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ABSTRAK 

Thoriq, Imam, 2020. Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang 

Wakaf Terhadap Pelaksanaan Tugas Naẓir di Masjid Al-Muhtarom Desa 

Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum 

Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M.Ag 

Kata Kunci/Keyword: Undang-Undang, Wakaf, Tugas Naẓir 

Masjid Al-Muhtarom adalah masjid yang berdiri sejak tahun 1826, salah 

satu masjid tertua di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo yang 

menjadi pusat kegiatan keagamaan warga Desa Jabung. Masjid ini merupakan 

bangunan yang berdiri diatas tanah yang telah bersertifikat wakaf. Aset wakaf 

yang dimiliki tidak hanya masjid saja, melainkan juga pemakaman dan madrasah. 

Namun dalam pelaksanaan tugas naẓir di masjid tersebut, terdapat beberapa 

masalah yang timbul. Yakni terkait pengadministrasian khususnya pergantian 

naẓir bagi yang telah meninggal belum diupayakan. Serta pelaporan wakaf yang 

dari dulu sampi sekarang belum dilaksanakan. 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap kinerja naẓir dalam 

mengadministrasikan wakaf di  Masjid Al-Muhtarom Desa Jabung Kecamatan 

Mlarak Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 terhadap kinerja naẓir dalam pelaporan wakaf di  Masjid Al-

Muhtarom Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo? Adapun jenis 

penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang 

menggunakan metode kualitatif, sedangkan tekhnik pengumpulan data yang 

digunakan adalah dengan menggunakan tekhnik observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif yaitu 

pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau 

ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang 

bersifat khusus. 

 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

tugas naẓir di  Masjid Al-Muhtarom Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten 

Ponorogo belum maksimal. Kewajiban naẓir dalam mengadiminstrasikan harta 

benda wakaf telah sampai pada tahap sertifikasi, namun bagi naẓir yang telah 

meninggal tidak diupayakan pergantian naẓir baru, padahal syarat untuk 

terpenuhinya naẓir perseorangan ialah minimal terdiri dari 3 orang dan ini hanya 

tingal seorang saja. Lalu pelaporan pelaksanaan tugas yang seharusnya 

dilaksanakan setiap enam bulan sekali juga belum terwujud. yang disebabkan oleh 

usia naẓir yang telah lanjut, kurangnya kesadaran hukum baik dari naẓir, pihak 

desa maupun masyarakat tentang peraturan yang berlaku dan  belum adanya 

sosialisasi  dan pelatihan bagi naẓir terkait pengelolaan wakaf, baik dari KUA 

Kecamatan maupun dari pihak BWI sendiri. 



 
 

ii 

 

 

 



 
 

iii 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 

 

 



 
 

v 

 

 

 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN  

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah Saw 

karena wakaf disyariatkan setelah Nabi Saw berhijrah ke Madinah, pada 

tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli 

yurisprudensi Islam (fuqahā’) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan 

syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang 

pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah Saw ialah wakaf tanah 

milik Nabi Saw untuk dibangun masjid.
1
 Pendapat ini berdasarkan al-Hadīth 

yang diriwayatkan oleh „Umar ibn Shabah dari „Amr ibn Sa‟ad bin Mu‟ād, ia 

berkata:  

Dan diriwayatkan dari „Umar ibn Shabah, dari „Umar ibn Sa'ad ibn Muād 

berkata : “Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? 

 

 

 

 

                                                           
1
 Khusaeri, ”Wakaf Produktif,” Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, 1 (Januari-Juni, 

2015), 80. 
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Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan 

orang-orang Ansor mengatakan adalah wakaf Rasulullah Saw”.
2
 

Rasulullah Saw pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan 

tujuh kebun kurma di Madinah, di antaranya ialah Kebun A‟rāf, Shafiyah, 

Dalāl, Barqah dan kebun lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama 

mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah 

„Umar ibn Khatab. Kemudian Syariat wakaf yang telah dilakukan oleh 

„Umar ibn Khatab disusul oleh Abū Talhah yang mewakafkan kebun 

kesayangannya, Kebun Bairaha.
3
 

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam Islam untuk 

mencapai tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kehidupan yang 

sejahtera.
4
 Secara teks, wakaf tidak terdapat dalam al-Qurān dan as-

Sunnah, namun makna dan kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber 

hukum Islam tersebut. Di dalam al-Qurān sering menyatakan konsep 

wakaf dengan ungkapan yang menyatakan tentang derma harta (infak) 

demi kepentingan umum. Sedangkan dalam al-Hadīth sering kita temui 

ungkapan wakaf dengan ungkapan  ḥabs (tahan). Semua ungkapan yang 

ada di al-Qurān dan al-Hadīth senada dengan arti wakaf ialah penahanan 

harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk 

penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridlaan 

Allah Swt.
5
 

Kata Wakaf berasal dari bahasa Arab waqafa. Asal kata waqafa 

berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Kata 

                                                           
2
 Ibn Ḥajar Al-Asqalanī, Bulūgh al-Marām, terj. Achmad Sunarto (Jakarta: Pustaka 

Amani, 1995), 367. 
3
 Fiqih Wakaf  (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral 

Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 5. 
4
 Bashlul Hazami, ”Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat 

di Indonesia,“Analisis, 1 (Juni, 2016), 174. 
5
Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf (Jakarta: Kementerian Agama 

Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan 

Wakaf, 2013), 25. 
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waqafa-yaqifu-waqfan.
6
 Wakaf Menurut istilah Imam Abū Ḥanīfah, 

adalah menahan sesuatu harta di tangan pemilik wakaf dan penghasilan 

suatu barang itu, yang dapat disebut ari’ah atau comodate loan dengan 

tujuan amal saleh.
7
 

Dalam buku terjemah Fatḥ al-Qorīb al-Mujīb dijelaskan bahwa 

wakaf menurut lughat atau bahasa adalah menahan. Sedangkan menurut 

isyara’ ialah menahan harta tertentu, yang dapat dipindahkan dan 

memungkinkan dapat diambil manfaatnya, sedangkan zat dari barang 

tersebut dalam keadaan utuh, serta terputus taṣarrufnya, ditahan untuk 

ditaṣarrufkan kearah yang baik karena mendekatkan diri kepada Allah 

Swt.
8
 Berbeda dengan definisi wakaf yang dikemukakan oleh Imam 

Maliki, yaitu menjadikan harta waqīf, baik berupa sewa atau hasilnya 

untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai 

kehendak waqīf.
9
 

Di dalam Undang-undang, terdapat aturan-aturan pelaksanaan dan 

pengelolaan wakaf, hal ini merupakan apresiasi pemerintah terhadap 

filantropi Islam dengan harapan pengelolaan wakaf dapat berkembang 

sejalan dengan dinamika dan perubahan dalam masyarakat. Oleh 

karenanya pemerintah berupaya memfokuskan perhatian pada penataan 

administrasi wakaf yang memberi kepastian hukum bagi waqīf (pewakaf), 

naẓir (Pengelola) dan mawqūf ’alayh (objek wakaf).
10

 

Mengingat berkembang atau tidaknya suatu aset wakaf, tergantung 

dari kinerja naẓir. Kehadiran naẓir sebagai pihak yang diberikan 

kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting. Naẓir 

                                                           
6
 Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 25. 
7
 Siah Khosyi‟ah, Wakaf dan Hibah (Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di 

Indonesia), (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 18. 
8
 Al-Shaykh Muhammad Ibn Qāsim al-Ghazī, Fatḥ al-Qorīb al-Mujīb , terj. A. Hufaf Ibry 

(Surabaya: Al-Miftah, 2008), 478. 
9
 Suhrawardi K. Lubis, Wakaf dan Pemberdayaan Umat (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 5. 

10
 Nurhidayani, Muaidy Yasin dan Busaini, ”Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah 

dan Bangunan,” Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam, 2 (Juli-Desember, 2017), 164. 
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memiliki makna memelihara, mengelola dan mengawasi.
11

 Secara 

konvensional pihak-pihak yang terlibat dalam perwakafan selain naẓir 

dianggap tidak memiliki akses dalam pengelolaan wakaf.
12

  

Bahwa dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 

tugas-tugas naẓir wakaf telah dijabarkan sebagai berikut: 

a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf 

b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan 

tujuan, fungsi dan peruntukannya 

c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf 

d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.
13

 

Dalam hal pelaporan wakaf, Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

kecamatan dan camat setempat, diberikan kedudukan dan peranan yang 

lebih luas oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal perwakafan. 

Dibanding dengan ketentuan yang diatur oleh perundang-undangan 

sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 220 ayat (2), yang berbunyi 

“Naẓir diwajibkan membuat laporan secara berkala atau semua hal yang 

menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) 

kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran majelis ulama 

kecamatan dan camat setempat”.

Dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 bagian 

kelima tentang tugas dan masa bakti naẓir Pasal 13 ayat (2) yang berbunyi  

“Naẓir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI 

mengenai kegiatan perwakafan”.
14

 Juga dalam Peraturan Menteri Agama 

RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang tata cara perwakafan benda tidak 

bergerak dan benda bergerak selain uang, bab enam bagian kesatu 

mengenai  tata cara pelaporan dan pengawasan Pasal 28 ayat (1) dan ayat 

                                                           
11

  Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Jakarta: UI Press, 1988), 91. 
12

 Achmad Arief Budiman, Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan 

(Jakarta: Karya Abadi Jaya, 2015), 71-72. 
13

 Kompilasi Hukum Islam, Permata Press 
14

 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 
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(2) bahwa secara periodik setiap enam bulan sekali naẓir wajib 

menyampaikan laporan pengelolaan harta benda wakaf  tidak bergerak 

dan/atau harta benda bergerak selain uang kepada Kantor Wilayah 

Kemeterian Agama Provinsi dan Badan Wakaf  Indonesia.
15

 

Lalu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 6 

mengharuskan pergantian naẓir bagi yang telah meninggal dunia. Karena 

syarat untuk terbentuknya naẓir perseorangan ialah terdiri dari paling 

sedikit 3 (tiga) orang sebagaimana tercantum dalam pasal sebelumnya, 

yakni Pasal 4.
16

 

Namun dalam prakteknya, pengelolaan aset wakaf di salah satu 

kecamatan di Kabupaten Ponorogo yakni Kecamatan Mlarak, tepatnya di 

Desa Jabung di suatu masjid yang bernama al-Muhtarom belum sesuai 

dengan ketentuan di atas. Setelah peneliti mendatangi masjid tersebut dan 

bertemu dengan sekretaris masjid yang bernama Bapak Ali Siswanto, 

peneliti mendapatkan informasi bahwa masjid itu sudah berdiri sejak tahun 

1826. Dan dibangun di atas tanah yang sudah bersertifikat wakaf, dengan 

waqīf yang bernama Mbah Satari dan naẓir yang terdiri dari tiga orang, 

yakni Pak Zamhuri, Pak Hardiono, Pak Suyitno, Pak Kusnen dan Pak 

Qodimun. Dari kelima naẓir tersebut, hanya pak Suyitno lah yang masih 

hidup. Akan tetapi tidak ada pergantian bagi naẓir yang telah meninggal. 

Dari sini sudah nampak terlihat adanya ketidak sesuaian antara realitas 

dengan ketentuan undang-undang yang ada.
17

 

Selain masjid, aset wakaf lain yang dimilliki ialah pemakaman 

yang terletak di sebelah barat masjid dan madrasah yang berada di depan 

masjid. Menurut penuturan dari Bapak Sanusi selaku ketua ta’mir masjid, 

bahwa  pengelolaan hanya dilaksanakan saat awal dulu, yakni serftifikasi 

tanah wakaf saja. Setelah itu belum ada upaya pengelolaan lainnya.
18

 

                                                           
15

 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013. 
16

 Peraturan Pemerntah Nomor 42 Tahun 2006 
17 Ali Siswanto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 9 Oktober 2019. 
18

 Sanusi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 20 Januari 2020. 
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Selain itu, yang menarik perhatian peneliti selama ini tugas naẓir 

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 huruf d Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 yang mewajibkan naẓir wakaf untuk melaporkan 

pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) belum terpenuhi. 

Dari masalah tersebut peneliti ingin menggali lebih dalam terkait sistem 

pengadministrasian wakaf di Masjid Al-Muhtarom Desa Jabung 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo sekaligus menelaah tugas 

naẓirnya dan mencari sebab atau kendala yang membuat pelaporan 

pelaksanaan wakaf di Masjid Al-Muhtarom Desa Jabung Kecamatan 

Mlarak Kabupaten Ponorogo belum pernah dijalankan ditinjau dari 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 

Berangkat  dari  gambaran  permasalahan  di atas,  maka  penulis  

tertarik untuk  membahas  lebih  lanjut  mengenai  pengelolaan  dan  

pemberdayaan  wakaf yang  selama  ini  berjalan di  Masjid Al-Muhtarom 

Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo,  dengan  judul 

“TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 

TENTANG WAKAF TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS NAẒIR 

DI MASJID AL-MUHTAROM DESA JABUNG KECAMATAN 

MLARAK KABUPATEN PONOROGO”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan 

beberapa pokok permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap 

kinerja naẓir dalam mengadministrasikan wakaf di  Masjid Al-

Muhtarom Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap 

kinerja naẓir dalam pelaporan wakaf di  Masjid Al-Muhtarom Desa 

Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun  yang  menjadi  tujuan  penelitian  dalam  penyusunan  skripsi  

ini yang ingin penulis capai yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis sistem pengadministrasian wakaf di Masjid Al-

Muhtarom Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo 

perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.  

2. Untuk   menganalisis teknis pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan 

tugas naẓir di Masjid al-Muhtarom Desa Jabung Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Secara  teoritik  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memperkaya  

konsep atau  teori  yang  menyokong  perkembangan  wakaf serta 

memperkaya khasanah pegetahuan dalam bidang hukum Islam, 

khususnya dalam hukum wakaf dan tugas naẓir tentang 

pengadministrasian, pengelolaan wakaf dan pelaporan pelaksanaan 

tugas naẓir. 

2. Manfaat Praktis  

Sedangkan secara praktis penelitian ini dapat memberikan 

pengetahuan yang selanjutnya dapat dipraktekkan oleh para naẓir  

wakaf di Masjid Al-Muhtarom Desa Jabung Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo dalam hal sistem pengadministrasian, teknis 

pengelolaan wakaf dan pelaporan pelaksanaan tugas naẓir. 

 

E. Telaah Pustaka  

Telaah pustaka pada peneliti ini pada dasarnya untuk mendapatkan 

gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti yang sejenis, 
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yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan 

tidak ada pengurangan materi penelitian secara mutlak. 

Skripsi oleh Robert Rifqi Izza dengan judul Tinjauan Fiqih 

Terhadap Naẓir Wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf, dengan rumusan masalah tentang bagaimana tinjauan 

fiqih terhadap eksistensi naẓir wakaf dalam Pasal 9 dan 10 Undang-

undang Nomor 41 Tahun 2004 dan bagaimana tinjauan fiqih terhadap 

imbalan atau jasa naẓir wakaf dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 41 

Tahun 2004 tentang wakaf. Metode yang digunakan adalah kualitatif 

dengan jenis penelitian lapangan. Dalam penelitian dijelaskan bahwa 

eksistensi naẓir sebagai pengelola wakaf sudah sebagaimana mestinya, 

akan tetapi dalam pelaksanaan tugas terutama dalam perlaporan belum 

dilaksanakan. Dan pengupahan atas kinerja naẓir yang dalam Undang-

undang ditetapkan tidak lebih dari 10%, belum tertata secara rapi.
19

 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Robert Rifqi Izza dengan 

yang akan peneliti lakukan adalah jika dalam penelitian dari Robert Rifqi 

Izza adalah membahas tentang eksistensi naẓir sekaligus pengelolaan 

wakaf dan sistem pengupahan atas kinerja naẓir. Sedangkan penelitian kali 

ini  berfokus pada tugas naẓir terkait pelaporan sebagaimana yang tertera 

pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 huruf d yang 

mewajibkan naẓir wakaf untuk melaporkan pelaksanaan tugas kepada 

Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan kurang menyinggung tentang 

pengupahan naẓir wakaf. 

Penelitian kedua oleh Ahmad Subhan dengan judul Eksistensi 

Naẓir dalam Tata Kelola Wakaf Perspektif Undang-Undang No. 41 tahun 

2004 tentang Wakaf (Studi Kasus Wakaf di Yayasan Darul Muttaqin Desa 

Dolopo Kecamatan Dolopo Madiun), dengan rumusan masalah tentang 

bagaimana pemahaman naẓir di Yayasan Darul Muttaqin Dolopo Madiun 

                                                           
19

 Robert Rifqi Izza, Tinjauan Fiqih Terhadap Naẓir Wakaf dalam Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012), 50-51. 
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terhadap konsep tata kelola dalam hukum Wakaf dan tentang bagaimana 

tata kelola perwakafan yang diterapkan naẓir di Yayasan Darul Muttaqin 

Dolopo Madiun perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 

deskriptif dan jenis penelitian yang digunakan penulis adalah studi kasus 

(case study). Pelaksanaan konsep tata kelola wakaf di Yayasan Darul 

Muttaqin yang diterapkan oleh naẓir selama ini adalah pengelolaan secara 

tradisional sebagaimana umumnya masyarakat pedesaan. Penerapan 

seperti itu bertentangan dengan tujuan Undang-undang yang berlaku. 

Dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa naẓir mempunyai tugas melakukan 

pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan 

harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi dan peruntukannya dan juga 

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). 

Hal-hal tersebut belum dilakukan sepenuhnya oleh naẓir di Yayasan Darul 

Muttaqin Dolopo. Sebenarnya secara umum naẓir wakaf di Yayasan 

tersebut telah cukup mengetahui dan memahami konsep tata kelola wakaf 

sebagaimana yang diharapkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. 

Tetapi dalam penerapan tata kelola wakaf di Yayasan Darul Muttaqin 

bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku sekaligus bertentangan 

dengan pemahaman naẓir sendiri. Hal tersebut bisa terjadi sebab kapasitas 

naẓir masih kalah dengan anggapan masyarakan umum yang masih 

tradisional.
20

 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Subhan dengan 

yang akan peneliti lakukan adalah jika dalam penelitian dari Ahmad 

Subhan membahas tentang tata cara pengelolaan wakaf, yang dijelaskan 

bahwa pengelolaan tersebut masih menggunakan sistem tradisional. 

Sedangkan penelitian kali ini  berfokus pada tugas dan peran naẓir dalam 

pelaporan pengelolaan wakaf.  

                                                           
20

Ahmad Subhan,  Eksistensi Naẓir dalam Tata Kelola Wakaf Perspektif Undang-Undang 

No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Kasus Wakaf di Yayasan Darul Muttaqin Desa Dolopo 

Kecamatan Dolopo Madiun), Tesis (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 57. 
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Penelitian ketiga oleh Tiswarni dengan  judul Peran Naẓir dalam 

Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf 

Badan Wakaf Al-Quran dan Wakaf Center). Dengan rumusan masalah 

tentang perbedaan pengelolaan serta pengupahan terhadap kinerja naẓir di 

kedua badan wakaf tersebut. Pokok bahasan dari jurnal ini ada perbedaan 

antara kedua badan wakaf tersebut. Salah satu perbedaannya adalah Badan 

Wakaf Al-Quran atau BWA mengelola wakaf secara langsung, dimana 

dana wakaf dari masyarakat langsung diperuntukkan pada program-

program wakaf yang ditawarkan pada masyarakat. Hal ini disebabkan 

mereka menolak keberadaan wakaf uang. Sedangkan Wakaf Center atau 

WATER menghimpun wakaf uang dari masyarakat dan dikelola secara 

produktif.
21

 

Perbedaan peneiltian diatas dengan penelitian ini adalah penelitan 

diatas menggali tentang sistem pengelolaan wakaf serta 

pengadministrasiannya oleh sebuah badan hukum, sedangkan dalam 

penelitian ini peneliti berfokus pada naẓir yang berbentuk perseorangan 

yang dapat dipastikan efektifitas pengembangannya akan berbeda. 

 

F. Metode Penelitian 

Yang dikemukakan dalam bagian ini adalah: Jenis penelitian, 

pendekatan penelitian, lokasi atau daerah penelitian, subyek penelitian, 

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik observasi, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian   yang   digunakan   adalah  penelitian field 

research (penelitian lapangan) yaitu peneliti terjun langsung  ke  lapangan  

guna  mengadakan  penelitian  pada  objek  yang dibahas yang dituangkan 

dalam bentuk laporan akademis.
22

 Adapun  pendekatan  yang  dilakukan  

dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan kualitatif atau lebih tepatnya 

                                                           
21

 Tiswarni, “Peran Naẓir dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi 

Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Alquran dan Wakaf Center),” al-‘Adālah (2014), 411. 
22

 Sutrisno Hadi, Metodologi Riset (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 13. 
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ialah pendekatan kualitatif naturalistic. Yakni pendekatan penelitian 

memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh yang 

berhubungan dengan objek yang akan diteliti bagi menjawab 

permasalahan untuk mendapat data-data yang kemudian dianalisis dan 

mendapatkan kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi tertentu.
23

 

Karena   dalam penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkapkan  fakta  

secara  menyeluruh melalui    pengumpulan  data  di  lapangan  dan  

memanfaatkan  diri  peneliti sebagai  instrumen  kunci.  Pendekatan  

kualitatif  ialah  pendekatan  yang di dalam usulan peneliti, proses, 

hipotesis, turun ke lapangan, analisis data dan  kesimpulan  data sampai 

dengan penulisannya menggunakan aspek-aspek  kecenderungan, non 

perhitungan numerik, situasional deskriptif, interview mendalam, analisis 

isi, bola salju dan story. Yakni mengenai bagaimana sistem 

pengadministrasian wakaf  dan pelaporan pelaksanaan tugas naẓir di 

Masjid Al-Muhtarom Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten 

Ponorogo dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf. 

2. Kehadiran Peneliti  

Dalam peneliti ini, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain 

merupakan alat pengumpul data utama sekaligus sebagai aktor sentral. 

Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena hanya manusia sebagai alat 

yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya dan hanya 

manusia lah yang mampu memahami kenyataan-kenyataan di lapangan. 

Oleh karena itu kegiatan pengumpulan data di lapangan, peneliti berperan 

serta mengamati langsung pada obyek penelitiannya secara aktif di 

lapangan penelitian. Jadi kali ini kehadiran peneliti adalah sebagai 

pengamat penuh.
24

 

 

                                                           
23

 Iskandar, Metodologi Penelitian dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif), (Jakarta: 

GP.Press, 2008), 17. 
24

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2006), 9. 
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3. Lokasi Penelitian 

Penelitian  ini  dilakukan  di  Masjid  Masjid Al-Muhtarom Desa 

Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi 

ini karena di  lokasi  tersebut  terdapat  permasalahan  terjadi  yang  

menurut peneliti  permasalahan  tersebut adalah dalam hal  pertanggung 

jawaban  dan  juga  sistem  pengadministrasian  belumlah  memadai 

karena  tidak  adanya  pelaporan  yang  jelas  kepada  menteri  maupun 

Badan Wakaf Indonesia atau BWI dalam setiap tahunnya. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1) Data  umum, yang meliputi: Profil masjid, data aset wakaf, susunan 

naẓir atau pengelola wakaf serta data pendukung lain tentang 

wakaf  di  Masjid Al-Muhtarom Desa Jabung Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004 Tentang Wakaf. 

2) Data khusus, yang meliputi: Salinan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau 

salinan sertifikat wakaf Masjid Al-Muhtarom Desa Jabung 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dan dokumen-dokumen 

lain yang relevan. 

b. Sumber Data 

1) Sumber Data Primer 

Sumber data yang dipakai oleh penulis yaitu  sumber  data  primer 

yang  meliputi  beberapa  pihak  yaitu  Bapak Ali Siswanto sebagai  

sekretaris Masjid al-Muhtarom, Bapak  Suyitno  sebagai naẓir,   

dan Bapak Sanusi selaku ta’mir masjid dan para pengurus lainnya. 

Serta   masyarakat sekitar   di   Desa   Jabung   Kecamatan   Mlarak   

Kabupaten   Ponorogo. 

2) Sumber Data Sekunder 

Sedangkan  untuk  data  sekunder  merupakan    data    

tambahan    atau    data  yang  digunakan  untuk melengkapi data 
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primer. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau 

data laporan yang tersedia yang bisa didapat dari literatur-literatur 

yang berkaitan dengan perwakafan. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam  pengumpulan  data  disini,  peneliti  menggunakan  

beberapa metode, yaitu: 

a. Interview:  Wawancara langsung  antara  pihak  penggali  data  

dengan  responden  dan informan tentang sistem pengadministrasian 

dan teknis pelaporan wakaf yang dijalankan oleh responden atau 

informan. 

b. Observasi: Pengamatan  yang  disengaja  dan  dilakukan  secara  

sistimatis, didukung dengan pencatatan terhadap gejala-gejala yang 

dicermati. Khususnya perihal sistem pengadministrasian dan teknis 

pelaporan wakaf yang dijalankan oleh naẓir di Masjid al-Muhtarom 

Desa   Jabung   Kecamatan   Mlarak   Kabupaten   Ponorogo. 

c. Dokumentasi: Penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  

menganalisis  data atau   fakta   yang   disusun   secara   logis   yang   

memberikan   informasi-informasi tertentu. Dalam dokumentasi ini 

memuat aset-aset wakaf yang dimiliki, susunan naẓir dan 

dokumentasi-dokumentasi lain yang terkait. 

6. Teknik Analisis Data 

Adapun teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini menggunakan metode deduktif. Pemikiran deduktif 

merupakan masalah yang bersumber dari pengujian teori-teori atau asumsi 

untuk menjawab hipotesis penelitian. Penilaian validitas deduktif terhadap 

sebuah argumen berdasarkan pertimbangan bentuk atau strukturnya yang 

berkaitan erat dengan validitas keabsahannya. Premis argumen deduktif 

yang baik akan memberikan dukungan logis yang menyeluruh terhadap 

kesimpulannya.
25

 

                                                           
25

 James S. Stramel, Cara Menulis Makalah Filsafat, terj. Agus Wahyudi (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2009), 22. 



14 
 

 

 

7. Pengecekan Keabsahan Data  

Pengambilan data melalui tiga tahapan, yaitu tahap Pertama, 

Pendahuluan, yang mana pada tahap pendahuluan ini peneliti mencari data 

dilapangan untuk keperluan penelitian. Kedua, tahap penyaringan, setelah 

mendapatkan data, peneliti memilah dan menyaring data yang sesuai 

dengan keperluan penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan kevaliditas 

data yang kuat. Dan Ketiga, pelengkapan data yang masih kurang, pada 

tahap ini peneliti mencari data tambahan untuk memaksimalkan data 

dalam penelitian ini.  

Dari ketiga tahap ini, dalam pengecekan keabsahan data banyak 

yang dilakukan ditahapan penyaringan, oleh karena itu 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.
26

 

8. Tahapan-tahapan penelitian  

a) Tahap Pra Lapangan 

Ada enam tahap yang harus dipahami dan dilakukan oleh 

seorang peneliti dalam melakukan penelitian lapangan. Enam 

tahapan tersebut, yaitu: Menyusun rancangan penelitian, mengurus 

perizinan penelitian, mengamati dan menilai keadaan lapangan, 

memilih informan dan menyiapkan perlengkapan penelitian. Dalam 

tahapan ini satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh peneliti ketika 

melakukan penelitian yaitu etika penelitian. 

 

b) Tahap Lapangan 

Setelah melewati tahap pra lapangan maka selanjutnya dilakukan 

ke tahap lapangan. Dalam tahap ini, tahapan dibagi menjadi tiga, 

yakni: 

1) Memahami latar penelitian 

                                                           
26

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 172 
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2) Memasuki obyek atau lapangan penelitian 

3) Pengumpulan data.
27

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

BAB  I

  

  : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar 

pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa 

aspek yang berhubungan dengan persoalan skripsi, yang 

diuraikan menjadi beberapa sub bab  yakni  tentang  latar  

belakang  masalah, rumusan  masalah,  tujuan  penelitian,  

kegunaan  penelitian,  metode  penelitian dan sistematika 

pembahasan, daftar pustaka sementara dan outlines daftar 

isi skripsi. 

BAB  II        : TUGAS NAẒIR TERHADAP SISTEM 

PENGADMINISTRASIAN DAN PELAPORAN 

PELAKSANAAN WAKAF PERSPEKTIF UNDANG-

UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG 

WAKAF 

    Bab ini merupakan serangkaian teori yang 

digunakan untuk pengkajian dan analisis masalah. Di 

dalamnya diungkapkan mengenai pengertian dan jenis-jenis 

naẓir, dasar hukum naẓir, syarat beserta tugas naẓir tentang  

pengelolaan  wakaf perspektif  Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 Tentang Wakaf.  

BAB III           : TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 

2004 TENTANG WAKAF TERHADAP 

PELAKSANAAN TUGAS NAẒIR  DI MASJID AL-

MUHTAROM DESA JABUNG KECAMATAN 

                                                           
27
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MLARAK KABUPATEN PONOROGO 

Bab ini merupakan  paparan data dan temuan 

penelitian yang berisi gambaran umum tempat penelitian, 

sejarah singkat,  profil, aset-aset wakaf, struktur dan 

eksistensi naẓir dalam sistem pengadministrasian serta 

pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan wakaf  yang  ada  

di  Masjid Al-Muhtarom Desa Jabung Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo menurut Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 Tentang Wakaf. 

BAB  IV   : ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 

2004 TENTANG WAKAF TERHADAP  

PELAKSANAAN TUGAS NAẒIR  DI MASJID AL-

MUHTAROM DESA JABUNG KECAMATAN 

MLARAK KABUPATEN PONOROGO 

Bab ini adalah analisis  data  berisi  tentang  sistem 

pengadministrasian dan teknis pelaporan dalam pengelolan 

wakaf di Masjid Al-Muhtarom Desa Jabung Kecamatan 

Mlarak Kabupaten Ponorogo perspektif Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini adalah bab paling akhir dari pembahasan 

skripsi yang berfungsi untuk memudahkan para pembaca  

dalam  mengambil  inti  dari  penelitian  yang  berisi  

kesimpulan  dan saran. 
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BAB II 

 

TUGAS NAẒIR MENURUT UNDANG-UNDANG  

NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF 

 

A. Pengertian Naẓir Wakaf 

Sejarah peradaban Islam menunjukkan masa keemasan dan 

keberhasilan perwakafan sejak dulu tidak terlepas dari penahanan wāqif 

tentang harta yang diwakafkan dan kepandaian waqīf dalam memilih naẓir 

(pengelola) wakaf. Dalam al-Qurān tidak diatur tentang naẓir, hanya 

menyebut dan menganjurkan agar melakukan kebaikan dengan cara 

menginfakkan sebgian harta yang paling dicintai.
28

 

Naẓir berarti penanggung jawab properti atau sekumpulan orang 

yang mengelola atau yang mengatur properti. Pada literatur hukum wakaf 

yang menggunakan literatur bahasa Indonesia, terdapat perbedaan 

penulisan kata naẓir. Dalam hukum wakaf Indonesia tertulis kata nazhir, 

sebagian literatur menulis kata nadzhir dan ada yang menulisnya dengan 

kata nadhir.
29

 

Kata naẓir berasal dari bahasa Arab, kata kerjanya adalah naẓara-

yanẓuru-naẓaran yang berarti menjaga, memelihara, mengelola dan 

mengawasi. Isim fā’il nya, naẓir artinya pengawas, penjaga, pengurus, 

manager dan administrator. Nama lain dari kata naẓir yaitu mengurus 

harta wakaf, dinamakan qayyīm atau nadzir atau mutawwali. Naẓir 

                                                           
28

 Ulya Kencana, Hukum Wakaf Indonesia, (Malang: Setara Press, 2017), 93. 

29
 Ibid., 94. 
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terkadang disebut naẓir wakaf, karena orang yang merupakan diberi tugas 

untuk mengelola wakaf. Naẓir wakaf adalah orang atau badan hukum yang 

memegang amanat untuk memelihara atau mengurus harta wakaf sesuai 

dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut.
30

 

Naẓir adalah orang yang menjaga wakaf
31

 atau badan hukum yang 

memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-

baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya.
32

 Naẓir mempunyai tugas 

mengamankan seluruh kekayaan wakaf, baik pada tingkat pusat maupun 

daerah. Upaya pengamanan ini agar harta yang berstatus wakaf tidak 

diganggu gugat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
33

  

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III, Hukum 

Perwakafan. Pasal 215 ayat (5) yang dimaksud dengan naẓir adalah 

kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan 

pengurusan benda wakaf.
34

 Sedangkan pengertian naẓir dalam Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 

2006 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 tahun 2013 nampak sama, 

yakni pihak yang menerima harta benda wakaf dari waqīf  untuk dikelola 

dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.  

                                                           
30

 Ibid., 

31
 Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab Indonesia Munawir, (Jakarta: Pustaka 

Progressif), 1434. 

32
 Farid Wadjdy, Mursyid, Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2007), 155-156. 

33
 Abdurrahman Kasdi, “Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf,” ZISWAF, 2 

(Desember 2014), 215. 

34
 Kompilasi Hukum Islam, Permata Press, 66. 
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Yang berhak menentukan naẓir wakaf adalah waqīf . Mungkin ia 

sendiri yang menjadi naẓir, mungkin pula menyerahkan pengawasan 

wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi. Agar 

perawatan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, pemerintah berhak 

campur tangan dalam mengeluarkan berbagai peraturan mengenai 

perwakafan, termasuk pengawasannya.
35

 

Pada umumnya, para ulama bersepakat bahwa kekuasaan naẓir 

wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai 

dengan tujuan wakaf yang dikehendaki waqīf. Sebagai pengawas harta 

wakaf, naẓir dapat mempekerjakan beberapa pembantu atau wakil untuk 

menyelenggarakan urusan-urusan yang berkenaan dengan tugas dan 

kewajibannya.
36

 

Kehadiran naẓir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam 

pengelolaan harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak 

menjadikan naẓir sebagai salah satu rukun wakaf, juga dalam kitab-kitab 

fikih, ulama tidak mencantumkan naẓir wakaf sebagai salah satu rukun 

wakaf, karena wakaf merupakan ibadah tabarru’ (pemberian yang bersifat 

sunnah). Akan tetapi para ulama sepakat bahwa wāqif harus menunjuk 

                                                           
35

 Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia (Serang: Darul Ulum Press, 1994), 

33. 

36
 Fiqih Wakaf, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan 

Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2007), 70. 
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naẓir wakaf, baik bersifat perorangan maupun kelembagaan (badan 

hukum).
37

 

 Oleh karenanya, setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin 

melestarikan manfaat dari hasil harta wakaf, maka keberadaan naẓir sangat 

dibutuhkan, bahkan menempati pada peran sentral. Sebab, di pundak naẓir 

lah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan 

mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf 

kepada sasaran wakaf. Selain itu, pengangkatan naẓir  wakaf ini bertujuan 

agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak 

sia-sia.
38

 

 Dengan demikian naẓir  berarti orang yang berhak mengelola atas 

harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara dan mendistribusikan 

hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun 

mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan 

baik dan kekal.
39

 

B. Jenis-Jenis Naẓir 

Sebagian besar selama ini naẓir adalah yang berbentuk perorangan 

(bukan berbadan hukum). Naẓir sebagai pengurus dan pengelola harta 

benda atau aset wakaf, sampai saat ini belum ada ketentuan bahwa 

                                                           
37

 Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI,  2007), 49. 

38
 Strategi Pengembangan Wakaf  Tunai di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan 

Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI,  2007), 21. 

39
 Syafuri, “Nadzir Wakaf: Versi Fiqh Islam  dan Peraturan Perundang-Undangan,”Al-

Hakam, 2 (Desember-Juli 2018), 62. 
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penunjukan seorang naẓir didasarkan atas suatu pertimbangan keahlian, 

kecakapan maupun kemampuan yang diperlukan dalam rangka 

mengembangkan dan memberdayakan wakaf.  

Naẓir wakaf berwenang melaksanakan segala tindakan yang 

mendatangkan kebaikan bagi wakaf yang besangkutan dengan selalu 

memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh wāqif.
40

 Orang yang 

berhak menentukaan naẓir  untuk memelihara harta wakaf adalah bisa 

ditentukan oleh wāqif dan diperbolehkan juga oleh wāqif itu sendiri yang 

menjadi naẓir nya. Atau diserahkan kepada orang lain, baik perorangan 

maupun organisasi agar perwakafan dapat terselenggara dengan sebaik-

baiknya dan pemerintah berhak campur tangan mengeluarkan berbagai 

peraturan mengenai perwakafan termasuk mengenai naẓir .
41

 

Dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004 tentang Wakaf, kategorisasi naẓir dalam hukum wakaf Indonesia 

terbagi menjai tiga bagian, yakni:
42

 

1. Naẓir Perseorangan 

  Adalah naẓir perseorangan warga negara Inonesia yang menerima 

harta benda wakaf dari wāqif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai 

dengan peruntukannya.
43

 Hal ini seperti yang tercantum dalam Pasal 9 

bagian kelima huruf a, yang kemudian diperjelas dalam pasal selanjutnya 

                                                           
40

 Siah Khosyi‟ah, Wakaf dan Hibah, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 146. 
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pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, yang 

berbunyi Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf hanya 

dapat menjadi naẓir apabila memenuhi persyaratan: 

a. Warga Negara Indonesia; 

b. Beragama Islam; 

c. Dewasa; 

d. Amanah; 

e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan 

f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
44

 

  Lalu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, bagian kedua perihal 

naẓir perseorangan Pasal 4 ayat (5) bahwa naẓir perseorangan harus 

merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang 

dan salah seorang diangkat menjadi ketua. Naẓir perseorangan sendiri 

ditunjuk oleh wāqif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-

undang.
45

 

2. Naẓir Organisasi 

  Naẓir organisasi adalah organisasi yang menerima harta benda 

wakaf dari wāqif untuk dikelola dan dikembangkan sesui dengan 

peruntukannya. 
46

 Dalam Pasal 9 bagian kelima huruf b, yang  selanjutnya 

diperjelas dalam pasal berikutnya, yakni Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang 

                                                           
44

 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. 

45
 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006. 

46
 Kencana, Hukum Wakaf, 95. 



23 
 

 

 

Nomor 41 tahun 2004, yang berbunyi Organisasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi naẓir apabila memenuhi 

persyaratan: 

a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan naẓir 

perseorangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1); dan 

b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, 

dan/atau keagamaan Islam.
47

 

  Naẓir organisasi dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b bagian ketiga, 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, bahwa persyaratan untuk 

naẓir organisasi ditambah yaitu, ”Salah seorang pengurus organisasi harus 

berdomisili di kabupaten atau kota letak benda wakaf berada.
48

 

3. Naẓir Badan Hukum 

  Maksud dari naẓir badan hukum adalah kelompok orang yang 

merupakan satu pengurusan.
49

 Naẓir badan hukum juga dapat diartikan 

sebagai badan hukum indonesia yang menerima harta benda wakaf dari 

wāqif untuk dikelola dan dikembangkan  sesuai dengan peruntukannya.
50

 

Jenis naẓir badan hukum telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 pada bagian kelima tentang naẓir, Pasal 9 huruf c. Serta 

persyaratannya terdapat di dalam Pasal 10 ayat (3), yang berbunyi: Badan 
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hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat 

menjadi naẓir apabila memenuhi persyaratan: 

a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan naẓir 

perseorangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1); dan 

b. Badan hukum Indonesia dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; dan 

c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, 

kemasyarakatan dan/atau kegamaan Islam.
51

 

  Selain persyaratan diatas, salah seorang pengurus badan hukum 

harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada. Hal tersebut 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, bagian 

keempat tentang naẓir badan hukum Pasal 11 ayat (3) huruf c.
52

 

C. Dasar Hukum Naẓir 

(a)  Al-Qurān 

Ayat-ayat dalam al-Qurān tidak ada yang menerangkan secara 

jelas dan tegas mengenai dasar hukum wakaf. Akan tetapi para ulama 

merujuk pada ayat-ayat yang memberikan petunjuk tentang wakaf dan 

naẓir. Diantaranya adalah: 

a. Q.S. al-Baqarah, 2: 267 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan 

Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian 

dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
53

 

 

b. Q.S. Ali Imran, 3: 115 

Artinya: Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka 

sekali-kali mereka tidak dihalangi (menerima pahala)nya dan 

Allah maha mengetahui orang-orang yang bertakwa.
54

 

 

c. Q.S. Ali Imron, 3: 92 

 

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 

sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu 

cintai.
55

 

 
 

d. Q.S. al-Maidah, 5: 2 

 

  ۖ  ۖ

  ۖ

 

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat 

dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
56
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(b)  Al-Hadīth 

Sedangkan Hadīth yang dijadikan dasar wakaf oleh para ulama ialah 

sebagai berikut: 

a. Hadīth Riwayat Bukhari dan Muslim 

Artinya: Ibnu Umar ra. Berkata, “Umar ra. Mendapatkan sebidang 

tanah di Khaibar, lalu ia menghadap Nabi Saw. Untuk meminta 

petunjuk dalam mengurusnya. Ia berkata, “Wahai Rasulullah, aku 

mendapatkan tanah di Khaibar yang belum pernah kudapatkan 

lebih berharga daripada itu, menurut pandanganku. Rasulullah Saw 

bersabda, “Jika kamu mau, wakafkanlah pohonnya dan 

sedekahkanlah hasilnya.” Ibnu Umar berkata, “Maka Umar 

mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, 

diwaris dan tidak boleh dihadiahkan. Umar menyedekahkannya 

kepada orang-orang fakir, kerabat, budak, sabililllah, ibnu sabil dan 

tamu. Tidaklah terlarang atas orang yang menguasainya memakan 

dari hasilnya dengan sepantasnya dan memberi makan sahabatnya 

dengan tidak mengambil barangnya. (HR. Bukhari Muslim).
57

 

 

                                                           
57

 Ibn Hajar al-Asqālani, Terjemah Bulūgh al-Marām (Jakarta: Puataka Amani, 1995), 

366-367. 



27 
 

 

 

Artinya: Diriwayatkan dari Ishaq ibn Abdillah Abi Thalhah bahwa 

ia mendengar Anas bin malik berkata: Abu Thalhah adalah sahabat 

Anshar yang paling banyak kebun kurmanya di Madinah. Harta 

yang paling ia cintai adalah Bairaha‟ yang tepat berhadapan dengan 

masjid Nabi. Nabi pernah masuk kebun itu untuk minum air yang 

jernih di situ. Anas berkata setelah turun ayat:  له تنالواالبّر حتّى تنفقوا

 ,Maka Abu Thalhah berdiri lalu berkata: Wahai Rasulullah مّماتحبّون

sesungguhnya Allah berfirman: له تنالواالبّر حتّى تنفقوا مّماتحبّون 

sedangkan harta yang paling kami cintai adalah Bairaha‟, ia akan 

kami sedekahkan kepada Allah kami hanya mengharap kebaikan 

dan pahala disisi Allah. Oleh karena itu pergunakanlah pada tempat 

yang engkau inginkan. Nabi bersabda: Bagus, itu adalah harta yang 

beruntung. Aku mendengar apa yang kau katakan. Menurut saya 

berikan saja harta itu pada ahli kerabatmu. Abu Thalhah berkata: 

Akan saya kerjakan wahai Rasulullah. Kemudian ia membagikan 

kepada ahli kerabat dan anak pamannya. (HR. Muslim)
58

 

 

b. Hadīth Riwayat Muslim 

 

Artinya: Diriwayatkan dari Abū Hurairah, dia berkata: Rasulullah 

bersabda “Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah  
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pahala perbuatannyakecuali tiga perkara: Sedekah jariyah, ilmu 

yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang berdoa untuknya. 

(HR. Muslim).
59

 
 

D. Syarat dan Tugas Naẓir 

  Secara garis umum, syarat-syarat naẓir itu harus disesuaikan 

dengan kebutuhan yang ada. Para ahli fikih menetapkan syarat-syarat yang 

luwes (pantas dan tidak kaku), seperti hendaklah orang yang pantas dan 

layak memikul tugasnya. Kepantasan dan kemampuan melaksanakan 

tugasnya. Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai 

sumber dana produktif, tentu memerlukan naẓir yang mampu 

melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. 

Apabila naẓir tidak mampu melaksanakan tugas (kewajiban) nya, maka 

Qādhī (pemerintah) wajib menggantinya dengan tetap menjelaskan alasan-

alasannya.
60

 

 Lain dari pada itu, melihat begitu pentingnya fungsi yang diemban oleh 

naẓir, maka status dan kedudukannya itu sendiri oleh politik hukum 

Agraria Nasional yang tertuang dala sistem perundang-undangan yang 

berlaku yang semula tidak diperhitungkan sebagai syarat suatu sahnya 

wakaf, akhirnya ditingkatkan staus dan kedudukannya di dalam tingkat 

yang sebaliknya. Ia sejajar status dan kedudukannya dengan saksi, yang 
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memang dalam pandangan fuqahā’ sama-sama tidak diperhitungkan 

sebagaisyarat yang harus disertakan di dalam pengikrarannya itu sendiri.
61

  

  Fleksibilitas persyaratan naẓir wakaf itu tergantung kebutuhan di 

lapangan. Kalau selama ini naẓir wakaf perseorangan masih dipakai dan 

ternyata dalam pelaksanaannya tidak memberikan peran yang baik dalam 

pengelolaan wakaf, maka persyaratan naẓir harus berupa badan hukum 

menjadi keniscayaan agar dapat memberdayakan benda-benda wakaf 

secara optimal. Kebijakan ini (naẓir harus berupa lembaga atau badan 

hukum) juga di terapkan dalam Undang-Undang Wakaf di Indonesia.
62

 

  Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 

bagian kelima Pasal 10 ayat (1), disebutkan beberapa persyaratan naẓir 

wakaf, meliputi: 

a. Warga Negara Indonesia; 

b. Beragama Islam; 

c. Dewasa; 

d. Amanah; 

e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan 

f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
63

 

  Tidak jauh berbeda dengan persyaratan untuk dapat menjadi naẓir 

wakaf perseorangan, yang tertera dalam Buku III Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) Bab II tentang fungsi, unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf Pasal 
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219 ayat (1) huruf f, dengan tambahan bahwa naẓir haruslah bertempat 

tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.
64

 Dalam 

literatur lain disebutkan, bahwa jika naẓir itu adalah perorangan, para ahli 

menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhinya. Syarat tersebut 

adalah : 

a) Telah dewasa 

b) Berakal sehat 

c) Dapat dipercaya, dan 

d) Mampu menyelenggarakan segala urusanyang berkenaan dengan harta 

wakaf.
65

 

  Dan untuk syarat naẓir wakaf yang berbentuk organisasi atau 

badan hukum keduanya haruslah bergerak di bidang sosial, pendidikan, 

kemasyarakatan atau keagamaan serta dibentuk sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Jika badan hukum hukum, maka wajib 

badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia juga mempunyai 

perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya.
66

 

  Menurut sumber lain yang terkait, persyaratan naẓir wakaf 

diungkapkan sebagai berikut: 
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1. Syarat Moral 

a) Paham tentang hukum wakaf dan Zakat Infak dan Sodaqoh (ZIS), 

baik dalam tinjauan syariah maupun perundang-undangan negera 

Republik Indonesia. 

b) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses 

pengelolaan dan pentasharrufan kepada sasaran wakaf. 

c) Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha. 

d) Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan. 

e) Punya kecerdasan, baik secara emosional maupun spiritual. 

2. Syarat Manajemen 

a) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership. 

b) Visioner. 

c) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan 

pemberdayaan. 

d) Profesional dalam bidang pengelolaan harta. 

e) Ada masa bakti naẓir. 

f) Memiliki program kerja yang jelas. 

3. Syarat Bisnis 

a) Mempunyai keinginan. 

b) Mempunyai pengalaman dan atau sikap untuk dimagangkan. 

c) Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya 

interpreneur.
67
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Dalam ilmu manajemen, seorang manajer termasuk di dalamnya 

naẓir harus memiliki keahlian manajemen (managerial skill) berikut : 

(a)  Keahlian teknis (Technical skill), yaitu kehlian yang diperlukan untuk 

melakukan pekerjaan spesifik tertentu. 

(b)  Keahlian komunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat (Human 

relation skill), yaitu kkeahlian dalam memahami dan melakukan 

interaksi dengan berbagai jenis orang di masyarakat. Di antara contoh 

keahlian ini adalah keahlian dalam benegosiasi, memotivasi, 

meyakinkan orang dan lain sebagainya. Dalam wakaf terutama 

manajer penggalanga  dana, keahlian ini sangat diperlukan. 

(c)  Keahlian konseptual (Conseptual skill), yaitu keahlian dalam berfikir 

secara abstrak, sistematis termasuk di dalamnya mendiagnosis dan 

menganalisis suatu masalah dalam situasi yang berbeda, bahkan 

kehalian untuk memprediksikan masa yang akan datang.
68

 

(d)  Keahlian dalam pengambilan keputusan (decision making skill), yaitu 

keahlian dalam mengidentifikasi masalah sekaligus menawarkan 

berbagai alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapi. 

(e)  Keahlian dalam mengelola waktu (Time management skill), yaitu 

keahlian dalam memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien.
69
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Pada dasarnya, siapapun dapat menjadi naẓir sepanjang ia dapat 

melakukan tindakan hukum. Namun, karena tugas naẓir menyangkut harta 

benda yang manfaatnya harus disampaikan kepada pihak yang berhak 

menerimanya, jabatan naẓir harus diberikan kepada orang-orang yang 

memang mampu menjalankan tugas itu. Dari persyaratan-persyaratan yang 

telah dijabarkan di atas, menunjukan bahwa naẓir menempati pada pos 

yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf, ditinjau dari 

segala kewajiban dan tanggung jawabnya.
70

  

Selanjutnya, naẓir wakaf sebagai pihak yang mengelola, 

melindungi dan memberdayakan aset wakaf memiliki beberapa tugas yang 

amat penting. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab II bagian ketiga 

tentang kewajiban dan hak-hak naẓir Pasal 220 ayat (1) sampai dengan 

ayat (3), mengatur tugas naẓir mencakup: 

a. 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. 

b. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf 

c. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan 

tujuan, fungsi dan peruntukannya. 

d. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. 
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e. Naẓir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang 

menjadi tanggung jawabnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan 

setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama kecamatan dan 

Camat setempat.
71

 

  Seorang naẓir dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang wakaf  mempunyai tugas yang jelas sebagaimana yang dijelaskan 

pada Pasal 11, bahwa naẓir mempunyai tugas : 

a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. 

b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan 

tujuan, fungsi dan peruntukannya. 

c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. 

d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia 

(BWI).
72

 

  Lalu dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 

Tahun 2006, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf, bagian kelima Pasal 13 ayat (1) sampai ayat (3), mengatur 

tugas naẓir sebagai berikut: 

1. Naẓir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib 

mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan 

melindungi harta benda wakaf. 
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2. Naẓir wajib membuat laporan secara berkala kepada menteri dan Badan 

Wakaf Indonesia (BWI) mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
 

73
 

  Ditinjau dari aspek wewenang, naẓir memiliki tugas dan kewajiban 

menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang 

diwakafkan. Dengan melestarikan manfaat harta benda wakaf, secara tidak 

langsung naẓir telah melestarikan benda wakaf. 
74

 

E. Sistem Pengadministrasian Wakaf oleh Naẓir  

Adanya fenomena bahwa pembahasan wakaf Islam sangat 

mendalam, maka perlu adanya pengaturan kinerja naẓir yang ketat dan 

sangat mengikat, serta pendalaman dalam memahami karakteristik wakaf. 

Peran ekonomi dan sosialnya semakin meningkat, terutama dengan 

semakin meningkatnya angka pertumbuhan wakaf sepanjang sejarah Islam 

baik dari perkotaan maupun pedesaan. Ini semua menunjukkan secara 

tegas bahwa tidak selamanya wakaf-wakaf Islam merupakan kepanjangan 

tangan dan perluasan peran suatu negara atau pemerintah, tapi justru naẓir 

lah yang semestinya memegang kendali atas pengelolaannya.
75
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Naẓir adalah orang atau badan hukum yang berhak menerima, 

menjaga dan memelihara barang yang diwakafkan. Lain dari itu tugas 

naẓir adalah memberdayakan aset wakaf, agar tujuan utama wakaf yakni 

mensejahterakan umat dapat tercapai. Pemberdayaan tersebut tidak lepas 

dari peran naẓir sebagai administrator dan pihak yang berkewajiban 

melaporkan tugas-tugasnya kepada instansi terkait. Kewajiban naẓir dalam 

pengadministrasian wakaf termuat di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004 Pasal 11 huruf a dan pelaporan tugas terdapat pada pasal yang sama 

di huruf d. Terkait tata cara administrasi perwakafan, terdapat dalam 

Kompilasi Hukum Islam Buku III Pasal 223 ayat (1) sampai dengan ayat 

(4), sebagai berikut : 

1. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf 

dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk 

melaksanakan Ikrar wakaf. 

2. Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama. 

3. Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) 

dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 

(dua) orang saksi. 

4. Dalam melaksanakan ikrar wakaf seperti yang dimaksud dalam ayat 

(1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada pejabat 

terkait, surat-surat sebagai berikut : 

(a)  Tanda bukti pemilikan harta benda; 
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(b)  Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka 

harus disertai surat keterangan dari kepala Desa, yang diperkuat 

oleh camat setempat yang menerangkan pemilik benda tidak 

bergerak dimaksud; 

(c)  Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari 

benda tidak bergerak yang bersangkutan. 

Juga dalam Pasal 224 tentang pendaftaran benda wakaf yang 

berbunyi, ”Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan Pasal 223 ayat (3) dan ayat (4), maka Kepala Kantor Urusan 

Agama Kecamatan atas nama naẓir yang bersangkutan diharuskan 

mengajukan permohonan kepada camat untuk mendaftarkan perwakafan 

benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian”.
76

 

 Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 19 

diterangkan bahwa untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, waqīf atau 

kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilika atas harta benda 

wakaf kepada PPAIW. Dan syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi 

saksi ialah : 

a. Dewasa; 

b. Beragama Islam; 

c. Berakal sehat; 

d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
77
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 Adapun Akta Ikrar Wakaf, sebagaimana yang dimaksud di atas 

paling sedikit memuat : 

1) Nama dan identitas waqīf; 

2) Nama dan identitas naẓir; 

3) Nama dan identitas saksi; 

4) Data dan keterangan harta benda wakaf; 

5) Peruntukan harta benda wakaf; 

6) Jangka waktu wakaf. 

 Kemudian dalam Pasal 34 tentang tata cara pembuatan Akta Ikrar 

Wakaf untuk benda tidak bergerak benda bergerak selain uang,  

dilaksanakan sebagai berikut: 

a) Sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

b) PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan 

dan keadaan fisik benda wakaf; 

c) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b terpenuhi, 

maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan Akta Ikrar Wakaf 

dianggap sah apabila dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf ; 

d) Akta Ikrar Wakaf yang telah ditandatangani oleh waqīf , naẓir, 2 (dua) 

orang saksi dan/atau Mawquf ‘alayh disahkan oleh PPAIW. 

e) Salinan Ikrar Wakaf disampikan kepada: 

1. Waqīf; 

2. Naẓir; 

3. Mawquf ‘alayh; 
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4. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam hal benda wakaf berupa 

tanah; dan 

5. Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda 

tidak bergerak selain tanah dan benda bergerak selain uang.
78

 

Lalu tata cara pendaftaran harta benda wakaf ada dalam Pasal 38 

ayat (1) dan ayat (2), yakni: 

1) Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah 

dilaksanakan berdasarkan AIW atau APAIW. 

2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan 

persyaratan sebagai berikut:  

a) Sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah 

susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;  

b) Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak 

dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang 

diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang 

setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat;  

c) Izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi 

pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintahan 

desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu;  

d) Izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dari sertifikat dan 

keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan.  
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e) Izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak 

guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak 

pengelolaan atau hak milik. 

Serta Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), memuat tentang Pendaftaran 

sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW atau APAIW dengan 

tata cara sebagai berikut:  

1. Pendaftaran sertifikat tanah wakaf berdasarkan AIW atau APAIW 

dengan tata cara sebagai berikut:  

a. Terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi 

tanah wakaf atas nama naẓir;  

b. Terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari 

luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik 

terlebih dahulu kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas 

nama naẓir;  

c. Terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari 

tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas 

nama naẓir;  

d. Terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di 

atas tanah negara sebagaimana dimaksuk dalam Pasal 17 ayat (1) 

huruf b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari 

pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi 

tanah wakaf atas nama naẓir;  
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e. Terhadap tanah negara yang diatasnya berdiri bangunan masjid, 

musala dan makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama 

naẓir;  

f. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota 

setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku 

tanah dan sertifikatnya  

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran wakaf tanah 

diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat saran dan 

pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan. 

  Dalam proses pensertifikatan tanah wakaf, Menteri Agraria dan 

Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Tanah Wakaf. Tahap-tahap proses tersebut adalah sebagai 

berikut : 

  Pertama, PPAIW atas nama naẓir menyampaikan AIW atau 

APAIW dan  dokumen-dokumen  lainnya  yang  diperlukan  untuk 

pendaftaran   Tanah   Wakaf   atas   nama   naẓir kepada Kantor  

Pertanahan,  dalam  jangka  waktu  paling  lama  30 (tiga   puluh)   hari   

sejak   penandatanganan   AIW   atau APAIW.  

Kedua, Permohonan pendaftaran wakaf atas bidang tanah dilampiri 

dengan: 

a) Surat permohonan; 

b) Surat ukur; 
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c) Sertifikat Hak Milik yang bersangkutan; 

d) AIW atau APAIW; 

e) Surat  pengesahan  naẓir yang  bersangkutan  dari instansi   yang   

menyelenggarakan   urusan   agama tingkat kecamatan; dan 

f) Surat  pernyataan dari  naẓir bahwa  tanahnya  tidak dalam sengketa, 

perkara, sita dan tidak dijaminkan. 

  Ketiga, Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Tanah 

Wakaf atas nama naẓir dan mencatat dalam Buku Tanah dan sertifikat Hak 

atas Tanah pada kolom yang telah disediakan, dengan kalimat: “Hak atas 

Tanah ini hapus berdasarkan Akta Ikrar Wakaf/Akta Pengganti Akta Ikrar 

Wakaf tanggal... Nomor... dan diterbitkan Sertifikat Tanah Wakaf 

Nomor.../... sesuai Surat Ukur tanggal... Nomor... luas... m²”.
79

 

 

F. Sistem Pelaporan Wakaf oleh Naẓir 

Selain tugas naẓir dalam pengadministrasian wakaf, naẓir juga 

diwajibkan melaporkan penelolaan wakafnya. Tentang tata cara pelaporan 

tersebut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 

2013, Bab  VI Tata Cara Pelaporan dan Pengawasan Pasal 28 dan Pasal 

32. Laporan tersebut meliputi: 

a. Fungsi harta benda wakaf; 

b. Administrasi pengelolaan harta benda wakaf; 

c. Pengembangan harta benda wakaf; 
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d. Hasil pengelolaan harta benda wakaf; dan 

e. Manfaat hasil pengelolaan harta benda wakaf.
80

 

Dengan cara pelaporan sebagai berikut : 

1) Naẓir wajib menyampaikan laporan harta benda wakaf tidak bergerak 

dan/atau harta benda wakaf selain uang kepada Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi dan BWI secara periodik setiap 6 

(enam) bulan sekali. 

2) Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib 

melaporkan penyelenggaraan urusan wakaf benda tidak bergerak dan 

benda bergerak selain uang kepada Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. 

3) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyampaikan 

laporan kepada menteri melalui Direktur Jendra Bimas ILSM secara 

periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
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BAB III 

TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004  

TENTANG WAKAF TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS NAẒIR DI 

MASJID AL-MUHTAROM DESA JABUNG KECAMATAN MLARAK  

KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Gambaran Umum Wilayah dan Masyarakat Desa Jabung Kecamatan 

Mlarak Kabupaten Ponorogo 

1. Letak Geografis 

Secara geografis Desa Jabung terletak pada posisi 731‟0” Lintang 

Selatan dan 11154‟0‟‟ Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah 

berupa daratan sedang yaitu sekitar 120 meter diatas permukaan air laut. 

Secara administratif, Desa Jabung terletak di wilayah Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa tetangga. 

Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bajang Kecamatan Mlarak, sebelah 

barat berbatasan dengan Desa Demangan Kecamatan Siman, sebelah 

selatan berbatasan dengan Desa Tegalsari Kecamatan Jetis dan sebelah 

timur berbatasan dengan Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten 

Ponorogo.
82
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Gambar 3.1. Letak Geografis 

 

2. Demografi Desa Jabung 

a) Batas Wilayah Desa Jabung 

  Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo 

berbatasan dengan  Desa Bajang  Kecamatan Mlarak di sebelah 

utara, sebelah barat dengan Desa Demangan Kecamatan Siman, 

sebelah selatan dengan Desa Tegalsari Kecamatan Jetis dan di 

sebelah timur dengan Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten 

Ponorogo. 

b) Luas dan  Pembagian Wilayah  Desa Jabung 

   Total luas wilayah Desa Jabung Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo kurang lebih adalah 527,5 ha. Terdapat 19 RT 

dan 9 RW yang tersebar di tiga dusun. Dusun Jabung I dengan 



46 
 

 
 

jumlah 8 RT dan 4 RW, Dusun Jabung II dengan jumlah 7 RT dan 

3 RW dan Dusun Jabung III dengan jumlah 4 RT dan 2 RW.  

3. Keadaan Penduduk Desa Jabung 

a. Jumlah penduduk  

 Jumlah penduduk Desa Jabung Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo  berjumlah 1521 jiwa untuk laki-laki dan 

1548 jiwa untuk perempuan. Dengan jumlah kepala keluarga 

sebanyak 841 KK yang tersebar di tiga dusun yang ada.
83

 

 

Gambar 3.2. Batas wilayah desa, luas wilayah, pembagian wilayah 

orbitrasi dan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin 
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4. Kondisi Sosial  

a) Pendidikan 

 Dalam hal pendidikan, mayoritas masyarakat Desa Jabung 

hanya sampai pada tingkat Sekolah Dasar (SD), yakni berjumlah 

1316 orang, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 596 orang, 

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 351 orang dan 101 orang 

yang sampai menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Diploma atau 

perguruan tinggi (S1). Sedangkan 62 orang putus sekolah dan 

masyarakat yang buta huruf sebanyak 21 orang. 

b) Lembaga Pendidikan 

 Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo juga 

memiliki lembaga pendidikan, mulai dari jenjang TK/PAUD sampai 

SLTP/MTs, yang tersebar di tiga dusun yang ada. Untuk TK/PAUD 

memiliki 3 buah gedung yang berlokasikan di Dusun Jabung I, II, 

III, 3 buah SD/MI yang berlokasi di Dusun Jabung I, II, III dan 

tingkat  SLTP/MTs 1 buah yang berlokasi di Dusun Jabung II.
84
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Gambar 3.3. Pendidikan dan lembaga pendidikan 

5. Keagamaan 

Mayoritas masyarakat Desa Jabung Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo adalah pemeluk agama Islam dengan jumlah 

3.067 orang. Dan pemeluk agama Kristen sejumlah 2 orang. Dengan 

jumlah masjid sebanyak 4 buah dan mushollā sebanyak 8 buah. 

Semuanya saling menghormati dan toleransi antar agama yang dianut 

dan taat dalam menjalankan perintah agama masing-masing.
85

 

 

Gambar 3.4. Data keagamaan, tempat ibadah dan keadaan ekonomi 
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B. Deskripsi Naẓir Wakaf di Masjid Al-Muhtarom Desa Jabung 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo 

Dalam regulasi wakaf, baik itu peraturan menteri, peraturan 

pemerintah bahkan sampai  tingkat undang-undang menjelaskan peran 

penting yang diemban seorang naẓir wakaf. Naẓir wakaf mempunyai 

posisi sentral pada pengelolaan sekaligus pemberdayaan harta benda atau 

aset wakaf yang dimiliki. Karena naẓir wakaf dipilih dan diangkat tidak 

hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi semata, namun juga 

memikul tanggung jawab yang cukup berat. Sebab tujuan wakaf yang 

sesungguhnya adalah mendapatkan keridhaan Allah dan dalam rangka 

beribadah kepada-Nya.  

Disamping itu, wakaf  adalah harta umat yang wajib dikembangkan 

dan dikelola untuk selanjutnya diambil manfaatnya yang pada tujuan 

akhirnya untuk mensejahterakan umat serta kemaslahatan dan kepentingan 

umum. Oleh karenanya, naẓir wakaf wajib memenuhi syarat dan kriteria 

yang telah ditentukan dengan harapan dapat melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab dengan maksimal.  

Dalam hal ini, ada kaitannya dengan tugas naẓir wakaf di Masjid 

Al-Muhtarom Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. 

Yang mana tugas naẓir wakaf telah dijabarkan dalam peraturan dan 

undang-undang. Namun naẓir wakaf di Masjid Al-Muhtarom Desa Jabung 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya melaksanakan 

tugas-tugas tersebut. Misalnya, dalam sistem pengadministrasian hanya 
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sampai pada tahap sertifikasi. Lalu tentang pelaporan berkala kepada 

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengenai kegiatan 

perwakafan juga belum dilaksanakan. 

Tugas-tugas tersebut tidak boleh dipandang sebelah mata. Karena 

menyangkut transparansi pengelolaan aset wakaf. Dan jika diabaikan, 

tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti akan menimbulkan masalah 

dan sesuatu yang tidak diinginkan bagi naẓir wakaf Masjid Al-Muhtarom 

Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo khususnya dan 

masyarakat sekitar pada umumnya.  

 

a) Deskripsi Aset Wakaf 

1. Sejarah dan Profil Masjid Al-Muhtarom Desa Jabung Kecamatan 

Mlarak Kabupaten Ponorogo 

  Berdasarkan keterangan dari dokumen tertulis yang ada, 

bahwa Masjid Al-Muhtarom Desa Jabung Kecamatan Mlarak 

didirikan pada tahun 1826 Masehi. Masjid Al-Muhtarom Desa 

Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo merupakan masjid 

yang sudah tua.  

  Dan sebagaimana yang disampaikan Bapak Suyitno selaku 

naẓir wakaf, Masjid ini adalah masjid kedua yang dibangun di 

Desa Jabung Kecamatan Mlarak setelah masjid yang berada di 

Dusun Jabung I atau Dusun Nglawu. 

“Masjid Dusun Nglawu  ini masih ada runtutan sejarah 

dengan Masjid Tegalsari. Dulu Masjid Al-Muhtarom 
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adalah tempat ngaji, terdapat beberapa santri disana. Yakni 

Pak Tumirin, saya (Pak Suyitno) dan Pak Dul Salam yang 

berasal dari Desa Demangan yang nyantri kepada Pak 

Suaib. Pak Suaib juga merupakan kyai pertama di Masjid 

Al-Muhtarom. Lalu dilanjutkan oleh Pak Jamhuri sebagai 

kyai kedua dan Pak Fatkhurrohman sebagai kyai ketiga. 

Pak Fatkhurrohman adalah putra dari Pak Jamhuri”.
86

 

 

  Awal mula berdirinya masjid tersebut di prakarsai oleh 

Mbah Satari, beliau sekaligus penggerak pembangunan Masjid Al-

Muhtarom di Desa Jabung Kecamatan Mlarak yang kemudian 

diteruskan oleh Bapak Imam Biaro dan Kyai Amat. Imam dan 

pengurus Masjid Al-Muhtarom dulunya hanya terdiri dari tiga 

orang, yakni Bapak Muhtarom, Bapak Imam Biaro dan Kyai Amat.  

  Seiring berjalannya waktu, tonggak kepengurusan pun ikut 

berganti. Disebutkan terdapat empat tokoh penting yang 

meneruskan amanah ini, beliau adalah  Bapak Imam Besari, Bapak 

Imam Syuhada, Bapak Sungep dan Bapak Jamhuri. Nama masjid 

yang berada di pusat Desa Jabung ini diambil dari salah satu nama 

pendirinya, yaitu Bapak Muhtarom, sekaligus untuk mengenang 

jasa-jasa beliau dulu. Selain masjid, aset yang dimiliki ialah tanah 

pemakaman yang berada tepat di sebelah barat Masjd Al-

Muhtarom Desa Jabung Kecamatan Mlarak yang diperuntukkan 

untuk masyarakat Desa Jabung. Kedua aset wakaf tersebut, 

kesemuanya adalah dari Mbah Satari. 
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Gambar 3.5. Sejarah Masjid Al-Muhtarom Desa Jabung  

 

2. Aset Wakaf 

    Sebagaimana keterangan yang didapat oleh peneliti dari 

dokumen berupa sertifikat wakaf, bahwa Masjid Al-Muhtarom 

adalah masjid yang berada di Desa Jabung Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo dan dibangun diatas tanah wakaf seluas 2530 

m
2
. 

   Awalnya, tanah tersebut merupakan milik pribadi atas nama 

Mbah Satari dan Ibu Sanirah. Namun sekarang diwakafkan 

berdasarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) Nomor 7792, Pejabat 

Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Mlarak Nomor 

3697 atau W3/15/32/1991 tanggal 17 Juni 1991 dan telah 

bersertifikat wakaf pada tanggal 5 Agustus 1997 dengan  nomor 

sertifikat 296.  
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3. Susunan Takmir, Perkembangan Sarana dan Bangunan serta 

Kegiatan Keagamaan di Masjid Al-Muhtarom Desa Jabung 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo 

a) Susunan Takmir Masjid Al-Muhtarom Desa jabung Kecamatan 

Mlarak Kabupaten Ponorogo 

Takmir masjid adalah organisasi yang mengurus seluruh 

kegiatan yang ada kaitannya dengan masjid, baik dalam 

membangun merawat maupun memakmurkannya. Secara 

bahasa takmir masjid berarti meramaikan masjid. Namun, 

Istilah takmir masjid sebenarnya tidak dikenal dalam ilmu 

fiqīh.  Keberadaan takmir masjid adalah untuk memakmurkan 

masjid, terutama dalam mengelola kegiatan dakwah islamiyah. 

Organisasi takmir masjid sangat penting untuk mencapai 

tujuan sekaligus wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan 

dakwah dan kemakmuran masjid. 

Di Masjid Al-Muhtarom Desa Jabung Kecamatan 

Mlarak Kabupaten Ponorogo juga memiliki susunan takmir 

sendiri yang terdiri dari tokoh-tokoh penting dan masyarakat 

yang berpengaruh terhadap pengembangan masjid. Untuk 

Penasehat adalah Bapak H. Marto Janun dan Bapak H. 

Sunardi, untuk kyai ialah bapak Fatkhurrohman dan Bapak 

Zaenal Muhtarom dan ketua takmir masjid adalah Bapak 

Bonasir dan Bapak Sanusi. Untuk lebih jelasnya, berikut 
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gambaran susunan takmir Masjid Al-Muhtarom Desa Jabung 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.  

 

Gambar 3.6. Susunan takmir Masjid Al-Muhtarom Desa 

Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo 

 

b) Perkembangan Sarana dan Bangunan Masjid Al-Muhtarom 

Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo 

Masjid Al-Muhtarom Desa Jabung Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo adalah masjid yang dapat dikatakan 

sudah tua usianya. Masjid ini telah melalui tiga kali renovasi. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bonasir selaku 

ketua takmir masjid.  

“Awalnya dulu, Masjid Al-Muhtarom adalah berupa 

mushollā. Dan sampai saat ini telah melalui tiga kali 

renovasi. Renovasi pertama dilaksanakan untuk 

mengubah musholla menjadi sebuah masjid, ini sekitar 

tahun 1951. Sedangkan renovasi kedua dilakukan pada 
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tahun 1980 dan renovasi ketiga pada tahun 2015. 

Ketiga tahap renovasi tersebut ialah renovasi total yang 

dikerjakan oleh jamaah Masjid Al-Muhtarom dengan 

biaya yang terkumpul dari swadaya masyarakat Desa 

Jabung sendiri”.
87

 

 

c) Kegiatan Keagamaan di Masjid Al-Muhtarom Desa Jabung 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo 

Terdapat dua kegiatan keagamaan di Masjid Al-

Muhtarom Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten 

Ponorogo yang masih berjalan sampai saat ini. Yakni majelis 

taklim dan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) binaan dari 

Madrasah Ibtidaiyah Al-Munawaroh. Sebagaimana yang 

disampaikan oleh Bapak Sanusi selaku ketua takmir masjid Al-

Muhtarom. 

“Ada kurang lebih 60 sampai 70 santri dan 5 orang 

pengajar. TPA tersebut dilaksanakan setiap sore di 

serambi Masjid. Sedangkan untuk jamaah yang 

tergabung dalam kegiatan majelis taklim berasal dari 

warga 4 RT di Dusun Jabung II. Yakni RT 1/RW 1, RT 

2/RW 1, RT 1/RW 2 dan RT 2/RW 2. Kegiatan ini 

dilaksanakan rutin setiap malam Jumat setelah Sholat 

Maghrib dan saat Peringatan Hari Besar Islam (PHBI). 

Saat PHBI, jamaah majelis taklim bertambah, yaitu dari 

RT 1/RW 3. RT 2/RW 3 dan RT 3/RW 3”.
88
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C. Deskripsi Naẓir dalam Mengadministrasikan Wakaf di Masjid Al-

Muhtarom Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo 

  Naẓir Masjid Al-Muhtarom Kecamatan Mlarak Kabupaten 

Ponorogo merupakan naẓir  perseorangan yang terdiri dari lima orang. 

Kelima orang tersebut telah melaksanakan ikrar wakaf. Naẓir- naẓir  

tersebut diantaranya adalah: 

a) Kyai Jamhuri sebagai ketua 

b) Bapak Suyitno sebagai sekretaris 

c) Bapak Hardiono sebagai bendahara 

d) Bapak Kusnen dan Bapak Kodimun sebagai anggota. 

  Hal ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Bapak Ali 

Siswanto selaku sekretaris takmir masjid mengenai susunan  naẓir wakaf 

tersebut. 

“Adapun susunan  naẓir adalah Kyai Jamhuri sebagai ketua, Bapak 

Suyitno sebagai sekretaris, Bapak Hardiono sebagai bendahara 

lalu Bapak Kusnen dan Bapak Kodimun sebagai anggota.”  
89

 

 

 Dalam hal ini, naẓir  perseorangan yang dimiliki oleh wakaf untuk 

Masjid Al-Muhtarom Desa Jabung Kecamatan Mlarak dapat dinyatakan 

telah memenuhi kriteria. Karena dari kesemua syarat telah terpenuhi, 

meskipun dalam pelaksanaan tugas untuk menjadi naẓir  persorangan 

belum maksimal.  

 Diantara tugas yang telah terlaksana ialah mengelola dan 

mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan 
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peruntukannya. Hal ini sesuai dengan kesaksian diatas, bahwa tanah wakaf 

tersebut memang diperuntukkan untuk tempat ibadah serta 

mengembangkan aset wakaf yang mulanya berupa mushollā sekarang 

berkembang menjadi masjid dengan melalui beberapa tahap renovasi juga 

mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.  

 Selain itu, dari kelima orang naẓir  yang disebutkan diatas, hanya 

Bapak Suyitno yang sampai saat ini masih hidup. Namun hingga sekarang 

belum ada pergantian untuk naẓir  yang telah meninggal. Naẓir  yang telah 

meninggal seharusnya segera diganti, sebagaimana keterangan yang 

disampaikan oleh Bapak Auliaushofi selaku Kepala Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan Mlarak. 

  “Melihat dari susunan naẓir  yang ada di sertifikat, itu 

sudah sesuai. Tapi jika ada naẓir  yang meninggal semestinya ada 

pergantian. Untuk naẓir  yang sudah meninggal, seharusnya pihak 

desa segera mengajukan pergantian, bisa lewat saya. Setelah itu 

saya teruskan kepada BWI. Seperti yang pernah mengajukan 

pergantian naẓir  itu ada di Desa Nglumpang Kecamatan Mlarak. 

Naẓir  tidak harus semuanya bertempat tinggal dimana aset wakaf 

berada, bisa saja dari luar. Contohnya wakaf di Pondok Gontor, ada 

salah satu naẓir  yang bertempat tinggal di Jawa Barat”.
90

 

 

 

D. Deskripsi Naẓir dalam Pelaporan Wakaf di Masjid Al-Muhtarom 

Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo 

  Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 huruf a 

sampai dengan huruf d dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 

Tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 

13 ayat (1) sampai dengan ayat (3), dijelaskan bahwa tugas naẓir adalah : 
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a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf 

b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan 

tujuan, fungsi dan peruntukannya 

c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf 

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) 

mengenai kegiatan perwakafan 

  Memenuhi tanggung jawab sebagai naẓir, tidak cukup hanya 

sebatas menyatakan kehendak waqīf guna pembuatan Akta Ikrar Wakaf 

(AIW) di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Namun 

naẓir  juga berkewajiban melaksanakan melaporkan pelaksanaan tugas 

kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Namun praktiknya, naẓir  wakaf 

Masjid Al-Muhtarom Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten 

Ponorogo belum sepenuhnya melaksanakan tugas tersebut. Sebagaimana 

keterangan yang disampaikan oleh Bapak Sanusi.  

“Tentang  ikrar wakaf sudah dilaksanakan, karena sebelum tahap 

sertifikasi wakaf, terlebih dahulu harus melalui tahap ikrar wakaf. 

Namun Akta Ikrar Wakaf (AIW) belum ditemukan di Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Selanjutnya terkait dengan 

admministrasi wakaf, selama ini belum ada pihak yang fokus 

dalam mengelola pengadministrasian wakaf. Hanya tanah yang 

didirikan masjid itulah yang digunakan untuk tempat ibadah setiap 

harinya. Dengan kata lain, pengadministrasian wakaf hanya sampai 

tahap sertifikasi saja, setelah itu belum ada lagi. Lalu dalam hal 

pelaporan tugas naẓir belum pernah dilaksanakan. Yang menjadi 

kendala adalah naẓir belum mengerti aturan dalam arti prosedur 

yang ada. Selain itu, karena ketidak tahuan naẓir terhadap tugas-

tugasnya.” 
91
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 Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa tugas naẓir 

Masjid Al-Muhtarom Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten 

Ponorogo dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai 

dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya serta mengawasi dan melindungi 

harta benda wakaf  sudah dijalankan sebagaimana mestinya. Akan tetapi 

dalam melakukan pengadministrasian harta benda wakaf dan melaporkan 

pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengenai 

kegiatan perwakafan belum terlaksana. Penyebabnya adalah belum 

mengertinya naẓir terhadap aturan atau prosedur (undang-undang atau 

peraturan pemerintah) yang mengatur tugas dan peranan naẓir wakaf, guna 

menciptakan wakaf yang memberi manfaat besar bagi umat.  

  Hal ini sangat disayangkan, sebab dari keempat tugas naẓir 

tersebut tidak bisa hanya ditunaikan satu atau dua saja. Melainkan 

seluruhnya wajib terlaksana, karena antara satu dengan yang lainnya saling 

berkaitan dan berkesinambungan. Jika hal tersebut tetap diabaikan, baik 

oleh naẓir khususnya atau bahkan oleh masyarakat Desa Jabung 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo pada umunya, tidak menutup 

kemungkinan akan menimbulkan problematika dalam pengelolaan wakaf. 

Oleh karenanya, naẓir dan masyarakat harus saling bersinergi dalam 

mengembangkan, menjaga  dan mengawasi pengelolaan wakaf. 
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BAB IV 

ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004  

TENTANG WAKAF TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS NAẒIR  

DI MASJID AL-MUHTAROM DESA JABUNG  

KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Sistem 

Pengadministrasian Wakaf di Masjid Al-Muhtarom Desa Jabung 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo 

Salah satu jalan yang dapat ditempuh agar harta yang dimiliki dapat 

menjadi amal jariah yang pahalanya akan terus menerus mengalir 

meskipun orang itu telah meninggal ialah dengan wakaf. Dalam ajaran 

Agama Islam, seorang muslim yang dikaruniai harta lebih, dianjurkan 

untuk mendermakan atau mewakafkan sebagian hartanya untuk 

kesejahteraan bersama. Karena meskipun wakaf ditunaikan oleh seorang 

muslim, namun manfaat wakaf tidak hanya khusus untuk kalangan umat 

Islam saja namun juga kemaslahatan umat-umat yang lain. Inilah yang 

menjadi posisi wakaf menjadi amat istimewa, baik dari segi ekonomi, 

sosial atau bahkan dari segi keagamaan.  

Melihat manfaat dan dampak positif wakaf yang begitu besar, maka 

perlu adanya aturan-aturan atau regulasi yang dapat digunakan sebagai 

bahan acuan, pedoman dan petunjuk bagi pengelolaan wakaf. Wakaf yang 

dalam garis besar terbagi menjadi dua bagian, yakni wakaf produktif dan 

wakaf konsumtif, pasti memiliki perbedaan dalam pengelolaannya. Entah 

itu metode pengadministrasiannya maupun metode pengembangannya. 
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Namun wakaf produktif dan wakaf konsumtif sama-sama memiliki aset 

atau harta benda wakaf yang wajib dikembangkan sesuai dengan tujuan, 

fungsi maupun peruntukannya.  

Aturan-aturan dan regulasi tentang wakaf yang telah disahkan 

meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, 

kesemuanya selain memberikan pedoman bagi badan maupun organisasi 

terkait yang bersinggungan langsung dengan wakaf juga memberikan 

penjelasan tentang tata kelola bagi naẓir wakaf. Karena naẓir lah wakaf 

dapat dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Serta 

naẓir lah yang justru semestinya memegang kendali atas pengelolaan 

tersebut.
92

 Maka dari itu, disamping keikhlasan hati, kemampuan dan 

profesionalitas para naẓir perlu menjadi pertimbangan serius guna 

tercapainya tujuan mulia wakaf serta pihak yang mewakafkan harta 

bendanya.  

 Ditinjau dari aspek wewenang, naẓir memiliki tugas dan kewajiban 

menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang 

diwakafkan. Dengan melestarikan manfaat harta benda wakaf, secara tidak 

langsung naẓir telah melestarikan benda wakaf. 
93

 Sisi yang bisa dipantau, 

yang dapat menjadi tolok ukur keberhasilan naẓir dalam pengelolaan 

wakaf salah satunya adalah dari sistem pengadministrasiannya. Sebab, 

melakukan pengadministrasian wakaf merupakan satu dari beberapa tugas 

pokok dan kewajiban naẓir wakaf. 
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Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf , naẓir 

terbagi menjadi tiga bagian. Yakni naẓir perorangan, naẓir organisasi dan 

naẓir badan hukum. Untuk naẓir wakaf di Masjid Al-Muhtarom Desa 

Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, berbentuk naẓir 

perorangan yang terdiri dari lima orang naẓir. Satu orang menjadi ketua, 

satu orang menjadi sekretaris, satu orang menjadi bendahara dan dua 

orang menjadi anggota.   

Dari kelima naẓir tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi 

naẓir perseorangan sesuai dengan undang-undang yang ada, yakni : 

a. Warga Negara Indonesia (WNI) 

b. Beragama Islam 

c. Dewasa 

d. Amanah 

e. Mampu secara jasmani dan rohani 

f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
94

 

Juga dalam peraturan pemerintah Nomr 42 Tahun 2006 Pasal 4 ayat 

(5) mensyaratkan naẓir perseorangan harus merupakan suatu kelompok 

yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah seorang diangkat 

menjadi ketua serta salah seorang naẓir  perseorangan harus bertempat 

tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.  

Namun ternyata tanggung jawab naẓir yang begitu beragam tersebut 

belumlah sempurna. Karena naẓir wakaf di Masjid Al-Muhtarom Desa 
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Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo belum menunaikan dua 

tugas pokok lainnya. Yaitu salah satunya melakukan pengadministrasian 

terhadap harta benda wakaf, seperti yang di sebutkan dalam Pasal 11 huruf 

a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Administrasi 

sendiri memiliki definisi sebagai usaha atau kegiatan yang berkenaan 

dengan penyelenggaraan kebijaksanaan dalam mencapai tujuan. Dalam 

arti sempit, administrasi adalah kegiatan yang meliputi catat-mencatat, 

surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan 

sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Sedangkan dalam arti luas, 

administrasi adalah seluruh proses kerja sama antara dua orang atau lebih 

dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana 

tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.
95

 

Dalam wakaf sendiri, proses administrasi tersebut juga telah termuat 

dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 2 Tahun 2017. 

Tahapan proses tersebut sebagai berikut : 

Pertama, PPAIW atas nama naẓir menyampaikan AIW atau APAIW 

dan  dokumen-dokumen  lainnya  yang  diperlukan  untuk pendaftaran   

Tanah   Wakaf   atas   nama   naẓir kepada Kantor  Pertanahan,  dalam  

jangka  waktu  paling  lama  30 (tiga   puluh)   hari   sejak   

penandatanganan   AIW   atau APAIW.  

Kedua, Permohonan pendaftaran wakaf atas bidang tanah dilampiri 

dengan: 
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a) Surat permohonan; 

b) Surat ukur; 

c) Sertifikat Hak Milik yang bersangkutan; 

d) AIW atau APAIW; 

e) Surat  pengesahan  naẓir yang  bersangkutan  dari instansi   yang   

menyelenggarakan   urusan   agama tingkat kecamatan; dan 

f) Surat  pernyataan dari  naẓir bahwa  tanahnya  tidak dalam sengketa, 

perkara, sita dan tidak dijaminkan. 

 Ketiga, Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Tanah 

Wakaf atas nama naẓir dan mencatat dalam Buku Tanah dan sertifikat Hak 

atas Tanah pada kolom yang telah disediakan, dengan kalimat: “Hak atas 

Tanah ini hapus berdasarkan Akta Ikrar Wakaf/Akta Pengganti Akta Ikrar 

Wakaf tanggal... Nomor... dan diterbitkan Sertifikat Tanah Wakaf 

Nomor.../... sesuai Surat Ukur tanggal... Nomor... luas... m²”. 
96

 

Alasan mendasar yang menyebabkan tugas pengadministrasian ini 

dikatakan belum tuntas dalam pelaksanaannya adalah minimnya 

pengetahuan naẓir tentang peraturan dan regulasi yang mengatur terkait 

wakaf.
97

 Namun tidak hanya sebatas itu, tugas naẓir dalam 

pengadministrasian wakaf tidak hanya sampai disitu. Dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bagian kedua Pasal 6 ayat (1) 

sampai dengan ayat (4), menambahkan tugas naẓir sebagai berikut : 
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(1) Apabila diantara naẓir perseorangan berhenti dari kedudukannya 

(meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau 

diberhentikan oleh BWI), maka naẓir yang ada harus melaporkan ke 

Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diterukan kepada BWI 

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya naẓir 

perseorangan, yang kemudian pengganti naẓir tersebut ditetapkan oleh 

BWI. 

(2) Dalam hal diantara naẓir perseorangan berhenti dari kedudukannya 

untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka 

waktu tidak terbatas, maka naẓir yang ada memberitahukan kepada 

Wakif atau ahli waris waqīf apabila waqīf sudah meninggal dunia. 

(3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, laporan 

yang dilakukan naẓir melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor 

Departemen Agama atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota. 

(4) Apabila naẓir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat 

tidak melaksanakan tugasnya maka Kepala KUA baik atas inisiatif 

sendiri maupun atas usul waqīf atau ahli warisnya berhak 

mengusulkan kepada BWl untuk pemberhentian dan penggantian 

naẓir.
98

 

Akan tetapi dalam prakteknya, naẓir yang sampai saat ini masih 

hidup hanyalah satu orang saja, yakni Pak Suyitno yang menjabat sebagai 

sekretaris dalam susunan pengurus atau naẓir  tanah wakaf Masjid Al-
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Muhtarom Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dan 

belum pernah ada upaya pergantian bagi naẓir yang telah meninggal dunia, 

baik itu dari pihak Kepala KUA, waqīf,  naẓir sendiri maupun dari pihak 

desa tempat aset wakaf berada. Jadi dengan kata lain, naẓir wakaf yang 

ada di masjid tersebut hanya tersisa 1 orang saja, tenpa adanya 

penambahan naẓir dengan cara meggantikan naẓir yang telah meninggal. 

Hal ini telah menyalahi peraturan. Karena salah satu syarat terbentuknya 

naẓir perseorangan yani paling sedikit terdiri dari 3 orang sebagaimana 

yang disebukan di atas. Faktor yang menyebabkan maslah tersebut adalah 

belum adanya sosialisasi dan pelatihan bagi naẓir terkait pengelolaan 

wakaf, baik dari KUA Kecamatan maupun dari pihak BWI sendiri. 

Melihat aset wakaf yang dimiliki tidak hanya tempat ibadah yang 

berupa masjid saja, namun juga pemakaman dan madrasah. Maka 

seyogyanya naẓir wakaf lebih kritis terhada peraturan yang disahkan. 

Pengadministrasian wakaf di Masjid Al-Muhtarom Desa Jabung 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo telah sampai pada tahap ikrar 

wakaf dan sertifikasi, selain itu belum ada, baik perkembangan atau 

kemajuan wakaf di sana belum terbukukan dengan rapi.
99

 Jika hal ini 

dibiarkan berlarut-larut, maka tidak menutup kemungkinan akan timbul 

problematika baru terkait wakaf di Masjid Al-Muhtarom Desa Jabung 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. 
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Dampak negatif yang awalnya tidak diduga, satu persatu akan 

bermunculan. Hal inilah yang harus dapat dihindari dan dituntaskan dalam 

pengelolaan wakaf. Cara yang bisa diterapkan adalah terus berusaha 

berusaha berbenah dan sekuat tenaga berusaha menjalankan tugas dan 

tanggung jawab naẓir wakaf sebagaimana yang tertera dalam undang-

undang dan peraturan yang sah. Dengan begitu, sistem pengadministrasian 

wakaf akan tampak tertib dan rapi. Bahkan aset wakaf tersebut dapat 

mensejahterkan masyarakat disekitanya.                                                                                                                                                                                                                

 

B. Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap 

Pelaksanaan Tugas Naẓir Tentang Pelaporan Wakaf di Masjid Al-

Muhtarom Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo 

Pelaporan merupakan salah satu fungsi menejemen berupa 

penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian 

keterangan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan 

fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi. Dalam hal pengelolaan 

wakaf pelaporan adalah satu dari lima tugas yang wajib dilaksanakan oleh 

naẓir. Baik itu naẓir yang berbentuk perseorangan, naẓir organisasi 

maupun naẓir badan hukum. Seperti yang tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 11 huruf d, bahwa 

naẓir wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf 

Indonesia. Dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 
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bagian kelima Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3). Pada ayat (2) dijelaskan 

bahwa naẓir wajib membuat laporan secara berkala kepada menteri dan 

Badan Wakaf Indonesia mengenai kegiatan perwakafan seperti 

pengadministrasian, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan harta 

benda wakaf. Sedangkan dalam ayat (3) menerangkan mengenai tata cara 

pembuatan laporan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat sebelumnya 

diatur dengan Peraturan Menteri. 

Kemudian dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 

tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak 

Selain Uang Bab VI bagian kesatu tentang Tata Cara Pelaporan dan 

Pengawasan Pasal 28 sampai dengan Pasal 30, sebagai berikut : 

 Pasal 28 

(1) Naẓir wajib menyampaikan laporan pengelolaan harta benda wakaf 

tidak bergerak dan/atau harta benda wakaf selain uang kepada Kantor 

Wilayah kementerian Agama Provinsi dan BWI secara periodik setiap 

6 (enam) bulan sekali. 

(2) Laporan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud  pada 

ayat (1) meliputi pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan 

penggunaan hasil pengelolaan. 

Pasal 29 

(1) Kepala Kantor Kemeterian Agama Kabupaten/Kota wajib melaporkan 

penyelenggaraan urusan wakaf benda tidak bergerak selain uang 
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kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi secara 

periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. 

(2) Kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyampaikan 

laporan kepada Menteri melalui Direktur Jendral secara periodik 

setiap 6 (enam) bulan sekali. 

Pasal 30 

Laporan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 dan Pasal 29 paling sedikit berisi : 

a. Jenis harta benda wakaf yang dikelola 

b. Bentuk pemanfaatan harta benda wakaf 

c. Hasil pengelolaan harta benda wakaf 

d. Penggunaan hasil pengelolaan harta benda wakaf  

Lalu dalam buku yang berjudul hukum wakaf karangan M.Athoillah, 

diterangkan tentang tata cara pelaporan sebagai berikut : 

4) Naẓir wajib menyampaikan laporan harta benda wakaf tidak bergerak 

dan/atau harta benda wakaf selain uang kepada Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi dan BWI secara periodik setiap 6 

(enam) bulan sekali. 

5) Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib 

melaporkan penyelenggaraan urusan wakaf benda tidak bergerak dan 

benda bergerak selain uang kepada Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. 
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6) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyampaikan 

laporan kepada menteri melalui Direktur Jendra Bimas ILSM secara 

periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
100

 

Telah jelaslah tentang tata cara pelaporan pengelolaan wakaf 

beserta isi dari laporan tersebut. Yang kesemuanya termuat dalam 

Undang-undang, Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Menteri. Akan 

tetapi fakta yang ditemukan oleh peneliti di lapangan, yakni di Masjid Al-

Muhtarom Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo tidak 

sesuai dengan regulasi yang ada. Sebab dari awal berdiri masjid ini hingga 

sekarang belum ada upaya pelaporan pelaksanaan tugas oleh naẓir 

mengenai pengelolaan harta benda wakaf, khususnya aset wakaf berupa 

masjid tersebut.  

Ini mengacu pada keterangan yang diperoleh peneliti lewat 

wawancara baik kepada pihak naẓir sendiri maupun kepada takmir Masjid 

Al-Muhtarom Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.  Hal 

tersebut terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor : 

1. Faktor yang pertama belum dilakukannya pelaporan pelaksanaan tugas 

tentang pengelolaan harta benda wakaf adalah ketidak tahuan naẓir dan 

takmir terkait peraturan yang mengatur tata kelola wakaf yang sudah 

diundangkan. Karena setahu naẓir dan takmir masjid, tugas naẓir hanya 

mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan 

                                                           
100 M. Athoillah, Hukum Wakaf  (Bandung: Yrama Widya, 2018), 227. 
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tujuan, fungsi dan peruntukannya serta mengawasi dan melindungi 

harta benda wakaf saja. 

2. Faktor kedua adalah usia naẓir yang masih hidup terbilang sudah lanjut 

dan tidak adanya pergantian bagi naẓir yang telah meninggal. 

3. Kurangnya kesadaran hukum baik dari naẓir, pihak desa maupun 

masyarakat tentang peraturan yang berlaku. 

4. Belum adanya sosialisasi dan pelatihan bagi naẓir terkait pengelolaan 

wakaf, baik dari KUA Kecamatan maupun dari pihak BWI sendiri. 
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BAB V 

 

PENUTUP 

 

 

A. KESIMPULAN  

Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap kinerja naẓir 

tentang pengadministrasian dan pelaporan wakaf di Masjid Al-Muhtarom Desa 

Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Bahwa dalam hal ini naẓir dari Masjid Al-Muhtarom Desa Jabung 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo telah sesuai dalam melaksanakan 

proses pengadministrasian wakaf mulai dari ikrar wakaf sampai dengan 

tahap sertifikasi wakaf, dengan bukti sertifikat wakaf yang diterbitkan oleh 

BPN. Namun setelah itu, mengenai perkembangan dan pengelolaan aset 

wakaf dimasjid tersebut belum tercatat dengan baik. Selain itu, dari kelima 

naẓir yang ada, hanya satu orang yang sampai saat ini masih hidup dan 

telah berusia lanjut yang lainnya sudah meninggal dunia. Akan tetapi tidak 

ada upaya pergantian naẓir yang telah meninggal dunia yang 

mengakibatkan tugas pengadministrasian  yang ada berjalan kurang 

maksimal. 

2. Bahwa dalam hal ini naẓir dari Masjid Al-Muhtarom Desa Jabung 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo belum pernah melaksanakan 

pelaporan wakaf sesuai bukti hasil wawancara dengan naẓir dan takmir 

masjid. Ini disebabkan karena faktor ketidaktahuan naẓir terhadap tugas 

dan kewajiban yang tertera, baik dalam undang-undang, peraturan 
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pemerintah maupun peraturan menteri. Ini menandakan bahwa 

pelaksanaan tugas naẓir di Masjid Al-Muhtarom Desa Jabung Kecamatan 

Mlarak Kabupaten Ponorogo belum maksimal. Sebab, dari beberapa tugas 

naẓir yang ada, kesemuanya saling terkait. 

B. SARAN 

Untuk memberikan kesadaran terhadap tugas naẓir khususnya dalam hal 

pengadministrasian dan pelaporan pengelolaan wakaf, maka penulis 

menyarankan agar : 

1. Adanya pergantian untuk naẓir yang telah meninggal dunia dengan naẓir 

baru yang lebih kompeten dibidangnya, sehingga pelaksanaan tugas naẓir 

kedepannya akan semakin lebih baik lagi. 

2. Adanya pelatihan yang dikhususkan bagi naẓir terlebih mengenai sistem 

pengadministrasian wakaf dan tata cara pelaporan wakaf oleh pihak KUA 

Kecamatan Mlarak yang bekerja sama dengan pihak Desa Jabung atau 

pihak-pihak yang terkait lainnya. Dengan harapan pengelolaan dan 

pelaporan wakaf menjadi lebih transparan dan akuntabel. 

3. Adanya sosisalisasi dan penyuluhan kepada warga oleh pihak atau instansi 

terkait untuk warga Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo 

mengenai tata kelola aset wakaf yang sesuai dengan undang-undang dan 

peraturan yang ada. Karena peran masyarakat sangatlah dibutuhkan guna 

menyokong pengembangan wakaf demi kesejahteraan bersama. 
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