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ABSTRAK 

Hidayat, Nanang Nur. 2020. Eksistensi Dan Tugas Naẓir Wakaf Di Mushola 

Bahrul Hikam Josari  Jetis Kabupaten Ponorogo “Perspektif Undang-

Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”. Skripsi. Jurusan Hukum 

Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M.Ag 

Kata kunci/keyword : Eksistensi, Tugas, Naẓir. 

Eksistensi merupakan suatu proses yang dapat dikatakan dinamis, menjadi, 

atau mengada. Dalam hal ini eksitensi dan tugas di implementasikan terhadap Naẓir 

wakaf di Mushola Bahrul Hikam Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo.  Naẓir wakaf adalah seseorang yang diberi tanggung jawab atau orang 

yang menerima wakaf dari dan oleh wakif untuk melakukan pengelolaan terhadap 

harta benda wakaf. Dalam hal ini keberadaannya sebagai Naẓir wakaf tersebut 

masih perlu di perjelas kembali , karena pasalnya Naẓir tersebut tidak benar-benar 

paham atas tugas dan eksistensinya serta keabsahannya menjadi Naẓir wakaf 

tersebut sehingga menghambat dalam pengelolaan wakaf dan tidak maksimal dalam 

menjadi Naẓir wakaf perseorangan.  

Rumusan masalah dalam penelitian adalah :(1). Bagaimana keabsahan 

Naẓir wakaf Mushola Bahrul Hikam Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo Menurut UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ?, (2). Bagaimana tugas 

Naẓir dalam menyelesaikan administrasi wakaf di Mushola Bahrul Hikam Desa 

Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo Menurut UU No.41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf ? 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian 

lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan dalam teknik 

pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian penulis menggunakan metode 

deduktif dalam analisis yang mana metode deduktif merupakan suatu arah atau 

jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan berangkat 

menggunakan teori yang bersifat umum yang kemudian ditarik untuk mendapatkan 

kesimpulan. 

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Naẓir dari Mushola Bahrul 

Hikam Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo telah absah menjadi 

Naẓir perseorangan sesuai dengan Pasal 10 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 

Kemudian, dalam menjalankan tugasnya sebagai Naẓir wakaf Mushola Bahrul 

Hikam berupa pengembangan dan pengawasan harta benda wakaf,  telah sesuai 

dengan Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Akan tetapi dalam 

menyelesaikan administrasi wakaf berupa pendokumenan dan pelaporan harta 

benda wakaf belum sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw yang berasal dari 

Allah Swt yang memiliki tiga pilar penting yang dikatakan dengan iman, islam, 

dan ihsan. Di dalam Islam semua memiliki kedudukan hukum sendiri-sendiri di 

dalam al-Quran dan al-Hadith termasuk juga dengan hukum tentang wakaf. Di 

dalam al-Quran hukum tentang wakaf tidak dijelaskan secara ekplisit, akan 

tetapi keberadaannya di Ilhami oleh ayat-ayat al-Quran tertentu dan berbagai 

contoh dari Nabi Muhammad Saw.1 Telah menjadi kesepakatan di kalangan 

para ulama bahwa wakaf termasuk dalam salah satu dari sekian banyak ajaran 

Islam. Wakaf merupakan salah satu corak ekonomi yang sudah berurat dan 

beredar di kalangan masyarakat Islam di berbagai Negara sehingga ajaran dan 

tradisinya telah disyariatkan.2 Sebagai salah satu instusi keagamaan yang erat 

hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai 

tempat ibadah saja, tapi juga berfungsi sosial yang mana merupakan bentuk 

pernyataan iman dan rasa solidaritas tinggi antar manusia.3 

                                                           
1 Suhrawadi K.Lubis, Dkk.,Wakaf Dan Pemberdayaan Umat, Cet.Ke-3 (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2018),1-6. 
2 Siah Khosyi’ah, Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di 

Indonesia (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2010),23. 
3 Departemen Agama, Fiqh Wakaf, (Jakarta: t.p, 2007), 101. 
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Anjuran wakaf juga telah disyariatkn pada massa Nabi Muhammad Saw. 

Dari Abu Hurairrah R.a. bahwasannya Rasulullah Saw pernah bersabda :1 

قطع عمله إال من عن ايب هريرة اهلل تعا يل عنه : ِاَذا مات ابن ادم ان
يدعوله. ثألٍث صدقٍة جا ريٍة, أو علٍم ينتفع به أو َولٍدصاحٍل  

 } رواه مسلم {
Artinya : 

”Dari Abu Hurairrah r.a bahwasannya Rasulullah Saw, pernah berkata : 

“apabila anak Adam meninggal maka terputuslah amalannya kecuali tiga 

perkara, yaitu : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak  soleh yang 

mendoakan kedua orang tua”” (H.R. Muslim) 

Sedangkan secara bahasa wakaf berasal dari bentuk masdar atau kata jadi 

dari kata kerja wᾱqafa. Kata wᾱqaf adalah sinonim atau identik dengan kata-

kata habs yang berarti menahan. Dengan demikian , kata wᾱqaf dapat diartikan 

dengan berhenti dan menghentikan. Menurut Adjag al-Alabiji, kata wᾱqaf  

berasal dari kata wᾱqafa (fi’il madhi), yaqifu (fi’il mudhari’), wᾱqfan (isim 

masdhar) yang berarti berhenti atau berdiri .Sedangkan menurut ilmu fiqh kata 

wᾱqaf dapat diartikan dengan menahan, menghentikan, atau mengkekang.2 

Kemudian wakaf di pelihara, di kelola, dan di kembangkan oleh seorang 

Naẓir yang mendapatkan kepercayaan dari pewakif.3 Naẓir yang bertugas 

sebagai pemelihara dan pengurusan wakaf, mempunyai kedudukan penting 

                                                           
1 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul Maram (Koleksi Hadist-Hadist Hukum), 

Cet.Ke-1 (Jakarta: Pustaka Amani, 1995),365-366. 
2 Siah Khosyi’ah, Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di 

Indonesia,.15. 
3Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 

498. 
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yang dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya wakaf bagi mauquf 

alaih4 sangat bergantung kepada Naẓir wakaf terserbut.5 Kata Naẓir secara 

etimologi  berasal dari kata kerja nazina-yandzaru  yang berarti menjaga dan 

mengurus.6Menurut  ilmu  fiqh , yang dimaksud dengan Naẓir adalah orang 

yang diserahi kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memilihara harta 

benda wakaf. Sedangkan Menurut UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang 

dimaksud dengan Naẓir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari 

pewakif  untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.7 

Di dalam kitab-kitab fiqh tidak mencantumkan Naẓir wakaf sebagai salah 

satu rukun wakaf. Hal ini dikarenankan wakaf adalah ibadah tabarru8. Namun 

melihat banyak sisi dan memperhatikan tujuan dan manfaat dari harta benda 

wakaf, maka kehadiran dari Naẓir ini sangat diperlukan dalam pengelolaan 

serta pengembangan obyek wakaf.   

Menurut Kompilasi Hukum Islam Buku III juga menjelaskan tentang 

wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum orang atau badan hukum yang 

memisahkan sebagiam dari harta benda miliknya dan melembagajannya untuk 

selama-selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya 

yang sesuai dengan ajaran agama Islam.9 Sedangkan menurut  Pasal  1 ayat (1) 

                                                           
4Mauquf Alaih : Orang Yang Menerima/Merasakan Manfaat Wakaf  
5 Farida Prihatini, Hukum Islam Zakat Dan Wakaf  Teori Dan Praktek Di Indonesia, 

Cet.Ke-1, (Jakarta: FHUI, 2005), 117.  
6 Taufiq Hammami, Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional, (Jakarta: 

Tatanusa, 2003),97.  
7 Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf  
8Tabarru’ : Infak/Sumbangan 
9Pasal 251 ayat (1)  Kompilasi Hukum Islam Buku III  
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UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan wakaf adalah perbuatan 

hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda 

miliknya untuk dimanfaatkan selamannya ataupun dalam jangka waktu tertentu 

sesuai dengan kepentingannya guna menjadi tempat ibadah atau kesejahteraan 

umum menurut syariat.10  Begitupula penjelasan Naẓir juga dijelaskan dalam 

Pasal 215 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam Bukum III menerangkan bahwa 

yang disebut Naẓir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi 

tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf, dalam hal ini yang disebut 

adalah Naẓir perseorangan. 11 

Menurut Pasal 11 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 

seorang Naẓir memiliki kewajiban dan tugas pokok dalam wakaf, mulai dari 

pengadministrasian, pengelolaan dan pengembangan, pengawasan dan 

perlidungan, serta melaporkan harta benda wakaf ke Badan Wakaf Indonesia.12 

Dalam prakteknya, tugas dan fungsi Naẓir salah satunya adalah harus me 

nyelesaikan perkara administrasi dalam pengelolaan tanah wakaf, yang mana 

seorang wakif dan Naẓir harus turut membantu PPAIW (Pejabat Pembuat Akta 

Ikrar Wakaf) dalam melakukan proses penyelesaian adminitrasi sertifikasi  

tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional. Sertifikasi tanah wakaf sangat 

diperlukan sebagai bentuk kesadaran warga Negara terhadap hukum, dan 

kefektivitas hukum yang mengatur warga Negaranya dalam bertindak dan 

berperilaku. Teori  ini merupakan suatu upaya untuk memberi pemahaman 

                                                           
10 Pasal 1 ayat (1) UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf  
11 Pasal 215 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam Bukum III  
12 Pasal 11 Undang-Undang Wakaf No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf  
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terhadap Naẓir yang sebagai peran utama dalam pengelolaan dan pengurusan 

tanah wakaf. Pensertifikatan tanah ini wajib dilakukan oleh Naẓir dan PPAIW 

ataupun oleh lembaga pengelola wakaf dengan tujuan untuk menghindari hal-

hal negatif diwaktu yang akan datang, missal saja banyak kasus terjadi tentang 

sengketa wakaf oleh ahli waris dari wakif sendiri bahkan dari keluarga pihak 

Naẓir-nya . Karena banyaknya kasus seperti itulah Naẓir memang harus sadar 

dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Hal inilah yang menjadi sebuah 

problemmatika dalam masyarakat yang mana secara teorinya tidak sesuai 

dengan prakteknya. Di Desa Josari Kecamtan Jetis Kabupaten Ponorogo 

terdapat 5 seorang Naẓir wakaf, yang mana semua Naẓir  tersebut adalah Naẓir 

perseorang, namun hanya 4 Naẓir yang telah melakukan tugas dan fungsi Naẓir 

wakaf secara keseluruhan yang sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang No.41 

Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan satu Naẓir yang tidak melakukan tugas dan 

fungsinya sebagai Naẓir wakaf yang sesuai Pasal 11 Undang-Undang No.41 

Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah Naẓir wakaf Mushola Bahrul Hikam Desa 

Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo , yang mana tidak melakukan 

pengadministrasian wakaf secara penuh,  hasilnya tugas dan fungsi Naẓir 

wakaf Mushola Bahrul Hikam tersebut tidak maksimal. 

Berdasarkan kenyataan dan keterangan itulah yang melatarbelakangi 

penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai eksistensi dan tugas Naẓir wakaf. 

Peneliti ingin membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul 

“Eksistensi Dan Tugas Naẓir Wakaf Mushola Bahrul Hikam Josari Jetis 
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Kabupaten Ponorogo” (PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.41 TAHUN 

2004 TENTANG WAKAF). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana keabsahan Naẓir wakaf Mushola Bahrul Hikam Desa Josari 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo menurut UU No.41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf ? 

2. Bagaimana tugas Naẓir dalam menyelesaikan administrasi wakaf di 

Mushola Bahrul Hikam Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo 

menurut UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk menjelaskan keabsahan Naẓir wakaf di Mushola Bahul Hikam Desa 

Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo 

2. Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum terhadap Naẓir 

tentang pentingnya tugas dan fungsi Naẓir sesuai dengan UU No.41 Tahun 

2004 tentang wakaf. 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian yang penulis harapkan sebagai berikut : 

1. Kegunaan ilmiah, secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai 

sumbangsih dalam rangka memperkaya khasanah pengetahuan dalam 

bidang hukum Islam, kususnya dalam hukum wakaf dan peran utama 

seorang Naẓir dalam pengelolaan wakaf. 
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2. Hasil penerapan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk 

menambah pengetahuan terhadap Naẓir tentang pentingnya 

menyelesaiakan proses  sertifikasi tanah wakaf. 

E. Telaah Pustaka 

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk 

mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian 

yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga 

diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. 

Skripsi yang sudah ada dan yang berkaitan dengan penelitian wakaf  

skripsi ini adalah peneltian yang dilakukan oleh Akhida Nafis Kurtubi, dengan 

judul “Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 

Terhadap Naẓir Wakaf Dilembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rahmah 

Joresan Mlarak”, dalam penelitian diatas hasil akhir dari penelitian tersebut 

adalah keberadaan lembaga kesejahteraan sosial anak Ar-Rahmah sebagai  

Naẓir wakaf organisasi tidak menyalahi aturan pada Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 10 ayat (1), serta hak dan kewajiban seorang 

Naẓir wakaf organisasi dalam lembaga kesejahteraan sosial di lingkungan anak-

anak Ar-Rahmah juga telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004 Tentang Wakaf.13 

Jurnal dari Umi Supraptiningsih, dengan judul “Problematika 

Implementasi Sertifikat Tanah Wakaf Pada Masyarakat”, pokok pembahasan 

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

Terhadapa Naẓir Wakaf Dilembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rahmah Joresan Mlarak, 

(Skripsi: STAIN Ponorogo, 2018), 5. 



8 
 

 
 

dari jurnal ini adalah tentang pertama, problematikanya wakaf dikalangan 

masyarakat, kedua, tentang pemahaman masyarakat tentang wakaf secara 

syari’at, ketiga, tentang jaminan kepastian hukum wakaf dan tanah hak milik 

masyarakat Kecamatan Pamekasan Kabupaten Madura. Hasil penelitian dari 

jurnal tersebut, masyarakat menganggap remeh terhadap pentingnya sertifikat 

tanah wakaf, hal ini di latar belakangi atas kurangnya tingkat pengetahuan dan 

kurangnya sosialisasi dari pihak terkait, sehingga beberapa tanah wakaf di 

wilayah tersebut terdapat sengketa wakaf karena wakaf yang tidak memiliki 

sertifikat tanah wakaf yang resmi dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional  

14 

Skripsi Insiyah Masykrotul Fuadiyah, dengan judul “Analisis Yuridis 

Terhadap Sengketa Sertifikat Tanah Wakaf  (Studi Kasus Di Pondok Salafiyah 

Al-Mu’min Cantel Kabupaten Sragen), dalam pokok bahasan  skripsi ini adalah  

mengetahui tentang sengketa yang terjadi dan hal yang melatar belakangi 

terjadinya sengketa tersebut dengan menggunakan analisis yuridis dalam 

melindungi tanah wakaf tersebut. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa 

sengketa dari beberapa tanah wakaf tersebut timbul dari pihak keluarga ahli 

waris pewakif, yang mana ahli waris menyatakan bahwa ada satu lahan tanah 

wakaf yang tidak merasa di wakafkan oleh alm.wakif. Dan dalam sengketa 

                                                           
14 Umi Supraptiningsih, Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada 

Masyarakat, (Jurnal: STAIN Madura, 2012), 77. 



9 
 

 
 

tersebut terdapat 4 sertifikasi tanah yang telah di wakafkan dan telah terdaftar 

di kantor Badan Pertanahan Nasional.15 

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu maka dapat 

diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan 

penelitian yang sebelumnya. Pada masalah yang ingin penulis bahas, khusus 

tentang Eksistensi Dan Tugas Naẓir Mushola Bahrul Hikam Desa Josari 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo Perspektif Undang-Undang No.41 Tahun 

2004 Tentang Wakaf.  

F. Metode Penelitian 

Adapun yang dikemukakan dalam bagian ini meliputi : 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 Penelitian 

Jenis penelitian dilakukan adalah studi kasus penelitian lapangan (field 

research). Dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat obyek 

yang akan diteliti. Dimana peneliti sebagai subyek (pelaku) penelitian. 

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini bertujuan untuk 

mendapatkan data yang sesuai dengan keadaan problematika di lapangan, 

serta untuk menghindari data yang tidak valid. 

 

                                                           
15 Insiyah Masykrotul Fuadiyah, Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Sertifikat Tanah 

Wakaf  (Studi Kasus Di Pondok Salafiyah Al-Mu’min Cantel Kabupaten Sragen ), (Skripsi: UIN 

Sunan Ampel Surabaya, 2015),10. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi dengan pendekatan 

kualitatif yang bersifat naturalistic, dan paradigma kualitatif. Kualitatif 

yang bersifat naturalistic yang artinya pendekatan penelitian memerlukan 

pemahaman yang mendalam dan menyeluruh yang berhubungan dengan 

obyek yag akan diteliti bagi menjawab permasalahan untuk mendapat data-

data yang kemudian dianalisis dan mendapatkan kesimpulan penelitian 

dalam situasi dan kondisi tertentu.16 Sedangkan paradigma penelitian 

kualitatif merupakan proses induktif yang berangkat dari konsep khusus ke 

umum, konseptualis, kategorisasi, dan deskripsi yang dikembangkan atas 

dasar masalah yang terjadi di lapangan.17 Jika diaplikasikan dengan 

pembahasan penelitian ini, metode penelitian naturalistic  ini dapat 

memaksimalkan peneliti dalam menggali data, serta benar-benar paham atas 

obyek yang diteliti, karena metode ini merupakan metode yang 

menggunakan pengamatan langsung (studi kasus lapangan) terhadap suatu 

obyek yang diteliti sehingga peneliti benar-benar mengetahui keadaan dan 

problematika di lapangan. Sedangkan pradigma penelitian kualitatif ini, jika 

diaplikasikan dengan pembahasan penelitian ini adalah untuk memudahkan 

peneliti dalam memahami fenomena-fenomena sosial dilapangan yang 

                                                           
16 Iskandar, Metodologi Penelitian Dan Sosial (Kualitatif Dan Kuantitatif), (Jakarta: 

GP.Press, 2008), 17. 
17Ibid,.Hal, 187.  
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kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan untuk di analisis dengan 

menggunakan teori. 

Dalam hal ini jelas, bahwa penelitian  yang  digunakan  adalah  studi 

kasus, yaitu suatu deskripsi dan analisis fenomena tertentu atau sosial 

individu, kelompok atau masyarakat. Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu 

menjelaskan kondisi keadaan aktual dari unit penelitian, atau prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis 

atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang dapat diamati. 

3. Kehadiran Peneliti  

Dalam penelitian ini, peneliti sendiri ataupun dengan bantuan orang lain 

merupakan alat pengumpul data utama. Kehadiran peneliti mutlak 

diperlukan, karena hanya manusia sebagai alat yang dapat berhubungan 

dengan responden atau obyek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu 

memahami kaitan kenyataan-kenyataan dilapangan. Oleh karena itulah 

ketika kegiatan pengumpulan data di lapangan, peneliti berperan serta 

mengamati langsung pada obyek  penelitianya secara aktif di lapangan 

penelitian.18 Dalam penelitian ini, peneliti benar-benar menjadi peran utama 

dalam pencarian data untuk keperluan penelitian ini, yang mana dengan 

menjadi aktor utama dalam penelitian ini sehingga peneliti mampu 

mengetahui dan memhami  keadaan obyek penelitian yang sesungguhnya 

dan mendapatkan data yang sesuai dengan keperluan penelitian ini.  

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

2016), 9. 
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4. Lokasi Penelitan  

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam 

melakukan penelitiannya untuk memperoleh data-data yang di inginkan. 

Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Mushola Bahrul Hikam 

Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti 

melakukan penelitian di tempat tersebut adalah karena Naẓir wakaf dari 

Mushola Bahrul Hikam inilah yang paling menonjol terlihat atas tidak 

maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Naẓir wakaf di 

Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, serta tidak menjadikan 

Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sebagai dasar dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Naẓir wakaf. 

5. Data dan Sumber Data  

a. Data  

Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan 

dalam kerangka persoalan yang diteliti. Data dapat berupa teks, 

dokumen, arsip, gambar, artefak, ataupun obyek-obyek lainnya yang 

ditemukan dilapangan selama penelitian dengan menggunakan penelitian 

kualitatif.19 

Adapun data-data yang diperlukan untuk memecahkan penelitian 

ini, maka peneliti membutuhkah data-data mengenai  konsep tugas dan 

fungsi Naẓir dalam penyelesaian adminstrasi wakaf di Mushola Bahrul 

Hikam Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. 

                                                           
19 Iskandar, Metodologi Penelitian Dan Sosial (Kualitatif Dan Kuantitatif),.Hal. 26 
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b. Sumber Data  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data  

primer dan data skunder : 

1) Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh 

perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang 

diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat 

berupa interview,dan observasi.20 Data primer ini berupa Hasil 

wawancara bersama Naẓir wakaf, Kepala Desa Josari beserta 

Perangkat Desa Josari, Jama’ah sekitar Mushola Bahrul Hikam, dan 

sanak keluarga alm.wakif. 

2) Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

oleh peneliti sendiri dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau 

yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak 

langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi yang 

berkaitan dengan judul penelitian.21 Data sekunder ini Berupa bukti 

wakaf, dokumentasi berkas perwakafannya, bentuk wakafnya. Dan 

dari berbagai buku-buku penunjang tentang Naẓir wakaf. 

  

                                                           
20 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,Cet Ke-8, (Bandung: 

Alfabeta, 2009). 137 
21 Ibid.,hal.138 



14 
 

 
 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti dapat melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan data agar 

tidak terjadi kerancauan dan memiliki data yang benar-benar nyata tanpa 

adanya rekasa, maka dari itu pengumpulan data ini tidak terlepas dari 

metode-metode/teknik penelitian,  yaitu : 

a. Teknik Observasi 

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang 

mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang 

berkaitan dengan ruang, tempat, waktu, pelaku, kegiatan, waktu, 

peristiwa, dan tujuan.22 

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi dengan cara terang-

terangan dan tersamar, hal ini dilakukan disuatu penelitian dengan 

menyampaikan tujuan, obyek yang akan dilteliti, dan batas waktu 

penelitian secara terus terang kepada sumber data/informan. Namun 

adakala dalam melakukan observasi dalam penelitian kualitatif ini 

peneliti juga melakukan secara tersamar untuk menghindari jika suatu 

data yang dikumpulkan merupakan data yang dirahasiakan.23 

Selanjutnya peneliti melakukan surve lapangan secara langsung untuk 

melihat dan mengamati keadaan tempat penelitian yang berada di Desa 

Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. 

                                                           
22 M. Djunaidi Ghony Dan Fauzan Almansur, Metodologi Penelitian Kualitatif, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 65. 
23 Endang Widi Winarni, Teori Dan Praktik Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Kualitatif, 

Peneleitian Tindakan Kelas Dan Research And Development, Cet.Ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2018), 161.  
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b. Teknik Wawancara  

Peneliti juga menggunakan teknik wawancara mendalam dengan 

obyek yang terlibat dalam interaksi sosial yang dianggap mampu dan 

memiliki pengetahuan serta mengetahui infomasi terhadap hal-hal yang 

dibutuhkan dari penelitian ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang peniliti berikan. Hal ini merupakan bentuk komunikasi dari peneliti 

dan obyek yang diteliti, wawancara dalam hal ini dilakukan dalam dua 

hal, formal (terstruktur) dan informal (tak terstruktur) .wawancara  

Formal (terstruktur) digunakan peneliti sebagai teknik pengumpulan data 

yang telah mengtahui pasti tentang informasi yang akan diperoleh, dalam 

wawancara terstruktur ini meliputi berupa jadwal wawancara, tempat, 

rancangan  wawancara, dan informan yang telah dipilih untuk 

diwawancarai. Sedangkan dalam wawancara informal (tidak terstruktur) 

peneliti melakukan pengumpulan data secara bebas, peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis, dalam hal wawancara informal ini meliputi  tidak 

terjadwalnya waktu, berada ditempat yang tidak resmi, dan tidak 

terpilihnya secara sistematis informan wawancara.24 

Adapun dalam hal wawancara ini, yang menjadi obyek wawancara 

informasinya adalah dari kepala desa dan perangkat Desa Josari 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, sanak keluarga alm.pewakif, 

                                                           
24 Endang Widi Winarni, Teori Dan Praktik Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Peneleitian 

Tindakan Kelas Dan Research And Development, Hal, 163-164 
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jama’ah sekitar, dan Naẓir Mushola Bahrul Hikam Desa Josari 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. 

c. Teknik Dokumentasi  

Dalam hal ini penelitimelakukan metode dokumentasi, peneliti 

mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga hasil peneliti sajikan bersifat 

nyata tanpa ada rekayasa. Adapun teknik dokumentasi untuk 

memperoleh data tentang sejarah perwakafannya, arsip dokumen 

wakafnya Mushola Bahrul Hikam di Desa Josari Kecamatan Jetis 

Kabupaten Ponorogo. 

7. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deduktif, yaitu 

suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan 

ilmiah dengan berangkat menggunakan teori yang bersifat umum yang 

kemudian ditarik untuk mendapatkan  kesimpulan yang bersifat khusus. 

Dalam hal ini, diaplikasikan dalam praktek tugas dan fungsi Naẓir 

terhadap penyelesaian administrasi wakaf. Dari teori tersebut maka penulis 

ingin menyelami lebih dalam tentang eksistensi dan tugas Naẓir terhadap 

sertifikasi tanah wakaf di Mushola Bahrul Hikam Desa Josari Kecamatan 

Jetis Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Undang-Undang Wakaf No. 41 

Tahun 2004 Tentang Wakaf 
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8. Pengecekan Keabsahan Data  

Pengambilan data melalui tiga tahapan, yaitu tahap, Pertama, 

pendahuluan, yang mana pada tahap pendahuluan ini peneliti mencari data 

di lapangan untuk keperluan penelitian.  Kedua, tahap penyaringan, setelah 

mendapat 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 

peneiliti mencari data tambahan untuk memaksimalkan data dalam 

penelitian ini. Dari ketiga tahap ini, dalam pengecekan keabasahan data 

banyak dilakukan di tahapan penyaringan. Oleh karena itu, jika terdapat 

data yg 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.25 

G. Sistematika Pembahasan  

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis 

mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi 

beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh , yang 

saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasantersebut adalah: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar 

pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek 

yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang di uraikan 

                                                           
25 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  h. 172 
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menjadi beberapa sub- bab yaitu latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

telaah pustaka, metode Penelitian, sistematika pembahasan, 

Daftar pustaka sementara, dan Outlines daftar isi skripsi. 

BABII : STUDI WAKAF DAN TUGAS FUNGSI NAẒIR  

Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan 

untuk menganalisa permasalahan- permasalahan pada bab I. 

Dalam ini di ungkapkan mengenai pengertian wakaf, dasar 

hukum wakaf dan unsur-unsurnya, pengertian Naẓir dan jenis-

jenisnya, dasar hukum Naẓir, syarat dan syarat Naẓir dan tugas 

fungsinya,  

BAB III :EKSISTENSI DAN TUGAS NAẒIR WAKAF  

MUSHOLA BAHRUL HIKAM DESA JOSARI  

KECAMATAN JETIS  KABUPATEN PONOROGO 

Bab ini merupakan penyajian dari hasil riset tentang 

keadaan tanah wakaf Mushola Bahrul Hikam Di Desa Josari 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo dari sejarah 

perwakafannya, siapa Naẓir pertama hingga sekarang, 

bagaimana eksistensi Naẓir wakaf di Mushola Bahrul Hikam 

Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo menurut 

UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf , dan bagaimana tugas 

Naẓir dalam menyelesaikan administrasi wakaf di Mushola 
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Bahrul Hikam Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo. 

BAB IV :ANALISIS UU WAKAF NO.41 TAHUN 2004 TENTANG 

WAKAF TERHADAP KEABSAHAN DAN TUGAS  

NAẒIR WAKAF MUSHOLA BAHRUL HIKAM DI  

DESA JOSARI   KECAMATAN JETIS KABUPATEN  

PONOROGO 

Bab ini merupakan analisa Undang-Undang wakaf 

No.41 Tahun 2004  Tentang Wakaf terhadap keabsahan dan 

tugas Naẓir terhadap administrasi wakaf di Mushola Bahrul 

Hikam Di Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. 

BAB V  : PENUTUP  

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari 

pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari 

seluruh pembahasan dan saran –saran dan penutup. 
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BAB II 

STUDI WAKAF DAN TUGAS FUNGSI NAẒIR 

A. Wakaf  

1. Pengertian Wakaf 

Wakaf secara bahasa adalah  berhenti, diam, atau menahan hartaa 

untuk diwakafkan dan tidak dipindah millikan kembali. Dengan kata lain 

wakaf berarti menahan harta baik secara pribadi maupun sementara, dari 

segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan harta 

wakaf atau lainnya, dengan tujuan pemanfaatan hasilnya secara berulang-

ulang bagi kemaslhatan umat ataupun pribadi sesuai dengan batasan hukum 

syari’at dan sesuai dengan tujuan dari wakif.1 

Sedangkan secara istilah, para ulama mendefiniskan wakaf sebagai 

berikut :2 

a. Muhammad Al Syarbini Al-Khatib berpendapat bahwa wakaf adalah 

penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai 

kekalnya zat benda dengan memutusan hak atas pemilik. 

b. Idris Ahmad juga bependapat bahwa wakaf merupakan penahanan harta 

yang mungkin dapat diambil manfaatnya, kekal zatnya, dan 

menyerahkan ketempat tertentu dengan kententuan syara’ yang telah 

ditetapkan.  

                                                           
1 Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf “Potret Perkembangan Hukum Dan Tata 

Kelola Wakaf Di Indonesia”, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 7. 
2 H.Aden Rosadi, Zakat Dan Wakaf “Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi”, Cet.Ke-1, 

(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2019), 120. 
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Kemudian ahli fiqh juga berpendapat dengan istilah wakaf tersebut, 

antara lain :1 

a. Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf ialah menahan suatu benda yang 

menurut hukum tetap milik siwakif dalam rangka mempergunakan 

manfaatnya untuk kemaslhatan umat. 

b. Malikiyah berpendapat bahwa wakaf tidak memutuskan hak dengan 

wakif namun membatasi wakif melakukan tindakan yang dapat 

melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan 

wakif wajib menyedekahkan atas harta tersebut kepada yang lain dan 

wakif wajib menyedekahkan manfaatnya  serta tidak boleh menarik 

kembali wakafnya. 

c. Syafi’iyah dan Ahmad Bin Hambal mengemukakan bahwa  wakaf 

adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif 

seteleah sempurna prosedur perwakafannya.    

2. Dasar Hukum Wakaf 

Dalil yang menjadi dasar disyariatkan ibadah wakaf bersumber dari : 

a. Ayat al-Quran, antara lain :2 

Qs. al-Hajj ayat 77 : 

 َعُلواْ ٓ  َوٱف ٓ   َربَُّكمُبُدوْآ  ُجُدواْْۤ َوٱعٓ  َكُعوْا َوٱسٓ  َأيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا ٱرٓ  يَٰ

  ۩ِلُحوَنٓ  ُتف ٓ  َر َلَعلَُّكمٓ  َخيٓ  ٱل 

                                                           
1 Kemenag RI, Fiqh Wakaf, (Jakarta: Departemen Agama, 2006), 1-3 
2Ibid, hal.11-12 
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77. Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, 

sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat 

kemenangan.. 
 

Qs. al-Baqarrah ayat 261 : 

 َع َسَناِبَل ِفي ُكل  ٓ  َسب ٓ  َبَتتٓ  ٍة َأنِفي َسِبيِل ٱللَِّه َكَمَثِل َحبَّ ٓ  وََٰلُهمٓ  مََّثُل ٱلَِّذيَن ُينِفُقوَن َأم

ٓ  مِّْاَئُة َحبَّة ٓ  ُبَلةٓ  ُسن   ِسٌع َعِليٌم وََٰوٱللَُّه  ٓ  ء  ٓ  َوٱللَُّه ُيضَِٰعُف ِلَمن َيَشا ٓ 

261. Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah [166] adalah serupa dengan 

sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir 

seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia 

kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. 
b. Al-Hadith 3 

نه ارضًا ابن عمررضي اهلل عنه قال :اصا ب عمر رضي اهلل ع وعن
رسو ل اهلل : اين  فيها, فقا ل : يا خبرًب فأ يت النيب ص.م. يستأ مريه

قال : ان اصبت ارضًا خبري مل اصب مااًل قط هو انفس عندي منه,
اليباع  شأت حبست اصلها وتصدقت هبا قال فتصدق هبا عمر : انه

يف القر يب, اصلهاو واليورث, وال يوهب, فتصدق هبا يف الفقراء, و
جتاح علي  ف, الويف الرقاب, ويف سبيل اهلل, وابن السبيل, والضي

مول مااًل .من وليها ان يأكل منها با املعروف ويطعم صد يقًا مت  
 ) متفق عليه واللفظ ملسلم. (

“Diriwayatkan dari Ibn ‘Umar ra, bahwa ‘Umar Ibn Khattab 

memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW, 

seraya berkata, “Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah yang belum 

pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah 

                                                           
3 Ibn Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul Maram (Koleksi Hadist-Hadist Hukum), hal. 

366 
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tersebut, maka apa yang engkauperintahkan (kepadaku) 

mengenainya?”. Nabi SAW menjawab, ”Jika mau, kamu tahan pokoknya 

dan kamu sedekahkan (hasilnya)”. Ibn ‘Umar berkata, “Maka ‘Umar 

menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu 

tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, yaitu kepada orang-

orang fakir, kerabat, riqab (hamba sahaya), sabilillah, tamu dan ibn 

sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengelola untukmemakan dari 

(hasil) tanah itu secara ma’ruf(wajar) atau memberi makan seorang 

teman, dengantanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.” (H.R. 

Bukhari dan Muslim. Dilafadh menurut Muslim). 

Rasulullah Saw pernah bersabda : 

ناه وعن ال تزول قدما عبد حىت يسأل عن أربع: عن عمره فيم أف
وعن جسمه  علمه ما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه

 فيم أباله
“Tidak akan berpindah, dua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi 

Robbnya, sampai dia ditanya tetang 4 perkara, diamana dia dapatkan 

hartanya dan dimana dia habiskan”. (Hadith Shahih Riwayat Tirmidzi 

Dari Abi Barzah, Lihat Shohih Jami’ Ash Shoghiir No.7300).  

3. Unsur-unsur Wakaf 

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf 

menyebutkan unsur wakaf ada enam unsur wakaf, yaitu 4: 

a. Wakif (orang yang berwakaf) 

b. Naẓir (pengelola wakaf) 

c. Mauquf (harta yang diwakafkan) 

d. Ikrar wakaf  

e. Jangka waktu tertentu.  

                                                           
4 Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf  
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B. Ke-Naẓiran  

1. Pengertian Naẓir 

Dalam wakaf, wakaf membutuhkan orang atau lembaga  yang 

mengatur, menjaga, melakukan ekploitasi dengan cara yang disyariatkan, 

dan menginfakan wakaf sesuai dengan yang dikehendaki oleh wakif kepada 

yang berhak, hal ini Naẓir dibutuhkan dalam pengelolaan wakaf.5 Menurut 

bahasa Naẓir merupakan isim fa’il dari kata nadzara yang berarti penjaga, 

pemelihara, dan pengawasan. Secara istilah Naẓir diartikan sebagai 

sekelompok orang atau badan hukum  yang diserahi tugas oleh wakif untuk 

mengelola harta benda wakaf.6  Menurut istilah fiqh yang dimaksud dengan 

Naẓir adalah orang yang diserahi kekuasaan, kewajiban, dan amanat untuk 

mengurus dan memelihara harta benda wakaf. Istilah lain menerangkan 

bahwa Naẓir adalah orang yang dipercaya untuk mengelola wakaf dan 

menjadi wakil dari orang-orang yang berhak atas wakaf atau manfaatnya, 

dan bukan pemilik wakaf itu sendiri.7 

 Dalam literatur fikih, pengelola wakaf disebut dengan Naẓir yang 

berarti pemilihara, manajer, administrator, atau juga disebut dengan 

mutawalli  yang berarti pengelola.8 Dalam dunia perwakafan Naẓir menjadi 

peran utama dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf 

                                                           
5Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar, Dkk,.Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam 

Pandangan 4 Madzhab, Cet.Ke-2, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 463. 
6 Ahmad Sudirman Abbas, Profil Wakaf Naẓir Dan Pengelolaan Wakaf Tanah Pesantren, 

Cet.Ke-1, (Bogor: Anugrah Berkah Santosa, 2017), 7. 
7Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, Cet.Ke-2, (Jakarta: Khalifa, 2008), 174.  
8 Rozlinda, Manajemen Wakaf Produktif, Cet.Ke-1, (Depok: PT.Rajagrafindo Persada, 

2015), 40. 
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yang mana kunci keberhasilan pengembangan wakaf tergantung kepada 

keprofesionalan seorang Naẓir sesuai dengan yang dikehendaki oleh 

wakif.9 Di sebagian Negara Islam memasukan urusan Naẓir dibawah 

kementerian wakaf yang bertugas mengurusi keadaan adminitrasi, dan 

eksploitasi wakaf, serta mendayagunakan hasil dari wakaf tersebut untuk 

sesuatu yang telah di tetapkan. Sedangkan menurut Imam Hanafiyah 

berpendapat bahwa, urusan Naẓir diserahkan kepada hakim syar’i (hakim 

disini adalah presiden/atau kepala pemerintahan) karena berhubungan 

dengan hak orang yang diserahi harta wakaf dan hak orang yang 

menggantikan setelahnya.10 

Menurut Pasal 1 ayat (4) UU No.41 Tahun 2004 bab ketentuan 

umum, menjelaskan bahwa Naẓir adalah pihak yang menerima harta benda 

wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan 

peruntukannya.11  Naẓir wakaf berwenang melaksanakan tindakan yang 

mendatangkan kebaikan bagi wakaf yang bersangkutan dengan selalu 

memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh wakif.12 

2. Jenis-jenis dan Kriteria Naẓir Wakaf 

a. Jenis-jenis Naẓir  

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang  

pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 

                                                           
9 Ibid,. Hal, 39. 
10 Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar, Dkk,.Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam 

Pandangan 4 Madzhab,. Hal, 463-467. 
11 Pasal 1 ayat (4) UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf  
12 Siah Khosyi’ah, Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di 

Indonesia,. Hal, 146. 
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menegaskan bahwa Naẓir terbagi menjadi tiga jenis : Naẓir 

Perorangan,  Naẓir Organisasi, Dan Naẓir Badan Hukum.13 

1) Naẓir Perseorangan  

Naẓir perseorangan merupakan suatu kelompok orang yang 

terdiri dari paling sedikit tiga orang. Ia disyartakan: 

a) Warga Negara Indonesia 

b) Beragama Islam 

c) Dewasa 

d) Amanah  

e) Mampu secara jasmani dan rohani 

f) Tidak terhalang untuk berbuat hukum 

Untuk Naẓir perseorangan, berdasarkan peraturan wakaf 

ditunjuk oleh wakif, ia wajib didaftarkan pada Menteri dan Badan 

Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama setempat. Yang 

kemudian salah seorang Naẓir perseorangan tersebut hanya 

bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.14 

2) Naẓir Organisasi 

Naẓir organisasi merupakan, organisasi yang bergerak di 

bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam. 

Ia harus disyaratkan :15 

                                                           
13Rozlinda, Manajemen Wakaf Produktif,. Hal, 42. 
14Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksana Undang-Undang Wakaf 

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 
15 Rozlinda, Manajemen Wakaf Produktif,. Hal. 43 
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a) harus memenuhi persyaratan sebagai Naẓir perseorangan 

b) pengurus organisasi harus berdomisili di Kabupaten/Kota 

letak harta benda wakaf.  

c) memiliki :16 

(1) bukti salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran 

dasar 

(2) daftar kepungurusan 

(3) anggaran dasar rumah tangga  

(4) progam kerja dalam pengembangan wakaf 

(5) daftar kekayaan yang berasal dari hasil wakaf. 

(6) Bersedia untuk di audit. 

Sama halnya dengan Naẓir perseorangan, bahwa Naẓir 

organisasi pun wajib didaftarkan pada menteri dan Badan Wakaf 

Indonesia melalui Kantor Urusan Agama setempat yang dilakukan 

sebelum penandatanganan Akta Ikrar Wakaf. 

3) Naẓir Badan Hukum 

Dalam Pasal 10 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan 

bahwa badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c 

Kompilasi Hukum Islam hanya dapat menjadi Naẓir badan hukum 

apabila memenuhi persyaratan :17 

                                                           
16 Ibid,.Hal. 43 
17  Pasal 10 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam  
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a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi 

persyaratan Naẓir perseorangan sebagaiman dimaksud dalam 

Pasal 10 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, 

b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan 

peratutran perundang-undangan yang berlaku, 

c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, 

pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagaman Islam.  

Naẓir badan hukum juga diatur dalam Peraturan Pemerintah 

RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksana Pasal 11 Undang-

Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Yang meyebutkan 

bahwa :18 

a) Naẓir badan hukum wajib didaftarkan pada menteri dan Badan 

Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama setempat, 

b) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat 

sebagaimana dimaksud ayat (1), pendaftaran Naẓir dilakukan 

melalui kantor Departemena Agama, atau perwakilan BWI di 

provinsi atau kota setempat. 

c) Naẓir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 

persyaratan : 

                                                           
18 Lihat Pasal 11 Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksana Undang-

Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf . 
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(1) Badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang 

keagamaan sosial , pendidikan, dan kemasyarakatan. 

(2) Pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan 

Naẓir Perseorangan. 

(3) Salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di 

kabupaten atau kota benda wakaf berada. 

(4) Memiliki :19 

(a) Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggran 

dasar hukum yang telah disahkan oleh instansi 

berwewenang. 

(b) Daftar susunan pengurus 

(c) Anggaran dasar rumah tangga 

(d) Progam kerja pengembangan harta benda wakaf 

(e) Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta 

wakaf atau yang merupakan kekayaan Naẓir badan 

hukum sendiri 

(f) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit. 

d) Persyaratan sebagaiman dimaksud pada ayat (3) huruf d 

dilampirkan pada permohonan pendaftaran Naẓir badan 

hukum sebgaiamana yang dimaksud pada ayat (1). 

4) Kriteria Naẓir Wakaf 20 

                                                           
19 Lihat Pasal 11 Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksana Undang-

Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf   
20 Rozlinda, Manajemen Wakaf Produktif,. Hal.41 
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Dalam pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi 

dilakukan secara teru menerus untuk mencari alternatif solusi yang 

dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih 

cepat. Salah satu alternatif solusinya adalah mobilisasi dan 

optimalisasi peran wakaf secara efektif. Oleh karenanya, secara 

pasti dibutuhkan peran Naẓir wakaf yang amanah dan profesioanal 

dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pengalokasian harta benda 

wakaf. 

Dengan demikian untuk melaksanakan tugas sebagai 

pengelola harta wakaf dengan baik dan professional, Naẓir 

haruslah orang yang memenuhi kriteria dan syarat sebagai Naẓir, 

baik secara fikih maupun Undang-Undang. Adapun kriteria Naẓir 

yaitu :21 

a) Adil, dalam hal ini adil adalah melaksanakan perintah agama 

dan menjauhi larangannya. Kriteria ini merupakan persyaratan 

yang diajukan mayoritas ulama selain Hanabilah 

b) Memiliki keahlian, yaitu kemampuan personality, yaitu baligh 

dan berakal serta memiliki kemampuan untuk memelihara dan 

mengelola harta wakaf. Para ulama tidak mensyaratkan laki-

laki untuk menjadi seorang nazir wakaf karena di massa Umar 

Ibn Khatab pernah berwasiat kepada Hafsah untuk memelihara 

harta wakafnya. 

                                                           
21 Ibid, Hal. 41-42 
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c) Islam, namun dalam kriteria ini di kalngan hanafiah tidak 

mensyaratkan Islam bagi Naẓir. 

Persyaratan Naẓir secara fikih merupakan dasar bagi 

pemikiran perundang-undangan wakaf kontemporer. Naẓir 

diposisikan pada tempat yang penting bagi perkembangan harta 

benda wakaf, inovasi perkembangan wakaf juga bergantung pada 

kreatifitas Naẓir. Karena itu undang-undang wakaf memberi 

kriteria lebih ketat terhadap Naẓir. Dia bukan hanya asal tokoh 

masyarakat, sesepuh desa, kyai, atau ulama melainkan juga harus 

berkemampuan manajerial. 22 

Dalam ungkapan Eri Sudewo, CEO dari Dompet Dhuafa 

Republika, memberikan syarat  ataupun criteria khusus untuk 

menjadi Naẓir, minimal harus memenuhi beberapa hal, yaitu:23 

(1) Syarat Formal  

(a) Paham terhadap hukum wakaf dan zakat, infak, dan 

sedekah (ZIS) ditinjau syariat dan perundang-undangan 

Republik Indonesia. 

(b) Jujur, amanah, adil, dan ihsan sehingga dapat dipercaya 

dalam proses pengelolaan dan pentasarufan pada sasaran 

wakaf. 

(c) Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha. 

                                                           
22 Rozlinda, Manajemen Wakaf Produktif,. Hal. 42 
23Ulya Kencana, Hukum Wakaf Indonesia “Sejarah, Landasan Hukum Dan Perbandingan 

Antara Hukum Barat, Adat, Dan Islam”, (Malang: Setara Press, 2017), 107   
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(d) Pilihan, sungguh-sungguh, dan suka tantangan. 

(e) Punya kecerdasan baik emosional maupun spiritual. 

(2) Syarat Manajemen  

(a) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam 

leadership (kepemimpinan). 

(b) Visioner  

(c) Mempunyai kecerdadan yang baik secara intelektual sosial 

dan pemberdayaan. 

(d) Professional dalam bidang pengelolaan harta  

(3) Syarat Bisnis  

(a) Mempunyai keinginan 

(b) Mempunyai keinginan dan atau siap dimagangkan 

(c) Mempunyai ketajaman meliputi peluang usaha 

sebagaimana layaknya entrepreneur.24 

  

                                                           
24Entrepreneur: Pengusaha/Pebisnis. 
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3. Dasar Hukum Naẓir 

Meskipun Naẓir adalah salah satu unsur dari perwakafan, namun  al-

Quran tidak menyebutkan secara khusus mengenai Naẓir, bahkan wakaf 

sendiri tidak diatur secara terperinci di dalam al-Quran. Tetapi ada 

beberapa ayat al-Quran yang memerintahkan berbuat kebaikan kepada 

umat/masyarakat. Ayat-ayat ini dipandang oleh para ahli hukum bisa 

dijadikan landasan atau dasar hukum Naẓir wakaf. Ayat-ayat al-Quran 

tersebut antara lain, surat al-Baqarrah ayat 267 dan surat al-Imran ayat 92. 

Bunyi ayat tersebut ialah : 

al-Baqarrah ayat 267 :25 

  

  ٓ  ضِ ٓ  َأرٓ  ٱل مِّنَ  َلُكم َنآ  َرجٓ  َأخ ٓ  ِممَّاوَ  ٓ  ُتمٓ  َكَسب َما َطيِّبََِٰت ِمن َأنِفُقواْ  ْآ  َءاَمُنو ٱلَِّذيَن َأيَُّهآ  يَٰ
  ٱللَّهَ  َأنَّ  اْ ٓ  َلُموٓ  َوٱع ٓ  ِفيِه ِمُضواْ ٓ  ُتغ َأن ٓ  اِإلَّ ََاِخِذيهِ ٓ  بِ  ُتمٓ  َوَلس ُتنِفُقوَن ُهٓ  ِمن َخِبيَثٓ  َوَلا َتَيمَُّموْا ٱل

 َغِنيٌّ َحِميٌد 
Artinya:  

“ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian 

dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami 

keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang 

buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri 

tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata 

terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha 

Terpuji.” 

 

al-Imran ayat 92 :26 

  ٓ  َعِليم ۦِبِه ٱللَّهَ  َفِإنَّ  ٓ  ءٓ  َشي ِمن ُتنِفُقواْ  َوَما ٓ  ُتِحبُّونَ  ِممَّا ُتنِفُقواْ  َحتَّىَٰ ِبرَّ ٓ  َلن َتَناُلوْا ٱل

                                                           
25 Departemen Agama RI, al-Quran Dan Terjemahannya, (Semarang: Toha Putra, 1994), 

67. 
26 Ibid, Hal, 91 
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Artinya : 

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), 

sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa 

saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” 

 

 Dari kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan 

hambanya untuk melakukan kebaikan dalam setiap usahanya demi 

kemaslahatan umat, hal ini dapat ditafsirkan kepada Naẓir atas usahanya 

atau tindakan dalam mengelola wakaf merupakan  atas dasar jihad dijalan 

Allah. 

Keberadaan Naẓir juga di atur di Kompilasi Hukum Islam Pasal 9 

yang berisi tentang jenis-jenis Naẓir, kemudian diperlukannya Naẓir juga 

diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PP No. 28 Tahun 1997 tentang hak dan 

kewajiban  Naẓir yang juga merujuk pada sejarah hukum Islam. 

4. Tugas Pokok Dan Fungsi Naẓir   

Sebagai peran utama dalam pengelolaan dan pengembangan harta 

benda wakaf, Naẓir memiliki tugas pokok atau kewajiban yang harus 

dilakukan selama menjabat seorang Naẓir yang termuat dalam Pasal 42 

dan Pasal 43 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang 

terdapat pada bab V yang berbunyi : 

Pasal 42, menyebutkan bahwa seorang Naẓir memiliki kewajiban, yaitu : 

“Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan 

prinsip-prinsip Shariah” 

Pasal 43  menjelaskan bahwa seorang Naẓir harus mengelola dan 

mengembangkan wakaf sesuai Pasal 43 yang berbunyi : 
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a. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Naẓir 

sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 42 harus dilaksanakan dengan 

prinsip Shariah. 

b. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara produktif. 

c. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang 

dimaksud dalam ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakanlah 

lembaga penjamin Shariah.  

Tugas dan kewajiban seorang Naẓir dalam pengelolaan wakaf 

juga diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang 

Wakaf  dan Pasal  220 Kompilasi Hukum Islam, yaitu : 

Pasal 11 Undang-Undang  No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 27 

menyebutkan bahwa seorang Naẓir memiliki tugas, yaitu : 

a. Melakukan kegiatan pengadministrasian harta benda wakaf yang 

dikelola kepada Kantor Urusan Agama yang diteruskan kepada 

Badan Wakaf Indonesia, hal ini wajib dilakukan oleh setiap Naẓir 

wakaf dalam melaksankan tugas dan fungsinya. 

b. Seorang Naẓir  wakaf juga harus mengelola dan mengembangkan 

harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan 

peruntukkannya, hal ini dilakukan Naẓir wakaf dengan tujuan agar 

                                                           
27 Lihat Pasal 11 Undang-Undang  No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf  
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wakaf benar-benar berfungsi sesuai dengan yang diinginkan oleh 

pewakif dan terus mengalir pahala bagi wakif. 

c. Naẓir wakaf juga memiliki tugas berupas Mengawasi dan 

melindungi harta benda wakaf, hal ini memang sangat perlu agar 

wakaf yang dikelola oleh setiap Naẓir wakaf tidak terjadi sengketa 

wakaf. Kata melindungi dan mengawasi harta benda wakaf tersebut 

bias dengan melakukan kegiatan pengadministrasian harta benda 

wakaf secara penuh dan menyeluruh. 

d. Naẓir  wakaf juga harus melaporkan pelaksanaan tugas kepada 

Badan Wakaf Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

seberapa jauh perkembangan serta maksimalnya Naẓir wakaf dalam 

menjadi penanggung jawab utama dari wakaf yang dikelola tersebut. 

Kemudian pada Pasal 220 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan 

bahwa seorang Naẓir memiliki kewajiban, yaitu :28 

(1) Naẓir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas 

kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai 

dengan tujuan menurut kententuan-kententuan yang diatur oleh 

Menteri Agama 

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

yang menjadi tanggung jawabnnya sebagaimana dimaksud dalam 

                                                           
28 Lihat Pasal 220 Kompilasi Hukum Islam 
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ayat (1) kepada kepala Kantor Urusan Agama setempat dengan 

tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat 

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

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama. 
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BAB III 

GAMBARAN EKSISTENSI DAN TUGAS NAẒIR WAKAF    

MUSHOLA BAHRUL HIKAM DESA JOSARI KECAMATAN JETIS 

KABUPATEN PONOROGO 

A. Gambaran Umum Mushola Bahrul Hikam  

Pada tahun 2018 silam, atas nama keluarga Bapak Haysim Askandar, Almh. 

Ibu Marsinah, dan Alm.Bapak Usman, mewakafkan sebidang tanah lapang, 

yang tanah tersebut hasil dari pembagian waris oleh orang tua mereka dahulu 

sebelum meninggal. Kemudian pada tahun 2018 juga Bapak Askandar juga 

selaku wakif dan Naẓir saat ini melakukan ikrar wakaf dihadapan Pejabat 

Pembuat Akta Ikrar Wakaf dengan di ikuti oleh saksi dari pihak keluarga juga, 

yang mana dalam surat pernyataan wakaf  menggunakan nama Ibu Hj.Mirah 

selaku sanak keluarga dari almarhum orang tua bapak Hasyim Askandar, namun 

sejak wakaf tersebut diikrarkan di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo hingga saat ini belum jelas proses 

sertifikasi tanah wakaf tersebut. 

“Wakaf ini di wakafkan atas nama keluarga, tanah wakaf ini hasil dari 

pembagian waris dari orang tua saya sebelum meninggal dulu. Dengan 

hasil musyawarah keluarga maka saya atas nama keluarga saya dan 

kedua kakak saya ingin mewakafkan tanah ini”1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 H. Hasyim Askandar, Hasil Wawancara,  Ponorogo, 10 Desember 2019. 
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Gambar  3.1. Surat Bukti Pernyataan Wakaf 
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Kemudian pada tahun 2018 setelah dilakukan ikrar wakaf. Naẓir dan 

bersama keluarga dari almarhum wakif serta masyarakat sekitar, melakukan 

musyawarah untuk membahas pendirian sebuah bangunan peribadatan berupa 

mushola yang saat ini bernama Mushola Bahrul Hikam tersebut. Yang 

kemudian pada tahun 2019 lalu dengan seizin Allah Swt Naẓir mulai 

membangun sebuah pondok pesantren yang bernama Bahrul Hikam,  yang  

hingga saat ini masih dalam proses pembangunan.  Dari sejak diwakafkan 

tanah tersebut hingga saat ini untuk yang menjadi Naẓir tetap perseorangan 

yaitu Bapak Hasyim Askandar itu sendiri yang tidak lain beliau juga menjadi 

Ta’mir Mushola Bahrul Hikam tersebut. 
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GAMBAR 3.2. Kondisi Depan Mushola Bahrul Hikam  
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GAMBAR 3.3. Kondisi Samping Kiri Mushola Bahrul Hikam 
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GAMBAR 3.4. Kondisi Samping Kanan Mushola Bahrul Hikam 
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B. Eksistensi Dan Tugas Naẓir Mushola Bahrul Hikam Desa Josari 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo 

Eksistensi merupakan suatu proses yang dapat dikatakan dinamis, suatu, 

menjadi, atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yaitu 

exsistere yang artinya keluar, melampaui, atau mengatasi. Sedangkan menurut 

Nadia Juli Indrani, eksistensi bisa dikenal juga dengan sebagai suatu 

keberadaan, dimana maksud dari keberadaan adalah adanya suatu pengaruh atas 

keberadaan tidaknya seseorang atau benda. 

Dalam hal ini eksistensi atau keberadaan dikaitkan dengan keberadaan 

Naẓir wakaf dari Mushola Bahrul Hikam Desa Josari Kecamatan Jetis 

Kabupaten Ponorogo. Yang mana bahwa eksistensi dari Naẓir wakaf memang 

sangat diperlukan, akan tetapi Naẓir dari wakaf Mushola Bahrul Hikam ini 

tidak paham terhadap eksistensinya, yang mana Naẓir tersebut tidak 

menjalakan tugasnya sesuai Pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf yang telah ditetapkan, yaitu tidak memproses administrasi 

wakaf berupa sertifikasi tanah wakaf dan pendokumenan wakaf. Hal ini 

menjadi suatu problematika sendiri bagi wakaf yang dikelolanya, yang mana 

ketika seorang Naẓir wakaf tidak paham atas keberadaannya sendiri dapat 

mengurangi kemaksilannya dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsi sebagai 

seorang Naẓir wakaf. Dapat kita pahami juga bahwa optimalnya sebuah wakaf 

sangat tergantung terhadap keberadaan Naẓir dalam mengelola harat benda 
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wakaf, dan apabila Naẓir tidak paham terhadap eksistensinya sendiri maka hal 

ini dapat berpengaruh buruk bagi wakaf yang dikelola oleh Naẓir wakaf. 

Dari paparan deskripsi data dari keberadaan Naẓir wakaf dari Mushola 

Bahrul Hikam Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo tersebut, 

maka selanjutnya peneliti ingin mengetahui tentang bagaimana keabsahan dan 

tugas Naẓir wakaf dari Bahrul Hikam Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo : 

1. Keabsahan Naẓir Wakaf Mushola Bahrul Hikam Desa Josari 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo   

Keabsahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat 

dijelaskan dengan makna mengesahkan, pengesahan, kelayakan terhadap 

suatu hal. Menurut kamus hukum keabsahan merupakan sesuastu yang telah 

pasti.  

Dalam hal ini keabsahan dikaitkan dengan Naẓir wakaf dari 

Mushola Bahrul Hikam Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo 

terhadap tugasnya dalam menjadi Naẓir dari suatu tanah wakaf. Yang mana 

keabasahan atau kelayakan Naẓir terhadap tugasnya sangat diperlukan, 

karena apabila keabsahan Naẓir telah terpenuhi maka Naẓir bisa 

dikategorikan layak secara hukum formalnya dalam mengelola harta benda 

wakaf.  Dari 5 tanah wakaf di Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo, keabsahan Naẓir dalam menjadi seorang Naẓir sudah memenuhi 

syarat secara formal dan sudah dikategorikan baik dalam mengelola harta 

benda wakaf, namun dari 5 tanah wakaf di Desa Josari Kecamatan Jetis 
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Kabupaten Ponorogo hanya 4 Naẓir yang memiliki bukti surat keterangan 

Naẓir . Dalam Pasal 10 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 

menyebutkan bahwa syarat untuk menjadi Naẓir perseorangan adalah : 

a. Warga Negara indonesia 

b.  Islam  

c. Dewasa 

d. Amanah  

e. Mampu secara jasmani dan rohani 

f. Tidak terhalang hukum  

Dalam hal ini Naẓir yang berada di Desa Josari Kecamatan Jetis 

Kabupaten Ponorogo telah memenuhi syarat sesuai Pasal 10 Undang-

Undang  No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang kemudian para Naẓir 

wakaf yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang 

tersebut disahkan dan dilantik oleh PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar 

Wakaf) di Kecamatan setempat. Namun hanya 4 Naẓir wakaf di Desa Josari 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo yang memiliki bukti surat keterangan 

atas bukti ke-Naẓirannya, serta dari 5 Naẓir wakaf yang ada di Desa Josari 

hanya 4 Naẓir yang telah menjadikan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang 

Wakaf sebagai dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi Naẓir. Naẓir 

Mushola Bahrul Hikam inilah yang yang tidak memiliki bukti surat 

keterangan atas ke-Naẓirannya, serta tidak menjadikan UU No. 41 Tahun 

2004 Tentang Wakaf sebagai dasar dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya. 
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“Sebenarnya Naẓir di Desa Josari ini dipilih atas dasar pandangan 

masyarakat sebagai tokoh agama, sehingga masyarakat 

berpandangan bahwa tokoh agama mampu mengelola tanah wakaf, 

tapi pada nyatanya Naẓir di Desa Josari disini masih menggunakan 

pengelolaan secara tradisional dan hanya secara Shariah”1 

 

Dalam hal ini Naẓir harus paham terhadap keabsahannya tersebut dalam 

menjadi pengelolaan, pengembangan, dan penanggung jawab utama dari 

segala hal yang berkenaan dengan harta benda wakaf yang dikelolanya 

tersebut secara professional, agar wakaf yang dikelola lebih aman dan lebih 

produktif. 

“Menurut saya sudah baik dalam pengelolaan wakafnya. Melihat 

perkembangan yang dilakukan pak askandar dalam merenovasi 

mushola menjadi lebih bagus, meskipun pak askandar belum 

memproses sertifikasi tanahnya masyarakat sekitar selaku jama’ah 

Mushola tidak pernah mempermasalahkan hal itu”2 

 

 Dalam hal pengelolaannya Naẓir dari Mushola Bahrul Hikam Desa 

Josari Kecamatam Jetis Kabupaten Ponorogo merupakan Naẓir 

perseorangan, yang mana Naẓir perseorangan merupakan pengelola tunggal 

atau penerima harta benda wakaf dari seorang wakif. Dalam hal ini Bapak 

Hasyim Askandar merupakan pelaksana atau pengelola tunggal serta 

penanggung jawab utama dari segala hal yang bersangkutan dengan harta 

benda wakaf yang dikelola tersebut. 

“Sejak pertama wakaf ini diikrarkan oleh wakif hingga saat ini saya 

sebagai penanggung jawab utama atas segala hal tentang tanah wakaf 

ini, dan tidak ada struktural kusus dalam wakaf ini, tapi masyarakat 

sekitar mushola sini turut membantu juga atas pengelolaan dan 

penjagaannya”3 

                                                           
1 Joko Mujiono, Hasil Wawancara, Ponorogo, 12 Desember 2019.  
2 Adib Wiyono , Hasil Wawancara,  Ponorogo, 13 Desember 2019.  
3 H. Hasyim Askandar, Hasil Wawancara, Ponorogo, 13 Januari 2020.  
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2. Tugas  Naẓir Dalam Menyelesaikan Administrasi Sertifikasi Wakaf Di 

Mushola Bahrul Hikam Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo   

Telah menjadi kesapakatan para ulama bahwa Naẓir sebagai kunci 

utama dalam pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan harta benda 

wakaf haruslah professional, keprofesionalan Naẓir ini sangatlah penting 

dalam mengelola harta benda wakaf agar dapat produktif dan benar-benar 

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar khususnya.  

“Terkadang Naẓir hanya dianggap sebagai formalitas bagi wakaf 

saja, hasilnya juga Naẓir belum paham secara luas bagaiamana 

fungsi Naẓir yang seharusnya karena dahulu pemilihan Naẓir hanya 

sesuai pandangan masyrakat sekitar lingkungan harta benda wakaf”4 

 

Dalam tugas dan fungsinya Naẓir harus melakukan serangkaian 

banyak hal sesuai dengan Undang-undang yang mengatur tentang tugas 

pokok dan fungsi Naẓir dalam pengelolaan harta benda wakaf. Dalam Pasal 

11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf  juga telah 

dijelaskan bahwa seorang Naẓir memiliki tugas dan fungsi terhadap tanah 

wakaf yang dikelola yang berupa : 

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf  

b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan 

tujuan, fungsi, dan perutukannya. 

c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. 

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepadan Badan Wakaf Indonesia. 

                                                           
4 Suprayitno, Hasil Wawancara, Ponorogo, 12 Desember 2019. 
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 Dalam prakteknya Naẓir dari tanah wakaf yang diatasnya di dirikan 

sebuah mushola yang bernama Mushola Bahrul Hikam ini tidak benar-benar 

menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang Naẓir. Pasalnya bahwa 

Naẓir ini tidak benar-benar menyelesaikan administrasi harta benda wakaf, 

administrasi wakaf ini diartikan menjadi lebih luas yang memiliki arti ikrar 

wakaf, registrasi pendaftaran tanah wakaf, dan pendokumenan wakaf. Di 

dalam kontek penyelesaian Administrasi wakaf ini yang didalamnya 

mengandung arti ikrar wakaf , pensertifikatan tanah, dan  pendokumenan 

wakaf, Naẓir tersebut tidak menyelesaikan registrasi pendaftaran tanah 

wakaf ke Badan Pertanahan Nasional hal inilah terlihat bahwa tugas dan 

fungsi seorang Naẓir dari tanah wakaf Mushola Bahrul Hikam Desa Josari 

Kecamatam Jetis Kabupaten Ponorogo tidak berjalan maksimal dan tidak 

sesuai dengan regulasi peraturan undang-undang yang mengatur. Pasalnya 

bahwa tugas Naẓir dari Mushola Bahrul Hikam hanya sebatas penyelesaian 

di tahap kepengurusan ikrar wakaf saja . 

“Bagi keluarga wakif tidak masalah tidak sertifikasi wakaf, malah 

yang ditakutkan nanti malah tidak menjadi lilahi ta’ala karena 

tidak percaya atas amanah yang diberikan ini”5 

 

Keadaan Naẓir dari tanah wakaf Mushola Bahrul Hikam ini yang 

hanya paham atas pengelolaan dan tugasnya secara tradisional serta hanya 

secara Shariah saja, hal ini menjadi sebuah problematika tersendiri, padahal 

Naẓir juga harus paham terhadap Undang-Undang No.41 Tahun 2004 

                                                           
5 H. Hasyim Askandar, Hasil Wawancara, Ponorogo, 13 Desember 2019. 
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Tentang Wakaf yang di dalamnya mengatur tentang tugas dan fungsi Naẓir 

harta benda yang dikelolanya tersebut. 

“Karena sejauh ini memang belum ada pelatihan kusus terhadap 

Naẓir bagaiamana cara-cara menjadi Naẓir yang sesuai dengan tugas 

dan fungsi yang benar sesuai dengan hukum Negara yang berlaku, 

karena dari pihak desa memang belum mengkonsep tentang 

pelatihan tersebut”6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
6 Joko Mujiono, Hasil Wawancara,  Ponorogo,  12 Desember 2019.  
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BAB IV 

ANALISIS UNDANG-UNDANG WAKAF NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG 

WAKAF TERHADAP KEABSAHAN DAN TUGAS NAẒIR WAKAF 

MUSHOLA BAHRUL HIKAM  DI DESA JOSARI KECAMATAN JETIS  

KABUPATEN PONOROGO 

A. Analisis Keabsahan Naẓir Wakaf Mushola Bahrul Hikam Desa Josari 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. 

Mewakafkan harta milik pribadi merupakan sebuah amal jariyah yang 

pahalanya tidak pernah terputus, wakaf sendiri meemiliki definisi sebagai 

menahan atau berhentinya harta untuk kembali dikelola Naẓir dan dirasakn 

manfaatnya. Harta benda wakaf dikelola, dikembangakan, di pelihara, dan 

dilaporkan oleh seorang Naẓir. Naẓir merupakan kunci utama dalam 

pemeliharaan harta benda wakaf, seorang Naẓir haruslah memiliki 

keprofesionalan serta keabsahan secara hukum normatif dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya yang sesuai denga regulasi Undang-undang yang 

mengatur, agar wakaf yang dikelola oleh Naẓir dapat menjadi produktif. Naẓir 

yang tidak benar-benar professional dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

dapat berakibat negatif terhadap wakaf yang dikelola serta terhadap tujuan 

keperuntukan wakaf yang dulu diinginkan oleh pewakif.  

Dalam prakteknya Naẓir dari tanah wakaf Mushola Bahrul Hikam di Desa 

Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo tidak menjadikan Undang-

Undang yang mengatur keberadaan Naẓir dan tugas pokok beserta fungsinya 

sebagai dasar hukum secara normatif, yang mana Naẓir tetap menggunakan 
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metode pemeliharaan secara tradisional dan sepahaman dari Naẓir tersebut. 

Jelas, dalam hal ini Naẓir tidak professional dalam mengemban amanahnya 

sebagai Naẓir serta tidak menjalankan fungsinya sebagai Naẓir tersebut . 

Meski sudah dikatakan sah dan layak menjadi Naẓir perseorangan karena 

telah dilantik dihadapan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis 

Kabupaten Ponorogo yang dibuktikan dengan bukti ikrar wakaf yang 

didalamnya mencantumkan nama Naẓir tersebut, namun keabsahannya 

menjadi Naẓir dan tugasnya terhadap Naẓir wakaf ini masih harus diperjelas 

kembali, pasalnya bahwa Naẓir tersebut tidak benar-benar paham atas 

keabsahannya sendiri sebagai Naẓir Wakaf yang menjadi kunci utama dalam 

pengelolaan harta benda wakaf serta tidak menjalankan tugas-tugasnya dengan 

baik. 

Karena itu peneliti ingin menganalisis keabsahan Naẓir melalui tinjauan 

Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 

Undang-Undang merupakan regulasi atau rangkaian peraturan yang dibuat 

oleh pemerintah dalam mengatur, membatasi warga negaranya dalam bertindak 

dan berperilaku,  hingga pemberian sanksi kepada para pelaku pelanggarnya, 

undang-undang juga diistilahkan sebagai peraturan perundang-undangan yang 

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama 

Presiden.1 

                                                           
1 Lihat Pasal 1 ayat (3) UU No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan. 
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Keabasahan merupakan suatau kelayakan, sifat yang sah, pengesahan 

terhadap suatu hal bahwa hal tersebut memang sah dan layak..2  Seseorang yang 

ingin menjadi Naẓir harus memenuhi syarat-syarat sesuai Pasal 10 Undang-

Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan syarat-syarat menjadi 

seorang Naẓir, yaitu :3 

1. WNI 

2. Islam 

3. Amanah  

4. Dewasa 

5. Mampu secara jasmani dan rohani 

6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum  

Dalam hal ini keabsahan dikaitkan dengan  keberadaan Naẓir wakaf di 

Mushola Bahrul Hikam Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. 

Keabsahan serorang Naẓir sebagai poin penting dalam dunia wakaf menjadi 

perhatian sendiri bagi masyarakat pada umumnya, karena melihat bahwa 

memang Naẓir-lah yang secara penuh bertanggung jawab terhadap keseluruhan 

hak kebendaan dan apapun yang terjadi terhadap harta benda wakaf. Namun 

tidak sedikit juga Naẓir yang belum paham secara luas terhadap regualasi 

peraturan perundang-undangan tentang  hukum wakaf dan tugas-tugasnya , 

salah satunya juga seperti Naẓir wakaf dari Mushola Bahrul Hikam Desa Josari 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.  Naẓir dari Mushola Bahrul Hikam 

                                                           
2 Wikipedia Kamus Besar Bahasa Indonesia 
3 Lihat Pasal 10 UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf   
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Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo telah absah menjadi Naẓir 

perseorangan, yang mana telah dilantik secara resmi oleh kepala KUA 

Kecamatan Jetis dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf kecamatan setempat. 

Namun, meski secara Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 

Naẓir ini telah memenuhi syarat formal dan telah sah dilantik dihadapan kepala 

KUA setempat, akan tetapi Naẓir tersebut tidak memiliki bukti surat 

keterangan atas bukti keNaẓirannya sebagai penanggung jawa utama atas tanah 

wakaf dari Mushola Bahul Hikam Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo, yang mana hal ini menjadi sebuah problematika sendiri bagi Naẓir 

tersebut karena tidak memiliki keabsahan yang kuat.   

B. Analisis Tugas Naẓir Terhadap Penyelesaian Administrasi Wakaf 

Mushola Bahrul Hikam Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo. 

Tugas merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu.  Dalam hal ini tugas di implementasikan 

terhadap Naẓir dalam penyelesaian admnistrasi tanah wakaf di mushola Bahrul 

Hikam Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Dalam regulasi 

Pasal 11 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menjelaskan 

bahwa Naẓir yang telah sah di lantik didepan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta 

Ikrar Wakaf) harus menjalakan tugas dan fungsinya sesuai regulasi Undang-

Undang tersebut, yang menyatakan bahwa Naẓir harus melakukan :  

1. Pengadministrasian harta benda wakaf 
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2. Mengelola, mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, 

fungsinya, dan keperuntukkannya 

3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf 

4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan perwakafan Indonesia 

Dalam penulisan ini, peneliti ingin menganalisis tentang tugas Naẓir 

terhadap administrasi wakaf melalui tinjaun Pasal 11  Undang-Undang No. 41 

Tahun 2004 Tentang Wakaf diatas. Adminitrasi wakaf merupakan serangkaian 

kegiatan yang berkaitan dengan hukum formal yang dilakukan secara bertahap 

dan terus menerus. Dalam konteks yang lebih luas administrasi wakaf meliputi 

tiga hal, yaitu: 

a. Ikrar wakaf merupakan pernyataan dari wakif kepada Naẓir tentang 

kehendak atau keinginan  untuk mewakafkan sebagian harta benda yang 

dimilikinya dengan tujuan tertentu dihadapan kepala Kantor Urusan 

Agama dan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) 

b. Pendokumen wakaf merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan Naẓir 

terhadap pelaporan hak kebendaan wakaf ke lembaga wakaf 

c. Sertifikasi tanah wakaf merupakan serangkaian kegiatan hukum yang 

dilakukan seseorang untuk mendapatkan bukti otentik berupa lembaran 

kertas yang dikeluarakan oleh Badan Pertanahan Nasional. 

Dalam hal ini Naẓir hanya menjalankan tugasnnya sebagai Naẓir dari 

Mushola Bahrul Hikam sebatas penyelesaian administrasi wakaf di tahap ikrar 

wakaf saja, dan tidak menyelesaiakan proses sertifikasi serta 

pendokumenan/pelaporan harta benda wakaf ke Badan Wakaf Indonesia. Yang 
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mana Naẓir beranggapan bahwa baginya hal tersebut malah terlihat tidak lillahi 

ta’ala dan tidak amanah. Akan tetapi serangkaian kegiatan yang berkaitan 

dengan administrasi wakaf memang harus dilakukan oleh setiap Naẓir wakaf , 

namun kenyataan di lapangan Naẓir tersebut belum sadar atas hukum yang 

berlaku di Negara ini. Naẓir tersebut masih menganggap bahwa adminitrasi 

wakaf yang berupa sertifikasi tanah wakaf dan pendokumenan wakaf hanya 

dianggap sebagai formalitas belaka saja, sehingga baginya pengelolaan wakaf 

yang hanya secara shariah saja sudah cukup. Anggapan seperti inilah yang 

memang membahayakan tanah wakaf yang dikelolanya di waktu yang 

mendatang. 

Dapat dikatakan bahwa Naẓir di Mushola Bahrul Hikam Desa Josari 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo tidak melakukan tugas dan fungsinya 

sebagai Naẓir  wakaf sesuai dengan Pasal 11 huruf a  Undang-Undang No.41 

Tahun 2004 Tentang Wakaf secara menyeluruh, serta tidak hanya menjalankan 

tugas dan fungsi ke-Naẓirannya sesuai dengan shariah, dan sebatas 

pemahaman Naẓir saja. Seorang Naẓir pada dasarnya juga harus menjalankan 

tugas pokoknya sesuai regulasi peraturan perundang-undangan wakaf, hal ini 

dilakukan sebagai pemaksimalan tugas dan fungsinya sebagai seorang Naẓir 

tersebut terhadap tanah wakaf yang dikelolanya, yang mana apabila Naẓir 

patuh dan sadar akan hukum yang memang benar-benar mengatur fungsi dan 

tugasnya maka wakaf yang dikelola dapat lebih maksimal dalam 

kedudukannya juga dapat melindungi tanah wakaf tersebut dari hal-hal negatif 

di waktu yang akan mendatang. Dalam peraturan Undang-undang tersebut 



57 
 

 

bersifat memaksa terhadap obyeknya, yang mana undang-undang ini memang 

harus dipatuhi secara suka rela oleh Naẓir wakaf di Indonesia. Namun, 

seringkali terlihat dilapangan bahwa ketaatan terhadap kewajiban-kewajiban 

jarang sekali disebabkan oleh perasaan takut terhadap akibat negatif dari 

ketidaktaatan terhadap regulasi peraturan yang mengatur, hal ini disebabkan 

atas minimnya Sumber Daya Manusia (pengetahuan) terhadap regulasi 

peraturan yang telah ditetapkan. 

Dalam prakteknya seorang Naẓir secara suka rela memang harus mau dan 

mampu menyelesaiakan serangkaian keperluan yang berkaitan dengan hak 

kebendaan dari harta wakaf. Namun, Naẓir dari wakaf Mushola Bahrul Hikam 

Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ini yang masih relatif sempit 

terhadap regulasi peraturan perundang-undangan dan pengelolaan wakaf, yang 

mana hal ini menjadi problematika tersendiri terhadap tidak kemaksimalannya 

Naẓir dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta keberadaan sebagai kunci 

utama dalam pengelolaan wakaf dan penyelesaian sertifikasi wakaf itu sendiri. 

 Dalam konteksnya yang lebih luas, meski kurang pahamnya Naẓir 

terhadap regulasi perundang-undangan tentang wakaf, Naẓir Mushola Bahrul 

Hikam Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo tersebut tetap harus 

benar-benar menyelesaikan administrasi wakaf yang di dalamnya mengandung 

arti penyelesaian sertifikasi tanah wakaf dan pendokumenan harta benda wakaf 

tersebut , dalam kata lain tugas Naẓir bukan hanya sebagai penunggu dari harta 

benda wakaf itu sendiri, tetapi lebih kepenanggung jawabannya terhadap harta 

benda wakaf tersebut. Karena memang melihat bahwa Naẓir merupakan unsur 
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penting dalam wakaf, yang mana melihat dari tahun ketahun wakaf mampu 

memberikan sebuah konsep istimewa bagi kemaslahatan umat dan bahkan bagi 

Naẓir itu sendiri. Lain dari itu Naẓir juga memang harus benar-benar diberi 

pemahaman yang luas dalam arti lain untuk mengelola dan mengembangkan 

wakaf lebih baik lagi mulai dari Undang-Undang hingga hukum Islamnya. 

Pada hakikatnya eksistensi dan tugas Naẓir ini memiliki keterkaitan tersendiri, 

yang mana apabila Naẓir paham atas eksistensinya sebagai kunci utama dari 

suatu wakaf, maka Naẓir juga akan paham atas tugas dan fungsi seorang Naẓir 

secara menyeluruh. 

Berdasarkan analisis penulis, maka dapat disimpulkan ada 3 hal yang 

menyebabkan Naẓir dari wakaf Mushola Bahrul Hikam Desa Josari Kecamatan 

Jetis Kabupaten Ponorogo ini tidak memproses penyelesaian adminitrasi wakaf 

berupa sertifikasikan tanah wakaf dan pendokumenan wakaf, antara lain :  

1. Faktor utama Naẓir tidak mensertifikatkan tanah wakaf yang dikelola 

adalah Karena Naẓir beraggapan bahwa jika apabila nanti disertifikatkan  

akan terlihat tidak lillahita’ala dan tidak menjadi amanah.  

2. Faktor lain yang menyebabkan Naẓir tidak menyelesaikan adminitrasi 

wakaf berupa sertifikasikan tanah wakaf dan pendokumenan wakaf tanah 

wakaf ini karena kurangnya pengetahuan secara luas terhadap regulasi 

peraturan tentang wakaf  secara normatif itu sendiri sehingga pengelolaan 

masih bersifat tradisionalis. 

3. Kurangnya kesadaran terhadap hukum yang telah berlaku dan mengatur 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari beberapa analisis terhadap eksistensi dan tugas Naẓir  wakaf yang 

ditinjau dari Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Mushola 

Bahrul Hikam Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo maka dapat 

diambil kesimpulan, yaitu :  

1. Naẓir dari Mushola Bahrul Hikam Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo dapat dikatakan telah absah menjadi Naẓir  perseorangan, 

karena telah memenuhi persayaratan sesuai dengan Pasal 10 Undang-

Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta dibuktikan dengan surat 

ikrar wakaf yang di dalamnya mencantumkan nama Naẓir  tersebut, namun 

Naẓir  Mushola Bahrul Hikam Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo tidak memiliki surat keterangan Naẓir  perseorangan dari pihak 

KUA Kecamatan setempat. 

2. Naẓir di Mushola Bahrul Hikam ini hanya menjalankan tugas dan fungsi 

sebagai Naẓir wakaf perseorangan sebatas pengembangan, pengelolaan 

sesuai dengan kepuruntukannya, dan pengawasan harta benda wakaf yang 

dikelolanya tersebut. Naẓir Wakaf Mushola Bahrul Hikam melakukan 

tugas pengadministrasian wakaf hanya pada tahap penyelesaian 

administrasi ikrar wakaf saja, Naẓir tersebut tidak memproses 

penyelesaian sertifikasi dan pondukumenan wakaf. Hal ini menyatakan 

bahwa Naẓir  tersebut tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan 
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3. fungsinya sebagai Naẓir  sesuai dengan Pasal 11 UU No.41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf  

B. Saran  

Untuk memberi kesadaran terhadap pentingnya eksistensi dan tugas 

Naẓir  terhadap sertifikasi tanah wakaf maka penulis menyarankan agar : 

1. Adanya penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan dari pihak KUA dan 

instansi terkait yang berkerja sama dengan perangkat Desa Josari 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo  terhadap wakif dan Naẓir  wakaf 

didesa tersebut tentang pentingnya sertifikasi tanah wakaf. 

2. Adanya pelatihan dan penyuluhan khusus bagi Naẓir  oleh instansi terkait 

tentang pengelolaan dan penjagaan tanah wakaf yang baik dan benar 

sesuai dengan regulasi undang-undang yang telah ditetapkan. 

3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum di Desa Josari 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo tentang pengelolaan wakaf secara 

benar dan produktif, hal ini agar masyarakat juga paham bagaiamana 

mengelola tanah wakaf yang sesuai dengan undang-undang wakaf. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Kode     : 01/01-W/30-10/2019 

Nama Informan   : Bpk. H. Hasyim Askandar 

Jabatan    : Naẓir  Mushola Bahrul Hikam  

Tanggal Penyusunan  : 10 Desember 2019 

Jam     : 08.00 – 09.00 

Jam Penyusunan   : 15.00 WIB 

Tempat Wawancara  : Rumah Hasyim Askandar  

Topik Wawancara   : Sejarah Wakaf Mushola Bahrul Hikam  

Peneliti  Bagaimana sejarah tanah wakaf dari mushola Bahrul 

Hikam ini pak ? siapa yang mewakafkan dan sipa 

Naẓir  hingga saat ini? 

Informan  Wakaf ini di wakafkan atas nama keluarga mas, tanah 

wakaf ini hasil dari pembagian waris dari orang tua 

saya sebelum meninggal dulu. Dengan hasil 

musyawarah keluarga, maka saya atas nama keluarga 

saya dan kedua kakak saya ingin mewakafkan tanah 

ini untuk tempat ibadah masyarakat sekitar sini . dan 

dari sejak pertama tanah wakaf ini dinyatakan untuk 

diikrarkan sebagai tanah wakaf saat itulah hingga 

saat ini saya yang menjadi Naẓir nya mas atas pilihan 

dari pihak keluarga alm,kakak-kakak saya mas.  

Refleksi  Wakaf tersebut bukan hanya milik satu orang wakif 

saja namun, dimiliki oleh tiga keluarga dari bapak 

maskandar dan bapak maskandar sendiri yang 



 

 

menjadi Naẓir  dari sejak awal tanah itu diwakafkan 

hingga hari ini 

 

  



 

 

Kode     : 02/01-W/13-12/2019 

Nama Informan   : Bpk. H. Hasyim Askandar 

Jabatan    : Naẓir  Mushola Bahrul Hikam  

Tanggal Penyusunan  : 13 Desember 2019 

Jam     : 16.00 – 16.30 

Jam Penyusunan   : 20.00 WIB 

Tempat Wawancara  : Rumah H. Hasyim Askandar 

Topik Wawancara   : Penyelesaian Sertifikat Wakaf Mushola Bahrul 

      Hikam  

Peneliti  Kenapa Pak, Bapak tidak melakukan proses 

penyelesaiaan sertfikasi wakaf yang bapak kelola 

saat ini ? 

Informan  Ya karena wakif sudah percaya terhadap saya mas 

dalam mengelola wakaf ini dan  Bagi keluarga wakif 

tidak masalah tidak sertifikasi wakaf, malah yang 

ditakutkan nanti malah tidak menjadi lilahi ta’ala 

karena tidak percaya atas amanah yang diberikan ini 

mas. 

Refleksi  Bapak Hasyim Askandar tidak menyelsaikan proses 

sertifikasi wakaf karena ditakutkan tidak lilahita’ala.  

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

Kode     : 03/01-W/12-12/2019 

Nama Informan   : Joko Mujiono 

Jabatan    : Kepala Desa Desa Josari Kec.Jetis Kab.Ponorogo  

Tanggal Penyusunan : 12 Desember 2019 

Jam    : 10.00 – 10.30 

Jam Penyusunan  : 19.00 WIB 

Tempat Wawancara : R.Kepala Desa, Desa Josari Kec. Jetis  Kab.Ponorogo 

Topik Wawancara  : Eksistensi Naẓir  di Desa Josari 

Peneliti  Bagaimana pandangan Bapak Joko terhadap 

eksistensi Naẓir  di Desa Josari ini ?  

Informan  Sebenarnya keberadaan Naẓir  di desa josari ini sudah 

baik mas  dalam sistem wakaf karena. Karena 

sebenarnya Naẓir  di Desa Josari ini dipilih atas dasar 

pandangan masyarakat sebagai tokoh agama itu, 

sehingga masyarakat berpandangan bahwa tokoh 

agama mampu mengelola tanah wakaf, tapi pada 

nyatanya Naẓir  di Desa Josari disini masih 

menggunakan pengelolaan secara tradisional dan 

hanya secara syariah  

Refleksi  Eksistensi Naẓir  di Desa Josari hanya dipilih melalui 

pandangan masyarakat sebagai tokoh agama saja.  

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

Kode     : 04/01-W/11-12/2019 

Nama Informan   : Suprayitno 

Jabatan     : Sek.Des Desa Josari Kecamatan Jetis Kab.Ponorogo  

Tanggal Penyusunan : 12 Desember 2019 

Jam    : 10.00 – 10.30 

Jam Penyusunan  : 19.00 WIB 

Tempat Wawancara : Kantor Desa Josari Kecamatan Jetis Kab.Ponorogo 

Topik Wawancara  : Fungsi Naẓir Desa Josari 

Peneliti  Bagaimana pandangan Bapak Supri terhadap fungsi 

Naẓir di Desa Josari ini terhadap sistematika wakaf?  

Informan  Terkadang Naẓir hanya dianggap sebagai formalitas 

bagi penunggu wakaf saja, hasilnya juga Naẓir  belum 

paham secara luas bagaiamana fungsi Naẓir  yang 

seharusnya, karena dahulu pemilihan Naẓir  hanya 

sesuai pandangan masyrakat sekitar lingkungan harta 

benda wakaf  

Refleksi  Naẓir di Desa Josari hanya dianggap sebagai 

formalitas penunggu harta benda wakaf  

 

 

 

 

 

 

   



 

 

Kode     : 05/01-W/11-12/2019 

Nama Informan   : Joko Mujiono 

Jabatan    : Kepala Desa, Desa Josari Kec. Jetis Kab.Ponorogo  

Tanggal Penyusunan : 12 Desember 2019 

Jam     : 10.00 – 10.30 

Jam Penyusunan   : 19.00 WIB 

Tempat Wawancara  : R.Kades Desa Josari Kecamatan Jetis Kab.Ponorogo 

Topik Wawancara   : Fungsi  dan Tugas Naẓir   

Peneliti  Apa yang menjadi alasan Naẓir di Desa Josari ini 

belum melakukan fungsi dan tugasnya dengan baik 

Pak ?  

Informan  Naẓir disini hampir 70%  belum menjalankan fungsi 

dan tugasnya sebagai  Naẓir dengan sempurna mas, 

karena sejauh ini memang belum ada pelatihan kusus 

terhadap Naẓir  bagaiamana cara-cara menjadi Naẓir  

yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang benar 

sesuai dengan hukum Negara yang berlaku kususnya 

secara Undang-undang wakaf mas, karena dari pihak 

desa memang belum mengkonsep tentang pelatihan 

tersebut  

Refleksi  Belum adanya pelatihan atau sosialisasi khusus 

terhadap tata cara kinerja Naẓir wakaf  

 

 

 

 



 

 

  



 

 

Kode    : 06/01-W/02-11/2019 

Nama Informan  : Bpk. Adib Wiyono  

Jabatan   : Jama’ah Mushola Bahrul Hikam  

Tanggal Penyusunan : 13 Desember 2019 

Jam    : 16.00 – 16.30 

Jam Penyusunan  : 20.00 WIB 

Tempat Wawancara : Halaman Samping Mushola Bahrul Hikam 

Topik Wawancara  : Eksistensi Naẓir Mushola Bahrul Hikam Dalam  

     Pengelolaan Wakaf   

Peneliti  Menurut pandangan Bapak, bagaimana keberadaan 

Naẓir dalam pengelolaan tanah wakaf ini pak ? 

Informan  Kalau pandangan saya pribadi ya sudah bagus Mas, 

Melihat perkembangan yang dilakukan Pak Askandar 

dalam merenovasi mushola menjadi lebih bagus, 

meskipun Pak Askandar belum memproses sertifikasi 

tanahnya masyarakat sekitar selaku jamaah mushola 

tidak pernah mempermasalahkan hal itu  

Refleksi  Bapak Askandar tidak menyelsaikan proses 

sertifikasi wakaf karena ditakutkan tidak lilahita’ala.  

 

 

 

 

 

  



 

 

Kode    : 07/01-W/13-01/2020 

Nama Informan  : Bpk. Hasyim Askandar 

Jabatan   : Naẓir  Mushola Bahrul Hikam  

Tanggal Penyusunan : 13 januari 2020 

Jam    : 16.00 – 16.30 

Jam Penyusunan  : 20.00 WIB 

Tempat Wawancara : Rumah Hasyim Askandar 

Topik Wawancara    : Struktur pengurus Wakaf Mushola Bahrul Hikam  

Peneliti  Bagaimana untuk struktural pengurus  wakaf di tanah 

wakaf ini mbah ? 

Informan  Sejak pertama wakaf ini diikrarkan oleh wakif hingga 

saat ini saya sebagai penanggung jawab tunggal atas 

wakaf ini mas, dan tidak ada struktural kusus dalam 

wakaf ini, tapi masyarakat sekitar mushola sini turut 

membantu juga atas pengelolaan dan penjagaannya 

mas 

Refleksi  Wakaf ini tidak memiliki struktural yang formil, dan 

hanya ada satu penanggung jawab utama yaitu Bapak 

Hasyim Askandar  
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