolah
tersebut, untuk pendidikan. Tapi sekarang ini dikelola oleh majelis
wakaf baru-baru ini baru musim tanam ini akan dipindah tangan
pengelolaannya ke majelis wakaf dan nanti barangkali kalau itu

32
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berhasil bisa lembaga yang lain atau amal usaha yang lain bisa ikut
menikmati.”33
Kemanfaatan dari tanah wakaf tersebut disesuaikan dengan ikrarnya
pada waktu ikrar wakaf, apabila dalam ikrarnya itu wakif menghendaki
untuk digunakan sebagai masjid maka tanah wakaf tersebut harus
digunakan sebagai masjid. Begitu pula ketika wakif menginginkan dalam
ikrar itu digunakan untuk madrasah, maka peruntukannya juga harus
untuk madrasah dan sebagainya. Namun, akhir-akhir ini Pimpinan
Cabang Muhammadiyah Jetis selaku naz}ir dalam melaksanakan ikrar
wakaf, meminta wakif supaya ketika ikrar wakaf tersebut peruntukannya
digunakan secara umum, tidak langsung menjurus ke salah satu
pemanfaatan wakaf. Jadi dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis
mengarahkan supaya dalam ikrar wakaf peruntukannya adalah untuk
kepentingan Islam. Kalaupun nanti akan dibuat masjid, madrasah, dan
sebagainya tidak akan jadi masalah, tapi apabila tidak sesuai dengan ikrar
itu akan menjadi beban bagi PCM Jetis.
“Sebenarnya, semuanya itu kemanfaatannya sesuai dengan
ikrarnya pada waktu ikrarnya, Cuma yang akhir-akhir ini kita batasi
PCM tidak harus mengikuti sesuai permintaan, jadi kita arahkan
tolong kalau Anda wakaf ikrar wakaf jangan dipastikan untuk
menuntut untuk masjid umpamanya, tapi gunakan untuk
kepentingan Islam. Adapun nanti nek dijadikan masjid, sudah tidak
masalah sesuai dengan itu, tapi kalau gak kesampaian kan PCM
punya beban nantinya”.34

33

Katimun, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 April 2020, (Lihat transkip 05/03-W/16-04-

2020).
34

Imam Mustaqim, Hasil Wawancara, 12 April 2020, (Lihat Transkip 04/02-W/12-04-2020)

91

Sedangkan pengelolaan harta wakaf di lingkungan Muhammadiyah
dilakukan secara terpadu, artinya harta wakaf tidak dikelola secara
mandiri tetapi diintegrasikan dengan aset-aset lainnya sehingga menjadi
lebih berdaya. Proses wakaf di Muhammadiyah tidak langsung dari wakif
ke naz}ir, tetapi secara administratif di kelola oleh Majelis Wakaf dan
Kehartabendaan, sedangkan pengelolaan secara teknis diserahkan pada
pengelola Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) pada setiap tingkatan
struktur organisasi, mulai dari ranting, cabang, daerah, wilayah maupun
pusat. Secara hirarkinya dapat dilihat pada bagian di bawah ini:35

WAQIF
•semua harta
benda wakaf
•dan juga hasil
pembelian

SERTIFIKASI
•Pengelolaan
secara terpadu
oleh
Muhammadiyah
sebagai nadzir
yang secara
teknis dikelola
oleh AUM

NADZIR
•Proses
pendataan dan
sertifikasi wakaf
oleh Majlis
Wakaf dan
kehartabendaa

Hal tersebut juga terjadi di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis.
Yang bertugas sebagai naz}ir penerima wakaf adalah dari perwakilan
ketua, sekretaris, bendahara. Kemudian setelah dilaksanakan ikrar wakaf,
pengelolaan secara administratif hingga sertifikasi tanah wakaf maupun
penyimpanan dokumen adalah dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan.
Lalu secara teknis pengelolaan harta benda wakaf tersebut dikelola oleh
35
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Pimpinan Cabang Muhammadiyah maupun dengan kerja sama dengan
Pimpinan Cabang Aisiyah, Pimpinan Ranting Muhammadiyah, ataupun
Organisasi Otonom Muhammadiyah yang berada dibawah lingkup PCM
Jetis tergantung dari peruntukan atau penggunaan tanah wakaf tersebut..
“sudah diprogramkan untuk ini itu bekerja sama dengan
ranting sehingga tidak semuanya wakaf yang di terima oleh nadzir
cabang ini tidak dimanfaatkan tidak diurusi sendiri oleh pimpinan
cabang yaa kerjasama dengan ranting-ranting Muhammadiyah
cabang jetis untuk memanfaatkan tanah wakaf tersebut.”36
Bagi

Muhammadiyah

memiliki

peranan

penting

terhadap

perkembangan Persyarikatan Muhammadiyah umumnya bagi umat Islam
Indonesian, Persyarikatan Muhammadiyah berusaha memanfaatkan
tanah-tanah

wakaf

selain

untuk

sarana

ibadah

juga

berusaha

memanfaatkan tanah-tanah wakaf untuk sarana sosial. Muhammadiyah
sebagai lembaga yang bergerak dibidang sosial keagamaan dikenal telah
berhasil membantu program pemerintah khususnya dalam bidang
pendidikan dan kesehatan serta ekonomi, Persyarikatan Muhammadiyah
telah memiliki berbagai aset berupa sekolah, mulai dari tingkat Taman
Kanak-kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi, serta Rumah Sakit yang
tersebar di

seluruh Indonesia. keberhasilan tersebut tidak luput dari

perwakafan yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah.37
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Pengelolaan tanah wakaf di PCM Jetis selaku naz}ir tidak luput dari
beberapa masalah. Diantara permasalahan itu seperti mewujudkan
kemanfaatan harta benda wakaf sesuai dengan ikrarnya. Majelis Wakaf
PCM Jetis banyak bergulir menerima tanah wakaf, akan tetapi untuk
mewujudkan kemanfaatannya masih sulit karena terkendala dengan biaya
dan segala sesuatunya membutuhkan biaya. Seperti tanah yang berada di
dekat Masjid Taqwa rencananya akan dibangun kantor, lalu merenovasi
Masjid Taqwa, sampai sekarang masih belum bisa terlaksana karena
terkendala biaya tersebut. Sedangkan PCM Jetis masih belum memiliki
sumber dana yang memadai untuk melakukan pengelolaan dan
pengembangan tanah wakaf sesuai dengan ikrarnya. Sumber dana yang
ada saat ini hanya bersumber dari adanya TokoMu AMM, Swalayan
Surya dan sebagian dari zakat, itu pun hanya bisa digunakan untuk
kepentingan operasional Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis.
“Tantangannya sekarang itu untuk mewujudkan kemanfaatan,
jadi sekarang ini banyak ini bagi saya sendiri secara pribadi sangat
riskan untuk banyak bergulir kita menerima wakaf tapi untuk
mewujudkan kemanfaatannya ini masih sulit karena segala sesuatu
itu butuh biaya, tentunya dana. Semuanya kendalanya adalah dana,
dan lagi lagi PCM ini tidak punya sumber, sumbernya hanya barubaru mulai dari adanya ini AMM dan sebagian dari zakat, dari PT.
DSS atau surya dan itu hanya digunakan untuk kepentingan
operasional PCM.”38
Dalam organisasi lembaga wakaf, efisiensi dapat dilihat dari usaha

naz}ir dalam penanganan wakaf bagaimana menggali, mengelola dan
mendayagunakan sesuai dengan permintaan wakif. Ketika harapan wakif
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dan kenyataan penggunaannya telah sesuai maka terjadi keseimbangan
dalam subsistem sosial dan antar personal, antara wakif dan naz}ir. Secara
umum Majelis Wakaf mengelola kekayaan Muhammadiyah dan
memprosesnya agar menjadi harta perserikatan secara utuh, sedangkan
pengelolaan secara teknisnya diserahkan pada majelis-majelis terkait atau
amal usaha yang menggerakkannya, baik
tingkat PDM, Cabang maupun ranting.39

3. Melaporkan Pelaksanaan Tugas Kepada Badan Wakaf Indonesia.
Terlaksananya tujuan wakaf tentunya harus diketahui dengan benar
tentang hak dan kewajiban naz}ir seperti apa. Pola pikir masyarakat
tentang wakaf yang masih berupa wakaf konsumtif berakibat pada naz}ir
yang dipilih oleh wakif adalah mereka yang ketika hanya ada waktu
untuk menjaga dan memelihara masjid. Jika mereka mempunyai
pekerjaan lain kemudian banyak waktu yang digunakan untuk bekerja
maka angan-angan tercapai wakaf produktif hanyalah sebatas mimpi.
Dalam hal ini wakif kurang mempertimbangkan kemampuan naz}ir untuk
mengembangkan harta wakaf. Dengan demikian wakaf yang ada hanya
terfokus untuk memenuhi kebutuhan peribadatan, dan sangat sedikit
wakaf diorientasikan untuk meningkatkan perekonomian umat. Bisa
dilihat dari sejarah wakaf pada masa lampau, baik yang dilakukan Nabi
Muhammad maupun para sahabat, selain masjid dan tempat belajar,
39
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cukup banyak wakaf yang berupa kebun yang hasilnya diperuntukkan
bagi mereka yang memerlukan, sehingga dapat tercapai wakaf
sebagaimana mestinya. Naz}ir yang mengerti akan hak dan kewajiban
yang ada di pundaknya tentu tidak akan mudah menyelewengkan amanah
yang diemban. Sebagaimana pendapat Syafi’i Antonio bahwa dalam
pengelolaan wakaf terdapat tiga filosofi dasar yaitu: pertama, pola
manajemennya harus dalam bingkai proyek yang terintegrasi. Kedua,
mengedapankan asas kesejahteraan naz}ir, yang menyeimbangkan antara
kewajiban yang harus dilakukan dan hak yang diterima. Ketiga, asas
transparansi dan akuntabilitas, dimana badan wakaf dan lembaga yang
dibantunya, harus melaporkan setiap tahun mengenai proses pengelolaan
dana kepada umat dalam bentuk audited financial report. Termasuk
kewajaran dari masing-masing pos biayanya.40
Salah satu tugas naz}ir menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang wakaf adalah melaporkan pelaksanaan tugas kepada
Badan Wakaf Indonesia. Dan dalam Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang
Nomor 26 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan: Nazhir wajib menyampaikan
laporan pengelolaan harta benda wakaf tidak bergerak dan/atau harta
benda wakaf bergerak selain uang kepada Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi dan BWI secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
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Di Naz}ir Organisasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis selama
ini pelaporan masih sebatas internal Persyarikatan. Artinya pelaporan
tersebut dilakukan ke masyarakat yang diwakili oleh Pimpinan Ranting
Muhammadiyah yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali ketika
pelaksanaan Musyarawah Cabang (MUSYCAB) yang juga berfungsi
sebagai pengawasan terhadap harta benda wakaf.
“Pelaporannya ini dilaporkan pada setiap Musycab
(Musyawarah cabang), berarti lima tahun sekali itu saat Musycab
yang kepada warga atau kepada persyarikatan ditingkat ranting,
kepada aum dan sebagainya pada saat musycab kan nanti
mengundang ranting, mengundang aum, mengundang majelis
lembaga dan sebagainya, saat itulah dalam dokumen pelaporan
pimpinan cabang Muhammadiyah jetis ada yang sebagiannya
berjudul tanah wakaf dan pemanfaatannya termasuk status
sertifikasinya.”41
Selain itu pelaporan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Ponorogo, pelaporan tersebut dilaksanakan setiap 1 tahun sekali berupa
data-data tanah wakaf, kemudian dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Ponorogo secara kolektif melaporkan ke pusat. Sedangkan dilaporkan
kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo hanya berupa data
jumlah tanah wakaf, peruntukannya, tanah produktif dan tidak produktif.
Dan selama ini pun dari pelaporan naz}ir wakaf tidak ada masalah
terhadap pelaporannya.
“Itu kita melaporkan ke PDM, jadi untuk proses selanjutnya
itu dibawah PDM. Jadi PDM itu setiap tahun minta data-data
laporan dari PCM diserahkan ke PDM, kemudian PDM untuk
pengelolaannya secara kolektif nanti yang ke pusat. Yang
dilaporkan ke PDM hanya jumlah harta yang dimiliki, tanah wakaf
41
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berapa bidang, yang produktif berapa, yang tidak produktif berapa,
hanya itu saja. Yang produktif juga dilaporkan tapi hasilnya kan
untuk kepentingan organisasi Pelaporan saya rasa oleh karena yang
dilaporkan hanya sekedar jumlah tanah yang kita miliki tanah
wakaf, untuk kepentingan apa-apa dan berapa, untuk ini berapa itu
saja insyaAllah gak ada kendalanya.”42
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BAB IV
ANALISIS TINJAUAN UU NO. 41 TAHUN 2004 TANTANG
WAKAF TERHADAP TUGAS NAZ{IR ORGANISASI PIMPINAN
CABANG MUHAMMADIYAH JETIS

A. Analisa Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap
Tugas Naz}ir Organisasi Muhammadiyah Jetis Dalam Administrasi Harta
Benda Wakaf
Majelis Wakaf dan Kehartabendaan merupakan bagian salah satu bidang
dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis sebagai naz}ir organisasi yang
mengurusi segala hal terhadap kepentingan wakaf mulai dari administrasi,
pengelolaan, pengawasan hingga pelaporan. Naz}ir organisasi dibentuk
berdasarkan kesepakatan pengurus dalam musyawarah cabang yang diadakan
lima tahun sekali mengikuti periode pergantian pengurusan dari Pimpinan
Cabang Muhammadiyah Jetis.1

Naz}ir wakaf merupakan salah satu jabatan dalam wakaf yang memiliki
peraturan tersendiri diantara peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia. Artinya berdasarkan peraturan maupun perundang-undangan di
Indonesia, naz}ir tidak bisa dipilih dengan mengabaikan ketentuan dari undangundang yang berlaku. Fungsi, hak, dan kewajiban yang menjadi tugas naz}ir
sudah diatur dalam hukum wakaf dan undang-undang wakaf. Para Ulama’
juga sepakat bahwa wewenang naz}ir secara umum terbatas pada pengelolaan

1

Imam Mustaqim, Hasil Wawancara, 12 April 2020, (Lihat Transkip 02/02-W/12-04-2020)
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harta benda wakaf supaya dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf
yang dikehendaki oleh wakif. Kewajiban naz}ir adalah mengerjakan segala
1

sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta benda wakaf. Ia pun
dapat mempekerjakan beberapa wakil atau pembantu untuk menyelenggarakan
urusan-urusan yang berkenaan dengan tugas dan kewajibannya naz}ir. Naz}ir
sebagai pihak yang mengelola wakaf tidak boleh menjual, menggandaikan
atau menyewakan harta benda wakaf.2 Sosialisasi peran naz}ir dalam
pengelolaan wakaf perlu diketahui oleh masyarakat supaya meningkatkan
pengawasan dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan wakaf yang akan
berdampak pada kepercayaan dan kredibilitas naz}ir.
Tugas pertama dari naz}ir wakaf menurut undang-undang wakaf adalah
melakukan pengadministrasian harga benda wakaf.3 Administrasi menurut
KBBI berarti usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta
penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi; usaha dan
kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai
tujuan; kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan; kegiatan kantor dan tata
usaha.4 Administrasi wakaf disini lebih tepatnya adalah kegiatan atau usaha
yang berkaitan dengan tata usaha untuk mencapai tujuan. Administrasi wakaf
merupakan langkah awal dalam mewakafkan harta benda wakaf, dalam
pengadministrasian melalui akta ikrar wakaf juga akan disebutkan untuk apa

1

2

Selengkapnya Lihat Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

3

Selengkapnya Lihat Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

4

https://kbbi.web.id/administrasi (Diakses pada tanggal 26 April 2020 pukul 11.20)
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tujuan atau peruntukan wakaf tersebut, sehingga penggunaannya pun harus
sesuai dengan tujuan harta benda tersebut diwakafkan.
Dalam mewakafkan harta benda wakaf, unsur atau rukun wakaf yang
harus dipenuhi adalah wakif (orang yang mewakafkan harta), mauquf bih
(harta yang diwakafkan), mauquf ‘alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan
wakaf), sighat (pernyataan atau ikrar wakaf), naz}ir (pengelola wakaf) Jangka
Waktu Wakaf.5 Wakaf yang dimiliki oleh PCM Jetis, mayoritas berasal dari
wakif di wilayah kecamatan jetis yang menjadi anggota ataupun simpatisan
Muhammadiyah. Wakaf tersebut didapatkan dari keaktifan gerak langkah
pengurus Majelis Wakaf untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat
supaya mau mewakafkan tanahnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak
Imam Mustaqim selaku Pembina Majelis Wakaf PCM Jetis.6
Untuk menjadi Naz}ir Organisasi, maka Organisasi tersebut harus
memenuhi syarat terbentuknya Naz}ir organisasi sebagaimana dalam Pasal 10
Ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang
menyebutkan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya
dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan: a. pengurus organisasi
yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1); dan b. organisasi yang bergerak di bidang sosial,
pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.7

5

Lihat Pasal 6 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

6

Imam Mustaqim, Hasil Wawancara, 12 April 2020, (Lihat Transkip 02/02-W/12-04-2020)
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Jika dilihat dari Visi-Misi Persyarikatan Muhammadiyah8 dari Pusat
hingga Ranting, maka dapat dilihat bahwa Muhammadiyah merupakan
Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan
keagamaan Islam. Muhammadiyah memiliki banyak lembaga sosial dan
lembaga pendidikan yang ada diseluruh Indonesia. Dan dari namanya saja
sudah diketahui kalau organisasi tersebut merupakan organisasi keagamaan
Islam. Muhammadiyah secara etimologis berarti pengikut nabi Muhammad,
karena berasal dari kata Muhammad, kemudian mendapatkan ya nisbiyah,
sedangkan secara terminologi berarti gerakan Islam, dakwah amar ma’ruf nahi
mungkar dan tajdid, bersumber pada al-Qur’an dan as-Sunnah.9 Sedangkan
Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis yang merupakan bagian dari
Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat kecamatan, maka otomatis sudah
memenuhi syarat yang kedua tersebut.

8

Visi Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan al-Qur’an dan as-

Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqamah dan aktif dalam melaksanakan
dakwah Islam amar ma’ruf nahi mungkar di segala bidang, sehingga menjadi rahmatan li al‘alamin bagi umat, bangsa dan dunia kemanusiaan menuju terciptanya masyarakat Islam yang
sebenar-benarnya yang diridhai Allah swt dalam kehidupan di dunia ini. Misi Muhammadiyah
adalah: (1) Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah swt yang dibawa
oleh Rasulullah yang disyariatkan sejak Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad saw. (2) Memahami
agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan
menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang bersifat duniawi. (3) Menyebarluaskan ajaran
Islam yang bersumber pada al-Qur’an sebagai kitab Allah yang terakhir untuk umat manusia
sebagai penjelasannya. (4) Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga
danmasyarakat.http://m.muhammadiyah.or.id/id/content-44-cam-tentang-muhammadiyah.html.
(Diakses pada tanggal 10 Mei 2020 Pukul 10.20)
9

Tentang

Muhammadiyah,

http://m.muhammadiyah.or.id/id/content-44-cam-tentang-

muhammadiyah.html. (Diakses pada tanggal 10 Mei 2020 Pukul 10.20)
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Selain harus memenuhi syarat organisasi, Naz}ir organisasi juga harus
memenuhi syarat naz}ir perseorangan sebagaimana dalam Pasal 10 Ayat (2)
Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf . Menurut Pasal 10 Ayat
(1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, untuk menjadi Naz}ir
perseorangan harus memenuhi persyaratan: a. warga negara Indonesia; b.
beragama Islam; c. dewasa; d. amanah; e. mampu secara jasmani dan rohani;
dan f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.10 Orang-orang yang
menjadi Naz}ir di PCM Jetis sudah sesuai dengan peraturan tersebut karena
mereka dipilih berdasarkan kesepakatan musyawarah yang tentu dipilih
berdasarkan banyak pertimbangan supaya mampu mengelola dan mengurusi
harta benda wakaf dan tentu juga berpengalaman.
Administrasi harta benda wakaf dimulai dari tahap ikrar wakaf yang
akan dicantumkan dalam Akta Ikrar Wakaf mulai dari identitas wakif,
identitas naz}ir, keterangan harta benda wakaf, dan peruntukan harta benda
wakaf. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis dalam melaksanakan ikrar
wakaf ini biasanya dilakukan dirumah wakif yang akan mengikrarkan harta
benda wakaf dan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dari KUA Kec. Jetis serta mengundang
kades atau tetangga yang akan menjadi saksi dalam ikrar wakaf. Jika dilihat
dari Pasal 7 hingga Pasal 21 Undang-Undang Wakaf, maka hal ini sudah
sesuai dengan yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis,

10

Lihat Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
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karena hal itu menjadi syarat supaya dapat terbit Akta Ikrar Wakaf sebagai
dokumen administrasi wakaf.
Ketika melaksanakan ikrar wakaf, maka wakif akan menyebutkan
peruntukan atau tujuan harta benda tersebut diwakafkan. Menurut Pasal 22
Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Dalam rangka mencapai
tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:
a.

sarana dan kegiatan ibadah;

b.

sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;

c.

bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;

d.

kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau

e.

kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan
syariah dan Peraturan Perundang-undangan.11
Harta

benda

yang

diwakafkan

kepada

Muhammadiyah

Jetis,

peruntukannya disesuaikan dengan keinginan wakif dan sebagian harta benda
yang mau diwakafkan diarahkan peruntukannya oleh PCM Jetis. Namun,
secara pengelolaan tentu harus sesuai dengan peruntukan atau tujuan yang
telah diikrarkan dan tercantum dalam akta ikrar wakaf. Mayoritas peruntukan
harta benda diwakafkan ketika ikrar wakaf digunakan untuk sarana dan
kegiatan ibadah seperti mushola dan masjid. Bahkan disetiap ranting ditingkat
desa yang berada diwilayah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis mayoritas
terdapat mushola atau masjid. Selain sebagai saranan ibadah, juga diikrarkan

11

Lihat Pasal 22 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
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sebagaima sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan yang mayoritas di
setiap ranting juga terdapat Taman Bermain atau Taman Kanak-Kanak.12
Yang menarik dalam ikrar wakaf yang dilakukan Muhammadiyah Jetis
adalah pada akhir-akhir ini ketika melakukan ikrar wakaf, peruntukannya
digunakan secara umum. Artinya peruntukan ketika ikrar wakaf tersebut
digunakan untuk kepentingan lembaga pendidikan Muhammadiyah Jetis atau
secara umum kepentingan agama Islam. Hal dilakukan karena menyesuaikan
kemampuan dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis dalam mewujudkan
peruntukan harta benda wakaf. Kalau wakafnya langsung digunakan untuk
masjid atau Taman Kanak-kanak misalnya, maka bisa jadi Pimpinan Cabang
Muhammadiyah Jetis akan keberatan untuk mewujudkan karena adanya
berbagai pertimbangan dan harus menyesuaikan kebutuhan PCM Jetis pula. 13
Hal itu juga sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,
sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004
tentang Wakaf, “Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis
harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan
kesejahteraan umum.”
Berdasarkan

data

yang

penulis

dapatkan,

Pimpinan

Cabang

Muhammadiyah Jetis memiliki 52 aset harta benda wakaf yang berupa tanah,
baik itu berupa tanah pekarangan maupun tanah persawahan. Namun
sayangnya, dari total 52 tanah wakaf tersebut, terdapat 33 tanah wakaf yang
12

Katimun, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 April 2020, (Lihat transkip 03/03-W/16-04-

2020).
13
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sudah sertifikat, 9 tanah wakaf yang masih dalam proses pensertifikatan, dan
10 yang belum disertifikatkan.14 Maksud dari tanah yang masih dalam proses
adalah tanah tersebut sudah ikrar wakaf dan dalam proses pengurusan tanah
atau diajukan ke BPN (Badan Pertanahan Nasional), sedangkan tanah wakaf
yang belum proses tersebut merupakan tanah wakaf yang hanya sekedar
dilakukan ikrar saja dan belum melakukan pengurusan ke BPN.15
Berdasarkan data tersebut maka dapat dilihat bahwa masih ada beberapa
tanah wakaf yang belum selesai administrasinya, artinya tanah wakaf tersebut
ada masih belum dilakukan pensertifikatan. Padahal pensertifakatan tersebut
berguna sebagai bukti otentik bahwa memang tanah tersebut sudah masuk
tanah wakaf sehingga tanah tersebut tidak bisa diwariskan, dijual maupun
dialihkan dalam bentuk yang lain.
Administrasi merupakan hal yang cukup rumit dan harus dilakukan
dengan teliti, maka tidak jarang pula ketika mengurus administrasi harta benda
wakaf juga terdapat kendala. Memang jumlah tanah wakaf PCM Jetis yang
sudah tersertifikat cukup banyak, namun hal tersebut tidak lepas dari
permasalahan yang pernah terjadi dan atas kerja keras naz}ir yang mengurus
administrasi wakaf tersebut. Beberapa kendala ketika akan melaksanakan ikrar
wakaf adalah adanya ahli waris yang berada diluar kota, sedangkan tanah
wakaf yang diwakafkan tersebut masih milik mbah atau orangtua terdahulu,
sehingga ketika salah satu ahli waris mau mewakafkan tanah tersebut harus
atas persetujuan dan tandatangan seluruh ahli waris, dan terkadang ahli waris
14

Lihat Data Tanah Wakaf Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PCM Jetis

15
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tersebut berada diluar kota sehingga sulit mau mengumpulkannya. Selain itu
yang menjadi permasalahan adalah sulitnya mengurus pensertifikatan tanah
wakaf yang cukup berliku untuk mengurusnya ke Badan Pertanahan Nasional
(BPN). Meskipun demikian, naz}ir PCM Jetis selalu berusaha supaya
administrasi wakaf terselesaikan dengan baik.
Dari pemaparan diatas, menurut hemat penulis maka dapat dikatakan
bahwa tugas naz}ir organisasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis dalam
melakukan pengadministrasian harta benda wakaf sudah sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Hanya saja
masih ada beberapa tanah wakaf yang belum sampai pada tahap sertifikat
wakaf yang menunjukkan bahwa tanah tersebut sudah berstatus menjadi tanah
wakaf karena adanya beberapa kendala sebagaimana dijelaskan diatas.

B. Analisa Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap
Tugas Naz}ir Organisasi Muhammadiyah Jetis Dalam Pengelolaan Harta
Benda Wakaf
Muhammadiyah memiliki peranan penting terhadap perkembangan
Persyarikatan Muhammadiyah umumnya bagi umat Islam Indonesian,
Persyarikatan Muhammadiyah berusaha memanfaatkan tanah-tanah wakaf
selain untuk sarana ibadah juga berusaha memanfaatkan tanah-tanah wakaf
untuk sarana sosial. Muhammadiyah sebagai lembaga yang bergerak dibidang
sosial keagamaan dikenal telah berhasil membantu program pemerintah
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khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan serta ekonomi,
Persyarikatan Muhammadiyah telah memiliki berbagai aset berupa sekolah,
mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi, serta
Rumah Sakit yang tersebar di seluruh Indonesia. keberhasilan tersebut tidak
luput dari perwakafan yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah.16
Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf merupakan tugas

naz}ir. Hal ini sudah menjadi tanggungjawab naz}ir dalam menjalankan
tugasnya serta yang mendapatkan amanah dari wakif. Seperti yang dijelaskan
diawal bahwa Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis sebagai naz}ir organisasi
yang berada di wilayah Kecamatan Jetis. Secara khusus penanganan wakaf di
Muhammadiyah di lakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Majelis
ini mempunyai tugas pokok untuk mengembangkan dan mengamankan harta
wakaf dan harta kekayaan milik Persyarikatan. Kepengurusan Majelis Wakaf
dan Kehartabendaan di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis yang menjadi
Pembina adalah Drs. H. Imam Mustaqim, sedangkan yang menjadi Ketua
Majelis adalah H. Taufiqurrohim, MA, Drs. Samsul Huda sebagai Sekretaris,
Moh. Adib Nashari sebagai Bendahara, Latif Rangkuti dan H. Ahmad Fathoni
sebagai anggota.17
Seorang naz}ir wakaf, harus mengelola dan mengembangkan harta benda
wakaf sesuai dengan tujuan atau peruntukannnya, karena hal tersebut
merupakan amanah dan tanggungjawab naz}ir yang telah diberikan
16

Aji Damanuri, “Efektivitas Dan Efisiensi Pemanfaatan Harta Wakaf Majlis Wakaf

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo”, 94.
17
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kepercayaan oleh wakif. Begitu pula harta benda wakaf yang dikelola oleh
Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis. Ketika seorang pewakif hendak
mewakafkan tanahnya, ia akan mengikrarkan tanah tersebut dalam akta ikrar
wakaf dengan menyebutkan peruntukkannya. Apabila pewakif menginginkan
tanahnya diikrarkan untuk masjid, maka peruntukannya pun juga harus untuk
masjid, sesuai apa yang diikrarkan tersebut karena itu merupakan amanah dari
wakif.
Secara umum dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang nomor 41 tahun 2004
tentang wakaf menyebutkan “Pasal 4: Wakaf bertujuan memanfaatkan harta
benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Pasal 5: Wakaf berfungsi mewujudkan
potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah
dan untuk memajukan kesejahteraan umum.”18 Artinya ketika seorang wakif
sudah mengikrarkan wakaf dan naz}ir menerima wakaf tersebut, maka harta
benda yang telah diwakafkan tersebut harus dimanfaatkan sesuai fungsinya
untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis guna kepentingan ibadah
maupun memajukan kesejahteraan umum. Lebih khusus lagi dalam Pasal 22
Undang-Undang No. 41 Tentang Wakaf menyebutkan, Dalam rangka
mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat
diperuntukan bagi:
a.

sarana dan kegiatan ibadah;

b.

sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;

c.

bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;

18

Lihat Pasal 4 & 5 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
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d.

kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau

e.

kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan
syariah dan Peraturan Perundang-undangan.19
Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dikelola

Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PCM Jetis, selama ini sebagian besar
sudah dikelola dengan baik. Ada banyak tanah wakaf yang sudah
termanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dalam ikrar wakaf seperti
digunakan untuk sarana ibadah berupa masjid dan mushola yang berada di
setiap ranting Muhammadiyah. Kemudian digunakan untuk lembaga
pendidikan yang meliputi Taman Bermain dan Taman Kanak-Kanak,
Madrasah Ibtidaiyah, Muhammadiyah Boarding School (MBS), Sekolah
Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, serta Madrasah Tsanawiyah
dan Madrasah Aliyah. Selain untuk lembaga pendidikan, tanah wakaf yang
berada di wilayah PCM Jetis juga digunakan sebagai Lembaga Sosial dan
Kesehatan seperti adanya Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa (PAYD) Al-Amin
serta Klinik Aisiyah Jetis yang telah bekerjasama dengan Rumah Sakit
Aisiyah Ponorogo. Selain digunakan secara konsumtif, tanah wakaf yang
dikelola oleh Majelis Wakaf PCM Jetis juga digunakan untuk wakaf produkif
seperti persawahan dan adanya TokoMu yang berada di Desa Jetis.20

19

Lihat Pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

20

Katimun, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 April 2020, (Lihat transkip 05/03-W/16-04-
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Dalam pengelolaan harta benda wakaf, Majelis Wakaf Pimpinan Cabang
Muhammadiyah Jetis tidak mengelola sendiri harta benda wakaf tersebut,
akan tetapi diserahkan serta bekerja sama pengelolaannya kepada Ranting
Muhammadiyah atau lembaga yang membawahi peruntukan wakaf tersebut.
Seperti Muhammadiyah Boarding School yang notabennya akad wakafnya
melalui PCM Jetis, namun secara teknis pengelolaan kembali ke lembaga
tersebut. Selain itu tanah wakaf yang berupa sawah yang digunakan sebagai
wakaf produktif, hasilnya tidak langsung ke Majelis Wakaf, akan tetapi hasil
dari tanah wakaf produktif tersebut langsung digunakan untuk biaya
operasional seperti Madrasah dan sebagainya.21
Jika dilihat dari hasil wawancara dengan pembina Majelis Wakaf dan
Kehartabendaan PCM Jetis, dapat dikatakan bahwa tugas naz}ir dalam
mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sudah sesuai dengan
Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Pengelolaan atau

peruntukan harta benda wakaf itu semua berdasarkan apa yang dikehendaki
oleh wakif. Apabila wakif menginginkan digunakan untuk masjid, maka harus
digunakan untuk masjid. Namun pada akhir-akhir ini menurut keterangan dari
narasumber mengatakan bahwa peruntukan harta benda wakaf ketika ikrar
wakaf digunakan untuk kepentingan umat Islam atau secara umum. Artinya

Naz}ir akan mengarahkan kepada wakif supaya harta benda yang diwakafkan
tersebut ketika ikrar disebutkan peruntukannya untuk kepentingan Islam atau
Persyarikatan Muhammadiyah. Hal tersebut dilakukan karena disesuaikan
21

Ibid.
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dengan kemampuan atau kebutuhan dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah
Jetis sehingga pengelolaan dan pengembangannya akan lebih terjamin.22
Menurut analisa penulis, hal tersebut tidaklah menjadi masalah selagi
pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf tersebut tidak digunakan
untuk hal-hal yang bertentangan oleh Agama Islam maupun peraturan
perundang-undangan. Dan jika dilihat dari Pasal 4, 5, dan 22 Undang-Undang
No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf23, maka hal ini sudah sesuai dengan
Undang-Undang tersebut dalam melaksanakan tugasnya sebagai naz}ir
organisasi untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf..
Mayoritas naz}ir yang ada di PCM Jetis sudah cukup berpengalaman dalam
mengelola harta benda wakaf, sehingga harta benda yang diwakafkan ke
Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis selalu bertambah dan berkembang
setiap tahunnya.
Namun, selain itu masih ada beberapa tanah wakaf yang saat ini belum
dimanfaatkan oleh naz}ir Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis. Hal tersebut
menurut analisa penulis dari hasil wawancara kepada narasumber terjadi
22

Imam Mustaqim, Hasil Wawancara, 12 April 2020, (Lihat Transkip 04/02-W/12-04-2020)

23

Pasal 4: “Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai

dengan fungsinya.”, Pasal 5: “Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis
harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.”, Pasal
22: “Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat
diperuntukan bagi: a. sarana dan kegiatan ibadah; b. sarana dan kegiatan pendidikan serta
kesehatan; c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; d. kemajuan dan
peningkatan ekonomi umat; dan/atau e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak
bertentangan dengan syariah dan Peraturan Perundangundangan. Undang-Undang No. 41 Tahun
2004 Tentang Wakaf
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karena ada beberapa tanah wakaf yang letaknya berada di belakang, seperti
tanah perkebunan yang beberapa letak yang tidak strategis sehingga
menyulitkan untuk dimanfaatkan. Selain itu yang menjadi kendala belum
dapat mewujudkan wakaf sesuai dengan peruntukannya disebabkan oleh
kurangnya dana yang ada di naz}ir organisasi PCM Jetis, sehingga masih
belum dapat memanfaatkan tanah wakaf dengan baik. Meskipun demikian,

naz}ir Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis selalu berusaha untuk
mewujudkan amanah dari wakif supaya harta benda wakaf tersebut dapat
dimanfaatkan dengan baik serta mayoritas tanah wakaf yang ada di naz}ir PCM
Jetis sudah dikelola dan dikembangkan dengan baik sesuai peruntukannya.

C. Analisa Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap
Tugas Naz}ir Organisasi Muhammadiyah Jetis Dalam Pelaporan Harta
Benda Wakaf
Terlaksananya tujuan wakaf tentunya harus diketahui dengan benar
tentang hak dan kewajiban naz}ir seperti apa. Pola pikir masyarakat tentang
wakaf yang masih berupa wakaf konsumtif berakibat pada naz}ir yang dipilih
oleh wakif adalah mereka yang ketika hanya ada waktu untuk menjaga dan
memelihara masjid. Jika mereka mempunyai pekerjaan lain kemudian banyak
waktu yang digunakan untuk bekerja maka angan-angan tercapai wakaf
produktif

hanyalah

sebatas

mimpi.

Dalam

hal

ini

wakif

kurang

mempertimbangkan kemampuan naz}ir untuk mengembangkan harta wakaf.
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Naz}ir yang mengerti akan hak dan kewajiban yang ada di pundaknya tentu
tidak akan mudah menyelewengkan amanah yang diemban. Sebagaimana
pendapat Syafi’i Antonio bahwa dalam pengelolaan wakaf terdapat tiga
filosofi dasar yaitu: pertama, pola manajemennya harus dalam bingkai proyek
yang terintegrasi. Kedua, mengedapankan asas kesejahteraan naz}ir, yang
menyeimbangkan antara kewajiban yang harus dilakukan dan hak yang
diterima. Ketiga, asas transparansi dan akuntabilitas, dimana badan wakaf dan
lembaga yang dibantunya, harus melaporkan setiap tahun mengenai proses
pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk audited financial report.
Termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya.24

Naz}ir yang berpengalaman, tentu tidak hanya mengelola wakaf untuk
sarana ibadah saja, namun juga pengembangan untuk pendidikan serta
perekonomian. Bisa dilihat dari sejarah wakaf pada masa lampau, baik yang
dilakukan Nabi Muhammad maupun para sahabat, selain masjid dan tempat
belajar, cukup banyak wakaf yang berupa kebun yang hasilnya diperuntukkan
bagi mereka yang memerlukan, sehingga dapat tercapai wakaf sebagaimana
mestinya.
Ketika naz}ir sudah melaksanakan tugasnya untuk mengadministrasikan
dan mengelola harta benda wakaf, maka tugas selanjutnya berdasarkan pasal
12 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah mengawasi
dan melindungi harta benda wakaf. Harta benda wakaf yang dikelola oleh

naz}ir tidak boleh untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual,

24

Achmad Arief Budiman, Hukum Wakaf (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 86.
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diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.25
Hal tersebut karena terdapat pelarangan didalam perundang-undangan wakaf
dan bagi yang melanggar hal tersebut, maka dapat dikenakan hukuman pidana
dan sanksi administratif.26
Tugas naz}ir selanjutnya menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang wakaf adalah melaporkan pelaksanaan tugas kepada
Badan Wakaf Indonesia. Dan dalam Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang
Nomor 26 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 Tentang Wakaf menyebutkan: Nazhir wajib menyampaikan laporan
pengelolaan harta benda wakaf tidak bergerak dan/atau harta benda wakaf
bergerak selain uang kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
dan BWI secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
Berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber, diperoleh informasi
bahwa selama ini masih belum ada pelaporan secara langsung harta benda
wakaf setelah dilakukannya sertifikasi wakaf baik kepada Kantor Urusan
Agama (KUA) maupun Badan Wakaf Indonesia (BWI). Hanya saja menurut
keterangan narasumber mengatakan selama ini laporannya hanya dilakukan
kepada Persyarikatan Muhammadiyah diatasnya yaitu Pimpinan Daerah
Muhammadiyah

Ponorogo.27

Pelaporan

kepada

Pipinan

Daerah

Muhammadiyah Ponorogo tersebut berupa data dan peruntukan harta benda

25

Lihat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

26

Lihat Pasal 67, 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

27

Imam Mustaqim, Hasil Wawancara, 12 April 2020, (Lihat Transkip 07/02-W/12-04-2020)
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wakaf, kemudian secara kolektif yang melaporkan ke Pusat adalah dari
Pimpinan Daerah.
Menurut penulis, jika ditinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 2004
tentang wakaf, maka seharusnya setiap naz}ir memiliki tugas yang sama seperti
dalam Pasal 11 undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yaitu
mengadministasikan, mengelola, mengawasi dan melaporkan harta benda
wakaf. Namun dalam kasus ini dalam hal harta benda wakaf yang dikelola
oleh Naz}ir Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis dapat dikatakan belum
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
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BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Menurut beberapa analisa penulis terhadap Tugas Naz{ir Organisasi
Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis yang ditinjau dari Undang-Undang
No. 41 Tahun 2004 Tantang Wakaf Terhadap Tugas Naz{ir Organisasi
Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:
Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,
Nazhir mempunyai tugas:
a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan,
fungsi dan peruntukannya;
c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.
1. Naz}ir

organisasi

Pimpinan

Cabang

Muhammadiyah

Jetis

dalam

melakukan pengadministrasian harta benda wakaf yaitu mulai dari syarat
menjadi Naz}ir Organisasi, kemudian dalam hal ikrar wakaf hingga
terbitnya sertifikat wakaf sudah dijalankan sesuai dengan Undang-undang
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
2. Kemudian tugas naz}ir yang kedua adalah mengelola dan mengembangkan
harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
Pengelolaan yang dilakukan oleh naz}ir organisasi Pimpinan Cabang
Muhammadiyah Jetis selama ini mayoritas sudah diwujudkan sesuai
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dengan peruntukannya dalam ikrar wakaf dengan cara bekerja sama antar
Pimpinan Ranting dan lembaga yang berada dibawah PCM Jetis, maka
dalam hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 41
Tahun 2004 Tentang Wakaf.
3. Tugas naz}ir selanjutnya melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan
Wakaf Indonesia. Naz}ir organisasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis
dalam melakukan pelaporan selama ini hanya ada pelaporan secara
internal

kepada

pimpinan

diatasnya

yaitu

Pimpinan

Daerah

Muhammadiyah Ponorogo sehingga jika ditinjau dari Undang-undang
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, maka pelaksanaan tugas ini masih
belum sesuai.
B. SARAN
1. Adanya pelatihan, penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan dari
pihak KUA dan Badan Wakaf Indonesia terhadap tugas naz}ir wakaf
tersebut supaya sesuai dengan Tugas Naz}ir dalam Pasal 11 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
2. Hendaknya Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis selaku naz}ir
organisasi selalu berusaha untuk menyelesaikan pengadministrasian
wakaf hingga terbit sertifikat wakaf, mewujudkan manfaat harta benda
wakaf sesuai dengan peruntukannya, dan melaporkan pelaksanaan
pengelolaan wakaf kepada pihak yang terkait.
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