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ABSTRAK 

Indrayana, Putri. 2020. Analisis Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 

2004 Terhadap Tugas Naẓir Dalam Pengadministrasian Dan 

Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus Di Masjid Dzu An-Nuroin Desa 

Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo). Skripsi. 

Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, 

M.Ag. 
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Wakaf memiliki peran penting untuk kehidupan manusia. Naẓir 

memiliki peran sentral dalam perwakafan karena itu diperlukan naẓir yang 

profesional guna mengelola wakaf dengan sebaik-baiknya agar tercapai tujuan 

dari wakaf yaitu sebagai penopang perekonomian umat dan pemerata 

kesehagteraan masyarakat.  

Berangkat dari latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui dan menganalisa bagaimana tugas naẓir dalam pengelolaan wakaf 

di Masjid Dzu An-Nuroin, dan bagaimana tugas naẓir dalam 

pengadministrasian wakaf di Masjid Dzu An-Nuroin sesuai dengan undang-

undang perwakafan yaitu undang-undang nomor 41 tahun 2004 

 

Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian field research 

(penelitian lapangan) yang menggambarkan fenomena secara apa adanya 

dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat objek yang akan 

diteliti. Metode penelitian dalam penelitian skripsi ini menggunakan 

pendekatan kualitiatif yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada analisis 

proses kemudian menyimpulkan secara induktif yang diperoleh dari penelitian 

data di lapangan.  

Dari penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa Pengadministrasian wakaf 

konsumtif oleh naẓir telah dilakukan sebagaimana mestinya. Akan tetapi 

wakaf produktif hanya memperoleh akta ikrar wakaf dan belum mendapatkan 

sertifikat. Pengelolaan wakaf komsumtif oleh naẓir telah dilakukan 

sebagaimana mestinya, wakaf tersebut diperuntukkan untuk tempat beribadah 

oleh masyarakat dankegiatan keagamaaan rutinan. Dan untuk wakaf produktif 

juga telah dikelola oleh naẓir yang bekerja sama dengan marbot untuk 

mengelola sawah tersebut. Akan tetapi upah dari hasil pengelolaan sawah 

tidak sesuai pada pasal 11 dan 12 undang-undang nomor 41 tahun 2004 

tentang wakaf. 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat berperan dalam 

pemberdayaan ekonomi umat adalah wakaf. Dalam sejarah, wakaf telah 

berperan dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-

hal yang menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai 

berbagai kegiatan agama (Islam), pendidikan Islam dan Kesehatan. Sebagai 

contoh di  Mesir, Saudi, Arabia Turki, dan  beberapa negara lainnya, 

pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana ibadah, pendidikan dan 

kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf. Kesinambungan manfaat 

hasil wakaf dimungkinkan karena digalakannya wakaf produktif untuk 

menopang berbagai kegiatan sosial keagamaan.
1
 

Wakaf di zaman Islam telah dimulai bersamaan dengan dimulainya 

masa kenabian Muhammad saw di Madinah yang ditandai dengan 

pembagunan Masjid Quba’, yaitu masjid yang dibangun atas dasar takwa 

sejak dari pertama, agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk 

kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah nabi hijrah ke Madinah 

                                                             
1
 Suhrawardi K. Lubis, dkk, Wakaf dan Pemerdayaan Umat, (Jakarta : Sinar Grafika,2018), 

21. 



 

 

sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari bani Najjar. Kemudian 

disusul dengan pembagunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak 

yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah saw dengan harga 

delapan ratus dirham, sebagaimana disebutkan dalam buku “Sirah Nabawi”. 

Dengan demikian, Rasulullah telah mewakafkan tanah untuk pembangunan 

masjid.
2
 

Pranata wakaf merupakan sebuah pranata yag berasal dari hukum. 

Oleh karena itu, apabila kita berbicara masalah perwakafan pada umumnya 

dan perwakafan tanah pada khususnya, kita tidak mungkin melepaskan dari 

pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut hukum Islam, dari mana 

sebenarnya pranata tersebut. Menurut bahasa, kata “wāqaf” dalam bahasa arab 

disalin ke dalam bahasa Indonesia menjadi wakaf, sebenarnya adalah bentuk 

masdar atau kata jadian dari kata kerja wāqafa. Kata kerja atau fi’il wāqafa 

ada kalaya memerlukan objek (lazim), kata wāqaf adalah sinonim atau identik 

dengan kata kata habs.  

Dengan demikian, kata wāqaf dapat berarti berhenti dan 

menghentikan, dapat pula berarti menahan habs.
3
 Ulama hanafiyah 

merumuskan definsi wakaf dengan “menahan benda milik orang yang 

                                                             
2
 Ivada Rowavika, “Praktik Wakaf di Bawah Tangan dan Impikasinya Dalam Produktifitas 

Aset (Studi Kasus di Lembaga Wakaf Masjid Baitul Istiqomah Desa Karangdawa Kecamatan 

Margasari Kabupaten Tegal).” Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo,2017), 1. 
3
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berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan baik untuk 

sekarang atau masa yang akan datang”.  

Berdasarkan definisi ini Abu Hanifah menyatakan, bahwa akad wakaf 

bersifat ghair lazim (tidak mengikat) dalam pengertian orang yang berwakaf 

atau wāqif dapat saja menarik kembali wakafnya dan menjualnya. Wakaf 

menurut ulama ini sama dengan ariyah yang akadnya bersifat ghair lazim 

yang dapat ditarik kapan saja.
4
 

 Salah satu definis wakaf menurut ulama syafi’iyah adalah:
5
 

 َقبَ َبِتِه َعََ  َمْرَرٍف ُمَباٍ  ُع بِِه َمَع بَ َقاِءَعْيِنِه بَِقْطِع التََّصرُِّف فِ َحْبُس ماَ ٍل ُُيِْكُن االْإِنِْتَفا  
  َمْوُجْودٍ 

 

Artinya : Menahan  harta yang berpotensi untuk dapat dimanfaatkan tanpa 

lenyap bendanya, dengan memutus tindakan hukum atas harta tersebut dan 

disalurkan pada sesuatu yang diperbolehkan dan tersedia. 

Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 

wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya yang tidak musnah 

seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan serta dimaksudkan untuk 

mendapat rida Allah.
6
 Wakaf mengalami perkembangan yang sangat pesat 

pada masa Pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Pengelolaan wakaf produktif 

sangat berhasil, sehingga harta wakaf menjadi bertambah dan berkembang. 

                                                             
4
 Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 14-15. 

5  Athoillah, Hukum Wakaf (Bandung:Yrama Widya, 2015), 23. 
6 Aden Rosadi, Zakat dan Wakaf (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2019), 121.  



 

 

Bahkan tujuan wakaf mejadi semakin luas bersamaan dengan berkembangnya 

masyarakat muslim ke berbagai penjuru. Kalau wakaf produktif telah ada 

pada masa kenabian Muhammad saw, maka wakaf keluarga telah ada pada 

masa Pemeritahan Harun Ar-Rasyid dan belum pernah ada sebelumnya.
7
 

Krisis Ekonomi yang dialami bangsa Indonesia secara faktual telah 

meningkatkan jumlah penduduk miskin. Jumlah mereka dari waktu ke waktu 

semakin bertambah beriringan dengan terpuruknya kondisi ekonomi nasional 

yang masih terjadi saat ini. Salah satu upaya untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah dengan memaksimalkan potensi 

kelembagaan yang telah diatur oleh ajaran Islam, seperti zakat, infak, 

shadaqah, hibah, dan wakaf.
8
  

Wakaf di Indonesia lebih ditekankan pada persoalan perwakafan 

tanah. Ini bukan berarti bahwa wakaf selain tanah tidak diakui, tetapi 

pengaturan ini mengingat tanah sebagai benda berharga yang banyak 

menimbulkan persoalan dalam masyarakat, apalagi tanah sebagai benda tidak 

bergerak yang tahan lama dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Wakaf 

bukan saja terbatas pada benda tidak bergerak tetapi benda bergerak. Seperti 

dinegara-negara Islam yang sudah maju atau berkembang telah teroperasi 

lembaga wakaf berupa sarana pendidikan, real estate, dan telah dikelola 

dengan produktif. Banyaknya masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya 
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 Mundzir Qahaf, “Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta:Khalifa, 2005), 16. 

8
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Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini,” Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim,2016), 1. 



 

 

menarik perhatian negara untuk mengatur dan mengelolahnya. Praktik wakaf 

yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib 

dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara 

sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga.
9
  

Secara teoritis, Islam mengakui bahwa tanah sebagai faktor produksi. 

Oleh karena itu, tanah wakaf yang dianggap strategis harus dikelola secara 

produktif dalam rangka meningkatkan nilai wakaf untuk kesejahteraan umat 

banyak. Bentuk pengelolaannya diwujudkan dalam bentuk usaha yang dapat 

menghasilkan untung, baik melalui produk barang atau jasa. Pada pengelolaan 

tanah-tanah wakaf strategis melalui usaha-usaha produktif bisa dilakukan 

sebagaimana diatas jika naẓir wakaf memiliki dana yang cukup untuk 

membiayai operasional usaha. Sementara pada umumnya para wāqif yang 

menyerahkan harta wakaf kepada naẓir tidak disertai dengan unsur 

pembiayaan usaha tersebut.
10

 

Dinamika praktik wakaf di Indonesia, baik dari sisi konsepsional 

maupun institusional, tak lepas dari dinamika Islam maupun dinamika 

konteks dan kebutuhan masyarakat di zamannya. Pada awal penyiaran dan 

perkembangan Islam, wakaf identik dengan kebutuhan ibadah dan dakwah 

sehingga kegiatan wakaf yang nampak adalah terbatas dan terformat pada 

                                                             
9
 Niryad Muqisthi, “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan 

Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep,” Skripsi, (Makassar:UIN Alauddin,2017), 2-3. 
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 Miftahul Huda, Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundarising, (Jakarta : Kementrian 
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orientasi kegiatan keagamaan, seperti pembangunan masjid, mushalla, 

madrasah, perkuburan dan sarana ibadah lainnya. Menurut Gibb dan Kramers, 

meskipun sepanjang sejarah Islam wakaf telah memainkan peranan yang 

sangat penting dalam pembangunan masyarakat muslim, tetapi banyak 

pengelolaan wakaf tidak selalu mencapai hasil yang di inginkan.
11

  

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur 

berbagai hal yang penting bagi pemberdayaan dan  pengembangan harta 

wakaf secara produktif.
12

 Lahirnya undang-undang wakaf memberikan 

harapan kepada semua pihak dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat di 

samping untuk kepentingan peribadatan dan sarana sosial lainnya.  

Potensi wakaf di Indonesia sangat besar dan dananya dapat digunakan 

untuk kegiatan ekonomi produktif di samping kegiatan sosial dalam rangka 

membantu kaum duafa dan kepentingan umat.
13

 Dana wakaf yang dikelola 

merupakan dana publik yang manfaatnya akan disalurkan kembali ke publik. 

Untuk itu, tidak hanya pengelolaannya akan disalurkan kembali ke publik. 

Untuk itu, tidak hanya pengelolaannya yang harus dilakukan secara 

profesional, tetapi juga harus transparan dan akuntabel.
14

  

Meskipun dalam sejarah wakaf telah memainkan peranan yang sangat 

penting dalam pembangunan masyarakat, namun kita juga menjumpai 
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 Nawawi, “Implementasi Wakaf Produktif di Indonesia Pasca Berlakunya UU No. 41 Tahun 

2004 Tentang Wakaf.”, Al-Tahrir, Vol. 13, No.2 (November 2013), 393. 
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 Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, 6. 
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 Ibid., 7. 
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berbagai kenyataan di beberapa negara yang tidak berhasil mengelola wakaf. 

Di samping pengelolaannya yang tidak memadai, cukup banyak wakaf yang 

diselewengkan. Hal ini juga terjadi di Indonesia. Sebenarnya Indonesia 

merupakan salah satu negara yang memiliki harta wakaf yang cukup banyak, 

tetapi sebagian besar belum dikelola secara produktif.
15

 

Di Masjid Dzu An-Nuroin  Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo memiliki 2 aset tanah wakaf. Tanah aset pertama yaitu tanah yang 

digunakan untuk pembangunan masjid  yang telah disertifikatkan dan aset 

kedua berupa sawah seluas 700 Meter belum mendapatkan sertifikat. Wakaf 

tersebut dikelola oleh naẓir perorangan. Akan tetapi pengelolaan serta 

manfaat dari wakaf masih belum dirasakan oleh masyarakat sekitar, wakaf 

berupa sawah tersebut diberikan kepada marbot masjid sebagai uang lelah 

karena telah menjaga Masjid Dzu An-Nuroin . Padahal jika tanah tersebut 

dikelola dengan baik oleh naẓir maka hasil dari wakaf tersebut akan lebih 

dirasakan oleh masyarakat sekitar. Karena permasalahan itu saya tertarik 

untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul  

“ANALISIS UNDANG-UNDANG WAKAF NO 41 TAHUN 2004 

TERHADAP KINERJA NAẒIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF 

PRODUKTIF (Studi Kasus di Masjid Dzu An-Nuroin  Desa Ngabar 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kinerja naẓir dalam pengadministrasian wakaf di Masjid Dzu 

An-Nuroin  Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.? 

2. Bagaimana tugas dan kinerja naẓir dalam pengelolaan wakaf Masjid Dzu 

An-Nuroin  Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tentang pengadministrasian wakaf di Masjid Dzu An-

Nuroin  Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf di Masjid Dzu An-Nuroin  Desa 

Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan ilmiah, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan rujukan atau informasi penegetahuan mengenai pengelolaan, 

pengembangan dan hambatan pengembangan wakaf. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi 

pembaca, masyarakat, serta para naẓir dalam pengelolaan dan 



 

 

pengembangan wakaf agar dapat memberikan kesejahteraan pada 

masyarakat. 

E. Telaah Pustaka 

Skripsi yang sudah ada dan berkaitan dengan wakaf dalam pengembangan 

kesejahteraan masyarakat dengan skripsi ini adalah penelitian yang dilakukan 

oleh: 

Skripsi dari saudara Niryad Muqisthi Suryadi mahasiswa Universitas 

Alauddin Makassar yang berjudul “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif 

Dalam Rangka Peberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajen Kabupaten 

Pangkep”dibuat tahun 2017. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang 

bagaimana pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif di Kecamatan 

Pengkajen Kabupaten Pangkep. Di kecamatan Pangkajen pengelolaan wakaf 

produktif masih belum maksimal di lihat dari prinsip manajemen dalam 

mengelola wakaf tersebut kurang memenuhi tahapan-tahapan sehingga kurang 

berfungsi dengan baik. Skripsi ini berbeda dengan skripsi penulis dikarenakan 

penulis akan lebih menekankan terhadap nadzhir dalam mengelola serta 

pengadministrasian wakaf produktif.
16

 

Skripsi dari saudara Didin Najmudin yang merupakan mahasiswa 

Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam karyanya yang berjudul 

“Strategi Pengelolaan Tanah wakaf di Desa Babakan Ciseeng Bogor” skripsi 
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 Niryad Muqisthi Suryadi, “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka 

Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep,” Skripsi, (Makassar:UIN 

Alauddin,2017). 



 

 

ini dibuat pada tahun 2011. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang strategi yang 

digunakan naẓir dalam pengelolaan tanah wakaf. Sebelumnya tanah wakaf 

disana hanya digunakan sebagai tempat peribadatan dan pendidikan namun 

naẓir lebih kreatif untuk menggunakan tanah wakaf ditanami pohon sengon 

yang hasilnya tidak sedikit lagi.  Skripsi ini tentu berbeda dengan skripsi 

penulis dikarenakan dalam skripsi penulis lebih menekankan pada naẓir 

dalam pengelolaan wakaf produktif.
17

 

Skripsi dari saudara Hasan Asy’ari mahasiswa dari Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang berjudul “Pengelolaan dan 

Pembangunan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum 

Al-Yasini” skripsi ini dibuat pada tahun 2016. Dalam skripsi ini menjelaskan 

tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif  yaitu berupa 

koperasi, unit pertokoan, jasa laundry dll di Yayasan Pondok Pesantren 

Terpadu Miftahul Ulum Al-Yasini, yang dikelola secara baik dan profesional 

oleh para pengurus pondok pesantren yang juga merupakan pengelola wakaf 

produktif. Skripsi ini berbeda dengan skripsi penulis dikarenakan dalam 

skrispsi ini sudah jelas adanya wakaf produktif dan hanya melihat bagaimana 

pengelolaannya, sedangkan skripsi penulis menjelaskan tentang kinerja naẓir 
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 Didin Najmudin, “Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Babakan Ciseeng Bogor,” 

Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,2011). 



 

 

dalam pengelolaan wakaf produktif yang mana aset tersebut berpotensi akan 

tetapi belum terkelola dengan baik.
18

 

Skripsi dari saudara Hanifah Tasripah mahasiswi dari Universitas Islam 

Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “Manajemen Wakaf Prduktif 

(Studi kasus di  Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal” skripsi ini dibuat 

pada tahun 2017. Di dalam skripsi ini menjelaskan tentang Manajemen 

pengelolaan wakaf produktif oleh naẓir di Masjid Al-Muttaqin, sehingga 

diketahui wakaf yang Produktif dan Konsumtif. Naẓir dalam skripsi ini sangat 

inovatif dalam mengembangkan harta wakaf, selain mengelola sawah sendiri 

ia juga mempekerjakan masyarakat sekitar untuk mengelola sawah wakaf, 

membuka toilet umum, parkiran dan juga pertokoan di samping masjid. 

Skripsi ini hampir sama dengan skripsi yang akan penulis buat, akan tetapi 

tentu ada perbedaaan, penulis akan menekankan pada pengadministrasian 

naẓir dalam wakaf produktif.
19

 

Skripsi dari saudara Machmudah mahasiswi dari Universitas Islam 

Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “Manajemen Wakaf Produktif 

(Studi Perbandingan di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kecamatan 

Gemuh Kabupaten Kendal)” dalam skripsi ini menjelaskan tentang 

manajemen pengelolaan wakaf produktif diantara dua desa tersebut. Naẓir 
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 Hasan Asy’ari, “Pengelolaan dan Pembangunan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok 

Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini,” Skripsi, (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim,2016). 
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 Hanifah Tasripah, “Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus di Masjid Al-Muttaqin 

Kaliwungu Kendal,” Skripsi, (Semarang:UIN Walisongo:2017). 



 

 

dalam mengelola di dua desa tersebut kurang inovatif sehingga wakaf 

produktif berupa sawah hanya di sewakan dan bagi hasil, selain itu 

pengetahuan masyarakat yang minim tentang wakaf sebagai penompang 

perekonomian juga sangat berpengaruh, skripsi ini tentu berbeda dengan 

penulis karena penulis akan menekankan pada pengelolaan dan 

pengadministrasian wakaf tersebut.
20

 

Skripsi dari saudara samsudin mahasiswa dari UIN Syarif 

Hidayatullah dengan judul “Peranan Naẓir Dalam Pengelolaan dan 

Pengembangan Tanah Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa 

Kelurahan Panunggangan Kecamatan Pinang Kota Tangerang, skripsi ini 

dibuat pada tahun 2011. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa naẓir telah 

bekerja sebagaimana mestinya yaitu mengelola, melidungi dan 

mengadministrasikan tanah wakaf pada yayasan pendidikan islam at-taqwa, ia 

juga menempatkan para pengajar sebagaimana kemampuannya dalam 

mengajar, hanya saja kurangnya dana membuat tanah wakaf di yayasan ini 

kurang berkembang. Skripsi ini berbeda dengan skripsi penulis dikarenakan 

penulis membahas tentang kinerja naẓir dalam mengelola dan 

mengadministrasikan wakaf produktif berupa masjid, sawah dan ladang.
21
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, sehingga dapat 

memecahkan suatu masalah. Sedangkan metodologi penelitian adalah suatu 

ilmu yang membahas tentang cara bagaimana mendapatkan data untuk tujuan 

dan kegunaan tertentu.
22

 Adapun dalam penelitian ini menggunakan beberapa 

teknik meliputi: 

1. Jenis Penelitian 

jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field 

research (penelitian lapangan) atau dapat pula dikatakan sebagai 

penelitian empiris atau sosiologis. Dimana dalam penelitian ini menitik 

beratkan pada hasil-hasil pengumpulan data yang didapatkan secara 

langsung di masyarakat, dari para informan atau narasumber yang telah 

ditentukan.
23

 Narasumber tersebut diantaranya adalah naẓir Masjid Dzu 

An-Nuroin  Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. 

2. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan normatif - yuridis. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian 
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yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan 

secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.
24

 

3. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti sendiri ataupun dengan bantuan orang 

lain merupakan alat pengumpul data utama. Kehadiran peneliti mutlak 

diperlukan, karena hanya manusia sebagai alat yang dapat berhubungan 

dengan responden atau objek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu 

memahami kenyataan-kenyataan dilapangan. Oleh karena itulah ketika 

kegiatan pengumpulan data di lapangan, peniliti berperan serta mengamati 

langsung pada objek penelitiannya secara aktif di lapangan penelitian.
25

 

4. Lokasi Penelitian 

Tempat penelitian ialah tempat dilakukan peneliti untuk dilakukan 

penelitian guna memperoleh data-data yang diinginkan. Lokasi penelitian 

tersebut berada di Masjid Dzu An-Nuroin  Desa Ngabar Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo. 

5. Data dan Sumber Data 

a. Data  

data ialah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam 

kerangka persoalan yang digarap. Data dapat berupa teks, dokumen, 

gambar, foto, artefak atau obyek-obyek lainnya yang ditemukan di 
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lapangan selama melakukan penelitian dengan menggunakan 

penelitian kualitatif.
26

 Adapun data-data yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah data-data mengenai wakaf di lokasi penelitian, 

konsep perwakafan dan undang-undang perwakafan nomor 41 tahun 

2004.  

b. Sumber data 

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua 

yaitu sebagai berikut: 

1. Sumber primer yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan 

jawaban  terhadap masalah penelitian.
27

 Sumber data prmer yang 

dimaksud adalah informasi dari narasumber mengenai perwakafan. 

2. Sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua 

yang memiliki informasi atau data tersebut.
28

 Data sekunder ini 

berfungsi sebagai pelengkap data primer. Adapun data sekunder 

dalam penelitian ini adalah buku-buku, literatur, Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004, Kompilasi Hukum Islam. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Istilah data merujuk pada material kasar yang dikumpulkan peneliti 

dari dunia yang sedang mereka teliti, data adalah bagian-bagian khusus 
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yang membentuk dasar-dasar analisis. Data meliputi apa yang dicatat 

orang secara aktif selama studi. Data juga termasuk apa yang di ciptakan 

orang lain dan yang ditemukan peneliti, seperti catatan harian, fotograf, 

dokumen resmi dan artikel surat kabar.
29

 

a. Pengamatan 

Yaitu pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh 

peneliti secara sistematis dan terbuka di lokasi penelitian yang berada 

di Masjid Dzu An-Nuroin  Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo. 

b. Wawancara  

Yaitu kegiatan tanya jawab peneliti dengan narasumber, 

diantaranya naẓir wakaf dan pengurusnya. Dengan kegiatan 

wawancara ini maka peneliti akan mendapatkan informasi yang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. 

c. Dokumentasi 

Peneliti melakukan teknik dokumentasi guna mendapatkan 

data yang berkaitan dengan tulisan ini, sehingga data yang disajikan 

tersebut nyata tanpa ada rekayasa. Dokumentasi tersebut mengenai 

hasil wawancara dengan narasumber, gambar dari tanah wakaf, 
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sertifikat wakaf, akta ikrar wakaf di Masjid Dzu An-Nuroin  Desa 

Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. 

7. Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul maka data tersebut 

dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan, bentuk dalam teknik analisis 

data sebagai berikut: 

a. Metode analisis interaktif 

Metode analisis interaktif ini digagas oleh Miles dan Huberman, yang 

mana terdapat 3 aktivitas analisis data yaitu: 

1) Reduksi data 

Data yang diperoleh di lapangan sangat banyak sehingga reduksi 

disini adalah memilah-milah data atau merangkum data yang 

diperlukan dan hanya memfokuskan pada data yang penting. 

2) Penyajian data 

Setelah data di reduksi kemudian disajikan. Penyajian data yang 

digunakan peneliti adalah berupa uraian singkat atau narasi yang 

didapat dari lapangan. 

3) Kesimpulan dan verifikasi 

Setelah memperoleh data yang kemudian telah diolah oleh peneliti, 

selanjutnya peneliti menarik kesimpulan dari data tersebut. 

Kesimpulan bersifat sementara jika tidak ditemukan bukti yang 

kuat dalam pengumpulan data. Namun bila kesimpulan telah 



 

 

didukung oleh bukti yang kuat maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimppulan yang dapat dipercaya. 

8. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengambilan data ini melalui tiga tahapan, yaitu tahap 

pendahuluan, penyaringan dan pelengkapan data yang masih kurang. Jika 

terdapat data yang kurang relevan dan kurang memadai maka akan 

dilakukan penelitian atau penyaringan data sekali lagi, sehingga data yang 

disajikan tersebut benar-benar memiliki kadar validitas yang tinggi.
30

 

Adapun teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain.
31

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis 

mengelompokkannya menjadi lima bab, dan masing-masing bab tersebut 

terdapat sub-bab. Sistematika pembahasan tersebut adalah: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan dasar pembahasan dalam skripsi ini. 

Yang didalamnya meliputi beberapa aspek yang saling 

berkaitan diantaranya: latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
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penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode 

penelitian, sistematika pembahasan, daftar pustaka sementara 

dan outlines daftar isi skripsi. 

BAB II : PEMBAHASAN 

Bab II ini merupakan kumpulan teori yang digunakan 

untuk menganalisa permasalaan-permasalahan pada Bab I. 

Dalam bab  ini ditulis tentang pengertian wakaf, syarat wakaf, 

pengertian wakaf produktif, pengertian naẓir dan tugas-

tugasnya, manajemen pengelolaannya, peran wakaf produktif 

dalam pengembangan masyarakat, hambatan dalam wakaf 

produktif. 

BAB III : GAMBARAN PENGADMINISTRASIAN DAN  

PENGELOLAAN WAKAF DI MASJID DZU AN-

NUROIN  DESA NGABAR KECAMATAN SIMAN 

KABUPATEN PONOROGO 

Bab III ini penulis menyajikan data hasil riset, 

diantaranya sejarah wakaf , naẓir yang mengelola, tugas naẓir 

dalam pengelolaan wakaf serta pengadministrasian wakaf 

tersebut, pemberian hak atau upah naẓir dan hambatan naẓir 



 

 

dalam mengembangkan wakaf di Masjid Dzu An-Nuroin  Desa 

Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. 

BAB IV: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 

2004 TERHADAP TUGAS NAẒIR DALAM 

PEGADMISTRASIAN DAN PENGELOLAAN WAKAF 

Dalam bab ini penulis menganalisa teori yang berada di 

bab II dan hasil riset pada bab III, terkait tugas naẓir dalam 

pengadministrasian dan pengelolaan wakaf. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dimana 

didalamnya berisikan kesimpulan dari skripsi yang telah 

penulis tulis, serta saran saran dan penutup. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

TEORI 

 

A. Wakaf 

1. Pengertian wakaf secara bahasa 

Kata “wakaf” atau wact berasal dari bahasa arab wākafa. Asal 

kata wākafa berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau 

tetap berdiri. Kata Wākafa-yaqifu-waqfan sama artinya dengan 

habasa-yabhisu-habsan. Kata al-waqf dalam bahasa Arab 

mengandung beberapa pengertian: 

َنتَّْحِبْيسِ غْ بَِ  اَْلَوْبفُ  َوتَّْسِبْيلِ   

Artiya: Menahan, menahan harta untuk di wakafkan tidak dipindah 

milikkan.
32

  

Wakaf berarti berhenti atau menahan. Ketika seorang, sahabat 

Nabi bernama Umar Ibn al-Khattab memperoleh sebidang tanah yang 

terletak di Khaibar, Umar minta pendapat kepada Rasulullah saw apa 

yang sebaiknya ia lakukan terhadap tanah itu, sesuai dengan sabda 

                                                             
32

 Khusaeri, “Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat”, jurnal Al-A’raf, Vol. XII, No. 1, Januari – 

Juni 2015, 78-79. 



 

 

Rasulullah yang terjemahannya sebagai berikut “Tahanlah pokoknya 

dan sedekahkanlah hasilnya”, maka Umar melakukannya.
33

 

2. Pengertian wakaf secara Istilah 

Definisi wakaf dalam PP No. 28 Tahun 1977 tentang 

perwakafan tanah milik bahwa wakaf “perbuatan hukum seseorang 

atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya 

yang berupa tanah milik dan melembagakan selama-lamanya untuk 

kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai 

dengan ajaran Islam.
34

 Wakaf adalah perbuatan hukum wāqif untuk 

memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya 

untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu 

sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau 

kesejahteraan umum menurut syari’ah.
35

  

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum 

yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya, yaitu berupa tanah 

milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk 

kepentingan peribadahan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan 

ajaran agama Islam. (Pasal 1 angka 1 PP No. 28 Tahun 1977).  
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Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok 

orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda 

miliknya dan melambangkannya untuk selama-lamanya untuk 

kepentingan peribadahan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan 

ajaran agama Islam. (Pasal 215 angka 1 KHI).
36

  

Dalam perspektif ekonomi, wakaf dapat didefiniskan sebagai 

pengalihan dana (atau aset lainnya) dari keperluan konsumsi dan 

menginvestasikannya ke dalam aset produktif yang menghasilkan 

pendapatan untuk konsumsi di masa yang akan datang baik oleh 

individual ataupun kelompok. Dengan demikian, secara garis besar 

wakaf dapat dibagi dalam dua kategori pertama, direct wakaf dimana 

aset yang ditahan atau diwakafkan dapat menghasilkan manfaat atau 

jasa yang kemudian dapat digunakan oleh orang banyak 

(beneficiaries) seperti rumah ibadah, sekolah dan lain-lain. Kedua, 

adalah wakaf investasi (aset yang diwakafkan digunakan untuk 

investasi).  

Wakaf aset ini dikembangkan untuk menghasilkan produk atau 

jasa yang dapat dijual untuk menghasilkan pendapatan, dimana 

pendapatan tersebut kemudian digunakan untuk membangun fasilitas-
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fasilitas umum seperti masjid, pusat kegiatan umat Islam dan lain-

lain.
37

 

3. Dasar Hukum Wakaf 

Dalam al-Qur’an tidak ditemukan secara eksplisit dan tegas serta 

jelas mengenai wakaf. Al-qur’an hanya menyebut dalam artian umum, 

bukan khusus menggunakan kata-kata wakaf. Para ulama fikih yang 

menjadikan ayat-ayat umum itu sebagai dasar wakaf dalam Islam. 

Seperti ayat-ayat yang membicarakan sedekah, infaq, dan amal 

jariyah. Para ulama menafsirkannya bahwa wakaf sudah tercakup di 

dalam cakupan ayat tersebut.
38

 

a. Dasar hukum Syari’ah 

Dalil yang menjadi dasar disyari’atkan ibadah wakaf 

bersumber dari ayat al-Qur’an :
39 

ِذْيَن آَمنُ ْوااقَْكُرْواَواْسُجُدْواَواْعُبُدْواقَبَُّكْم َوافْ َرَُْوااْْلَي ْرََلَرَُّكْم تُ ْفَُِحْونَ يََآي َُّهاالَّ   

Hai oramg-orang yang beriman, ruku‟lah kamu, sujudlah 

kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya 

kamu mendapat kemenangan (QS : Al-Haj  : 77) 
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ب ُّْوَن وَ لِبَّ َحّتَّ َلْن تَ َنا ُلوا اْ  ُُِ َّا  تُ ْنِفُقْوا ِمْن َشْيٍئ فَِانَّ اهلَل بِِه َعَِْيم   ماَ  تُ ْنِفُقْوا ِِ  

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang 

sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang 

kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka 

sesungguhnya Allah mengetahui (QS : Ali Imran : 92).
40

 

b. Dasar hukum pemerintah RI 

PP No. 28 Tahun 1977 terdiri atas tujuh bab, delapan belas 

pasal, meliputi pengertian tentang wakaf, syarat-syarat sahnya 

wakaf, fungsi wakaf, tata cara mewakafkan dan pendaftaran 

wakaf, perubahan, penyelesaian perselisihan dan pengawasan 

wakaf, ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.
41

 

Dan juga undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang 

wakaf, Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang 

pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang 

wakaf, Peraturan Menteri Agama tentang wakaf. 

4. Rukun dan Syarat Sah Wakaf 

Untuk kriteria keabsahan wakaf, terjadi perdebatan dikalangan 

ulama. Hal ini terjadi karena berbeda dalam menetapkan apa yang 
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dimaksud dengan rukun akad. Rukun wakaf menurut ulama hanafiyah 

adalah sighat, yaitu lafzh. Yang menunjukkan makna wakaf.  

Maka dari itu, yang menjadi rukun wakaf menurut mereka adalah 

ijab, yaitu pernyataan yang bersumber dari wāqif yang menunjukkan 

kehendak wakaf. Qabul dari penerima wakaf tidak termasuk rukun 

wakaf menurut ulama Hanafiyah.
42

 Sementara itu, rukun wakaf 

menurut jumhur ulama ada empat, yaitu: 

a. Wāqif (orang yang berwakaf) 

Orang yang berwakaf disyaratkan cukup hukum (ahliyah). 

Seseorang untuk dapat dipandang cakap hukum tentu harus 

memenuhi persyaratan, yakni: 

1) Berakal 

2) Baligh 

3) Cerdas 

4) Atas kemauan sendiri 

5) Wāqif adalah merdeka dan pemilik harta benda.
43

 

b. Barang yang diwakafkan 

Para ulama mazhab sepakat bahwa disyaratkan untuk 

barang yang diwakafkan itu persyaratan-persyaratan yang ada 

pada barang yang dijual, yaitu barang tersebut konkret dan 
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milik orang yang mewakafkan. Dengan demikian, tidak sah 

mewakafkan utang atau yang tidak diketahui dengan jelas, 

misalnya, sebidang tanah dari tanah-tanah milikku. Begitu 

juga, tidak sah mewakafkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki 

oleh orang muslim, misalnya babi. Para ulama mazhab juga 

sepakat bahwa dalam wakaf disyaratkan adanya kemungkinan 

memperoleh manfaat dari barang yang diwakafkan, dengan 

catatan bahwa barang itu tetap adanya. Adapun bila 

pemanfaatan itu menyebabkan barang habis, seperti makanan 

dan minuman, barang-barang seperti itu tidak sah 

diwakafkan.
44

 

c. Māuquf „alaih (penerima wakaf atau Naẓir) 

Untuk mengelola benda wakaf tersebut, maka diadakan 

naẓir, yang menurut ketentuan dalam pasal 215 angka 5 

Kompilasi Hukum Islam, harus berbentuk kelompok orang 

atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan 

pengurusan benda wakaf. Adapun naẓir yang perorangan 

menurut ketentuan dalam pasal 219 Kompilasi Hukum Islam 

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1) Warga negara Indonesia 
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2) Beragama Islam 

3) Sudah dewasa 

4) Sehat jasmani dan rohani 

5) Tidak berada dibawah pengampuan 

6) Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang 

diwakafkannya. 

Kemudian bila berbentuk badan hukum, maka naẓir harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1) Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di 

Indonesia 

2) Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak 

benda yang diwakafkannya.
45

 

d. Sighat Wakaf (Ikrar Wakaf) 

Ikrar wakaf merupakan persyaratan kehendak wāqif 

untuk mewakafkan tanah benda miliknya. 

1) Pernyataan wakaf bersifat ta‟bid (untuk selama-

lamanya) 

2) Pernyataan wakaf bersifat tanjiz artinya lafal wakaf itu 

jelas menunjukkan terjadinya wakaf dan memunculkan 

akibat hukum wakaf. 

3) Pernyataan wakaf bersifat tegas jazim ataupun ilzam. 
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4) Pernyataan wakaf tidak diiringi dengan syarat yang 

batal, yakni syarat yang meniadakan makna wakaf atau 

bertentangan dengan tabiat wakaf. 

5) Menyebutkan māuquf „alaih secara jelas dalam 

pernyataan wakaf. 

6) Pernyataan wakaf dinyatakan dengan lafzh sharih 

(jelas). 

Demi tertib hukum dan administrasi, menghindari 

penyalahgunaan benda wakaf, pemerintah mengeluarkan 

peraturan, bahwa ikrar wakaf yang diucapkan oleh wāqif 

kepada naẓir, dilakukan di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat 

Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh dua orang saksi. 

Kemudian, dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta 

dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.
46

 

5. Macam-Macam Wakaf Berdasarkan Substansi Ekonominya 

Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf bisa dibagi menjadi dua 

macam: 

a. Wakaf langsung 

yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada 

orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan 

sebagai tempat shalat, wakaf masjid yang disediakan untuk 

                                                             
46

 Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, 30-33 



 

 

tempat belajar siswa dan wakaf rumah sakit untuk mengobati 

orang sakit secara Cuma-Cuma. Pelayanan langsung ini benar-

benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung 

dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah dari generasi ke 

generasi. 

b. Wakaf produktif 

yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan 

produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan 

dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara 

langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan 

wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai 

dengan tujuan wakaf. Disini, wakaf produktif diolah untuk dapat 

menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya 

dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.  

Jadi perbedaan antara wakaf langsung dan wakaf produktif 

terletak pada pola manajemen dan cara pelestarian wakaf. Wakaf 

langsung membutuhkan biaya untuk perawatan yang dananya 

diperoleh dari luar benda wakaf, sebab wakaf seperti ini tidak 

dapat menghasilkan sesuatu dan tidak boleh dipergunakan untuk 

tujuan tersebut. Sedangkan wakaf produktif, sebagian hasilnya 

dipergunakan untuk merawat dan melestarikan benda wakaf, dan 



 

 

selebihnya untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak 

sesuai dengan tujuan wakaf.
47

 

B. Wakaf Produktif 

1. Pengertian Wakaf Produktif 

Mundzir Qahaf mendefinisikan wakaf produktif dengan wakaf 

harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, dimana harta wakaf 

dikelola untuk menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan 

hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Pengelolaannya 

bisa dilakukan melalui bidang pertanian, perindustrian, perdagangan 

dan bidang lainnya.
48

 Wakaf produktif adalah harta benda wakaf yang 

dikelola untuk menghasilkan barang atau jasa, kemudian keuntungan 

finansial dari keduanya diberikan kepada sasaran wakaf yang berhak.  

Dari pengertian tersebut bisa difahami bahwa seorang naẓir 

dituntut untuk mampu mengelola dan mengembangkan harta benda 

wakaf. Pengelolaan dan pengembangan tersebut dapat dilakukan 

melalui berbagai model atau bidang usaha. Diantaranya adalah 

pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, perdagangan, industri, 

perbengkelan, perhotelan, satuan rumah susun, dan bidang-bidang 

lainnya.
49

 

 

                                                             
47 Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, 22-23. 
48

 Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif,  22. 
49

 Ibid., 24. 



 

 

2. Problematika Wakaf Produktif 

Wakaf merupakan salah satu Islamic social finance yang berperan 

penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

mengentaskan kemiskinan.
50

 Optimalisasi dalam pengelolaan 

lembaga-lembaga ekonomi Islam terutama wakaf di Indonesia harus 

segera dilakukan, sehingga peningkatan perekonomian umat dapat 

segera terwujud sebagaimana yang diharapkan, benda-benda wakaf 

yang tidak jelas status hukumnya dan tidak terurus secara baik perlu 

diatasi agar produktif dan bermanfaat.
51

  

Menurut Uswatun (2003) terdapat beberapa faktor yang 

menyebabkan wakaf belum berperan dalam memberdayakan ekonomi 

umat: 

a. Pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf 

Selama ini, umat Islam masih banyak yang 

beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya boleh digunakan 

untuk tujuan ibadah saja. Misalnya, pembangunan masjid, 

komplek kuburan, panti asuhan, dan pendidikan. Padahal nilai 

ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu. Bisa aja, 

di atas lahan wakaf dibangun pusat pembelanjaan, yang 
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keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak 

yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis, atau riset ilmu 

pengetahuan. Ini juga bagian dari ibadah. 

b. Pengelolaan dan Manajemen Wakaf 

Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf  di 

Indonesia masih memprihatinkan. sebagai akibatnya cukup 

banyak harta wakaf yang terlantar dalam pengelolaannya. Oleh 

karena itu, kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf 

sangat penting. Kurang berperannya wakaf dalam 

memberdayakan ekonomi umat di Indonesia karena wakaf 

tidak dikelola secara produktif. Selain memahami konsep fikih 

dalam pengelolaan ini naẓir harus profesional.
52

 

c. Naẓir 

Kebanyakan naẓir wakaf belum profesional atau masih 

belum konvensional atau tradisional artinya naẓir masih 

bersifat pasif yaitu hanya menerima harta benda yang 

dikeluarkan oleh wāqif. Belum dapat menjadikan wakaf secara 

produktif. Paling banter hanya memanfaatkan wakaf untuk 
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masjid dan pendidikan. Sedangkan wakaf untuk pemberdayaan 

ekonomi dan sosial untuk umat belum dapat dilaksanakan.
53

 

3. Pemberdayaan Harta benda Wakaf 

sebelum pemberdayaan tanah wakaf dilakukan, ada beberapa hal 

penting yang harus terlebih dahulu dilakukan adalah: 

a. Pendataan atau inventarisasi tanah-tanah wakaf yang berisi 

informasi tentang: 

1) Luas tanah 

2) Lokasi tanah 

3) Peruntukan tanah 

4) Naẓir tanah wakaf dan lain-lain yang relevan 

b. Penyusunan “planing” jangka pendek, menengah dan panjang. 

Perencanaan itu hendaknya dikaitkan dengan sejumlah program 

kerja dalam bidang-bidang pendidikan, sosial dalam arti luas, 

sehingga dapat diperoleh suatu gambaran berupa dana yang 

mungkin akan dihasilkan melalui pemanfaatan atau 

pendayagunaan tanah-tanah wakaf secara produktif.
54

  

c. Dengan memperhatikan potensi-potensi tanah wakaf, maka dapat 

ditentukan prioritas penggunaannya, apakah lebih bermanfaat 
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untuk kepentingan pendidikan dan sosial atau untuk dikelola 

secara ekonomi, sehingga tanah-tanah wakaf itu akan memberikan 

nilai tambah bagi lembaga wakaf itu sendiri. Mungkin dapat 

ditempuh suatu strategi campuran, sebagian tanah wakaf itu 

digunakan untuk keperluan pendidikan dan sosial secara permanen 

dan sebagian lagi digunakan untuk pengembangan tanah wakaf itu 

dalam arti optimalisasi tujuan wakaf itu sendiri, dengan kata lain 

pengelolaan tanah-tanah wakaf secara produktif, kombinasi antara 

tanah wakaf yang digunakan secara langsung dan tanah wakaf 

yang dikelola untuk tujuan-tujuan produktif sangat ideal.
55

 

C. Naẓir Wakaf 

1. Pengertian naẓir secara bahasa 

Naẓir berasa dari kata kerja bahasa Arab nadzhara-yandzuru-

nadzaran yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola dan 

mengawasi. Dalam berbagai kitab fikih naẓir disebut juga mutawalli, 

orang yang mendapat kuasa mengurus dan mengelola wakaf. 

Walaupun para mujtahid tidak menjadikan naẓir sebagai salah satu 

rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wāqif harus 

menunjukkan naẓir wakaf.
56

 Sedangkan naẓir dalam wakaf berarti 
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seseorang yang mengurus dan menjaga aset wakaf serta 

pendapatannya serta melaksanakan syarat yang ditetapkan oleh wāqif.  

Istilah lain yang digunakan oleh para fukaha yakni mutawalli 

yang secara etimologi berarti orang yang mengurus sesuatu bila telah 

ditetapkan baginya dan ia melaksanakannya.
57

 

2. Pengertian naẓir secara istilah 

Naẓir adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara 

dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. 

Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak 

wāqif, tetapi boleh juga wāqif menyerahkan hak pengawasan 

wakafnya kepada orang lain, baik peroranga maupun organisasi.
58

 

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 1 

ayat (4) tentang wakaf menjelaskan bahwa naẓir adalah pihak yang 

menerima harta benda wakaf dari wāqif untuk dikelola dan 

dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, jadi naẓir wakaf adalah 

orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara 

dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf 

tersebut.
59
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Dari pengertian naẓir yang telah dikemukakan, tampak bahwa 

dalam perwakafan, naẓir memegang peranan yang sangat penting. 

Agar harta itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat 

berlangsung terus menerus, maka harta itu harus dijaga, dipelihara, 

dan jika mugkin dikembangkan.
60

  

3. Syarat-Syarat Naẓir 

Adapun syarat-syarat seorang naẓir, antara lain: 

a. Warga negara Indonesia 

b. Beragama Islam 

c. Dewasa 

d. Amanah 

e. Mampu secara jasmani dan rohani 

f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
61

 

Syarat naẓir menurut hukum Islam: 

a. Adil, ini merupakan syarat yang diungkap oleh Jumhur 

Ulama.
62

 Imam Mazhab sepakat bahwa naẓir harus memenuhi 

syarat-syarat adil dan mampu. Sedang diantara para ulama 

berbeda pendapat mengenai ukuran adil.
63

 Jumhur ulama 

berpendapat bahwa yang dimaksud adil adalah mengerjakan 
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yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang menurut 

Syari’at. Jika tidak ada syarat adil dan mampu, hakim boleh 

menahan wakaf itu dari naẓir.
64

  

Golongan hanafiyah misalnya menjadikan adil itu tidak sah 

pengangkatannya atau penunjukannya. Lain halnya dengan 

Syafi’iyah yang menganggap bahwa adil adalah syarat mutlak 

bagi seorang naẓir. Pentingnya syarat adil ini menurut golonga 

Syafi’iyah karena naẓir adalah wali harta orang lain. Oleh 

karena itu orang yang diserahi tugas untuk mengurus atau 

mengelola harta orang lain tersebut bersifat adil. Ahmad bin 

Hambali tidak mensyaratkan adil bagi naẓir wakaf yang 

kebetulan di pegang oleh mauquf „alaih karena hasil wakaf 

adalah hak mereka. Golongan hanabilah hanya mensyaratkan 

siqah. Namun jika naẓir itu bukan mauquf alaih sendiri, maka 

ia harus mempunyai sifat adil.
65

 

b. Mampu, yaitu kekuatan seseorang dan kemampuannya 

mentassarrufkan apa yang dijaganya atau diawasinya. Menurut 

Wabbah al-Zuhailli syarat mampu disini menuntut adanya 

taklif yaitu balig dan berakal.  
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c. Islam, yaitu jika seseorang telah memenuhi syarat-syarat yang 

telah disebutkan diatas, maka ia dibolehkan memegang jabatan 

sebagai naẓir. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dapat 

terpenuhi, maka hakim menunjuk orang lain yang mempunyai 

hubungan kerabat atau keluarga dengan wāqif, untuk 

selarasnya dengan prinsip hak pengawasan adalah pada wāqif 

sendiri. Bila orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan 

wāqif itu tidak ada, baru menunjuk orang lain.
66

 

Di Indonesia, naẓir wakaf (pengelola aset) belum banyak dilakoni 

secara profesional, karena kebanyakan Naẓir wakaf hanya kerja 

sampingan. Untuk lebih jelasnya, persyaratan naẓir wakaf profesional 

adalah sebagai berikut 

a. Syarat moral, meliputi:  

1) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam 

tinjauan Menyoal Profesionalisme Naẓir dan Istibdal 

dalam Regulasi Perwakafan syari’ah maupun perundang-

undangan negara RI. 

2) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam 

proses pengelolaan dan pentasharrufan kepada sasaran 

wakaf. 
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3) Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan 

usaha. 

4) pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan. 

5) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual 

b. Syarat manajemen, meliputi: 

1) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam 

leadership.  

2) Visioner. 

3) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, 

sosial dan pemberdayaan. 

4) Profesional dalam bidang pengelolaan harta 

5) Ada masa bhakti naẓir. 

6) Memiliki program kerja yang jelas.  

c. Syarat bisnis, meliputi:  

1) Mempunyai keinginan 

2) Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk 

dimagangkan 

3) Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana 

layaknya entrepreneur.
67
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Selama ini pengelolaan harta wakaf dikelola oleh naẓir yang 

sebenarnya tidak mempunyai kemampuan memadai, sehingga harta 

wakaf tidak berfungsi secara maksimal, bahkan tidak memberi 

manfaat sama sekali kepada sasaran wakaf. Untuk itulah 

profesionalisme naẓir menjadi ukuran yang paling penting dalam 

pengelolaan wakaf jenis wakaf apapun.
68

 Naẓir wakaf yang 

profesional adalah jika memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Ahli di bidangnya keahlian dan keterampilan khusus ini 

umumnya dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan 

pengalaman. Oleh karenanya naẓir profesional dapat 

mengenali dengan cukup dan tepat persoalan yang dihadapi 

serta solusi yang tepat. 

b. Meluangkan seluruh waktu, tenaga, perhatian untuk 

pekerjaannya atau full timer. Sebagai konsekuensinya ia 

dibayar dengan gaji yang tinggi. Di Indonesia bagian untuk 

naẓir adalah paling tinggi yakni 10% dari hasil bersih 

pengelolaan wakaf.  
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c. Komitmen pribadi yag mendalam yag menghasilkan tanggung 

jawab yang besar atas pekerjaan.
69

 

4. Tugas naẓir 

Naẓir memegang peranan yang sangat penting, kerena 

berkembang tidaknya harta wakaf, salah satu diantaranya sangat 

tergantung pada naẓir wakaf. Agar harta itu dapat berfungsi 

sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terus menerus, maka 

harta itu harus dijaga, dipelihara dan jika mungkin dikembangkan.
70

 

Naẓir memiliki tugas diantaranya sebagai berikut: 

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf 

Kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan 

tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang 

atau lembaga tertentu,  kebiasaan memandang wakaf sebagai 

amal shaleh yang mempunyai nilai mulia dihadirat Tuhan 

tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf 

dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani 

mengganggu gugat tanpa seizin Allah. Paham masyarakat 

Indonesia tersebut terlihat sangat lugu karena tingginya sikap 

jujur dan saling percaya antara satu dengan yang lain dimasa-
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masa awal.
71

 Praktik pelaksanaan wakaf semacam ini, pada 

paruh perjalanannya harus diakui memunculkan persoalan 

mengenai validitas legal tentang harta wakaf yang berujung 

pada timbulnya persengketaan-persengketaan karena tiadanya 

bukti-bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda 

bersangkutan telah diwakafkan.
72

 

Dalam Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 pada 

pasal 7, dan Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1978 pasal 

10 yang mana kedua pasal ini telah dituangkan dalam 

peraturan Direktorat jendral Bimbingan Masyarakat Islam 

Nomor Kep/D/75/78 pada lampiran II bagian IV, yang 

kesimpulannya secara berurutan adalah sebagai berikut: 

1) Naẓir berkewajiban mengurus dan mengawasi harta 

kekayaan wakaf dalam; 

2) Menyimpan lembaran kedua salinan Akata Ikrar wakaf 

3) Memelihara dan memanfaatkan, serta meningkatkan 

hasil harta wakaf 

4) Menggunakan hasil-hasil sesuai dengan ikrar wakaf. 

5) Naẓir berkewajiban menyelenggarakan pembukuan 

pembukuan; 
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a) Membuat buku catatan keadaan tanah wakaf 

b) Membuat buku catatan pengelolaan dan hasil 

tanah wakaf 

c) Membuat laporan keadaan tanah wakaf kepada 

KUA kecamatan 

d) Memberikan laporan berupa anggota naẓir, 

apabila: 

(1) Meninggal dunia 

(2) Mengudurkan diri 

(3) Melakukan tindak pidana kejahatan yang 

berhubungan dengan benda wakaf 

(4) Tidak memenuhi syarat lagi sebagai naẓir 

(5) Tidak dapat melaksanakan kewajiban 

naẓir.
73

 

e) Mengajukan permohonan kepada Kanwil Depag 

cq. Kepala bidang Urusan Agama Islam melalui 

KUA dan Kandepag apabila diperlukan 

perubahan penggunaan tanah wakaf jika tidak 

sesuai dengan tujuan ikrar si wāqif, demi 

kepentingan umum. 
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f) Mengajukan permohonan pergantian status 

tanah wakaf, kepada Menteri Agama melalui 

KUA dan Kandepag, serta Kanwil Depag, untuk 

kepentingan umum. 

g) Melaporkan kepada Bupati/Walikota Kepala 

daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria 

setempat apabla terjadi perubahan status dan 

penggunaa tanah wakaf, untuk penyelesaian 

lebih lanjutnya. 

h) Melaporkan kepada KUA tentang; 

(1) Pencatatan tanah wakaf oleh Kep. Agraria 

setempat 

(2) Pencatatan tanah pengganti 

(3) Pencatatan perobahan penggunaan tanah 

wakaf.
74

 

 

Secara administartif naẓir juga memiliki tugas lain 

diantaranya: 

1) Mendaftarkan tanah wakaf 

Tanah wakaf atau hak-hak yang terkait dengan tanah 

didaftarkan atas nama naẓir dengan ketentuan: 

                                                             
74 Abdul Halim, Hukum Perwākafan di Indonesia,116. 



 

 

a) Tanah yang berstatus hak milik di daftarkan 

langsung. 

b) Tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagai 

dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan 

sertifikat hak milik terlebih dahulu kemudian 

didaftarkan. 

c) Tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal 

dari tanah milik adat langsung didaftarkan. 

d) Terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau 

hak pakai di atas tanah negara, yang telah 

mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari 

pejabat yang berwenang di bidang pertanahan di 

daftarkan menjadi tanah wakaf atas nama naẓir. 

e) Tanah negara yang diatasnya berdiri bangunan 

masjid, mushola, makam, didaftarkan menjadi tanah 

wakaf atas nama naẓir. 

f) Pejabat yang berwenang dibidang pertanahan 

kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan 

tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan 

sertifikatnya.
75
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1) Tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf 

adalah sebagai berikut: 

a) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan 

ikrar wakaf dihadapan pejabat pembuatnya akta ikrar 

wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf. 

b) Isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh Menteri 

Agama 

c) Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan akta ikrar 

wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh 

sekurang kurangnya 2 (dua) orang saksi 

d) Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1) 

pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan 

kepada pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), 

surat-surat sebagai berikut: 

(1) Tanda bukti pemilikan harta benda 

(2) Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak 

bergerak, maka harus disertai surat keterangan 

dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat 

setempat yang menerangkan pemilikan benda 

tidak bergerak dimaksud 



 

 

(3) Surat atau dokumen tertulis yang merupakan 

kelengkapan dari benda tidak bergerak yang 

bersangkutan.
76

 

2) Pendaftaran tanah wakaf atas nama naẓir 

Tata cara pendaftaran tanah wakaf yang di daftarkan oleh 

naẓir adalah sebagai berikut: 

a) Tanah yang sudah berstatus hak milik didaftrakan 

langsung 

b) Tanah hak milik yang diwakafka hanya sebagian dari 

luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat 

hak milik terlebih dahulu kemudian didaftarkan 

c) Tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari 

tanah milik adat langsung didaftarkan 

d) Terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak 

pakai diatas tanah negara, yang telah mendapatkan 

persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang 

di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf 

atas nama naẓir 

e) Tanah negara yang diatasnya berdiri bangunan masjid, 

mushola, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas 

nama naẓir 
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f) Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan 

kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah 

yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
77

 

b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai 

dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya 

Pendayagunaan wakaf merupakan suatu usaha dalam 

mengoptimalisasikan suatu benda bergerak atau tidak bergerak 

dalam pengelolaan secara produktif dengan efektif dan efesien 

dalam tujuan untuk kemaslahatan masyarakat banyak atau 

umat Islam. Pengelolaan dan pendayagunaan wakaf memiliki 

fungsi serta tujuan utuk mengembangkan pengelolaan wakaf 

secara produktif, tetapi tetap dijalankan sesuai prinsip syariat. 

Selain itu, dibangun juga kemitraan pada bidang-bidang yang 

bisa mengembangkan wakaf secara produktif.  

Dalam pengembagannya, wakaf juga dilakukan melalui 

investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, 

perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pasar 

swalayan, pertokoan, sarana pendidikan, atau sarana kesehatan 

dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariat.
78

 

Harta benda wakaf dapat diperuntukkan bagi: 
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1) Sarana dan kegiatan ibadah 

2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan 

3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim 

piatu, beasiswa 

4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan atau 

5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak 

bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-

undangan.
79

 

Naẓir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf 

produktif perlu melakukan hal-hal diantaranya sebagai berikut 

1) Persiapan 

a) Pendataan/Inventarisasi: Lakukan pendataan untuk 

menginventarisir tanah wakaf terkait: lokasi, luas 

tanah, peruntukan, naẓir,sertifikat tanah, akta ikrar 

wakaf atau surat bukti wakaf lainnya untuk diproses 

lebih lanjut. 

b) Perencanaan: buat program untuk memberdayakan 

wakaf secara produktif, baik yang berkaitan dengan 

pendidikan, sosial, kesehatan dan pemberdayaan 

ekonomi syari’ah yang tentunya disesuaikan dengan 

peruntukan wakaf sebagaimana diikrarkan wāqif. 
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c) Perhatikan potensi tanah dan program prioritas 

sesuai kebutuhan masyarakat/kebutuhan konsumen 

misal kantin, toserba, SPBU, dll. 

d) Siapkan pengelola yang profesional.
80

 

2) Pelaksanaan Pemberdayaan 

Sesuai hasil pendataan dan pengkajian ternyata: 

ada tanah kosong atau tanah wakaf yang 

pengelolaannya belum optimal maka misalnya tanah 

wakaf masjid, pesantren, madrasah dll. Maka kelola 

secara produktif untuk 

a) Bangun gedung pertemuan 

b) Toko, kantin, restoran, SPBU dsb 

c) Poliklinik 

d) Wisma, hotel atau ruangan pertemuan sesuai 

keperluan untuk disewakan. 

3) Evaluasi 

Lakukan penilaian/evaluasi komprehensif yang 

terkait dengan: 

a) Orang (man) : pekerja/ karyawan/ naẓir, penanam 

modal, konsumen dan masyarakat sekitarnya 

b) Uang (Money) : modal, hasil, sisa hasil usaha, dll 
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c) Barang (Material) : Benda wakaf, barang inventaris 

kantor, buku-buku keuangan dan administrasi 

perkantoran lainnya 

d) Program: evaluasi program pekerjaan mulai dari 

persiapan sampai pelaksanaan 

e) Kinerja: bagaimana kehadiran pekerja, pengelola, 

bagaimana perkembangan pemberdayaan wakaf dan 

berapa persen pencapaian target pemberdayaan 

benda wakaf secara produktif. 

c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf 

Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh 

pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif. Dalam 

Peraturan Menteri Agama ditegaskan bahwa pengawasan 

terhadap perwakafan dilakukan oleh Kementrian Agama yang 

dikoordinasikan oleh Menteri Agama dalam hal ini Direktur 

Jenderal yakni dengan pemeriksaan langsung terhadap naẓir 

atas pengelolaan harta benda wakaf dan pengawasan yang 

dilakukan oleh masyarakat.
81

 Pengawasan ini paling sedikit 

meliputi: 

1) Fungsi harta benda wakaf 

2) Administrasi pengelolaan harta benda wakaf 
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3) Pengembangan harta benda wakaf 

4) Proses pengelolaan harta benda wakaf 

5) Hasil pengelolaan harta benda wakaf 

6) Manfaat hasil pengelolaan harta benda wakaf.
82

 

Pengawasan yang meliputi poin diatas dilakukan: 

1) Melalui pemantauan dan evaluasi terhadap laporan 

naẓir, dan atau memeriksa laporan tertulis dari 

masyarakat.
83

 

2) Laporan tertulis dari masyarakat, disampaikan kepada 

Kantor Kementrian Agama Kabupaten Agama 

Kabkupaten/Kota dan/atau BWI. Selanjutnya 

disampaikan pada Direktorat Jenderal melalui Kantor 

Wilayah Kementrian Agama Provinsi.
84

 

3) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kementrian 

Agama dan Masyarakat tersebut dilaporkan kepada 

Menteri dan Ketua BWI Pusat.
85
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d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf 

Indonesia.
86

 

Pengelolaan harta  benda wakaf meliputi pelaksanaan, 

pengembangan dan penggunaan hasil wajib dilaporkan dengan 

cara sebagai berikut: 

1) Naẓir wajib menyampaikan laporan pengelolaan harta 

benda wakaf tidak bergerak dan atau harta benda wakaf 

bergerak selain uang kepada Kantor Wilayah 

Kementrian Agama Provinsi dan BWI secara periodik 

setiap 6 (enam) bulan sekali. 

2) Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota 

wajib melaporkan penyelenggaraan urusan wakaf benda 

tidak bergerak dan benda bergerak selain uang kepada 

Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi 

secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali 

3) Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi 

menyampaikan laporan kepada Menteri melalui 

Direktur Jenderal Bimas ILSM secara periodik setiap 6 

(enam) bulan sekali 

4) Laporan pengelolaan harta benda wakaf paling sedikit 

berisi: 
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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 

wakaf.
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BAB III 

GAMBARAN PENGADMINISTRASIAN DAN PENGELOLAAN WAKAF DI 

MASJID DZU AN-NUROIN  DESA NGABAR KECAMATAN SIMAN 

KABUPATEN PONOROGO 

A. Gambaran Umum lokasi Penelitian 

1. Sejarah Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo 

Pada masa kesultanan Cirebon sekitar tahun 1650 M, lebih tepatnya 

orang yang bernama Mat Karso yang berasal dari daerah Bayat Jogjakarta 

(Mataram) telah mengengembara untuk memperdalam ilmu pengetahuan 

agama. Beliau berpindah-pindah dari Pondok satu ke Pondok yang 

lainnya, dari kyai satu ke kyai yang lainnya yang akhirnya singgah di 

Masjid Tegalsari, yang pada saat itu Masjid Tegalsari dipimpin oleh Kyai 

Moh. Kasan Besari, hari demi hari tahun demi tahun akhirnya Mat Karso 

dinyatakan mampu atau lulus dalam menimba ilmu pengetahuan pada 

Kyai Kasan Besari. Dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan agama 

diperitahkannya Mat Karso untuk mengembara ke arah Lor Kulon, yang 

akhirnya singgah di suatu tempat, dari tempat itulah beliau Mat Karso 

mulai membuka lahan atau dengan istilah lain babat deso, yang pada 

akhirnya tempat itu kita kenal dengan Dukuh Babadan. 

Lain dari pada itu Ki Tumenggung Kanjeng Jimat dari Pacitan, 

mempunyai dua anak, satu laki-laki dan satu perempuan. Anak pertama di 

Pondokkan di Pondok Tegalsari.  



 

 

Selama berada di Pondok beliau tidak pernah pulang ke Pacitan, 

karena lama tidak pernah pulang ke Pacitan akhirnya Ki Tumenggung 

Kanjeng Jimat menyuruh anak  perempuannya untuk mencari kabar 

keberadaan kakaknya di Pondok Tegalsari, setelah sampai di Pondok, oleh 

Kyai Moh, Kasan Besari disuruh mencari keberadaan kakaknya di daerah 

Babadan. Dan sesampainya di Babadan bertemulah anak perempuan 

tersebut dengan Mat Karso yang tidak lain adalah teman dari kakaknya 

sewaktu di Pondok Tegalsari. Kemudian mereka berdua mencari kabar 

keberadaan kakaknya. Setelah bertemu dengan kakaknya mereka berdua 

pulang ke Pacitan beserta Mat Karso. Sesampainya di Pacitan bertemulah 

Mat Karso dengan Ki Tumenggung Kanjeng Jimat yang tidak lain adalah 

ayah dari temannya sewaktu di Pondok Tegalsari. Kemudian dijodohkan 

Mat Karso dengan anak perempuannya. Peristiwa tentang mencari kabar 

keberadaan anak laki-laki dari Ki Tumenggung Kanjeng Jimat ini yang 

akhirnya beliau beri nama dengan sebutan Ngabar dan hingga sekarang 

dikenal dengan Desa Ngabar. 

Setelah perjodohan itu Mat Karso beserta Istrinya menetap di Desa 

Ngabar dan sekaligus membangun dan mengembangkan Desa Ngabar dari 

perkawinannya itu mereka dikaruniai 6 anak salah satu dari anak Mat 

Karso yang nomer 6 bernama Joyo Karso menjadi lurah (Kepala Desa) 

yang pertama kali di Desa Ngabar, adapun nama lain dari Joyo Karso 

adalah Mbah Lurah Kaji di Dukuh Babadan (Ngabar Tengah), adapun 



 

 

bukti petilasan dari Mat Karso berada di makam Gabahan yang berada di 

tengah-tengah Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar (Kampus 

Mu’alimat). 

2. Letak Geografis 

Desa Ngabar merupakan kecamatan yang berada di bagian selatan dari 

pusat kota kebupaten Ponorogo. Desa Ngabar adalah salah satu dari 16 

Desa di Kecamatan  Siman Kabupaten Ponorogo dan berada pada 

ketinggian antara 125 Meter di atas permukaan laut. Desa Ngabar terletak 

pada koordinat bujur 111,464212 BT dan Koordinat Lintang -7,917147 

LS. 

3. Luas Wilayah 

Desa Ngabar memiliki batas-batas wilayah antara setiap desa dan 

kecamatan diantaranya sebagai berikut: 

Table 1.1 batas wilayah 

Batas Berbatasan dengan 

Utara Desa Beton 

Timur Desa Demangan 

Selatan Desa Winong 

Barat Desa Winong 

 

 

 



 

 

4. Keadaan Penduduk 

a). Jumlah penduduk 

Jumlah penduduk Desa Ngabar berjumlah  1.227 laki-laki dan 

1.281 perempuan. Sehingga jumlah keseluruhan penduduk Desa 

Ngabar adalah 2.508 warga dari 710 Kepala Keluarga. 

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa Ngabar 

Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah 

0 – 4 43 52 95 

5 – 9 54 83 137 

10 – 14 77 84 161 

15 – 19 93 104 197 

20 – 24 93 86 179 

25 – 29 74 85 159 

30 – 34 125 133 258 

35 – 39 144 126 270 

40 – 44 107 115 222 

45 – 49 92 94 186 

50 – 54 84 70 154 

55 – 59 62 58 120 

60 – 64 49 48 97 

65 – 69 38 35 73 

70 – 74 29 30 59 



 

 

75+ 63 78 141 

Jumlah 1227 1.281 2.508 

 

2. Sosial Agama Penduduk Kecamatan Siman 

Seluruh penduduk Desa Ngabar Kecamatan Siman beragama 

Islam. Terlebih di Desa tersebut terdapat Pondok Pesantren yang 

cukup besar. Sehingga sosial agama masyarakat dalam beragama 

Islam cukuplah kuat. 

3. Perekonomian Penduduk 

Penduduk Desa Ngabar memiliki mata pencaharian yang 

beranekaragam diantaranya Pertanian, Guru, Buruh dan peternak. 

yaitu 145 orang bekerja di bidang Pertanian, 143 oarang bekerja di 

bidang Pendidik atau Guru, 175 orang bekerja menjadi Buruh dan 100 

orang bekerja dibidang konstruksi.  

B. Gambaran Kinerja Naẓir dalam Pengadministrasian dan Pengelolaan 

Wakaf Produktif di Masjid Dzu An-Nuroin  Desa Ngabar Kecamatan 

Siman Kabupaten Ponorogo 

Pada bulan November tahun 1991, Almarhum Kyai Juremi telah 

mewakafkan tanah beserta cikal bakal untuk pembangunan masjid, karena 

dana dari wāqif tersebut kurang mencukupi untuk pembangunan masjid, 

masyarakat mengumpulkan dana untuk biaya pembangunan. Sehingga 



 

 

berdirilah Masjid yang diberi nama  Masjid Dzu An-Nuroin . Dengan 

berjalannya waktu terdapat sumbangan yang terus mengalir dari masyarakat 

dan dari jamaah Masjid, selain itu Masjid Dzu An- Nuroin juga mendapatkan 

bantuan dana untuk pembangunan yaitu dari kuwait. Sehingga Masjid Dzu 

An-Nuroin  berdiri dengan megah dan luas. 

 Pada awal mula wakaf tersebut di ikrarkan dihadapan keluarga dan 

beberapa saksi secara lisan saja. Namun dengan berjalannya waktu wakaf 

tersebut di ikrarkan dihadapan PPAIW dengan menunjuk bapak Dawud 

menjadi Naẓir wakaf. Kemudian pada tahun 1992 wakaf tersebut di daftarkan 

di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo untuk mendapatkan sertifikat 

wakaf. Sehingga saat ini wakaf tersebut telah memiliki sertikat wakaf. Wakaf 

berupa Masjid tersebut diperuntukkan untuk kegiatan peribadatan warga 

sekitar, yaitu untuk sholat fardu berjama’ah, kegiatan keagamaan bulanan dan 

untuk sholat jum’at.  

“Tanah dan cikal bakal wakaf ini adalah wakaf dari Almarhum Kyai 

Juremi, namun untuk pembangunan renovasi dan lain-lain kami 

mendapatkan bantuan dari jama’ah Masjid dan juga dana sumbangan 

dari Kuwait, masjid ini digunakan untuk solat fadhu jama’ah dan 

kegiatan pengajian bulanan saja. Dan sudah tersertifikatkan.”
88
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Gambar 3.1 Kondisi Depan Masjid Dzu An-Nuroin  

 

 

   Gambar 3.2 Kondisi Dalam Masjid Dzu An-Nuroin  

 



 

 

Masjid tersebut juga memiliki aset wakaf yaitu berupa sawah yang 

seluas 700 M
2
. Sawah tersebut di wakafkan oleh Almarhum Umi Kalsum, 

tanah tersebut berasal dari warisan suaminya yaitu bapak H. Sarban yang dulu 

diwasiatkan untuk di wakafkan guna kesejahteraan masjid. Wakaf sawah 

tersebut diikrarkan dihadapan naẓir yaitu bapak Drs. H. Marzuki dan saksi 

yaitu bapak Drs. Moh. Syafrudin dan bapak Marsuji, namun belum 

memperoleh sertifikat wakaf. Wakaf sawah tersebut dikelola oleh marbut 

masjid yaitu bapak Edi Purnariato. 

 Naẓir wakaf sawah tersebut diambilkan dari Perwakilan warga desa 

Jabung dan juga warga desa Ngabar, karena lokasi dari sawah tersebut berada 

di desa Jabung, namun untuk penanggung jawab utamanya adalah ketua 

takmir masjid Dzu An-Nuroin  sendiri yaitu bapak K.H Thalhal yang berada di 

desa Ngabar. 

 “wakaf sawah itu dari almarhum K.H sarban. Hanya seluas 700 M
2
 

dan sekarang dikelola pak Edi Purnarianto yang juga kerabat dari 

wāqif dan selaku marbot masjid juga, itu belum tersertifikat karena 

mengurus sertifikat ya mahal dan kemarin sempat ada massal itu tapi 

karena lokasi di desa Jabung kita ketinggalan kabar dan belum sempat, 

semoga ada sertifikat masal lagi nanti biar tersertifikat”.
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1. Kinerja Naẓir Dalam Pengadministrasian Wakaf Produktif di Masjid 

Dzu An-Nuroin  Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo 

Administrasi adalah sebuah usaha perencanaan, pengendalian dan 

pengorganisasian serta aktivitas pergerakan yang berhubungan secara 

langsung dengan pengaturan pada kebijakan supaya bisa mencapai tujuan. 

Administrasi tidak hanya melibatkan satu orang saja melainkan dua orang 

atau lebih agar benar-benar tercapai tujuan bersama. 

Begitu pentingnya pengadministrasian agar mencapai tujuan yang 

diharapkan karenanya seorang naẓir wakaf harus mengerti akan arti 

administrasi dan lagkah-langkah yang harus dikerjakan dalam proses 

pengadministrasian wakaf agar tercapai tujuan wakaf. Karena dalam 

wakaf tersebut terdapat hak hak para mereka yang membutuhkan 

diantaranya, fakir dan miskin. Wakaf dapat memberikan kesejahteraan 

bagi kaum muslim, menopang krisis ekonomi jika dilakukan 

pengadministrasian dan pengelolaan dengan baik. Karenanya naẓir wakaf 

harus mengerti akan kewajiban kenaẓiran. Dalam Kompilasi Hukum 

Islam Pasal 220 menyebutkan kewajiban naẓir: 

(1) Naẓir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas 

kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai 

dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh 

Menteri Agama. 



 

 

(2) Naẓir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal 

yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 

setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan 

Camat setempat. 

(3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama. 

Dalam hal ini naẓir di Masjid Dzu An-Nuroin  telah melaksanakan 

sebagaian tugasnya dalam pengadministrasian wakaf sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Yaitu naẓir 

wakaf telah mendaftarkan tanah yang kini dibangun masjid Dzu An-

Nuroin  tersebut pada kantor pertanahan kabupaten Ponorogo, 

sehingga wakaf masjid tersebut telah memiliki sertifikat wakaf.  

Akan tetapi masih ada beberapa tugas pengadministrasian yang 

belum dijalankan yaitu aset wakaf yang kedua berupa sawah, wakaf 

sawah tersebut hanya diikrarkan oleh wāqif kepada naẓir dan saksi di 

kantor urusan agama kecamatan Ponorogo atau PPAIW. Sehingga 

wakaf sawah tersebut belum mendapatkan sertifikat. Padahal perihal 

sertifikat adalah hal yang sangat penting, jika tidak ada sertifikat maka 

akan dengan mudah terjadi sengketa atau muncul permasalahan-

permasalahan tentang sawah tersebut.  



 

 

“untuk masjid itu dulu sudah disertifikatkan tapi untuk 

wakaf sawah tersebut belum disertifikatkan tapi kami juga 

berniat untuk mensertifikatkan” 

 

Gambar 3.3 Akta ikrar wakaf sawah 

 



 

 

Dalam hal ini naẓir wakaf haruslah mereka yang profesional 

mengerti akan wakaf tugas dan pengelolaannya sehingga tidak terjadi 

kebingungan dalam mengurus harta wakaf itu sendiri, seorang naẓir 

hendaklah mengerti, mengawasi bahkan mengurus harta wakaf itu agar 

terlindungi wujud dan tersalurkan hasilnya sebagaimana tujuan dari 

wakaf dapat tercapai. 

Kendala lain dari naẓir wakaf masjid Dzu An-Nuroin  adalah 

dalam perawatan sertifikat tanah wakaf dan juga akta ikrar wakaf. 

Naẓir wakaf memiliki tugas administratif yaitu menyimpan dan 

merawat sertifikat dan memelihara harta wakaf tersebut akan tetapi 

naẓir tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Naẓir bahkan 

tidak mengerti keberadaan dari sertifikat wakaf tersebut. Dari kedua 

aset wakaf tersebut baik masjid yang telah di sertifikatkan ataupun aset 

yang kedua yaitu sawah yang hanya diikrarkan wakafnya di Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Ponorogo keberadaan sertifikat dan akta 

ikrar wakaf tersebut naẓir tidak mengetahuinya. 

“sertifikatnya saya lupa dimana, coba tanyakan ke bapak Zaini 

atau bapak Edi. Mereka berdua itu juga keluarga almarhum 

wāqif. Saya tidak membawa sertifikat wakaf itu”.
90
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Rendahnya pengetahuan tentang pengadministrasian harta benda 

wakaf karena naẓir dan masyarakat tidak memahami regulasi perwakafan. 

Bahkan tokoh agama yang menjadi pengelola wakaf juga kurang 

memahami tentang ketentuan-ketentuan perwakafan seperti yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. 

Gambar 3.4 Sertifikat wakaf masjid Dzun An-Nuroin 

 

 



 

 

2. Kinerja Naẓir Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf 

Produktif di Masjid Dzu An-Nuroin  Desa Ngabar Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo 

Dalam mengelola wakaf produkif tentulah dibutuhkan naẓir wakaf 

yang profesional, memiliki skill yang berkualitas dan berjiwa wirausaha 

dan tidak mudah puas dengan ilmu yang ia miliki,  karena naẓir 

merupakan ujung tanduk pengelolaan dan pengembangan harta benda 

wakaf. agar wakaf dapat dikelola secara optimal sehingga akan terwujud 

tujuan dari wakaf yaitu melestarikan manfaat dan mensejahterakan 

perekonomian masyarakat. Dalam tugas kenaẓiran ada beberapa rangkaian 

tugas pokok dalam pengelolaan harta benda wakaf. Yaitu dalam pasal 11 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf tealah dijelaskan 

tugas pokok naẓir wakaf: 

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 BWI 

Dengan tugas-tugas tersebut tentulah naẓir wakaf tidak boleh acuh 

terhadap wakaf, naẓir harus mengurus, mengelola serta mengembangkan 



 

 

wakaf berdasarkan potensi-potensinya. Seperti halnya aset yang pertama 

yaitu berupa masjid Dzu An-Nuroin  yang merupakan wakaf konsumtif 

telah dikelola sebagaimana mestinya, pembersihan perawatan telah kami 

lakukan yang semuanya kami serahkan kepada marbot, sehingga masjid 

tersebut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar.  

“ya untuk masjid itu kita gunakan untuk sholat 5 waktu sama 

kegiatan keagamaan, ada pengajian setiap sebulan sekali, untuk 

perawatan kami serahkan kepada marbot”.
91

 

 

Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 

2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 

tentang wakaf pada pasal 45 ayat (2) menjelaskan bahwa dalam 

mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum naẓir 

dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syari’ah.  

Dalam pengelolaan aset wakaf produktif berupa sawah naẓir  

bekerjasama dengan marbot, namun naẓir wakaf sawah tersebut tidak 

ingin tahu perihal wakaf sawah tersebut, naẓir tidak memantau tentang 

perkembangan dari wakaf tersebut bahkan wakaf sawah tersebut 

diserahkan kepada marbot masjid Dzu An-Nuroin  sekaligus keluarga 

dari wāqif untuk dikelola, naẓir wakaf tersebut menganggap bahwa 
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mereka yang dekat atau keluarga wāqif yang berhak untuk mengelola 

wakaf sawah tersebut. 

“sawah tersebut ditanami padi dan dikelola oleh marbot masjid. 

Marbot masjid tersebut juga merupakan keluarga dari wāqif. Kami 

selaku naẓir mengutamakan mereka yang dekat dengan wāqif 

untuk mengelola wakaf tersebut” 

 

Dalam pengelolaan wakaf produktif tentu diperlukan naẓir yang 

kompeten agar wakaf tersebut dapat dikelola dengan baik, selain 

kompeten dalam hal kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan 

wakaf, seorang naẓir harus mengerti akan Undang-Undang yang 

menaungi wakaf yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

wakaf. Yang mana di dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan 

tentang wakaf secara umum, tugas kenaẓiran dan juga hak-hak yang 

diperoleh oleh naẓir.  

Naẓir wakaf berhak mendapatkan upah atas jerih payahnya dalam 

mengelola wakaf, besar nominal upah tersebut ditentukan berdasarkan 

kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan 

Agama Kecamatan setempat. Dalam Peraturan Menteri Agama dijelaskan 

bahwa naẓir wakaf berhak mendapatkan haknya yaitu berupa upah atas 

jerih payahnya dalam pengelolaan wakaf yang besarnya di tetapkan oleh 

Kepala Kandepag cq Kepala Seksi Urusan Agama Islam dengan ketentuan 

tidak melebihi dari 10 persen dari hasil bersih tanah wakaf.  



 

 

Dan dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 

12 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 11, nadzir dapat memperoleh imbalan dari hasil bersih atas 

pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarya tidak 

melibihi 10% (sepuluh persen). Namun peraturan tersebut belum diketahui 

oleh naẓir wakaf di masjid Dzu An-Nuroin . 

“wakaf sawah itu dikelola oleh marbot masjid, sawahnya 

seluas 700 M
2 

saya tidak mengambil untung dari sawah itu, ya 

semuanya untuk marbot itu sebagai uang lelahnya dalam 

mengelola masjid dan juga sawah itu sendiri, untuk pengairan 

dan pemupukan. Hasil dari sawah itu semuanya ya untuk 

marbot”
92

 

 

 Hasil dari wakaf sawah tersebut diberikan kepada marbot masjid yang 

juga merupakan pengelola dari wakaf sawah itu sendiri, sehingga belum 

tercapai tujuan wakaf yaitu memberikan kesejahteraan ekonomi bagi 

mereka yang membutuhkan . Hal ini tentu menjadi problematika yang 

besar dalam pengelolaan wakaf produktif tersebut, wakaf adalah harta 

milik umat sehingga hasilnya tentulah harus disalurkan kepada mereka 

yang membutuhkan. Dalam Islam wakaf memiliki peranan yang sangat 

besar untuk menopang kesejahteraan ekonomi, namun jika dalam 

pengelolaan serta pengembangan wakaf itu tidak dilakukan dengan baik 

maka tidak akan pernah tercapai tujuan wakaf tersebut.  

                                                             
92 K.H M. Tholhah, S.Ag. (Hasil wawancara dengan Ketua Ta’mir Masjid Dzu An-Nuroin ), 

dilakukan pada tanggal 6 Maret 2020. 



 

 

“untuk hasilnya untuk marbot, ya untuk itu saja belum sampai 

pada level menyalurkan hasil untuk fakir miskin, karena ya 

cuma 700 M
2 

jadi tidak cukup luas hanya cukup untuk uang 

lelah marbot saja”.
93

 

 

 Naẓir wakaf dalam mengelola wakaf produktif tentulah harus mengerti 

akan potensi dari harta wakaf tersebut, memiliki jiwa usaha yang tinggi 

dan selalu mengembangkan kemampuan. karena jka naẓir tidak mengerti 

akan potensi dan peluang maka tidak akan maksimal dalam pengelolaan 

dan pengembangan. Selain itu naẓir wakaf juga harus mendapatkan 

pembinaan untuk pengelolaan dan pengembangan wakaf yang berpotensi 

produktif. Namun problematika yang dialami naẓir wakaf di masjid Dzu 

An-Nuroin  tidak mendapatkan pelatihan guna peningkatan keahlian dalam 

pengelolaan wakaf, sehingga naẓir wakaf di masjid Dzu An-Nuroin  tidak 

mampu berkembang. 

“untuk mengembangkan wakaf produktif saya rasa belum ada 

rencana, kalau sawah ya ditanami sesuai apa musimnya 

terserah marbot,”.
94

 

 

  Pada dasarnya adalah kemampuan serta pengetahuan yang memadai 

yang harus dimiliki oleh naẓir wakaf. Agar wakaf dapat berjalan 

sebagaimana mestinya. Dapat maksimal mengelola dan mengembangkan 
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wakaf produktif, sehingga akan mudah mencapai tujuan dari wakaf yaitu 

mensejahterakan sosial ekonomi masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TERHADAP 

TUGAS NAẒIR DALAM PEGADMISTRASIAN DAN 

PENGELOLAAN WAKAF  

 

A. Analisis Tugas Naẓir Dalam Pengadministrasian Wakaf di Masjid Dzu 

An-Nuroin  Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. 

Dalam perwakafan naẓir adalah orang yang merima harta benda wakaf 

dari wāqif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
95

 

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah mengatur secara rinci 

tentang tugas naẓir, yang mana itu dapat dijadikan rujukan oleh seorang naẓir 

dalam menjalankan tugasnya yaitu pengadministrasian, pengelolaan dan 

pengembangan, pengawasan dan melindungi serta melaporkan pelaksanaan 

tugas.
96

 Undang-undang merupakan regulasi atau serangkai peraturan yang 

dibuat oleh pemerintah untuk membatasi warga negaranya dalam bertindak 

ataupun berperilaku dan memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar 

peraturan tersebut.  

Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat 

untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam 

bentuk negara. Undang-undang juga dapat dikatkan sebagai kumpulan prinsip 
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yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat dan hubungan diantara 

keduanya. Sedangkan administrasi adalah usaha atau kegiataan yang 

berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. 

Sehingga naẓir disini juga harus mengerti perihal pengadministrasian wakaf 

agar mencapai tujuan wakaf. Kunci utama dari keberhasilan dalam wakaf ada 

pada naẓir, seorang naẓir harus profesional sehingga mengerti akan tugasnya, 

mengerti akan peraturan yang telah ada, dan mempunyai wawasan yang luas 

tentang wakaf, terutama dalam wakaf produktif. Wakaf produktif adalah 

wakaf yang jika dikelola dengan baik maka akan memberikan manfaat bagi 

masyarakat yaitu memberikan kesejahteraan dan meningkatkan 

perekonomian.  

Naẓir wakaf memiliki tugas mengamankan harta benda wakaf agar 

harta wakaf tetap terlindungi dari para pihak yang ingin merusak ataupun 

menguasainya. Salah satu perwujudan pengamanan harta benda wakaf yaitu 

mendaftarkan wakaf pada PPAIW guna mendapatkan sertifikat wakaf. Wakaf 

dimasyarakat identik dengan rasa percaya antara satu dengan lain yaitu 

kepercayaan tanpa ada bukti yang kuat secara administratif.
97

 Karena itu 

seorang naẓir wakaf harus melindungi wakaf dari kemungkinan problematika 

yang ada, terlebih tanah adalah harta yang krusial. Yaitu dengan mendaftarkan 

tanah wakaf pada PPAIW agar dilindungi secara hukum. 
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Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, naẓir wakaf di 

Masjid Dzu An-Nuroin  Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo 

telah melaksanakan sebagian tugasnya dalam hal pengadministrasian harta 

wakaf. 

Aset pertama yaitu masjid, pada tahun 1991  tanah seluas 509 M
2
 telah 

diwakafkan oleh Almarhum Kyai Juremi pada awalnya hanya berupa lisan 

saja, yang kemudian pada tahun 1992 Almarhum Kyai Juremi mendaftarkan 

tanah tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo untuk memperoleh 

sertifikat wakaf, saat itu naẓir wakaf adalah bapak Dawud. Sehingga telah 

memperoleh sertifikat wakaf yang melindungi secara hukum wakaf tersebut. 

Tujuan didirikannya masjid tersebut adalah untuk tempat peribadatan 

masyarakat sekitar serta untuk kegiatan-kegiatan keagamaan masyarakat 

sekitar.
98

 Untuk melaksanakan tugasnya selaku pengelola masjid para naẓir 

melakukan manajerial yaitu berusaha dengan seksama untuk mengumpulkan 

dana guna pembangunan masjid Dzu An-Nuroin . Awal mula pembangunan 

masjid tersebut yaitu dengan menggunakan beberapa harta dari bapak 

Almarhum Kyai Juremi dan sebagian dari sumbangan masyarakat. Dengan 

pengelolaan keuangan yang baik selalu ada perkembangan yang signifikan 
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dalam pembangunan, sehigga pada puncaknya masjid berdiri besar dan megah 

karena medapatkan bantuan dana yang cukup banyak dari kuwait.
99

 

Aset wakaf yang kedua yaitu berupa sawah, yang berlokasi 

diperbatasan desa Ngabar dan desa Jabung. Sawah tersebut seluas 700 M
2
. 

Naẓir wakaf sawah tersebut adalah bapak Marzuki yang berdomisili di desa 

Jabung, selain dari desa Jabung juga diambilkan perwakilan naẓir dari desa 

Ngabar yaitu bapak Thalhah dan bapak Zaini. Wakaf sawah tersebut telah di 

ikrarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo sehingga telah 

memperoleh Akta Ikrar Wakaf (AIW), namun dalam wakaf sawah ini naẓir 

belum mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ada. 

Dalam tugas pengadministrasian naẓir tidak mampu menjaga keberadaan dari 

bukti akta ikrar wakaf tersebut. Tidak ada komunikasi dan kerjasama yang 

baik antar naẓir, keberadaan akta ikrar wakaf itupun antar naẓir tidak 

mengerti keberadaannya. Naẓir wakaf tersebut juga belum mampu melindungi 

harta wakaf tersebut secara hukum, karena hingga saat ini harta wakaf 

tersebut belum di daftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo. Hal 

ini dikarenakan prosesnya yang sulit dan juga biaya yang cukup mahal untuk 

proses mensertifikatkan harta wakaf. Namun jika dalam hal pengelolaan 
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dilakukan dengan baik maka hasil dari harta wakaf  itu mampu untuk 

melindungi wakaf tersebut.
100

 

B. Analisis Tugas Naẓir Dalam Pengelolaan Wakaf di Masjid Dzu An-

Nuroin  Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. 

Wakaf memiliki keutamaan dan manfaat yang sangat besar bagi 

kehidupan dan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat terlebih negara. 

Jika wakaf dikelola dengan baik dan dengan orang yang tepat maka 

kesejahteraan ekonomi bukanlah hal yang sulit, melainkan akan mudah 

tercapai. Wakaf produktif memiliki potensi yang sangat besar untuk 

mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi potensi tersebut belum di 

manfaatkan secara optimal oleh pengelola wakaf. Sehingga belum dapat 

mensejahterahkan masyarakat dan meningkatkan perekonomian bangsa dan 

negara.  

Naẓir wakaf memiliki peran sentral dalam mengelola dan 

mengembangkan wakaf, oleh karena itu kualitas dari naẓir haruslah yang 

profesional dan unggul dalam sumber daya manusianya.
101

 Jika sumber daya 

manusianya unggul maka akan menentukan kesuksesan wakaf dan sebaliknya 

jika sumber daya manusia dalam mengelola wakaf tidak unggul atau kurang 

memadai maka kecil kemungkinan untuk memperoleh kesukesan dalam 
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perwakafan. Naẓir tidak cukup yang hanya mengerti soal agama saja, akan 

tetapi harus lebih dari itu, berakhlak baik, memiliki pengetahuan yang luas 

tentang wakaf dan aturan yang ada, adil, memiliki jiwa wirausaha terlebih jika 

yang dikelola adalah wakaf yang berpotensi produktif, menguasai ilmu 

administrasi dan keuangan sehingga dapat menjalankan tugasnya secara 

optimal.
102

 

Pengelola harta wakaf  akan bertanggung jawab kepada wāqif, mauquf 

„alaih dan yang paling utama bertanggug jawab kepada Allah SWT terhadap 

harta wakaf. Yang secara syariat memang haram jika disalahgunakan, baik 

dari pengelolaan yang salah ataupun bidang investasi yang dipilih yang 

mengakibatkan terjadinya penyelewengan. Tidak hanya pengamanan dalam 

bidang hukum yang harus dilaksanakan oleh seorang naẓir tapi juga 

pengamanan dalam bidang peruntukan dan pengembangan yang harus 

dilakukan. Agar tanah wakaf yang berpotensi produktif bermanfaat dalam 

bidang sosial yaitu untuk masyarakat.  

Aset wakaf pertama di masjid Dzu An-Nuroin  adalah tempat ibadah 

yaitu masjid, naẓir wakaf dalam menjalankan tugasnya sebagai naẓir telah 

melaksanakannya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada. Dana yang 

masuk dari wāqif dan masyarakat menunjukkan perubahan yang signifikan, 

yang berarti naẓir mampu mengelola keuangan dengan baik, hingga pada 
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akhirnya naẓir mendapatkan bantuan yang cukup besar dari kuwait sehingga 

masjid tersebut mampu berdiri dengan megah dan layak. Wakaf masjid 

tersebut merupakan wakaf konsumtif, yang mana manfaatnya mampu 

dirasakan oleh warga sekitar, naẓir memanfaatkan masjid tersebut untuk 

kegiatan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya. Struktur takmir masjid yang 

jelas membuat kegiatan yang telah disusun mampu dilaksanakan dengan 

baik.
103

 

Naẓir wakaf haruslah seorang yang memiliki syarat khusus untuk 

pengelolaan dan pengembangan wakaf, diantaranya memiliki keahlian, 

pengetahuan yang luas dan juga kreatif guna mengelola wakaf lebih produktif 

sehingga mendapatkan hasil yang maksimal, dan yang paling utama mengerti 

akan peratura perwakafan di Indonesia. Naẓir wakaf berhak mempekerjakan 

satu atau lebih orang untuk memelihara dan mengelola serta mengembangkan 

wakaf tersebut.  

Pendayaguanaan wakaf produktif tentu memrlukan nadir yang 

profesional dengan melibatkan sitem manajemen. Yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Namun dalam hal ini naẓir 

belum memenuhi kriteria tersebut, dalam pengelolaan aset wakaf kedua yaitu 

sawah naẓir menyerahkan sepenuhnya kepada marbot masjid Dzu An-Nuroin  

tanpa ada pemantauan, pengarahan dari naẓir. Marbot dalam mengelola tidak 
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ada rencana pengelolaan agar menjadi wakaf yang lebih produktif sehingga 

hasilnya mampu menopang perekonomian meraka yang berhak menerimanya. 

Pada pasal 12 undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf 

menjelaskan, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana 

tercantum dalam pasal 11 undang-undang omor 41 tahun 2004. Naẓir dapat 

menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta 

benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).
104

 Dalam 

hal ini naẓir wakaf telah menyalahi aturan sebagaimana yang telah djelaskan 

undang-undang, hasil dari wakaf sawah tersebut sepenuhnya di berikan 

kepada marbot selaku pengelola wakaf sawah. Hal ini disampaikan oleh naẓir 

sebagai uang lelah karena telah mengurus masjid. Bahkan naẓir tidak 

mengerti pendapatan dari hasil pengelolaan wakaf tersebut. 

Naẓir wakaf memiliki kewajiban untuk membagikan hasil dari harta 

wakaf tersebut kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan 

peruntukannya. Berdasarkan pasal 22 undang-undang nomor 41 tahun 2004 

tentang wakaf, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda 

wakaf hanya dapat digunakan untuk: 

1. Sarana kegiatan ibadah 

2. Sarana kegiatan pendidikan dan kesehatan 

3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa 

4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat 
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 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 11 dan Pasal 12. 



 

 

5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan 

denga syariat dan peraturan perundang-undangan.
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Tujuan wakaf ini tidak tercapai dikarenakan pengelolaan wakaf yang 

tidak sesuai dengan aturan perwakafan, dari hasil yang tidak dikelola dengan 

baik mengakibatkan terhambatnya penyaluran harta wakaf tersebut. 

Pendistribusian hasil wakaf tidak pernah sampai kepada mereka yang 

membutuhkan karena pengelolaan tersebut tidak dilakukan sesuai undang-

undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Kedua aset wakaf tersebut pada 

dasarnya saling memberikan manfaat jika dikelola dengan baik dan sesuai 

peraturan yang ada. Masjid tersebut berlokasi strategis sehingga jika naẓir 

tersebut profesional maka akan memaksimalkan hasil dari wakaf sawah 

tersebut yang hasilnya dapat digunakan untuk upaya memproduktifkan 

masjid. 

Hal yang paling utama dalam keberhasilan wakaf adalah terletak pada 

naẓir. Naẓir yang memadai, profesional memenuhi syarat-syarat sebagai naẓir 

terlebih untuk mengelola wakaf produktif maka hasil dari wakaf tersebut akan 

sangat dirasa oleh masyarakat. Beberapa hal penting yang perlu 

disosialiasikan kepada naẓir agar mampu mengelola harta wakaf adalah 

undang-undang yang mengatur tentang peran, hak dan kewajiban naẓir wakaf. 

Naẓir diharapkan mampu menghindari penyimpangan-penyimpangan dalam 
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praktik perwakafan khususnya wakaf yang berpotensi produktif yang 

diharapkan manfaatnya mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, 

bangsa dan negara. Juga sosialisasi kepada masyarakat agar lebih peduli 

terhadap harta wakaf yang ada, membantu pengelolaan sehingga tidak 

menyalahi aturan yang ada, mengingat wakaf adalah ibadah yang diutamakan 

dalam Islam, selain itu untuk upaya mendekatkan diri kepada sang pencipta 

Allah SWT dan wakaf memiliki tujuan dalam bidang sosial yaitu 

kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam mengentas kemiskinan sebagai 

penopang perekonomian masyarakat. 

Singkat kata, pelaksanaan tugas naẓir wakaf dalam pengelolaan wakaf 

di Masjid Dzu An-Nuroin  telah dilaksankan sebagaimana mestinya yaitu 

memanfaatkan wakaf masjid untuk beribadah, untuk wakaf produktif berupa 

sawah juga telah dikelola sebagaimana mestinya akan tetapi belum 

sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana telah dijelaskan dalam undang-undang 

Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yaitu pada pasal 12 yaitu imbalan yang 

diterima pengelola wakaf tersebut adalah lebih dari 10% untuk pengelola, 

sehingga pendistribusian hasil tidak dapat dilaksanakan. 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraia-uraian yang telah peniliti kemukakan sebelumnya maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut 

1. Naẓir wakaf masjid Dzu An-Nuroin  telah menjalankan sebagian tugasnya 

dalam proses pengadministrasian harta wakaf sesuai dengan pasal 11 yaitu 

pengadministrasian yang didalamnya terdapat tugas pendaftaran harta 

wakaf, kedua aset tersebut telah memperoleh akta ikrar wakaf. Namun 

aset kedua yaitu sawah belum didaftarkan kepada kantor pertanahan 

kabupaten ponorogo, sehingga belum dilindungi secara hukum. 

2. Pengelolaan harta wakaf telah dijalankan sepenuhnya oleh naẓir. Naẓir 

mengelola wakaf konsumtif yaitu masjid sebagaimana mestinya. Wakaf 

tersebut dirasakan manfaaatnya oleh masyarakat yaitu digunakan sebagai 

tempat beribadah dan kegiatan keagamaan. Untuk wakaf produktif  naẓir 

bekerja sama dengan marbot untuk mengelola. Hasil dari sawah tersebut 

diberikan kepada marbot seluruhnya sebagai upah. hal tersebut tidak 

sesuai dengan pasal 12 undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang 

wakaf, tentang hak naẓir yang tidak boleh melebihi 10% namun naẓir 

wakaf tersebut memperoleh lebih dari 10%. Sehingga hasil wakaf tersebut 



 

 

tidak dapat di distribusikan kepada mereka yang berhak menerima dan 

tidak mampu berperan untuk memberdayakan ekonomi umat. 

B. SARAN 

1. Hendaknya naẓir mendaftarkan harta wakaf produktif tersebut agar 

memperoleh sertifikat guna melindungi harta tersebut dari sengketa atau 

permasalahan di kemudian hari. dan dalam pemilihan naẓir harus lebih 

selektif. Perlulah naẓir yang profesional, ahli dalam bidang perwakafan, 

memiliki pengetahuan yang luas terlebih tentang undang-undang 

perwakafan, sehingga tugas, hak dan kewajibannya dapat dijalankan 

sesuai dengan aturan.  

2. Hendaknya dalam pengelolaan yang bekerja sama dengan pihak lain, naẓir 

tetaplah harus mengawasi harta wakaf tersebut. Dan dalam pemberian 

upah haruslah mengacu pada aturan perwakafan yaitu pada pasal 12 

undang-undang nomor 41 tahun 2004. Sehingga hasil dari wakaf tersebut 

dapat digunakan untuk pemberdayaan wakaf agar lebih maksimal. 
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