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ABSTRAK
Fauziyyah, Ni’matul, 2021. Efektivitas Nazir Organisasi Di Majelis Wakil
Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.
Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Khairil Umami, S.H.I.,
M.S.I.
Kata kunci/keyword: Efektivitas, UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, Nazir
Organisasi MWC NU.
MWC NU Kecamatan Siman merupakan nazir organisasi di 4 wakaf masjid
dan 2 wakaf musala Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman. MWC NU
Kecamatan Siman sebagai nazir organisasi mendapatkan amanat dari wakif untuk
mengelola, memanfaatkan serta memelihara wakaf sesuai dengan fungsi, tujuan
dan peruntukannya. MWC NU Kecamatan Siman dalam menjalankan tugasnya
menyerahkannya kepada Ranting NU, takmir masjid dan takmir musala yang
diwakafkan.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Efektivitas
Tugas Nazir Organisasi di MWC NU Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo
ditinjau dari Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf? (2) Bagaimana
kewenangan Nazir Organisasi di MWC NU Kecamatan Siman Kabupaten
Ponorogo dalam pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan wakaf masjid dan
musala Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo
menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?
Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian
lapangan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan tehnik pengumpulan data
menggunaka observasi dan wawancara. Analisis yang digunakan oleh peneliti
menggunakan metode deduktif yakni memaparkan teori terlebih dahulu dan
dilanjutkan dengan fakta lalu menarik kesimpulan.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Nazir organisasi di MWC
NU Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo sudah efektif dalam melaksanakan
tugasnya sebagaimana yang terdapat pada UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf,
akan tetapi dalam hal pengawasan masih terdapat kekurangan. 2) Kewenangan
nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman dalam pengelolaan, pemeliharaan
dan pemanfaatan wakaf masjid dan musala Kelurahan Mangunsuman menurut UU
No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf selama ini sudah sesuai, yaitu dalam
melaksanakan tugas dan kewenangannya bekerjasama dengan Ranting NU, takmir
wakaf masjid dan takmir wakaf musala Kelurahan Mangunsuman.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Wakaf di Indonesia telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam
sejak agama Islam masuk di Indonesia. Praktik wakaf yang sering dilakukan
oleh masyarakat dalam mewakafkan hartanya adalah untuk tempat ibadah.
Tradisi mewakafkan tanah untuk tempat ibadah terus berkembang dan
menyebar sehingga jumlah masjid dan musala sangat banyak. Kuatnya wakaf
untuk surau, masjid, pemakaman dan pesantren sangat dimengerti mengingat
para ulama membutuhkan prasarana untuk menyebarkan dakwah dan ajaran
Islam kepada masyarakat. Ajaran wakaf di bumi nusantara terus berkembang
terbukti dengan banyaknya masjid-masjid bersejarah yang dibangun di atas
tanah wakaf.1
Perkembangan wakaf yang signifikan tersebut mendorong tersusunnya
administrasi wakaf secara rinci. Dan hal ini tentunya melibatkan peran nazir
yang sangat besar. Apalagi dalam pengelolaan wakaf, nazir memegang
peranan yang sangat penting sebagai garda terdepan. Ini berarti kunci
keberhasilan pengembangan wakaf bergantung pada keprofesionalan nazir.
Untuk mencapai tujuan wakaf seperti yang dikehendaki wakif, nazir
bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan harta wakaf. Dengan kata

1

Thalhah Hasan, Perkembangan Kebijakan Wakaf Di Indonesia, dalam
https://www.bwi.go.id/147/2008/04/15/perkembangan-kebijakan-wakaf-di-indonesia/,
(diakses
pada tanggal 24 Desember 2020, jam 11.54).
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lain, nazir merupakan manajer wakaf yang bertanggung jawab terhadap
pemeliharaan, pengelolaan, dan pendistribusian manfaat wakaf

kepada

sasaran yang dikehendaki wakif.2
Menyadari betapa pentingnya permasalahan wakaf di Indonesia, di
bentuklah

berbagai

peraturan

perundang-undangan

mengenai

wakaf,

khususnya yang mencakup peran nazir. Menurut ketentuan dalam UU No. 41
tahun 2004 tentang wakaf Pasal 9, nazir bisa berbentuk perseorangan,
organisasi, atau badan hukum. Apabila nazir perseorangan maka akan
berbentuk kelompok yang minimal terdiri dari tiga orang dan satu diantaranya
dipilih sebagai ketua. Selanjutnya apabila nazir berupa organisasi, maka
pengurus organisasi yang bersangkutan harus memenuhi syarat nazir
perseorangan serta harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf
berada. Kemudian bila nazir berbentuk badan hukum maka syaratnya sama
sepeti jika nazir berupa organisasi, ditambah dengan syarat adanya badan
hukum tersebut mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah
yang diwakafkan.3
Pada UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang menjelaskan tugas dan
kewajiban nazir, baik nazir perseorangan, organisasi atau badan hukum.
Kemudian Pasal 10 dalam Undang-Undang yang sama menjelaskan tentang
persyaratan nazir. Adapun tugas nazir dijelaskan dalam Pasal 11.4

2

Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 39.

3

Faishal Haq, Hukum Perwakafan Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017),

4

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

48.
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Kemudian Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang
pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.
Di Ponorogo khususnya di Kecamatan Siman terdapat Majelis Wakil
Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Siman. Dalam hal ini selanjutnya
peneliti singkat dengan MWC NU yang menjadi nazir dalam perwakafan.
Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, wakaf masjid dan musala kelurahan
mangunsuman Kecamatan Siman memiliki 6 aset harta benda wakaf berupa 4
masjid dan 2 musala yang keseluruhannya sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf
dan sertifikat wakaf.5
Berdasarkan wawancara awal dengan Bapak Damio Badruddin selaku
Wakil rais Syuriyah sekaligus ketua Nazir organisasi mengatakan bahwa
struktur Nazir organisasi ada 3 orang yaitu Ketua Damio Badruddin,
sekretaris Tohirin dan bendahara Purnomo. Fungsi dari diadakannya Nazir
organisasi ini adalah untuk menyelamatkan aset tanah wakaf Nahdlatu Ulama
yang ada di wilayah Kecamatan Siman. Tugasnya adalah menghimpun,
mengurus dan mengelola tanah serta bangunan yang diwakafkan kepada
Nahdlatul Ulama.6 Kemudian terkait dengan pengelolaan, pemeliharaan dan
pemanfaatan diserahkan kepada lingkungan masing-masing lokasi tanah
wakaf dengan cara menyerahkannya kepada Ranting NU Kelurahan
Mangunsuman,

kemudian

Ranting

NU

Kelurahan

Mangunsuman

bekerjasama dengan takmir musala dan masjid yang diwakafkan.

5

Muchtarrom Syahid, Hasil Wawancara, Ponorogo, 20 Desember 2020.

6

Damio Badruddin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 21 Desember 2020.
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Untuk itu peneliti ingin mengetahui lebih jauh mengenai efektivitas
tugas nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo
ditinjau dari perspektif UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan
kewenangan Nazir Organisasi di MWC NU Kecamatan Siman Kabupaten
Ponorogo dalam pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan wakaf masjid
dan musala Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten
Ponorogo menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Oleh karena itu
peneliti mengambil judul “EFEKTIVITAS NAZIR ORGANISASI DI
MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN
SIMAN KABUPATEN PONOROGO”.

B. Rumusan Masalah
Berpijak pada latar belakang masalah yang dikemukakan diawal
mengenai Efektivitas Nazir Organisasi di MWC NU Kecamatan Siman
Kabupaten Ponorogo, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai
berikut:
1. Bagaimana Efektivitas Tugas Nazir Organisasi di MWC NU Kecamatan
Siman Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Perspektif UU No. 41 Tahun
2004 Tentang Wakaf?
2. Bagaimana Kewenangan Nazir Organisasi di MWC NU Kecamatan Siman
Kabupaten Ponorogo dalam Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan
Wakaf Masjid dan Musala Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman
Kabupaten Ponorogo menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?
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C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian
ini adalah:
1. Untuk mengetahui Efektivitas Tugas Nazir Organisasi di MWC NU
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Perspektif UU No. 41
Tahun 2004 Tentang Wakaf.
2. Untuk mengetahui Kewenangan Nazir Organisasi di MWC NU Kecamatan
Siman Kabupaten Ponorogo dalam Pengelolaan, Pemeliharaan dan
Pemanfaatan Wakaf Masjid dan Musala Kelurahan Mangunsuman
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo menurut UU No. 41 Tahun 2004
tentang Wakaf.

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari pembahasan permasalahan dan penelitian karya
ilmiah ini adalah sebgai beriku:
1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu
memperdalam dan menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya
sebagai tambahan wacana mengenai wakaf terkait dengan efektivitas
pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pengelolaan,
pemeliharaan dan pemanfaatan wakaf masjid dan musala Kelurahan
Mangunsuman serta diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi
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peneliti lain yang akan melakukan penelitian dikemudian hari dengan tema
maupun metode yang sama.
2. Manfaat Praktis
Adapun manfaat praktis yang diharapkan adalah:
a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada nazir
dan masyarakat akan pentingnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf
sebagai pedoman berwakaf.
b. Berguna sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah dan
menghindarkan masalah yang timbul, agar tidak menjadi lebih parah
dalam kehidupan masyarakat.
c. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada
masyarakat

tentang

pentingnya

pengelolaan,

pemeliharaan

dan

pemanfaatan harta benda wakaf terutama pada wakaf masjid dan
musala Kelurahan Mangunsuman sehingga dengan memahami hal itu,
akan menjadi lebih baik.
d. Untuk peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai syarat untuk
mendapatkan gelar strata satu.

E. Telaah Pustaka
Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian
terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian.
Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan
antara lain:
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Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Moh. Taufiq Hidayat mahasiswa
Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Ponorogo dengan judul “TINJAUAN UU NO. 41 TAHUN 2004
TENTANG

WAKAF

PERSEORANGAN

DI

TERHADAP
DESA

KREBET

EKSISTENSI

NAZIR

KECAMATAN

JAMBON

KABUPATEN PONOROGO” pada tahun 2019. Skripsi ini menjelaskan
tentang tinjauan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf terhadap status nazir
perseorangan di Desa Krebet, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo dan
tinjauan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf terhadap tugas dan fungsi nazir
perseorangan di Desa Krebet, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo.
Skripsi ini termasuk penelitian lapangan artinya mencari data lapangan
secara langsung dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa (1) Syarat nazir perseorangan di Desa Krebet sesuai
dengan Pasal 10 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, yakni: Warga Negara
Indonesia, Islam, dewasa, amanah, tidak terhalang melakukan perbuatan
hukum, serta mampu secara jasmani dan rohani. Di Desa Krebet belum ada
nazir perseorangan yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia, sehingga nazir
perseorangan di Desa Krebet tidak mendapatkan pembinaan dari Menteri dan
BWI. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisai BWI terhadap masyarakat di
pedesaan, sehingga mayoritas masyarakat belum mengetahui eksistensi BWI
tersebut. (2) Di Desa Krebet, pengadministrasian pengawasan dan
perlindungan harta benda wakaf sudah dilakukan oleh nazir perseorangan,
Adapun pelaporan pelaksanaan tugas ke BWI belum dilakukan oleh nazir
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perseorangan. karena nazir perseorangan tidak mendapatkan haknya, yakni
sebesar maksimal 10% dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan
harta benda wakaf. Hal ini disebabkan karena wakafnya masih tradisional.
Kurangnya kesadaran masyarakat akan wakaf produktif juga disebabkan oleh
kurangnya sosialisasi wakaf produktif dari BWI.7
Skripsi ini dengan penelitian peneliti memiliki persamaan dan
perbedaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan
peneliti terletak pada obyek pembahasan dan teori, yakni meneliti tentang
wakaf dan memakai teori UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Adapun
perbedaanya peneliti lebih fokus kepada efektivitas tugas nazir organisasi di
UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pengelolaan, pemeliharaan dan
pemanfaat wakaf oleh Nazir Organisasi di MWC NU Kecamatan Siman.
Selain fokus pembahasan, perbedaan penelitian juga terletak pada tempat
penelitian di lingkungan Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman
Kabupaten Ponorogo.
Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Akhida Nafis Kurtubi mahasiswa
Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Ponorogo dengan judul “TINJAUAN UU NO. 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF TERHADAP NAZIR WAKAF DI LEMBAGA
KESEJAHTERAAN

SOSIAL

ANAK

AR-ROHMAH

JORESAN

MLARAK” pada tahun 2018. Skripsi ini menjelaskan tentang keberadaan
7

Moh. Taufiq Hidayat, Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Terhadap Eksistensi Nazir Perseorangan Di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten
Ponorogo, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).
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nazir wakaf di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah dan
bagaimana hak dan kewajiban nazir wakaf di Lembaga Kesejahteraan Sosial
Anak Ar-Rohmah sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.
Penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian field research
(penelitian lapangan) yang menggambarkan fenomena secara apa adanya dan
dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat objek yang akan
diteliti. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan nazir
wakaf di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah tidak menyalahi
Undang-Undang Nomor 41 tentang wakaf pada Pasal 10 Ayat (2). Kemudian
hak dan kewajiban nazir wakaf di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ArRohmah juga terpenuhi seperti yang tertuang pada Pasal 11 dan 12 UndangUndang Nomor 41 Tentang Wakaf.8
Skripsi ini dengan penelitian peneliti memiliki persamaan dan
perbedaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan
peneliti terletak pada obyek pembahasan dan teori, yakni meneliti tentang
nazir wakaf dan mendasarkan teori pada UU No. 41 tahun 2004 tentang
wakaf. Adapun perbedaanya peneliti lebih fokus kepada efektivitas tugas
nazir organisasi di UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. pengelolaan,
pemeliharaan dan pemanfaat wakaf oleh Nazir Organisasi di MWC NU
Kecamatan Siman. Selain fokus pembahasan, perbedaan penelitian juga

8

Akhida Nafis Kurtubi, Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Terhadap Nazir Wakaf Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah Joresan Mlarak,
Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).
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terletak pada tempat penelitian di lingkungan Kelurahan Mangunsuman
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.
Ketiga, Tesis yang ditulis oleh Ahmadsubhan mahasiswa di Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Program Pascasarjana Program Studi
Akhwal Asy-Syakhshiyah dengan judul “EKSISTENSI NAZIR DALAM
TATA KELOLA WAKAF PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.41
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Study Kasus Wakaf di Yayasan Darul
Muttaqien Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Madiun)” pada tahun 2018.
Penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini terfokuskan pada pemahaman
nazir di Yayasan Darul Muttaqien Dolopo Madiun terhadap konsep tata
kelola dalam hukum wakaf dan tata kelola perwakafan yang diterapkan nazir
di Yayasan Darul Muttaqien Dolopo Madiun perspektif UU No. 41 tahun
2004 tentang wakaf.
Skripsi ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif. Kesimpulan dari
penelitian ini,pemahaman nazir Yayasan Darul Muttaqien terhadap konsep
tata kelola wakaf nazir sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun
2004. Diantaranya mengenai tugas dan wewenang nazir, menurutnya nazir
memiliki tugas dan wewenang mengelola wakaf sebagaimana ketentuan
Undang-Undang, antara lain wajib mengadmisnistrasikan, mengelola,
mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf serta
melaporkan kepada menteri agama. Adapun pelaksanaan konsep tata kelola
wakaf di Yayasan Darul Muttaqien yang diterapkan oleh nazir masih secara
tradisional, walaupun sebenarnya secara umum nazir telah cukup mengetahui
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dan memahami konsep tata kelola wakaf sesuai yang diharapkan UndangUndang No. 41 Tahun 2004. Tetapi dalam penerapan tata kelola wakaf di
Yayasan Darul Muttaqien bertentangan dengan Undang-Undang yang
berlaku. Hal tersebut bisa terjadi sebab kapasitas nazir masih kalah dengan
anggapan masyarakat umum yang masih kuat dengan model tradisional.9
Skripsi ini dengan penelitian peneliti memiliki persamaan dan
perbedaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan
peneliti terletak pada sub pembahasan, obyek pembahasan dan teori, yakni
meneliti tentang pengelolaan wakaf dan memakai teori UU No. 41 tahun
2004 tentang wakaf. Adapun perbedaanya terletak pada pembahasan
mengenai efektivitas tugas nazir organisasi di UU No. 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf, pemeliharaan dan pemanfaat wakaf oleh Nazir Organisasi di MWC
NU Kecamatan Siman. Dan cakupan penelitian peneliti yaitu di lingkungan
Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

F. Metode Penelitian
1.

Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berjenis penelitian
lapangan (field Research). Adapun yang dimaksud penelitian kualitatif
adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang
apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi,

9

Ahmadsubhan, Eksistensi Nadzir Dalam Tata Kelola Wakaf Perspektif Undang-Undang
No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Study Kasus Wakaf di Yayasan Darul Muttaqien Desa Dolopo
Kecamatan Dolopo Madiun), Tesis (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).
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motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam
bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah
dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.10 Pendekatan
kualitataif ini peneliti gunakan untuk menelusuri dan mendapatkan
gambaran mengenai efektivitas tugas nazir organisasi di MWC NU
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ditinjau dari perspektif UU No.
41 Tahun 2004 tentang wakaf, serta kewenangan dalam pengelolaan,
pemeliharaan dan pemanfaatan wakaf masjid dan musala kelurahan
mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dengan beberapa
pertimbangan, yaitu pendekatan kualitatif ini bersifat luwes, tidak terlalu
mendalam, tidak terlalu lazim dalam mendefinisikan suatu konsep, serta
memberikan

kemungkinan

bagi

perubahan-perubahan

manakala

ditemukan fakta baru yang lebih mendasar, unik, dan bermakna di
lapangan.11 Dipilihnya pendekatan ini juga memungkinkan peneliti
dalam memahami gejala-gejala dan proses-proses yang dialami oleh
informan di lapangan. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian
kualitatif deskriptif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau
gambar sehingga tidak menekankan pada angka.12

10

Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012),

6.
11

Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Grafindo Persada,
2003), 39.
12

16.

Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) (Bandung: Alfabeta, 2014),
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2.

Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian ini, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang
lain merupakan alat pengumpul data utama. Kehadiran peneliti mutlak
diperlukan, karena hanya manusia sebagai alat saja yang dapat
berhubungan dengan responden atau objek lainnya, dan hanya
manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di
lapangan. Oleh karena itu pada waktu mengumpulkan data di lapangan,
peneliti berperanserta pada situs penelitian dan mengikuti secara aktif
kegiatan-kegiatan di lapangan.13
Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti akan hadir di lapangan
sejak diizinkannya melakukan penelitian, yaitu dengan cara mendatangi
lokasi penelitian pada waktu-waktu tertentu, baik terjadwal maupun tidak
terjadwal.

3.

Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah sebagai sasaran yang sangat membantu
untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi ini sangat
menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid.14 Peneliti
mengambil lokasi di Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman
Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi ini dikarenakan di Kelurahan
Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo terdapat 4 Masjid

13
14

Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 9.

Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek (Jakarta: PT. Rineka Cipta,
1991), 35.
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dan 2 Musala yang di kelola, dipelihara dan dimanfaatkan oleh Nazir
Organisasi di MWC NU Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

4.

Data dan Sumber Data
a. Data
Data penelitian adalah semua keterangan seseorang yang
dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen,
baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan
penelitia. Dalam hal ini yang dimaksud data kualitatif yaitu data yang
disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.15 Datadata yang peneliti butuhkan dalam menganalisi masalah menjadi
pokok pembahasan dalam penyusunan penelitian ini. Adapun datadata utama yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini meliputi
efektivitas tugas nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman
Kabupaten Ponorogo ditinjau dari perspektif UU No. 41 Tahun 2004
tentang wakaf serta kewenangan Nazir Organisasi di MWC NU
Kecamatan

Siman

Kabupaten

Ponorogo

dalam

pengelolaan,

pemeliharaan dan pemanfaatan wakaf masjid dan musala Kelurahan
Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

15

Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rakesaran, 1996), 2.
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b. Sumber Data
1) Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana
sebuah data dihasilkan.16 Peneliti memperoleh data langsung
dengan cara menggali informasi dari informan atau responden dan
catatatan lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data
primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung
dengan nazir MWC NU Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.
2) Sumber Data Skunder
Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah
sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini
adalah data sekunder.17 Sumber data sekunder yang mendukung
penelitian ini adalah informan lain seperti data tertulis, buku-buku
pendukung, hasil penelitian yang terdahulu, jurnal, artikel dan
sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat
serta dapat membantu mengembangkan penelitian ini.

5.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama
dalam

penelitian,

karena

tujuan

utama

dari

penelitian

adalah

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka
16

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif
dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran
(Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 129.
17

Ibid.
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peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang
ditetapkan.18
a. Observasi
Metode Observasi merupakan sebuah teknik pengamatan dalam
pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan
mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku,
kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.19
Dalam buku Moleong menyebutkan pengamatan merupakan metode
pertama yang digunakan dalam melakukan penelitian ilmiah,
pengamatan berarti pencatatan sistematik terhadap fenomenafenomena yang diselidiki.20 Pengumpulan data dengan observasi atau
dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan
menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk
keperluan tersebut.21 Dengan cara pengamatan langsung terdapat
kemungkinan untuk mencatat hal-hal, perilaku, pertumbuhan, dan
sebagainya, selaku kejadian tersebut berlaku atau sewaktu terjadi.
Dengan cara pengamatan, data yang langsung mengenai perilaku yang
tipikal dari objek dapat dicatat segera, dan tidak menggantungkan data
dari ingatan seseorang.22 Observasi ini dilakukan melalui pengamatan

18

Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), 308.

19

M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jogjakarta:
Ar-Ruzz Media, 2012), 165.
20

Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 176.

21

Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 175.

22

Ibid.
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langsung di lapangan yaitu kepada Nazir Organisasi di MWC NU
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, terutama pada wakaf masjid
dan musala kelurahan mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten
Ponorogo. Dalam observasi ini peneliti melakukan pencatatan
terhadap

beberapa

data

yang

diperoleh

dilapangan.

Teknik

pengumpulan data dengan observasi, peneliti gunakan untuk
membantu menjelaskan dan menjawab rumusan masalah yang
pertama dan kedua. Adapun penjelasan tersebut meliputi efektivitas
tugas nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman Kabupaten
Ponorogo ditinjau dari perspektif UU No. 41 Tahun 2004 tentang
wakaf dan kewenangan Nazir Organisasi di MWC NU Kecamatan
Siman Kabupaten Ponorogo dalam pengelolaan, pemeliharaan dan
pemanfaatan wakaf masjid dan musala Kelurahan Mangunsuman
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo menurut UU No. 41 Tahun
2004 tentang Wakaf.
b. Wawancara
Pengumpulan dapat juga diperoleh dengan mengadakan
interview atau wawancara. Yang dimaksud dengan wawancara adalah
percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh
dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan
pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan
jawaban atas pertanyaan itu.23 Metode wawancara merupakan metode

23

Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 186.
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tanya jawab langsung antara peneliti dengan informan. Peneliti akan
menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data, dengan
menfokuskan narasumber utama pada nazir MWC NU Kecamatan
Siman Kabupaten Ponorogo. Teknik pengumpulan data dengan
wawancara, peneliti gunakan untuk membantu menjelaskan dan
menjawab rumusan masalah yang pertama dan kedua. Adapun
penjelasan tersebut meliputi efektivitas tugas nazir organisasi di MWC
NU Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ditinjau dari perspektif
UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan kewenangan Nazir
Organisasi di MWC NU Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo
dalam pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan wakaf masjid dan
musala Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten
Ponorogo menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf..
c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan salah satu jenis teknik yang digunakan
dalam suatu penelitian yang berkaitan dengan teknik pengumpulan
data. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya
momental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari
penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian
kualitatif.24 Dokumen utama yang digunakan peneliti dalam penelitian
ini berupa data pelaksanaan wakaf masjid dan musala Kelurahan

24

Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), 326.

25

Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dan data
pengelolaan, pemanfaatan serta pemeliharaan wakaf masjid dan
musala Kelurahan Mangunsuman oleh Nazir Organisasi di MWC NU
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo menurut UU No. 41 Tahun
2004 tentang Wakaf. Dokumen ini berguna untuk mengetahui
efektivitas tugas dan kewenangan Nazir Organisasi di MWC NU
Kecamatan

Siman

Kabupaten

Ponorogo

dalam

pengelolaan,

pemeliharaan serta pemanfaatan wakaf masjid dan musala Kelurahan
Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo menurut UU
No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

6.

Analisis Data
Analisa data kualitatif, menurut Bogdan & Biklen dalam Moleong
adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,
mengorganisasaikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat
dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan
apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang
dapat diceritakan kepada orang lain.25 Analisa data merupakan bagian
yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisalah, data
tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan
masalah penelitian. Data mentah yang dikumpulkan perlu dipecahkan
dalam kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi, dilakukan manipulasi,

25

Moleong, Metode Penelitian Kualitatif , 248.

26

serta diperas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna
untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesis.26
Miles & Huberman (1992) analisis data kualitatif adalah suatu proses
analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan,
yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan
verifikasi.
a. Reduksi data
Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang
muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Selain itu reduksi data
adalah berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan
serta kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam penelitian ini reduksi
data digunakan untuk memilah-milah hasil wawancara yaitu data
mana yang dikode, data mana yang dibuang, dan cerita-cerita apa
yang berkembang. Sehingga data yang peneliti inginkan bisa focus
kepada permasalahan.
b. Paparan data
Pemaparan data atau penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang
tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan
dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini Milles dan Huberman
menyatakan, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data
dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

26

Nazir, Metode Penelitian, 346.

27

Tujuannya untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti
dan segera dilanjutkan penelitian ini berdasarkan penyajian yang telah
dipahami.
c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan
kesimpulan dan verifikasi.27 Kesimpulan dan verifikasi adalah tahap
akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan
kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan
untuk mencari hubungan, persamaan atau perbedaan.28

7.

Pengecekan Keabsahan Data
Pengambilan data melalui tiga tahapan yaitu pendahuluan,
penyaringan dan melengkapi data yang masih kurang. Dari ketiga tahap
tersebut, untuk pengecekan keabsahan data banyak terjadi pada tahap
penyaringan data. Moleong berpendapat bahwa dalam penelitian
diperlukan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data. Sedangkan
memperoleh keabsahan temuan perlu diteliti kredibilitasnya dengan
menggunakan teknik Tringulasi data, yaitu pemeriksaan keabsahan data
yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan
pengecekan atau sebagai pembanding data.29 Triangulasi sebagai upaya
mengecek data dalam suatu penelitian, dimana peneliti tidak hanya

27

Emzir, Metodologi Penelitian Kualitataif: Analisis Data (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2012), 133
28

Moleong, Metode Penelitian Kualitatif , 247.

29

Ibid., 330

28

menggunakan pemahaman pribadi tanpa melakukan pengecekan kembali
penelitian. Untuk menarik kesimpulan diperlukan beberapa sudut
pandang yang bisa dipertimbangkan dalam beragam fenomena yang
muncul dan selanjutnya ditarik kesimpulan yang bisa diterima
kebenarannya.

8.

Tahapan-tahapan Penelitian
Dalam melakukan penelitian, terdapat beberapa tahapan yang harus
ditempuh yaitu:
a. Tahap pra lapangan
Ada enam tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam
tahapan ini ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami,
yaitu etika penelitian lapangan. Kegiatan dan pertimbangan tersebut
sebagai berikut:
1) Menyusun rancangan penelitian
2) Memilih lapangan penelitian
3) Mengurus perizinan
4) Menjajaki dan menilai lapangan
5) Memilih dan memanfaatkan informan
6) Menyiapkan perlengkapan penelitian
7) Persoalan etika penelitian
b. Tahap pekerjaan lapangan

29

Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan dibagi atas tiga bagian,
yaitu:
1) Memahami latar penelitian dan persiapan diri
2) Memasuki lapangan
3) Berperan-serta sambil mengumpulkan data
c. Tahapan analisis data
Analisis data menjelaskan teknik dan langkah-langkah yang
ditempuh dalam mengolah atau menganalisis data, yaitu:
1) Reduksi data
2) Paparan data
3) Penarikan kesimpulan30

G. Sistematika Pembahasan
BAB I

: PENDAHULUAN
Bab ini memaparkan tentang gambaran umum dari skripsi yang
hendak disajikan oleh peneliti. Pada bab ini berisi latar belakang
yang menjelaskan tentang alasan peneliti meneliti fenomena yang
terjadi tentang Efektivitas Nazir Organisasi di Majelis Wakil
Cabang
Ponorogo.

Nahdlatul
Rumusan

Ulama

Kecamatan

masalah

yang

Siman

Kabupaten

memaparkan

tentang

pertanyaan yang ditarik dari latar belakang untuk membatasi
fokus penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian yang menjelaskan

30

Ibid., 127.

30

tentang kegunaan dari penelitian secara teoritis dan praktis.
Telaah pustaka, dalam bagian ini peneliti memaparkan beberapa
penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam
objek penelitian sebagai bahan perbandingan dan kajian. Metode
penelitian, pada bagian ini peneliti memaparkan beberapa metode
penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian.
Sistematika pembahasan yang berisi tentang penjelasan bab-bab
yang akan dibahas dalam skripsi yang merupakan bagian awal
untuk mempermudah pembaca dalam membaca penelitian.
BAB II

: WAKAF, NAZIR DAN EFEKTIVITAS HUKUM
Bab ini merupakan landasan teori yang berisi tentang teori dan
konsep-konsep yuridis sebagai landasan teori untuk penkajian dan
analisa masalah. Landasan teori ini nantinya akan dipergunakan
dalam menganalisis setiap permasalahan yang dibahas dalam
penelitian. Adapaun teori yang peneliti gunakan dalam penelitian
yaitu menguraikan teori Wakaf, Nazir dan efektivitas hukum.

BAB III : EFEKTIVITAS NAZIR ORGANISASI DI MAJELIS
WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN
SIMAN KABUPATEN PONOROGO
Pada bab ini peneliti memaparkan data-data yang diperoleh
berdasarkan instrument yang telah ditentukan sebelumnya. Bab
ini sebagai bahan analisa berdasarkan data yang diperoleh di
lapangan dengan menguraikan gambaran objek penelitian.
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Diantara data tersebut yaitu gambaran umum penelitian yang
meliputi profil MWC NU Kecamatan Siman Kabupaten
Ponorogo.

Selain

gambaran

umum

penelitian,

dalam..bab..ini..peneliti akan memaparkan hasil penelitian dari
objek penelitian yang meliputi tugas nazir organisasi di MWC
NU Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ditinjau dari
perspektif UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan kewenangan
Nazir Organisasi di MWC NU Kecamatan Siman Kabupaten
Ponorogo dalam pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan
wakaf masjid dan musala Kelurahan Mangunsuman Kecamatan
Siman Kabupaten Ponorogo menurut UU No. 41 Tahun 2004
tentang Wakaf..
BAB IV

: ANALISIS EFEKTIVITAS NAZIR ORGANISASI DI
MAJELIS

WAKIL

CABANG

NAHDLATUL

ULAMA

KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO
Bab ini merupakan inti dari penelitian, karena pada bab ini akan
menganalisis data-data yang diperoleh peneliti baik melalui data
primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah
yang telah ditetapkan. Adapaun pembahasan dan berbagai hasil
pengumpulan dan analisis penelitian diantaranya mengenai
analisa tentang efektivitas tugas nazir organisasi di MWC NU
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ditinjau dari perspektif
UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan kewenangan Nazir
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Organisasi di MWC NU Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo
dalam pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan wakaf masjid
dan

musala

Kelurahan

Mangunsuman

Kecamatan

Siman

Kabupaten Ponorogo menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf.
BAB V

: PENUTUP
Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.
Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas
rumusan masalah yang telah ditetapkan berdasarkan hasil
penelitian dan analisa yang dipaparkan oleh peneliti. Saran pada
bab ini merupakan saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak
terkait dengan Permasalahan penelitian.

BAB II
WAKAF, NAZIR DAN EFEKTIVITAS HUKUM
A. Wakaf
1. Pengertian Wakaf
Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa Arab waqafa berarti
menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Kata waqafa-yaqifu-

waqfan sama artinya dengan habasa-yahbisu-tahbisan (menahan).1 Kata
Al-Waqf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian:

الوقف مبعىن التحبيس و التسبيل
Artinya: “Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak
dipindahmilikkan”2
Dalam menamai wakaf, para ahli fiqh menggunakan dua kata, yaitu

habas dan wakaf. Karena itu sering digunakan kata habasa atau ahbasa
atau awqafa untuk menyatakan kata kerjanya. Sedang wakaf dan habas
adalah kata benda, dan jamaknya adalah awqaf, ahbas dan mahbus. Dalam
kamus Al-Wasith ditanyakan bahwa al-habsu artinya al-man’u (mencegah
atau melarang) dan al-imsak (menahan), seperti dalam kalimat habsu as-

1

Tika Widiastuti, dkk., Wakaf Amerta (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), 17.

2

Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 1.
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sya’i (menahan sesuatu). Contoh lain adalah kalimat waqfuhu la yuba’ wa
la yura (wakafnya tidak dijual dan tidak diwariskan).3
Menurut istilah syara’, wakaf berarti menahan harta dan memberikan
manfaatnya di jalan Allah SWT.4 Secara umum, wakaf adalah sejenis
pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan
(pemilikan) asal (tahbisul asli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku
umum. Yang dimaksud tahbisul asli ialah menahan barang yang
diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan,
disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara

pemanfaatannya adalah

menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa
imbalan.5
Adapun definisi wakaf menurut ke empat mazhab yaitu menurut
Imam Abu Hanifah wakaf yaitu penahanan benda atas milik orang yang
berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk tujuan kebaikan.6
Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si
wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya.
Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli
warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbang manfaat”.
Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah “Tidak
3

Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum Dan Tata
Kelola Wakaf Di Indonesia (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 7.
4

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 14, Alih Bahasa Oleh Mudzakir (Bandung: PT Al-Ma’arif,
1987), 153.
5

Depag RI, Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia (Jakarta: Direktoral Jenderal Bimbigan
Masyarakat Islam & Penyelenggaraan haji, 2005), 1.
6

M. Athoillah, Hukum Wakaf (Bandung: Yrama Widya, 2014), 18
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melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai
hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak
kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.7
Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta
yang diwakafkan dari kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain
dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh
menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat
hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun
yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk
dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan
mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan
pemilik. Dengan kata lain pemilik harta menahan benda itu dari
penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya
untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar
sedang benda itu tetap menjadi milik di wakif. Perwakafan itu berlaku
untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai
wakaf kekal (selamanya).8
Mazhab Imam Syafi’I mendefinisikan wakaf yaitu menahan harta
yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utunya barang, dan barang itu
lepas dari penguasaan si wakif serta di manfaatkan pada sesuatu yang

7

Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Fiqih Wakaf (Jakarta: Proyek
Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003), 2.
8

Ibid., 2.
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diperbolehkan oleh agama.9 Definisi dari mazhab Sayafi’i yang
dikemukakan di atas menampakkan ketegasan terhadap status kepemilikan
harta benda wakaf. Apabila wakaf dinyatakan sah, maka kepemilikanpun
beralih dari pemilik harta semula kepada Allah swt., dengan pemahaman
bahwa harta yang diwakafkan menjadi milik umat, bukan lagi milik orang
yang mewakafkan. Dengan demikian, putuslah hubungan orang yang
mewakafkan hartanya dengan harta itu. Putusnya hubungan seseorang
dengan hartanya sekaligus timbulnya hubungan baru seseorang dengan
pahala (tsawab) dari Allah sebab ia telah berwakaf. Diharapkan keadaan
putusnya hubungan dengan sharta menjadikan seseorang lebih ikhlas
dalam mewakafkan hartanya dan tidak perlu membayangkan lagi bahwa
hartanta akan kembali lagi kepadanya. Sekaligus juga untuk mengajarkan
manusia agar jangan terlalu cinta terhadap harta dan karena itu hendaklah
cinta harta itu diletakkan di ujung jari dan cinta kepada Allah itu
diletakkan di dalam hati.10
Definisi wakaf yang dikemukakan mazhab Hanbali yaitu menahan
kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat
dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan
terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu
kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.11 Memperhatikan definisi
9

Faishal Haq dan Saiful Anam, Hukum Wakaf dan Perwakafan Di Indonesia (Pasuruan:
PT. GBI, 1993), 2.
10

Suhrawardi K. Lubis, dkk. Wakaf & Pemberdayaan Umat (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),

11

Haq dan Saiful Anam, Hukum Wakaf dan Perwakafan Di Indonesia, 2.
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yang dikemukakan Mazhab Hanbali di atas tampak bahwa apabila suatu
wakaf sudah sah, berarti hilanglah kepemilikan wakif terhadap harta yang
diwakafkannya. Hal ini berarti sama dengan pendapat mazhab Syafi’i dan
mazhab Hanbali ini berpendapat bahwa harta wakaf tidak boleh dijual (la

yuba’), tidak boleh dihibahkan (la yuhab), tidak boleh di wariskan (la
yurats) kepada siapapun.
Dari keseluruhan definisi yang di kemukakan oleh empat mazhab
istilah wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil
manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Akan tetapi, keempat
mazhab tersebut berbeda pandangan apakah kepemilikan terhadap harta
yang diwakafkan itu terputus dengan sahnya wakaf atau kepemilikan itu
dapat ditarik kembali oleh wakif. Tentang kepemilikan terputus atau dapat
ditarik kembali hendaknya tidak mengendorkan semangat berwakaf
kecuali terus berwakaf dan terus berupaya mencari rezeki yang halal dari
Allah SWT. dengan niat sebagiannya akan diwakafkan, baik wakaf benda
tidak bergerak maupun benda bergerak dengan tujuan mencari ridha Allah
SWT.12
Dalam Kompilasi Hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan Bab I
Ketentuan Umum Pasal 215 ayat (1) dijelaskan bahwa wakaf adalah
perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang
memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk

12

K. Lubis, dkk. Wakaf & Pemberdayaan Umat, 6.
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selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya
sesuai dengan ajaran Islam.13
Sedangkan dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Bab I
Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud
dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau
menyerahkan sebgaian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya
guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.14

2. Dasar Hukum Wakaf
Ada beberapa nash (Alquran dan H{adith) yang menjadi dasar
hukum, yaitu ayat-ayat Alquran dan H{adith Nabi yang memerintahkan
agar semua manusia selalu berbuat kebaikan, sedangkan wakaf termasuk
salah satu perbuatan yang baik lagi terpuji.15 Dasar hukum tersebut antara
lain:
a. Ayat Alquran, antara lain:

)٧٧:اْلَْي َر لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحو َن (احلج
ْ َوافْ َعلُوا
Artinya: “Dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat
kemenangan.” (QS. Al-Hajj:77)16

13

Pasal 215 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.

14

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf..

15

Haq dan Saiful Anam, Hukum Wakaf dan Perwakafan Di Indonesia, 7.

16

Al-Qur’an, 22:77.
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Ayat ini mengandung perintah secara umum agar kaum muslim
dapat menjalin hubungan baik dengan Allah melalui kegiatan ritual
yang telah ditetapkan dengan ruku dan sujud serta ibadah lainnya, dan
melalui kegiatan sosial menjalin hubungan baik dengan sesame
manusia, tolong menolong, santun, dan sebagainya. Ulama ahli fikih
mengambil ayat ini sebagai landasan hukum wakaf,alasannya karena
perintah untuk berbuat kebaikan mengandung petunjuk umum,
termasuk didalamnya melaksanakan amal wakaf, mengingat wakaf
merupakan implementasi hubungan baik dengan Tuhan yang sangat
dianjurkan

(qurbah

mandubah)

dan

berimplikasi

terwujudnya

kesejahteraan masyarakat yang dapat menjamin hubungan baik antara
sesame manusia.17

اَّللَ بِِو َعلِيم
َّ لَ ْن تَنَالُوا الِْ َِّب َح َّ َّٰت تُْن ِف ُقوا ِِمَّا ُُِتبُّو َن ۚ َوَما تُْن ِف ُقوا ِم ْن َش ْي ٍء فَِإ َّن
)۹٢:(آل عمران
Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang
sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu
cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah
mengetahuinya.” (QS. Ali Imron:92)18
Ayat ini mengandung infak secara umum, namun para ulama ahli
fikih dari berbagai mazhab menjadikannya sebagai landasan hukum
wakaf, karena secara historis setelah ayat ini turun banyak sahabat Nabi
yang terdorong untuk melaksanakan wakaf. Imam Bukhari, Muslim,
17

Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat (Cirebon: Kementerian Agama RI, 2010), 81.
18

Al-Qur’an, 3:92.
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Ahmad, Ibnu Majah, Turmudzie, dan Nasa’i (A’immah al-Sittah)
menuturkan bahwa Abu Thalhah adalah salah seorang yang kaya di
Madinah, ia memiliki kebun kurma yang luas dan salah satunya
berlokasi di depan masjid Nabi yang dikenal dengan “Bairuha”. Nabi
sering masuk kedalam kebun tersebut sekedar untuk meminum the.
Menurut pengakuannya kebun Baruha merupakan kebun yang paling
dicintai dari kebun-kebun yang ia miliki berhubung tempatnya yang
strategis dan memiliki nilai ekonomi yang mahal, tetapi setelah
mendengar

ayat

tersebut

diatas

hatinya

tergerak

dan

segera

menyerahkannya kepada Nabi untuk berwakaf. Umar bin Khattab juga
demikian, ia memiliki tanah perkebunan yang subur di Khaebar
sebanyak 100 kavling. Menurut pengakuannya tanah ini adalah tanah
yang paling berharga, tetapi setelah mendengar ayat tersebut diatas
hatinya tergerak dan segera menyerahkannya kepada Nabi sebagai amal
wakaf. Selanjutnya para sahabat lain seperti Zaid bin Haritsah,
Abdullah bin Umar dan lain-lain menyerahkan hartanya yang paling
berharga untuk beramal wakaf.19

َِّ مثل الَّ ِذين ي ْن ِف ُقو َن أَموا ََلم ِِف سبِ ِيل
ٍ
ت َسْب َع َسنَابِ َل ِِف ُك ِّل
ْ َاَّلل َك َمثَ ِل َحبَّة أَنْبَت
ُ َ ُ ََ
َ ُْ َ ْ
ِ اَّلل ي
ٍ
ٍِ
)٢٦٢:اَّللُ َو ِاسع َعلِيم (البقرة
َّ ف لِ َم ْن يَ َشاءُ ۗ َو
َ ُ َُّ ُسْن بُلَة مائَةُ َحبَّة ۗ َو
ُ ضاع

19

80.

Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat,
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Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orangorang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah 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.” (QS. Al-Baqarah:261)20
Berkaitan dengan ayat di atas, dalam memahami maksud
menafkahkan harta di jalan Allah, oleh Departemn Agama RI
mengatakan bahwa pengertiannnya meliputi belanja untuk kepentingan
jihad, pembangunan perguruan, rumah skit, usaha penyelidikan ilmiah,
dan lain-lain. Kemudian dapat dijelaskan bahwa apabila yang
dimaksudkan dengan nafkah wakaf, menurut undang-undang wakaf,
harta wakaf dapat digunakan untuk sarana dan kegiatan ibadah,
kegiatan pendidikan, beasiswa, kesehatan, bantuan untuk fakir miskin,
anak terlantar dan yatim piatu, peningkatan ekonomi umat dan
kemajuan kesejahteraan umum.21
b. H{adith, antara lain:

ات
َ  إِ َذا َم: عن اىب ىريرة رضى هللا عنو قال ان النيب صل هللا عليو و سلم قال
ٍ
ِ
ص َدقٍَة َجا ِريٍَة أ َْو ِع ْل ٍم يُْن تَ َف ُع بِِو أ َْو َولَ ٍد
َ ابْ ُن
َ :آد َم انْ َقطَ َع َع َملُوُ إِالَّ م ْن ثَالَث
)صالِ ٍح يَ ْدعُو لَوُ (رواه مسلم
َ

20

Al-Qur’an, 2:261.

21

K. Lubis, dkk. Wakaf & Pemberdayaan Umat, 10.
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Artinya: Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Sesungguhnya Nabi SAW.
bersabda: “Ketika manusia meninggal, maka terputuslah amalnya
kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih
yang selalu mendoakannya.” (HR. Muslim)22

H{adith diatas menjadi dasar masyru’iyah wakaf, yaitu H{adith
tentang tidak putusnya amal seorang anak Adam meski sudah wafat. Di
dalam H{adith yang amat terkenal itu, salah satunya amal yang tidak
pernah putus pahalanya adalah shadaqah jariyah. Shadaqah jariyah
artinya adalah sedekah yang mengalir, maksudnya pahalanya mengalir
terus meski hanya sekali saja disedekahkannya. Bahkan pahala itu tetap
mengalir meski yang memberikannya sudah meninggal dunia. Dan
shadaqah jariyah itu tidak lain adalah harta yang diwakafkan di jalan
Allah.23

3. Rukun Dan Syarat Wakaf
Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya,
yaitu:
a. Waqif atau orang yang berwakaf. Waqif haruslah merdeka, berakal,
sehat, baligh dan tidak berada di bawah pengampuan.
b. Mauquf atau harta yang diwakafkan. Harta yang diwakafkan dapat
berupa benda tidak bergerak (‘Uqar) maupun benda bergerak (Manqul),
haruslah bernilai ekonomis, jelas kadar dan batasannya (misalkan tanah,

22

Agus Cahyo, Wakaf Menurut Kaca Mata Fiqh Kontemporer, dalam https://msaa.uinmalang.ac.id/2019/10/31/wakaf-menurut-kaca-mata-fiqh-kontemporer/, (diakses pada tanggal 25
Desember 2020, jam 23.10).
23

Ahmad Sarwat, Fiqih Waqaf (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 16.
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jelas batas-batasnya). Harta itu diketahui kadar dan batasannya. Selain
itu, harta tersebut haruslah milik penuh sang wakif dan terpisah dari
kepemilikan bersama dengan pihak lain.
c. Mauquf ‘alaih atau tujuan berwakaf. Tujuan berwakaf di sini dapat
bermakna tiga hal:
1) Niat dari sang wakif, yang hendaknya wakif niatkan wakafnya untuk
ibadah kepada Allah dan meningkatkan kemaslahatan umat.
2) Nazir atau pengelola wakaf, yang hendaknya perseorangan atau
organisasi atau badan hukum yang amanah dan telah memenuhi
syarat untuk mengelola harta yang diwakafkan.
3) Penerima manfaat wakaf, yakni pihak-pihak yang diberikan hak atas
manfaat dari pengelola harta wakaf. Secara umum, manfaat
pengelolaan wakaf dapat ditujukan untuk umum (misalkan umat
Islam memanfaatkan masjid) ataupun dirinci secara khusus
(misalkan laba dari toko diatas lahan wakaf bagi fakir miskin di
kampung A), ternasuk untuk keluarga sang wakif (wakaf ahli).
d. Sighat atau ikrar wakaf. Ikrar wakaf hendaknya disampaikan secara
jelas kepada nazir, dengan menyebutkan secara jelas harta yang
diwakafkan dan tujuan berwakaf tersebut.24
Sedangkan dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 6
diterangkan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur sebagai
berikut:

24

Widiastuti, dkk., Wakaf Amerta, 19.
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a. Wakif;
b. Nazir;
c. Harta Benda Wakaf;
d. Ikrar Wakaf;
e. Peruntukan Harta Benda Wakaf;
f. Jangka Waktu wakaf.25

B. Nazir Wakaf
1. Pengertian Nazir
Nazir berasal dari kata kerja Bahasa Arab nazhara yang artinya
menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Nazir adalah isim fa’il
dari kata nazhara yang kemudian diartikan dalam bahasa Indonesia dengan
pengawas. Sedangkan nazir wakaf atau biasa disebut nazir adalah orang
yang bertugas untuk mengelola wakaf. Di Indonesia pengertian ini
berkembang menjadi kelompok orang atau badan hukum yang diserahi
untuk memelihara dan mengurus harta benda wakaf.26
Sehingga, nazir dapat juga di artikan sebagai badan atau orang yang
memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaikbaiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Nazir wakaf berwenang
melaksanakan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi wakaf

25

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Bab II
Dasar-Dasar Wakaf Bagian ketiga Pasal 6, 4.
26

Fathurrahman Djamil, Standarisasi dan Profesionalisme Nadzir di Indonesia, dalam
http://bwi.or.id/index.php/en/publikasi/artikel/740-standarisasi-dan-profesionalisme-nazhirdiindonesia.html, (diakses pada tanggal 25 Desember 2020, jam 23.17).
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yang bersangkukan dengan selalu memerhatikan syarat-syarat yang
ditentukan oleh wakif.27 Sebagai pemegang amanat, nazir tidak dibebani
resiko apapun atas kerusakan-kerusakan yang terjadi pada harta wakaf,
kecuali apabila kerusakan itu terjadi karena kelalian atau bahkan
kesengajaan nazir.28
Dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Bab I Ketentuan
Umum Pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Nazir
adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola
dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.29 Sedangkan menurut
Pasal 215 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, nazir adalah kelompok orang
atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan
benda wakaf.30

2. Dasar Hukum Nazir
Adapun dalil yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum nazir antara
lain sebagai berikut:

ِ
ِ َ اَّلل َيْمرُكم أَ ْن تُؤُّدوا ْاْلَم
ِ ْي الن
َّاس أَ ْن
َ ْ ُ ُ َ ََّ إِ َّن
َ ْ َاَنت إِ َ َٰل أ َْىل َها َوإِذَا َح َك ْمتُ ْم ب
َ
ِ ِ ِ َّ َُْت ُكموا ِِبلْع ْد ِل ۚ إِ َّن
ِ اَّلل َكا َن ََِسيعا ب
ِ ِِ
)٨٨:ص ًريا (النساء
َ ُ
َ ً
ََّ اَّللَ نع َّما يَعظُ ُك ْم بو ۗ إ َّن
27

Siah Khosyi’ah, Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di
Indonesia (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 145.
28

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Wakaf-Ijarah-Syirkah (Bandung: PT AlMa’arif, 1987), 20.
29

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf..

30

Pasal 215 Ayat (5) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.
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Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan
adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat.” (QS. An-Nisa’:58)31

ِ َّ
)٨ :اَن ِتِِ ْم َوعَ ْه دِ ِى ْم َراعُ و َن (املؤمنون
َ َين ُى ْم ِْلَم
َ َوا ل ذ
Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang
dipikulnya) dan janjinya.” (QS. Al-Mu’minun:8)32

3. Syarat-syarat Nazir
Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai pengelola harta wakaf
dengan baik dan professional, nazir haruslah orang yang memenuhi
kriteria dan persyaratan nazir, baik secara fikih maupun peraturan
perundang-undangan. Adapun syarat nazir menurut hukum Islam adalah:
a. Adil dalam pengertian melaksanakan perintah agama menjauhi
larangannya. Ini merupakan persyaratan uang diajukan mayotitas ulama
selain Hanabilah.
b. Mempunyai keahlian, yaitu kemampuan personality, yaitu baligh dan
berakal serta kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta
wakaf. Namun, para ulama tidak mensyaratkan laki-laki terhadap nazir
wakaf karena Umar ibn Kahatab pernah berwasiat kepada Hafsah untuk
memelihara harta wakafnya.

31

Al-Qur’an, 4:58.

32

Al-Qur’an, 23:8.
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c. Islam. Namun, di kalangan Hanafiyah tidak mensyaratkan Islam bagi
Nazir.33
Dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 9 diterangkan
bahwa nazir meliputi perseorangan, organisasi dan badan huku. Adapun
persyaratannya tertuang dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal
10, sebagai berikut:
(1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya
dapat menjadi Nazir 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.
(2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat
menjadi Nazir apabila memenuhi persyaratan:
a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan
nazir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
b. organisasi

yang

bergerak

di

bidang

sosial,

pendidikan,

kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya
dapat menjadi Nazir apabila memenuhi persyaratan :

33

Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, 41.
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a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan
nazir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; dan
c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial,
pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.34
Kompilasi Hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan Bab II Bagian
Kedua Pasal 219 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)
menjelaskan tentang syarat-syarat nazir, yaitu:
(1) Nazir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari
perorangan yang harus memenuhi syarat‐syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. sudah dewasa;
d. sehat jasmani dan rohani;
e. tidak berada di bawah pengampuan;
f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang
diwakafkannya.
(2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nazir harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;

34

Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf..
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b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang
diwakafkannya.
(3) Nazir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari
Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
(4) Nazir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di
hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan
sekurang‐kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai
berikut:
”Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi
Nazir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun
tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu
kepada siapapun juga”
”Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan
sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali‐kali akan menerima langsung
atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.
”Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi
tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nazir
dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya”.
(5) Jumlah Nazir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti
dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang‐kurangnya terdiri dari 3 orang
dan sebanyak‐banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor
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Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan
Camat setempat.35

4. Tugas Nazir
Dalam keseluruhan proses perwakafan, nazir memegang peranan
paling penting. Karena nazir adalah pihak yang mendapatkan kewenangan
untuk melakukan pengelolaan harta wakaf, sehingga hasilnya dapat
ditasharufkan kepada mauquf ‘alaih.36
Berkaitan dengan hal tersebut UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf
Pasal 11 menegaskan tugas-tugas nazir. Tugas-tugas nazir ini diasumsikan
dapat menjamin pengelolaan benda wakaf secara optimal. Adapun tugastugas nazir yang diatur dalam UU tersebut meliputi:
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.37
Ditinjau dari aspek wewenang, nazir memiliki tugas dan kewajiban
menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang

35

Pasal 219 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam Di
Indonesia.
36

Imam Suhadi, Wakaf untuk Kesejahteraan Umat (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima
Yasa, 2002), 32.
37

Pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf..
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diwakafkan. Dengan melestarikan manfaat harta benda wakaf, secara tidak
langsung telah melestarikan benda wakaf.

5. Kewajiban dan Hak Nazir
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006
tentang Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Bagian Kelima
Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mengatur tentang tugas nazir
sebagai berikut:
(1) Nazir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11
wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi
dan melindungi harta benda wakaf.
(2) Nazir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan 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.38
Kewajiban dan hak nazir diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal
220, sebagai berikut:
(1) Nazir 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.
38

Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
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(2) Nazir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang
menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan
tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
(3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.
Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 222, dinyatakan
bahwa: Nazir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan
jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama
Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.39
Ditinjau dari aspek wewenang, nazir memiliki tugas dan kewajiban
menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang
diwakafkan. Dan wakaf harus dikelola sesuai dengan ketentuan-ketentuan
Islam, dan hasilnya diberikan kepada orang yang berhak. Dalam ketentuan
UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf terkait dengan ketentuan
pengelolaan dan pengembangan wakaf ditentukan dalam Pasal 42, yaitu:
Nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai
dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
Kemudian pada Pasal 43 yaitu:
(1)

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazir
sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 sesuai dengan prinsip
syariah.

39

Pasal 220 dan Pasal 222 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.
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(2)

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana
yang dimaksud dalam pasal 42 dilakukan secara produktif.

(3)

Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf pada
ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin
syariah.
Selanjutnya pada Pasal 44, yaitu:

(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazir
dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali
atas dasar izin tertulis dari BWI.
(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan
apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat digunakan sesuai
dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.
Sebagai pemegang amanat tersebut, nazir tentu mempunyai berbagai
hak dan kewajiban tertentu. Kewajiban adalah menyangkut hal-hal yang
harus dikerjakan dan diselesaikan demi tercapainya tujuan wakaf
sebagaimana yang dikehendaki oleh ikrar wakaf. Sedangkan hak-haknya
itu sendiri menyangkut penghargaan atas jasa atau jerih payah dari nazir
yang telah mengelola harta wakaf baik berupa honor atau gaji maupun
fasilitas harta wakaf yang dikelolanya.40 Adapun hak dan kewajiban nazir,
yaitu:

40

Farid Wadjdy dan Mursyid, Wakaf & Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang
Hampir Terlupakan) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 167.
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a. Kewajiban nazir
1) Pemeliharaan dan Pengurusan
Kewajiban di yang maksud adalah suatu kewajiban untuk
memelihara, mengurus dan mengawasi harta wakaf serta hasilhasilnya. Di dalam melaksanakan kewajiban ini, nazir diwajibkan
agar:
a) Menyimpan baik-baik atas lembar kedua dari salinan akta ikrar
wakafnya. Lembaran ini sangat penting, karenaia adalah bukti
otentik yang akan di pergunakan untuk berbagai kepentingan.
b) Memelihara, megurus dan memanfaatkan harta wakaf serta
berusaha meningkatkan produktifitas hasilnya.
c) Menggunakan hasil-hasil harta wakaf sebagaimana mestinya
sesuai dengan ikrar dan kehendak wakif.
2) Laporan Tahunan
Laporan tahunan ini wajib dilakukan setiap akhir pada bulan
Desember. Laporan ini berisi tentang hasil pencatatan keadaan harta
wakaf yang dipelihara dan dikelolanya serta penggunaan hasil-hasil
wakafnya itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa laporan tahunan ini
merupakan rekapitulasi dari pada pembukuan wakaf.
3) Laporan Isidentil
Laporan ini sifatnya tidak menentu. Artinya ia wajib melaporkannya
kepada pihak yang berwenang jika terjadi sesuatu yang sifatnya
sewaktu-waktu. Laporan di maksud adalah yang berhubungan
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dengan anggota nazir. Jika suatu saat ternyata ada seorang nazir
meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindak pidana
kejahatan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai nazir, tidak
memenuhi syarat lagi dan tidak dapat lagi melakukan kewajibannya
sebagai nazir. Maka nazir yang lainnya diwajibkan untuk
melaporkan perubahan tersebut.
b. Hak-hak nazir
Sudah sepantasnya nazir mendapatkan ha katas kerja kerasnya
mengelola wakaf. Namun pada kenyataannnya hal ini tidak banyak
diatur baik dalam peraturan pemerintah maupun dalam undang-undang
perwakafan.
Seperti halnya pasal 12 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf
disebutkan bahwa “Dalam melaksanakan tugas-tugas senagaimana
dimaksud dalam pasal 11, nazir dapat menerima imbalan dari hasil
bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang
besarnya tidak melebihi 10%(sepuluh persen)”.
Sebagai nazir perseorangan, organisasi maupun badan hukum yang
tela bersusah payah menjalankan tugasnya di dalam memelihara,
mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf, maka nazir yang
bersangkutan boleh dan bahkan berhak untuk mendapat bagian dan
menerima penghasilanyang pantas.41

41

Taufiq Hamami, Perwakafan Tanah dalam politik Hukum Agraria Nasional (Jakarta: PT.
Tatanusa, 2003), 110.
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C. Efektivitas Hukum
1. Pengertian Efektivitas Hukum
Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian
dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan
dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan
melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada
suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau
ketegangan diantara pelaksanaannya.
Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan
bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang
telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu
target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.42
Menurut Soerjono Soekanto teori efektivitas hukum sebagai kaidah
merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas.
Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional,
sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada
yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur
(ajeg). Metode berpikir yang digunaka adalah induksi-empiris, sehingga
hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk
yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

42

Nur Fitriani Siregar, “Evektifitas Hukum”,
Kemasyarakatan, Vol. 18 No. 2 (Desember 2018), 2.
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Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat
diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum
berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui
apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu
sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.43
Diperlukan kondisi-kondisi tertentuyang harus dipenuhi agar hukum
mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia.
Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus
dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada
sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga
seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang
baik atau buruk, yang kemudian terwujud didalam perilaku nyata. Apabila
yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang
secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan
dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu huku tidak punya pengaruh
sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh negatif. Hal itu disebabkan
oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami,
sehingga mengakibatkan terjadinya fristasi, tekanan, atau bahkan konflik.44

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum
Faktor-faktor

yang

dapat

memperngaruhi

berfungsinya hukum dalam masyarakat, yaitu:
43

Ibid., 6.

44

Ibid., 7.

efektivitas

dan
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a. Kaidah Hukum/Peraturan itu Sendiri
Dalam teori ilmu hukum, dapat dibedakan antara tiga hal
mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, yaitu:
1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya
didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau
terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
1) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut
efektif. Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh
penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori
kekuasaan), atau kaidah ini berlaku karena adanya pengakuan
masyarakat.
2) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, apabila sesuai dengan cita
hukum sebagai nilai positif tertinggi.
Agar hukum itu berfungsi, maka setiap kaidah hukum harus
memenuhi ketiga unsur kaidah diatas. Dengan demikian salah satu
fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindakan atau
perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia, sehingga hal itu
juga menjadi salah satu ruang lingkup studi terhadap hukum secara
ilmiah. 45
b. Petugas/Penegak Hukum
Ruang lingkup dari penegak hukum adalah luas sekali, oleh
karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung
45

Djaenab, “Efektivitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat”, Ash-Shahabah,
Vol. 4 No. 2 (Juli 2018), 151.

59

berkecimpung di bidang penegak hukum. Namun, pada tulisan ini yang
dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang
secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakkan hukum yang
tidak hanya mencakup law enforcement, akan tetapi juga peace
maintaenance. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut
mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman,
kejaksaan , kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.46
Namun, pembuatan badan atau organisasi penegak hukum tidak
akan ada artinya apabila orang-orang yang bertugas di dalamnya tidak
dapat menjalankan peran penegak hukum dengan baik. Apabila
penegak hukum bekerja sesuai dengan tugasnya, kemungkinan besar
hukum akan efektif, demikian pula sebaliknya.47
Di dalam melaksanakan peranan yang actual, penegak hukum
sebaiknya mampu “mulat sarira” atau “mawas diri”, hal mana akan
tampak pada perilakunya yang merupakan pelaksanaan peranan
aktualnya. Agar mampu untuk mawas diri penegak hukum harus
berikhtiar untuk hidup:
1) Sabenere (logis), yaitu dapat membuktikan mana yang baik dan
mana yang salah.
2) Samestine (etis), yaitu bersikap tidak sembrono, tidak serakah,
mampu dan lugas tidak bertele-tele.

46

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Depok: PT.
RajaGrafindo Persada, 2019), 19.
47

Zulfatun Ni’mah, Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Teras, 2012), 119.
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3) Sakepenake (estetis), yang harus diartikan mencari yang enak tanpa
menyebabkan tidak enak pada pribadi lain.
Hal-hal tersebut hanya dapat terjadi apabila dilandaskan pada dua
asas, yakni:
1) Apa yang anda tidak ingin alami, janganlah menyebabkan orang lain
mengalaminya.
2) Apa yang boleh anda perdapat, biarkanlah orang lain berikhtiar
mendapatkannya.48
c. Sarana atau Fasilitas
Sarana atau fasilitas sangat penting untuk mengefektifkan suatu
aturan tertentu. Sarana dimaksud adalah terutama sarana fisik yang
berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, apabila tidak ada kertas
dan karbon atau mesin komputer, bagaimana petugas dapat membuat
berita acara mengenai suatu kejahatan. Bagaimana polisi dapat bekerja
dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan atau alat-alat
komunikasi yang proposional. Jika peralatan tersebut sudah ada, maka
faktor pemeliharaannnya juga perlu diperhatikan. Karena pada
kenyataannya sering terjadi suatu peraturan sudah difungsikan padahal
fasilitasnya belum lengakap. Akibatnya peraturan yang semula
bertujuan untuk memperlancar proses, malahan mengakibatkan
terjadinya kemacetan.49

48

Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 28.
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Djaenab, “Efektivitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat”, 152.
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d. Kesadaran Masyarakat
Salah satu faktor yang menyebabkan suatu peraturan dapat
berjalan efektif adalah warga masyarakat. Maksunya adalah adanya
kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundangundangan.50
Kesadaran hukum umumnya dipahami sebagai kerelaan warga
Negara untuk tunduk pada hukum dalam arti mematuhi larangan dan
menjalankan perintah yang tercantum dalam aturan hukum. Dicatat
bahwa selama bertahun-tahun, upaya membangun kesadaran hukum
lewat penyuluhan-penyuluhan telah direduksi oleh pemerintah menjadi
semata-mata penyadaran akan kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan
oleh hukum. Paradigma tersebut menurut Soetandyo dapat dikatakan
sebagai kebijakan yang tak lebih hanya menjadikan warga masyarakat
sebagai objek penegakan hukum semata.51

3. Usaha-Usaha Meningkatkan Kesadaran Hukum
Menurut Prof. Soerjono Soekanto, ada 4 indikator yang membentuk
kesadaran hukum yang secara berurutan (tahap demi tahap) yaitu :
a. Pengetahuan hukum
Merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku
tertentu yang diatur oleh hukum tertulis atau hukum tidak tertulis, yakni

50

Ibid., 153.

51

Ni’mah, Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar, 123.
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tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan oleh hukum.52
Menurut Otje Salman pengetahuan hukum adalah pengetahuan
seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum.
Sudah tentu hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis dan
hukum tak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku
yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
Sebagaimana dapat dilihat di dalam masyarakat bahwa pada umumnya
seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri dan seterusnya
dilarang oleh hukum.53
b. Pemahaman hukum
Bahwa sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai
isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari
peraturan tersebut. Artinya seseorang warga masyarakat mempunyai
pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama
dalam segi isinya. Pengetahuan dan pemahaman hukum, secara teoritis
bukanlah merupakan dua indikator yang saling bergantung. Bahwa
seseorang dapat berperilaku, akan tetapi mungkindia tidak menyadari
apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum
tertentu. Dilain pihak mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu
kaidah hukum mengatur perilaku tertentu.

52

Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”,
Jurnal TAPIs, Vol.10 No.1 (Januari-Juni 2014), 14.
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Miftahur Rifqi, “Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun
2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN ArRaniry)”, Jurnal LEGITIMASI, Vol.VI No. 1, (Januari-Juni 2017), 70.
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c. Sikap hukum (legal attitude)
Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak
hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum
tersebut bermanfaat bagi kehidupaan manusia. Dalam hal ini sudah ada
elemen apresiasi terhadap aturan hukum. Salah satu tugas hukum yang
penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan warga masyarakat
tersebut, yang lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku yaitu
anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketaatan
masyarakat

terhadap

hukum

dengan demikian sedikit

banyak

bergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat
dalam bidang tertentu dapt ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum
tersebut.54
d. Pola perilaku hukum
Tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam
masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya
itu dan sejauh mana masyarakat mematuhinya. Artinya dimana
seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Indikator perilaku hukum
merupakan petunjuk adanya tingkat kesadaran yang tinggi. Buktinya
adalah bahwa yang bersangkutan patuh atau taat pada hukum. Denga
demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran
hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud
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Noval Kasim, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memperoleh Sertifikat Hak Atas
Tanah Di Kelurahan Tongano Timur Kecamatan Tomia Timur Kebupaten Wakatobi”, Jurnal
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dalam pola perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal
itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut adalah
efektif (dalam arti mencapai tujuan).55

55

Rifqi, “Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014
Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry)”,
71.

BAB III
EFEKTIVITAS NAZIR ORGANISASI DI MWC NU KECAMATAN
SIMAN KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Profil MWC NU Kecamatan Siman Kabupaten
Ponorogo
1. MWC NU Kecamatan Siman Ponorogo
Penelitian ini dilakukan pada nazir organisasi, yaitu MWC NU
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yang memiliki alama kantor di
Jalan Ki Ageng Kutu No.53 Patihan Kidul Siman Ponorogo. MWC NU
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ini berdiri pada tahun 1953, yang
didirikan oleh Moh. Salamaun, Imam Bonandir, KH. Machfudz dan
Fatkoerrochman.
Pada kepengurusan pertama terdiri dari pengurus syuriah dengan
Rois; KH. Mahfudz dan dua anggota yaitu Imam Bunandir dan KH.
Abdussalam. Kemudian pengurus tanfidziyah dengan Moh. Salamun,
Fatchoerrochman sebagai wakil ketua, Moenawir sebagai sekretaris dan
Moh. Koesni sebagai bendahara.
MWC NU Kecamatan Siman memiliki Visi sebagai beriku:
“Pada Tahun 2024, Nahdlatu Ulama Siama Ponorogo menjadi Jam’iyyah
yang mandiri dan kokoh serta memberi maslahat bagi umat menuju
masyarakat yang mandiri, sejahtera, berkeadilan dan demokratis”
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Sedangkan untuk misi MWC NU Kecamatan Siman adalah sebagai
berikut:
1) Melakukan berbagai

upaya penguatan kapasitas kelembagaan

(capacity building) menuju organisasi yang mandiri.
2) Mengupayakan penguatan kapasitas individu (individual capacity)
jajaran pengurus dan jajaran perangkat dalam mewujudkan individu
pengurus yang terampil dan cerdas dalam melayani umat.
3) Meningkatkan dan menguatkan karakter aswaja dan nasionalisme
warga NU (character building) secara terencana, sistematis dan
terstruktur bagi seluruh warga Nahdlatul Ulama.
4) Memberdayakan berbagai aset yang ada untuk mempercepat
terwujudnya kemandirian organisasi dan kemaslahatan warga NU.
5) Mendorong terwujudnya kemandirian lembaga-lembaga NU seperti:
Lembaga Pendidikan Ma’arif NU, Pondok Pesantren, Lembaga
Perekonomian, dan lembaga lain dilingkungan Nahdlatul Ulama.
6) Mendorong kemandirian warga NU baik secara ekonomi, sosial,
politik, budaya maupun pendidikan.
7) Merapikan barisan dan gerak langkah perjuangan NU serta semangat
pengabdian dibawah komando Alim Ulama’ yang terhimpun dalam
kepengurusan PBNU, PWNU Jawa Timur dan PCNU Ponorogo.
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2. Kepengurusan MWC NU Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Masa
Khidmat 2019-2024
Susunan Pengurus MWC NU Kecamatan Siman Kabupaten
Ponorogo Masa Khidmat 2019-2024 berdasarkan SK PCNU Ponorogo
Nomor: 204/PC/A.II/L-19/I/2019. Dengan jabatan mustasyar oleh KH.
Muhtar Sunarto, KH. Imam Suyono dan DR. K. M. Asvin Abdurohman.
Untuk jabatan syuriah dengan Drs. K. Damio Badruddin sebagai
Rois, K. Moh. Yusuf dan KH. Muhajir sebagai wakil rois, K. Nawardi
sebagai katib, K. Khozinul Minan, M.Pd.I dan K. Moh. Asmuni, S.Pd.I
sebagai wakil katib. Kemudian a’wan yang terdiri dari Drs. H. Muhtarom
Syahid, Drs. H. Moh. Rohani, Drs. K. Abdul Rohman, KH. Panut
Fahrudin, K. Zainal Arifin, K. Ichsanudin, K. Nurochim dan K. Mariyanto.
Jabatan tanfidziyah dengan Purnomo, S.Pd.I sebagai ketua. H.
Sugeng Hriyono, ST, KH. Abdul Rosyid Asrofi, Hainurrifiqi, S.Ag dan H.
Moh. Thohari, S. Ag sebagai wakil ketua. Drs. Machrus Junaidi sebagai
sekretaris, Tohirin dan Ridwan Mudakir, S.Kom sebagai wakil sekretaris.
Maladi Arifin sebagai bendahara, Ali Imron dan Anwar Syaifudin, S. Th.I
sebagai wakil bendahara.
3. Jumlah Ranting
Ada sekitar 18 Ranting NU yang ada di seluruh Kelurahan dan Desa
di Kecamatan Siman yang berada di bawah naungan MWC NU
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Yaitu ranting NU Mangunsuman,
Ronowijayan, Tajug, Ronosentanan, Patihan Kidul, Siman, Manuk,
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Pijeran, Tranjang, Jarak, Sawuh, Brahu, Sekaran, Kepuhrubuh, Demangan,
Madusari, Ngabar, dan Beton.
4. Badan Otonomi yang ada di MWC NU Siman ada enam Badan Otonomi
yaitu:
a. Pimpinan Anak Cabang MUSLIMAT NU Siman;
b. Pimpinan Anak Cabang FATAYAT NU Siman;
c. Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor (GP. ANSOR) Siman;
d. Pimpinan Anak Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Siman;
e. Pimpinan Anak Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU)
Siman;
f. Pimpinan Anak Cabang Jami’atul Quro’ Wal Hufadz (JAMQUR)
Siman.1

B. Tugas Nazir Organisasi di MWC NU Kecamatan Siman Kabupaten
Ponorogo ditinjau dari Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
Nazir adalah sosok penting dalam perwakafan. Dalam UU No. 41 tahun
2004 tentang wakaf Pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan
Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk
dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Kemudian pada
Pasal 9 menyatakan bahwa nazir meliputi perseorangan, organisasi dan badan
hukum.

1

2021.

Data diperoleh dari Profil MWC NU Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo pada tahun
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MWC NU Kecamatan Siman merupakan salah satu nazir organisasi
yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, pendidikan dan kemasyarakatan
sebagaimana yang tertera pada Pasal 10 ayat (2) UU No. 41 tahun 2004
tentang wakaf. Dalam hal ini struktur nazir organisasi ada 3 orang yaitu ketua
Damio Badruddin, sekretaris Tohirin dan bendahara Purnomo. Agar dapat
menjadi nazir yang professional dalam melaksanakan perwakafan maka nazir
harus mengetahui dan memahami tugas-tugasnya. Seperti yang telah
tercantum dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf membahas tentang
tugas nazir pada Pasal 11 yaitu:
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.
Tugas-tugas tersebut sangat penting untuk dilaksanakan oleh nazir
organisasi. Berikut ini peneliti akan mendeskripsikkan pelaksanaan tugas
nazir organisasi MWC NU Kecamatan Siman yang terdapat pada UU No. 41
tahun 2004 pada Pasal 11:
1. Melakukan Pengadministrasian Harta Benda Wakaf
Dalam mewakafkan harta benda wakaf terutama wakaf masjid dan
musala Kelurahan Mangunsuman, terdapat rukun wakaf yang harus
dipenuhi yaitu wakif (orang yang berwakaf), Mauquf (harta yang
diwakafkan), Mauquf ‘alaih (tujuan berwakaf), Sighat (ikrar wakaf).
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Ketika akan mewakafkan harta benda wakaf pastinya ada prosedurprosedur pengadministrasian wakaf yang harus dijalani. Menurut Bapak
Drs. K. Damiyo Badruddin selaku ketua Nazir organisasi di MWC NU
Ulama Kecamatan Siman prosedur-prosedur pengadministrasian wakaf
yang harus dijalani yaitu:
“Prosedurnya adalah dari wakif atau orang yang berwakaf itu
memberitahu kepada nazir agar mau mengikrarkan wakaf. Setelah
itu kita terima, kita dekati kemudian dilaksanakan pengecekan
lokasi, pengecekan bukti-bukti fisik. Setelah itu dibuatkan naskah
ikrar wakaf, masalah ikrar wakaf itu langsung kepada nazir.
Kemudian dilaksanakan ikrar wakaf dihadapan KUA sebagai
PPAIW (Petugas Pencatat Akta Ikrar Wakaf) antara wakif dan nazir
disaksikan oleh PPAIW, PPAIW itu mencatat saja untuk dikuatkan
dilembaga Negara. Untuk saksi terserah wakif sebaiknya saksi itu
salah satu dari ahli waris satunya dari perangkat/pengurus NU jadi
ada 2 orang.”2
Menurut hasil wawancara bersama Bapak Drs. K. Damiyo
Badruddin selaku ketua Nazir organisasi di MWC NU Siman. Prosedur
dalam mewakafkan harta benda wakaf terutama wakaf masjid dan musala
Kelurahan Mangunsuman adalah calon wakif datang ke Nazir organisasi di
MWC NU Kecamatan Siman. Kemudian Nazir organisasi di MWC NU
Kecamatan Siman melakukan pengecekan lokasi, pengecekan bukti-bukti
fisik. Kemudian wakif dan nazir melaksanakan ikrar wakaf dihadapan
Kepala KUA sebagai PPAIW (Petugas Pencatat Akta Ikrar Wakaf).
Naskah Akta Ikrar Wakaf ini dibuat oleh Nazir organisasi di MWC NU
Kecamatan Siman kemudian Kepala KUA sebagai PPAIW mencatat dan
membuat surat pengesahan untuk dikuatkan dilembaga Negara. Dalam
2

Damiyo Badruddin, Hasil Wawancara, Ponorogo 20 Februari 2021
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pelaksanaan ikrar dihadiri oleh 2 saksi, saksi tersebut lebih baik adalah
salah satu dari ahli waris satunya dari perangkat atau pengurus NU.
Sedangkan Bapak Tohirin selaku sekretaris Nazir organisasi di
MWC NU Kecamatan Siman berpendapat bahwa prosedur-prosedur yang
harus dijalani adalah: “untuk prosedur pengadministrasiannya kita
meminta data kepada wakif. Data tersebut berupa data pribadi seperti foto
kopi KK, KTP gitu, terus kelengkapan yang lain itu data masalah tanah
yang di wakafkan, sertifikat ataupun leter C desa.”3
Dari hasil wawancara dengan Bapak Tohirin selaku sekretaris Nazir
organisasi di MWC NU Kecamatan Siman, beliau berpendapat bahwa
prosedur dalam mewakafkan harta benda wakaf terutama wakaf masjid
dan musala Kelurahan Mangunsuman adalah nazir atau nazir organisasi
meminta kelengkapan data kepada wakif. Data-data tersebut berupa foto
kopi KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk), sertifikat tanah
atau leter C desa, dan data-data yang berhubungan dengan tanah yang akan
di wakafkan.
Tabel 3.1 Daftar Wakaf masjid dan musala Kelurahan Mangunsuman
Kecamatan Siman4
No
1.

2021.

Nama
Masjid Aaly Sayyid

Luas
Tanah

Wakif

Nazir

Muhammad Organisasi
sayyid

Status
Sertifikat

3

Tohirin, Hasil Wawancara, Ponorogo 21 Februari 2021

4
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2.

Musala Bani Adam

3.

Masjid Darut Taqwa

Sugeng
Organisasi
Hartanto
165 M² Muhammad Organisasi
77 M²

Sertifikat
Sertifikat

Binbillah
4.

Masjid Miftahul Jannah

199 M² Tukiyem

Organisasi

AIW

5.

Musala Ash-Shidiqie

370 M² Suyudi

Organisasi

AIW

6.

Masjid

Jami’atul 110 M² Tauhid
Supali
Islamiyah Jembangan

Organisasi

Sertifikat

2. Mengelola dan Mengembangkan Harta Benda Wakaf Sesuai dengan
Tujuan, Fungsi, dan Peruntukannya
Nazir organisasi wakaf harus mengelola dan mengembangkan harta
benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Hal ini
dilakukan nazir organisasi dengan tujuan agar wakaf benar-benar berfungsi
sesuai dengan yang diinginkan oleh pewakif dan terus mengalir pahala
bagi wakif.
Mengenai tugas nazir yang kedua ini yaitu mengelola dan
mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan
peruntukannya. Bapak Drs. K. Damiyo Badruddin selaku ketua Nazir
organisasi di MWC NU Kecamatan Siman berpendapat bahwa: “untuk
nazir itu tugas fungsinya adalah penyelamatan aset, tanggung jawab atas
pengelolaan. Adapun pelaksana itu diserahkan kepada masyarakat

73

lingkungan masing-masing tanah wakaf. Selama ini MWC menyerahkan
pengelolaannya kepada Ranting NU dan takmir setempat.”5

Sedangkan Bapak Tohirin selaku sekretaris Nazir organisasi di
MWC NU Kecamatan Siman berpendapat bahwa:
“Merawat tanah wakaf tersebut, misalnya jadi masjid. Masjid itu
kemudian jadi tanggung jawab nazir, memakmurkan, dan menjaga
masjid itu. Dalam hal pengelolaan atau pelaksanaan teknis penjagaan
masjid dan musala itu kita serahkan kepada ranting nu dan takmir
masjid sekitar. Jadi kita serahkan pengelolaan dan menjalankan
aktifitas sehari-hari masjid atau musala itu kepada ranting nu dan
takmir masjid. Tidak mungkin kita langsung menangani ke pihakpihak tersebut, itu tidak mungkin. Maka kita delegasikan pengurus
ranting dan takmir masjid.”6
Hasil wawancara dengan kedua nazir Bapak Drs. K. Damiyo
Badruddin selaku ketua Nazir organisasi dan Bapak Tohirin selaku
sekretaris Nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman tersebut sudah
memahami mengenai tugas-tugas nazir yang ada pada UU No. 41 tahun
2004 tentang wakaf kemudian menambahkan pernyataan bahwa tugas
nazir juga untuk penyelamat aset,bertanggung jawab atas pengelolaan dan
merawat tanah wakaf. Akan tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan,
mengembangkan pemanfaatan serta pemeliharaan wakaf masjid dan
musala Kelurahan Mangunsuman diserahkan kepada Ranting NU, takmir
masjid dan takmir musala yang diwakafkan.

5

Damiyo Badruddin, Hasil Wawancara, Ponorogo 20 Februari 2021.

6

Tohirin, Hasil Wawancara, Ponorogo 21 Februari 2021
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3. Mengawasi dan Melindungi Harta Benda Wakaf
Sebagai nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman tentunya
harus mengetahui perkembangan wakaf masjid dan musala Kelurahan
Mangunsuman, ini adalah salah satu bentuk tugas nazir organisasi dalam
mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Karena dalam hal
mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf diserahkan kepada
Ranting NU, takmir masjid dan takmir musala yang diwakafkan. Maka
diperlukannya laporan dari Ranting NU, takmir masjid dan takmir musala
kepada nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman.
Seperti yang dikatakan oleh Bapak Drs. K. Damiyo Badruddin
selaku ketua Nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman, bahwa:
“untuk laporan wakaf dari Ranting NU, takmir masjid dan takmir musala
kepada nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman sementara tidak
ada. Kita serahkan kepada takmirnya saja.”7

Dari hasil wawancara bersama Bapak Drs. K. Damiyo Badruddin
selaku ketua Nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman mengatakan
bahwa tidak ada pelaporan dari Ranting NU maupun takmir masjid dan
musala. Sehingga dari pemantauan pengelolaan, pemanfaatan dan
pemeliharaan wakaf masjid dan musala Kelurahan Mangunsuman masih
kurang berjalan.
Sedangkan Bapak Tohirin selaku sekretaris Nazir organisasi di
MWC NU Kecamatan Siman bahwa: “kalau laporan wakaf masjid dan
7

Damiyo Badruddin, Hasil Wawancara, Ponorogo 20 Februari 2021.
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musala dari Ranting NU, takmir masjid dan takmir musala kepada nazir
organisasi di MWC NU Kecamatan Siman Tidak ada, sebenarnya
administrasinya kurang berjalan. Secara administrasi laporan masjid
musala kurang berjalan.”8
Dari hasil wawancara bersama Bapak Tohirin selaku sekretaris Nazir
organisasi di MWC NU Kecamatan Siman bahwa tidak ada pelaporan dari
Ranting NU dan takmir kepada MWC NU. Sehingga secara administrasi
laporan wakaf masjid musala belum berjalan lancar.
Bapak Purnomo, S.Pd.I selaku bendahara nazir organisasi di MWC
NU Kecamatan Siman berpendapat bahwa: “secara administrasi untuk
laporan wakaf dari Ranting NU, takmir masjid dan takmir musala kepada
nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman tidak ada, akan tetapi
kalau ada masalah baru cerita.”9
Sedangkan Hasil wawancara bersama Bapak Purnomo, S.Pd.I selaku
bendahara nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman berpendapat
bahwa tidak ada laporan, namun ketika terdapat masalah di wakaf masjid
dan musala Kelurahan Mangunsuman baru melaporkannya pada nazir
organisasi di MWC NU Kecamatan Siman.
Bapak

Muchtarom

Syahid

selaku

Sekretaris

Ranting

NU

Mangunsuman Kecamatan Siman mengatakan: “untuk laporannya ke nazir

8

Tohirin, Hasil Wawancara, Ponorogo 21 Februari 2021.

9

Purnomo, Hasil Wawancara, Ponorogo 22 Februari 2021.
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Organisasi MWC NU kemarenkan yang mengurusi dari MWC lalu setelah
selesai surat wakafnya diberikan MWC.”10
Hasil wawancara dengan Bapak Muchtarom Syahid selaku
Sekretaris Ranting NU Mangunsuman Kecamatan Siman disini terlihat
bahwa setelah dilakukannya wakaf tidak ada pelaporan mengenai
pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan masjid dan musala yang di
wakafkan.
Sedangkan Bapak Sukarni, S.Sos, MM selaku pengurus Ranting NU
bagian Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU (LWPNU) menjelaskan
bahwa:
“Kalau dari ranting ke ancab misalnya itu saat ini secara organisasi
kurang ada komunikasi yang intens. Namun secara organisasi sudah
terbentuk namun secara kegiatan belum maksimal. Apa
kelemahannya? belum maksimal memang lembaga kemasyarakatan
yang tidak di sertai dengan perencanaan anggaran, dana, dan petugas
yang handal itu namanya juga petugas kemasyarakatan jadi
semampunya saja, karena kalau tidak disertai dengan perjuangan
menyisihkan waktu yang kuat itu tidak jalan. Kalau laporan takmir
ke Ranting NU sampai saat ini belum, namun sudah tercover
kegiatan-kegiatan tersebut melalui kegiatan-kegiatan organisasi
sperti LI, itukan bergiliran kerumah maupun ke masjid musala
sehingga secara laporan tertulis atau rutinan sampai saat ini belum
terlaksana karena belum punya program laporan semacam itu.”11
Hasil wawancara bersama Bapak Sukarni, S.Sos, MM selaku
pengurus Ranting NU bagian Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU
(LWPNU) bahwa untuk pelaporan hanya secara lisan itupun yang datang
tidak semuanya, hanya beberapa. Kemudian secara tertulis dan rutin belum
ada dalam program kerja Ranting NU bagian Lembaga Wakaf dan
10

Muchtarrom Syahid. Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 Februari 2021.
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Sukarni. Hasil Wawancara, Ponorogo, 27 Februari 2021.
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Pertanahan NU (LWPNU) sehingga dalam pelaksanaannnya belum
terealisasikan.
Sedangkan menurut masjid dan musala tersebut yaitu:
a. Masjid Darut Taqwa
Dalam memberikan laporan dari Ranting NU, takmir masjid dan
takmir musala kepada nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman
Bapak Muchtarom Syahid selaku takmir masid Darut Taqwa
mengatakan bahwa: “dari takmir untuk laporan ke MWC NU tidak ada,
ya kalau laporan keuangan itu untuk sesama takmir.”12
Hasil wawancara bersama Bapak Muchtarom Syahid selaku
takmir masjid Darut Taqwa mengatakan bahwa laporan mengenai
pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan wakaf masjid Darut Taqwa
kepada Ranting tidak ada laporan. Hanya laporan kepada sesama takmir
saja.
b. Masjid Aaly Sayyid
Pemberian laporan dari Ranting NU, takmir masjid dan takmir
musala kepada nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman Bapak
Windra Herdianto selaku takmir masjid Aaly Sayyid mengatakan
bahwa: “tidak ada laporan ke NU, laporannya itu khusus untuk takmir
ke ketua takmir, jadi bendahara semua uang itu dilaporkan setiap tahun

12

Muchtarrom Syahid. Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 Februari 2021.
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mendekati hari raya itu dilaporkan ketika idul fitri. Jadi laporannya
langsung ke takmir nanti ditanda tangani oleh ketua takmir.”13
Dari hasil wawancara dengan Bapak Windra Herdianto selaku
takmir masjid Aaly Sayyid juga menyatakan bahwa untuk laporan
mengenai pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan wakaf masjid
Aaly Sayyid kepada Ranting NU tidak ada, hanya laporan kepada
takmir saja.
c. Masjid Jami’atul Islamiyah Jembangan
Dalam memberikan laporan dari Ranting NU, takmir masjid dan
takmir musala kepada nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman
Bapak Muh. Kholiq selaku takmir Masjid Jami’atul Islamiyah
Jembangan mengatakan bahwa:
“Tidak pernah ada, hanya setahun sekali kadang-kadang ada
istilahnya laporan ke pusat ke cabang. Laporan kegiatan yang
biasa setiap idul fitri itu pasti ada laporan ke pusat, nantikan ada
petugas dari kelurahan keliling laporan. Jadi ada juga online itu
ada group mangunsuman nanti laporan ke group mangunsuman
kemudian nanti ke cabang. Yang biasa itu pak tarom
menghubungi saya zakat ada berapa, qorban ada berapa.”14
Hasil wawancara bersama bapak Muh. Kholiq selaku takmir
Masjid Jami’atul Islamiyah Jembangan, bahwa laporan mengenai
pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan wakaf Masjid Jami’atul
Islamiyah Jembangan tidak pernah ada. Hanya ada laporan zakat setiap
idul fitri dan laporan qurban setiap idul adha.

13

Windra Herdianto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 Februari 2021.

14

Muh. Kholiq, Hasil Wawancara, Ponorogo 27 Februari 2021.
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d. Masjid Miftahul Jannah
Pemberian laporan dari Ranting NU, takmir masjid dan takmir
musala kepada nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman Bapak
Budianto selaku takmir Masjid Miftahul Jannah mengatakan bahwa:
“sudah ke mbah Imam Suyono kelurahan Mangunsuman. Laporannya
setiap kalau ada LI, itu 35 hari sekali. Laporan ke NU itu secara
lisan.”15
Hasil dari wawancara bersama Bapak Budianto selaku takmir
Masjid Miftahul Jannah bahwa laporan mengenai pengelolaan,
pemeliharaan dan pemanfaatan wakaf masjid Muftahul Jannah hanya
ketika ada kegiatan LI, dan secara lisan. Untuk pelaporan secara tertulis
belum ada.
e. Musala Ash Shidiqi
Dalam memberikan laporan dari Ranting NU, takmir masjid dan
takmir musala kepada nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman
Bapak Muhammad Hamdan selaku takmir Musala Ash Shidiqi
mengatakan bahwa: “kalau sementara ini tidak ada biasanya Ranting
NU yang sering kesini ketika ada jadwal ahad pon. NU itu biasanya
kalau laporan seperti itu tidak ada. Akan tetapi kalau ada kerusakan
baru lapor ke NU, tapitidak pernah. Karena perubahan pengembangan
ini baru ada.”16
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Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Hamdan selaku
takmir Musala Ash Shidiqi, bahwa laporan mengenai pengelolaan,
pemeliharaan dan pemanfaatan wakaf Musala Ash Shidiqi tidak ada.
Akan tetapi ketika ada kerusakan baru melapor kepada Ranting NU.
f. Musala Bani Adam
Untuk pemberian laporan dari Ranting NU, takmir masjid dan
takmir musala kepada nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman
Bapak Muh. Panut selaku takmir musala Bani Adam Mengatakan
bahwa: “laporan pemeliharaan, pemanfaatan, pengelolaan ke ranting itu
tidak ada. Kalau laporan pertanggungjawaban setelah acara besar itu
ada tapi hanya untuk pengurus takmir saja. Itu hanya intern khusus
takmir-takmir saja.”17
Hasil wawancara dengan apak Muh. Panut selaku takmir musala
Bani Adam, bahwa laporan mengenai pengelolaan, pemeliharaan dan
pemanfaatan wakaf musala Bani Adam tidak ada.

4. Melaporkan Pelaksanaan Tugas kepada Badan Wakaf Indonesia
Setelah menjalankan tugasnya nazir organisasi harus melaporkan
pelaksanaan tugas kepada BWI (Badan Wakaf Indonesia). Pelaporan
dalam MWC NU Kecamatan Siman tidak langsung diserahkan kepada
BWI (Badan Wakaf Indonesia). Akan tetapi terdapat perantaranya, seperti
yang diutarakan oleh Bapak Drs. K. Damiyo Badruddin selaku ketua Nazir
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organisasi di MWC NU Kecamatan Siman bahwa: “kalau ke BWI dari
nazir tidak ada kewajiban, hanya laporan di lembaga MWC ke pengurus
cabang. Jadi melaporkan jumlah tanah wakaf ke pengurus cabang. Datadata pengurus MWC semua di cabang”18
Hasil wawancara dengan Bapak Drs. K. Damiyo Badruddin selaku
ketua Nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman. Bahwa MWC NU
Kecamatan Siman tidak langsung melaporkan ke BWI (Badan Wakaf
Indonesia) akan tetapi melaporkan ke pengurus cabang.
Sedangkan menurut Bapak Tohirin selaku sekretaris Nazir organisasi
di MWC NU Kecamatan Siman bahwa:
“Selama ini kita melaporkan data wakaf ke KUA, KUA nanti sampai
BWI. Kita juga ada salinan, salinan ini ada 7 rangkap Akta Ikrar
Wakaf. Lembar pertama untuk wakif, lembar kedua untuk nazir,
lembar ketiga untuk maukuf alaih yang berkepentingan, lembar
keempat untuk kepala kantor kementrian agama kabupaten, lembar
kelima untuk kantor pertanahan kabupaten untuk pensertifikan tanah,
lembar keenam untuk Badan Wakaf Indonesia, lembar ketujuh untuk
instansi. Untuk sertifikat itu dibawa pak ketua ada yang dibawa
ranting, kita diberi salinannya juga.”19
Dari hasil wawancara dengan Bapak Tohirin selaku sekretaris Nazir
organisasi di MWC NU Kecamatan Siman bahwa data wakaf dilaporkan
ke KUA, kemudian KUA melaporkan ke BWI (Badan Wakaf Indonesia).
Untuk akta ikrar wakaf disalin sebanyak 7 kali dan diberikan kepada
wakif, nazir, maukuf alaih yang berkepentingan, kepala kantor kementrian
agama kabupaten, kantor pertanahan kabupaten untuk pensertifikan tanah
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lembar, badan wakaf Indonesia dan instansi. Dan untuk sertifikat dibawa
oleh ketua Nazir organisasi dan Ranting NU.
Kemudian Bapak Purnomo, S.Pd.I selaku bendahara Nazir
organisasi di MWC NU Kecamatan Siman berpendapat bahwa: “untuk
laporan ke BWI itu saya kurang tau. Pastinya ada, yang jelas ke cabang
ada, yang sertifikat berapa yang baru ikrar wakaf berapa. Ke BWI juga
pastinya ada.”20
Hasil wawancara bersama Bapak Purnomo, S.Pd.I selaku bendahara
Nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman bahwa beliau meyakini
bahwa laporan kepada BWI itu pasti ada.

C. Kewenangan Nazir Organisasi di MWC NU Kecamatan Siman dalam
Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Wakaf masjid dan musala
Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo
menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
Kewenangan nazir Organisasi di MWC NU Kecamatan Siman dalam
pengelolaan pemeliharaan dan pemanfaatan wakaf masjid dan musala
Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman, bertujuan agar memberikan
manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Wakaf yang dikelola oleh nazir
organisasi harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam, dan hasilnya
diberikan kepada orang yang berhak. Ini seperti pada Pasal 43 ayat (1) bahwa
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“pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazir sebagaimana
dimaksud dalam pasal 42 sesuai dengan prinsip syariah.”
Terkait dengan kewenangan nazir organisasi Bapak Drs. K. Damiyo
Badruddin selaku ketua Nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman
berpendapat, bahwa: “MWC memberikan arahan penggunaannya sesuai
dengan paham Ahlussunah Waljama’ah. Apabila terdapat penyimpangan
maka

MWC

berhak

memberikan

arahan

atau

masukan

ataupun

memberhentikan dari pengelolaan tanah wakaf tersebut.”21
Kemudian menurut Bapak Tohirin selaku sekretaris Nazir organisasi di
MWC NU Kecamatan Siman bahwa:
“Kewenangannya yaitu menjaga amaliyah. Artinya menjaga amaliyah
Ahlussunah Waljama’ahnya, kalau sudah berlebelkan wakaf Nahdhatul
Ulama itu harus sesuai dengan Ahlussunah Waljama’ah Annahdiyah.
Jadi apa yang dijalankan peribadatan di musala dan masjidnya itu harus
sesuai dg tuntunan NU. Ya, bisa wiridan, boleh baca salawat, tahlil dan
lain sebagainya amalan Ahlusuunah Waljama’ah diperbolehkan selain
itu ndak boleh keluar dari ajaran-ajaran Ahlussunah Waljama’ah.”22
Dari wawancara tersebut kedua nazir menegaskan bahwa Nazir
organisasi di MWC NU Kecamatan Siman berwenang untuk menjaga
amaliyah Ahlussunah Walja’maah dan

memberikan petunjuk untuk

melaksankan penggunaannya sesuai dengan paham Ahlussunah Waljama’ah.
Karena ketiga nazir bertempat tinggal berjauhan maka di sini terdapat
pembagian kewenangan antara nazir organisasi di MWC NU Kecamatan
Siman dengan Ranting NU dan Takmir masjid atau musala. Seperti yang
telah di bahas di awal bahwa untuk menjalankan pengelolaan, pemanfaatan
21
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serta pemeliharaan wakaf masjid dan musala kelurahan mangunsuman
diserahkan kepada Ranting NU, takmir masjid dan takmir musala yang
diwakafkan.
Bapak Muchtarom Syahid selaku Sekretaris Ranting NU Mangunsuman
Kecamatan Siman mengatakan bahwa kewenangan Ranting NU dalam
pengelolaan, pemanfaatan serta pemeliharaan wakaf masjid dan musala
Kelurahan Mangunsuman adalah: “memotivasi supaya masjid musala yang
belum diwakafkan segera diwakafkan. Dan mengembangkan masjid musala
yang diwakafkan supaya berkembang kegiatannya.”23

Sedangkan Bapak Sukarni, S.Sos, MM selaku pengurus Ranting NU
bagian Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU (LWPNU) menjelaskan bahwa:
“Kewenangan lembaga wakaf di tingkat ranting yang sampai saat ini
saya ketahui hanya sebatas memberikan informasi data tentang aset NU
ditingkat ranting. Sedangkan untuk wakaf ke NU di tingkat ranting itu
dikelola oleh masing-masing lingkungan yg memanfaatkannya.
Misalnya masjid musala nanti sertifikat itu dibawa oleh takmirnya
lingkungan masing-masing yang bertanggung jawab memanfaatkan
tanah wakaf tersebut.”24
Hasil wawancara bersama Bapak Muchtarom Syahid selaku Sekretaris
Ranting NU dan Bapak Sukarni, S.Sos, MM selaku pengurus Ranting NU
bagian Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU (LWPNU) bahwa kewenangan
Ranting NU dalam pengelolaan, pemanfaatan serta pemeliharaan wakaf
masjid dan musala Kelurahan Mangunsuman yaitu memberi motivasi kepada
masyarakat untuk mewakafkan tanahnya dan memberikan informasi data
23
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tentang aset NU ditingkat Ranting NU. Sedangkan untuk wakaf pengelolaan,
pemanfaatan serta pemeliharaan

wakaf masjid dan musala kelurahan

mangunsuman dilaksanakan oleh masing-masing takmir masjid dan musala
lingkungan yg memanfaatkannya.
Sedangkan untuk masjid dan musala tersebut yaitu:
a. Masjid Darut Taqwa
Dalam

kaitannya

dengan

pengelolaan,

pemeliharaan

dan

pemanfaatan Bapak Muchtarom Syahid selaku takmir masid Darut Taqwa
mengatakan bahwa:
“Dana itu awalnya bantuan dari arab. Kemudian masyarakat
membangun masjid Darut Taqwa, dananya mengajukan permohonan
ke semacam perantaranya. Pemeliharaan kesejahteraan masjid itu
bersama-sama kerjasama gotong royong. Ada kebersihan di
karyakan satu diambilkan dari kas masjid sekitar Rp. 50.000,-. Selain
untuk sholat biasanya untuk rapat-rapat NU dan banong-banongnya
(IPNU, IPPNU, BANSER, ANSOR), untuk kegiatan anak sekolah
MI, Diniyah, TK, untuk kegiatan zakat fitrah, qurban, khotmil
qur’an, mengadakan pembangunan ringan atau besar atau renovasi,
pengadaan barang, dan pengadaan fasilitas.”25
Dari hasil wawancara dengan Bapak Muchtarom Syahid selaku
takmir masid Darut Taqwa. Sumber dana untuk pengelolaan pembangunan
pada masjid Darut Taqwa adalah bantuan dari arab dengan cara
mengajukan ke semacam perantaranya.
Untuk pemeliharaan masjid Darut Taqwa dilakukan secara bersamasama gotong royong. Kebersihan di masjid Darut Taqwa untuk sehariharinya mengaryakan satu orang dan diambilkan dari kas masjid sekitar
Rp. 50.000,-.
25
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Dalam pemanfaatan masjid Darut Taqwa selain untuk beribadah
salat 5 waktu digunakan untuk rapat NU dan banong-banongnya (IPNU,
IPPNU, BANSER,ANSOR), untuk kegiatan anak sekolah MI, Diniyah,
TK, kegiatan zakat fitrah, qurban, khotmil qur’an, mengadakan
pembangunan ringan atau besar atau renovasi, pengadaan barang, dan
pengadaan fasilitas.
b. Masjid Aaly Sayyid
Kemudian Bapak Windra Herdianto selaku takmir masjid Aaly
Sayyid terkait dengan pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan
mengatakan bahwa:
“Kewenangan mengelola masjid itu dilakukan oleh takmir. Misalnya
ada kegiatan itu yang jelas takmir yang berbuat sesuatu dalam arti
mungkin yang mengumpulkan anggota-anggotanya, mungkin
jamaahnya bagaimana kita ada acara bisa jalan. Bagaimana untuk
ditindak lanjuti bagaimana untuk melaksanakan agar masjid itu
berkembang. Pengelolaan manajemen itu bagian bendahara,
bendahara itu tugasnya setiap jumat mengambil uang kaleng
kemudian ditulis, dan nanti setiap tahun dilaporkan keluar masuknya
dana ke takmir di tanda tangani oleh takmir. Uang itu bukan di
pegang bendahara tapi dimasukkan di bank aswaja. Untuk
pemeliharaan masjid dilakukan oleh takmir masjid dengan saya.
Selain itu disini itu memang ada yang membersihkan jadi setiap
bulan ada uang lelah. Uang lelahnya saya ambilkan dari masjid,
karena itukan untuk kepentingan masjid. Pemanfaatan masjid
Alhamdulillah lingkungan sini ada masjid mudah-mudahan itu nanti
untuk selanjutnya agar berkembang. Kegiatan selain untuk salat
berjamaah 5 waktu itu ada kegiatan Muslimat, yatiman, simaan
alquran, kemudian kalau hari puasa itu ada kegiatan subuh kuliah
subuh qultum, acara besar isro’ mi’raj, dipakai untuk salat ID,
kemudian setiap tahun juga ada kegiatan menyambut jamaah haji.”26
Dari wawancara bersama Bapak Windra Herdianto selaku takmir
masjid Aaly Sayyid. Dalam hal pengelolaan masjid Aaly Sayyid takmirlah
26
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yang bertanggung jawab untuk menindak lanjuti dan mengupayakan agar
masjid Aaly Sayyid berkembang. Untuk pengelolaan manajemen
diserahkan kepada bendahara. Bendahara bertugas setiap jumat mengambil
uang kaleng setiap jum’at dan mencatat keluar masuknya pengeluaran,
kemudian setiap tahun dilaporkan ke takmir dan di tanda tangani oleh
takmir sehingga pengelolaan manajemennya sudah akurat. Uang yang
sudah terkumpul tidak dipegang oleh bendahara akan tetapi dimasukkan di
bank aswaja.
Pemeliharaan masjid Aaly Sayyid dilakukan oleh takmir masjid
bersama Bapak Windra Herdianto selaku takmir masjid dan keluarga
pewakif. Untuk kebersihan setiap hari ada penanggung jawabnya dan
disetiap bulan diberi uang lelah yang diambilkan ambilkan dari masjid.
Pemanfaatan masjid Aaly Sayyid selain untuk beribadah salat
berjamaah 5 waktu seperti kegiatan Muslimat, yatiman, simaan alquran,
kemudian ketikahari puasa terdapat kegiatan kuliah subuh. Untuk acara
besar ada isro’ mi’raj, salat id, dan setiap tahun ada kegiatan penyambutan
jamaah haji.
c. Masjid Jami’atul Islamiyah Jembangan
Terkait dengan pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan Bapak
Muh. Kholiq selaku takmir Masjid Jami’atul Islamiyah Jembangan
mengatakan bahwa:
“Kewenangan takmir dalam pengelolaan masjid itu, memberi
masukan ke semua pengurus masjid mungkin dari segi
keagamanaan, dari segi bangunan maupun dari segi kependidikan.
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Bagaimana kita memajukan masjid. Kalau dana kesejahteraan atau
pesangon, ada itu diambilkan dari kotak amal, diberikan kepada yang
kebersihan atau pengurus masjid setahun sekali. Pengelolaan
manajemen itu keluar masuknya tercatat di bendahara. Pemeliharaan
masjid itu sumber dananya dari kotak amal dari masjid dan swadaya
masyarakat. Untuk pembangunan dananya dari infak dan bantuan
dana dari masyarakat. Pemanfaatannya yang pertama untuk
syi’arnya agama Islam yang kedua untuk pendidikan Islam
khususnya untuk pendidikan anak-anak, untuk tempat
bermusyawarah tentang kemajuan agama dilingkungan masyarakat.
Kegiatan-kegiatan selain salat 5 waktu itu untuk belajar mengaji
anak-anak, kegiatan-kegiatan keagamaan hari besar, untuk salat ID.
Acara yang rutin itu setiap 35 hari istighosah adalah manakib itu
yang rutin selain itu setiap bulan-bulan besar atau tahun-tahun besar
Islam itu selalu mengadakan peringatan mungkin dari isro’ mi’raj
atau mauludan walaupun secra kecil2an selalu mengadakan. Untuk
khataman selalu 35 hari setiap ahad pahing malem senin ponnya itu
manakib.”27
Hasil wawancara bersama bapak Muh. Kholiq selaku takmir Masjid
Jami’atul Islamiyah Jembangan. Kewenangan takmir dalam pengelolaan
masjid Jami’atul Islamiyah Jembangan adalah memberi masukan kepada
semua pengurus-pengurus masjid dari segi keagamanaan, segi bangunan
maupun dari segi kependidikan. Dan bertanggung jawab memajukan
masjid. Untuk pengelolaan manajemen sudah tercetat di bendahara.
Sumber dana masjid bersumber dari kotak amal masjid dan swadaya
masyarakat. Untuk dana pembangunan masjid Jami’atul Islamiyah
Jembangan dari infak dan bantuan dana dari masyarakat. Dana
kesejahteraan atau pesangon, untuk orang yang telah merawat dan
mengurus masjid Jami’atul Islamiyah Jembangan diperoleh dari kotak
amal.
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Pemeliharaan masjid Jami’atul Islamiyah Jembangan dilakukan oleh
petugas kebersihan. Pemanfaatan masjid Jami’atul Islamiyah Jembangan
yang pertama untuk syiarnya agama Islam yang kedua untuk pendidikan
Islam khususnya untuk pendidikan anak-anak. Kegiatan-kegiatan selain
untuk beribadah salat 5 waktu adalah untuk mengaji anak-anak, kegiatan
keagamaan hari besar, salat id. Acara rutin yang diadakan setiap 35 hari
istighosah, isro’ mi’raj, mauludan, khataman Alquran.
d. Masjid Miftahul Jannah
Dalam hal pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan Bapak
Budianto selaku takmir Masjid Miftahul Jannah mengatakan bahwa:
“Untuk pengelolaan terkait dengan dana pembangunan itu dari
perorarangan ada juga dari hasil panen sawah orang sekitar masjid
trus di sumbangkan, dari toko2 bangunan dan kontraktor. Harusnya
semua masuk keluarnya dana itu ada catatan tertulisnya akan tetapi
karena bendahara tidak bisa menulis dan kurang pengalamn
organisasi, jadinya uang itu dimasukkan ke toples. Kalau butuh
diambil, kalau ada pemasukkan cuman langsung masuk toples gitu
aja. Kalau pemeliharaan masjid petugasnya anak-anak dan tidak
pernah ada gaji, siapapun yang mau bersih-bersih saja. Dana
kebersihan untuk masjid, diambilkan dari uang kas masjid.
Pemanfaatan masjid selain untuk salat 5 waktu itu untuk kegiatan
ngaji anak-anak setiap ba’da maghrib. Kegiatan yang lainnya ketika
hari-hari besar Islam, untuk salat ID, khataman juga sudah pernah
tapi belum tertib, belum ada rutinan,.”28
Hasil wawancara bersama Bapak Budianto selaku takmir masjid
Miftahul Jannah. Kewenangan takmir dalam pengelolaan masjid Miftahul
Jannah adalah dana pembangunan masjid Miftahul Jannah diperoleh dari
perorangan, toko-toko bangunan dan kontraktor. Dalam pengelolaan
manajemen di masjid Miftahul Jannah belum maksimal dikarenakan
28
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pengurus takmir yang bertugas sebagai bendahara tidak bisa menulis dan
tidak mempunyai pengalaman berorganisasi. Sehingga keluar masuknya
keuangan tidak ada yang tercatat.
Pemeliharaan masjid dilakukan secara sukarela oleh jamaah masjid
Mifatahul Jannah. Dana untuk kebersihan masjid Miftahul Jannah
diambilkan dari uang kas masjid.
Pemanfaatan masjid selain untuk beribadah salat 5 waktu yaitu ngaji
anak-anak ba’da maghrib, salat id, khataman Alquran. Di masjid Miftahul
Jannah belum ada kegiatan secara rutin, karena terkendala takmir dan
masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani.
e. Musala Ash Shidiqi
Terkait dengan pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan Bapak
Muhammad Hamdan selaku takmir Musala Ash Shidiqi mengatakan
bahwa:
“Kewenangan
pengelolaan,
itu
termasuk
pengembangan
pembangunan trus kebersihan, keamanan dan bagaimana supaya
musalanya banyak yang jamaah. Dana pembangunan dari swadaya
masyarakat lingkungan maupun diluar lingkungan sampai ke RT-RT
lain. Namung niku kurang masang kramik kaleh cat niku.
Pengelolaan manajemen
nggeh maksude
nggeh biasa.
Pemeliharaannya dari takmir dan sukarela tidak ada tukang bersihbersih. Tidak ada dana pemeliharaan karena di musala tidak ada
kotak infak. Dibersihkan sendiri ada 2 petugas bersih-bersih
kemudian ketika ada barang-barang yang rusak juga ada yang
membenahi. Hanya nanti ketika hari raya diberi bisyaroh berupa
sarung. Pemanfaatan itu yang sudah berjalan kegiatannya hanya
Jamaah, khataman Alquran, istighosah malam jum’at. Sementara
belum ada kegiatan ngaji qur’an. Khataman Alquran itu mulainya
malam ahad pahing kemudian malam seninnya khatam ba’da
maghrib lalu istighosah.”29
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Hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Hamdan selaku takmir
Musala Ash Shidiqi bahwa kewenangan takmir dalam pengelolaan Musala
Ash Shidiqi meliputi pengembangan pembangunan, kebersihan, keamanan
dan membuat orang-orang dilingkungan mau salat berjamaah di musala
Ash-Shidiqi. Dana pembangunan musala Ash Shidiqi niki berasal dari
swadaya masyarakat. Untuk manajemennya diserahkan kepada bendahara
takmir musala Ash-Shidiqi.
Pemeliharaan musala Ash Shidiqi dilakukan secara sukarela. Akan
tetapi untuk dana pemeliharaan musala tidak ada karena di musala Ash
Shidiqi belum ada kotak infaq. Untuk kebersihan harian ada petugas 2
orang, kemudian bisyarohnya diberikan ketika hari raya berupa sarung.
Pemanfaatan musala Ash Shidiqi selain untuk beribadah jamaah
salat 5 waktu yaitu untuk khataman Alquran, istighosah malam jum’at.
f. Musala Bani Adam
Kemudian

terkait

dengan

pengelolaan,

pemeliharaan

dan

pemanfaatan Bapak Muh. Panut selaku takmir musala Bani Adam
mengatakan bahwa :
“Kewenangan pengelolaan itu yang penting tidak berbuat maksiat di
musala terutama, kemudian segala sesuatu kegiatan yang sifatnya
keagamaan harus ada izin dari takmir. Penggalangan dana
pembangunan musala itu kita keliling mencari dana kepada
perusahaan-perusahaan toko-toko itu dikumpulkan dananya.
Kemudian juga dibantu sama teman-teman takmir mencari infak.
Nanti dananya juga dari swadaya. Pemeliharaannya dilakukan secara
gotong royong. Tidak ada tukang bersih-bersih khusus,
kebersihannya gotong royong siapa yang kira-kira ada waktu luang.
Pemanfaatannya itu untuk jamaah salat 5 waktu, untuk bagi-bagi
rezeki pada anak-anak, kemudian ketika waktunya selametan juga,
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setiap 35 hari ada simaan pada minggu legi, setiap sore ngaji anak,
pondok romadhon pada sore hari sampai nuzulul qur’an ini ngaji
quran sekaligus buka puasa kemudian solat berjamaah maghrib jadi
mulai jam 4 sampai buka puasa ini dananya dari lingkungan bergilir
10 orang. Kalau acara-acara itu dzikrul ghofilin, pengajian akbar,
mauludan, rejepan, tapi berhubung corona sekarang dilewati. Dana
ya dari lingkungan, mubaligh dari luar daerah yang jelas.”30
Wawancara dengan bapak Muh. Panut selaku takmir musala Bani
Adam bahwa kewenangan dalam pengelolaan takmir adalah menjauhkan
musala dari perbuatan maksia, kemudian semua kegiatan yang bersifat
keagamaan harus melalui izin dari takmir terlebih dahulu. Untuk
penggalangan dana pembangunan musala diperoleh dari swadaya
masyarakat dan hasil infak dari berkeliling ke perusahaan-perusahaan dan
toko-toko.
Untuk pemeliharaan musala Bani Adam tidak memakai petugas,
akan tetapi dilakukan secara gotong royong.
Pemanfaatan musala Bani Adam selain untuk beribadah jamaah salat
5 waktu adalah untuk kegiatan bagi-bagi rezeki pada anak-anak, untuk
selametan, simaan Alquran setiap 35 hari pada hari minggu legi, ngaji sore
anak-anak, pondok ramadhan di sore hari sampai nuzulul. Untuk pondok
ramadhan dana diperoleh dari lingkungan bergilir 10 orang. Kemudian
acara-acara seperti dzikrul ghofilin, pengajian akbar, mauludan, rejepan,
dengan dana yang bersal dari lingkungan.

30

Muh Panut, Hasil Wawancara, Ponorogo 3 Maret 2021.

BAB IV
ANALISIS EFEKTIVITAS NAZIR ORGANISASI DI MWC NU
KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO
A. Efektivitas Tugas Nazir Organisasi di MWC NU Kecamatan Siman
Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Perspektif UU No. 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf
Efektivitas menunjukkan tingkatan dicapainya suatu tujuan sesuai
dengan aturan yang telah ditetapkan dan sejalan dengan perencanan yang
telah ditetapkan.1 Dalam hal ini yang dibahas adalah efektivitas tugas nazir
organisasi di MWC NU Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ditinjau dari
Perspektif UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Suatu tugas dikatakan
efektif apabila nazir organisasi tersebut sudah menjalankan tugasnya sesuai
dengan yang telah ditetapkan oleh UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.
Majelis wakaf yang berada di MWC NU Kecamatan Siman merupakan
nazir organisasi yang mendapatkan amanat dari wakif dan bertanggung jawab
untuk mengelola, memanfaatkan serta memelihara wakaf sesuai dengan
fungsi, tujuan dan peruntukannya..
Agar dapat menjadi nazir yang professional dalam melaksanakan
perwakafan maka nazir harus mengetahui dan memahami tugas-tugasnya.
Seperti yang telah tercantum dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf
membahas tentang tugas nazir pada Pasal 11, yaitu:

1

Hamami, Perwakafan Tanah dalam politik Hukum Agraria Nasional (Jakarta: PT.
Tatanusa, 2003), 110.
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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.
Dari

tugas-tugas

nazir

organisasi

tersebut,

peneliti

akan

mendeskripsikan pelaksanaan tugas nazir organisasi MWC NU Kecamatan
Siman yang terdapat pada UU No. 41 tahun 2004 pada Pasal 11:
1. Melakukan Pengadministrasian Harta Benda Wakaf
Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan mengenai tugas
pertama dari nazir adalah melakukan pengadministrasian harta benda
wakaf. Administrasi wakaf merupakan langkah awal dalam mewakafkan
harta benda wakaf, dalam pemgadministrasian melalui akta ikrar wakaf
juga akan disebutkan untuk apa tujuan atau peruntukan wakaf tersebut,
sehingga penggunaannnya pun harus sesuai dengan tujuan harta benda
tersebut diwakafkan.
Sebelum melakukan prosedur pengadministrasian wakaf terutama
masjid musala yang berada di Kelurahan Mangunsuman Kecamatan
Siman. Terdapat rukun wakaf yang harus dipenuhi yaitu wakif (orang yang
berwakaf), Mauquf (harta yang diwakafkan), Mauquf ‘alaih (tujuan
berwakaf), Sighat (ikrar wakaf).
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Nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman telah memahami,
mengetahui, dan melaksanakan dengan baik prosedur pengadministrasian
dalam perwakafan. Prosedur dalam mewakafkan harta benda wakaf
terutama wakaf masjid dan musala Kelurahan Mangunsuman Kecamatan
Siman adalah calon wakif datang ke nazir organisasi di MWC NU
Kecamatan Siman. Kemudian Nazir organisasi di MWC NU Kecamatan
Siman melakukan pengecekan lokasi, pengecekan bukti-bukti fisik.
Kemudian wakif dan nazir melaksanakan ikrar wakaf dihadapan Kepala
KUA sebagai PPAIW (Petugas Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Naskah Akta
Ikrar Wakaf ini dibuat oleh Nazir organisasi di MWC NU Kecamatan
Siman kemudian Kepala KUA sebagai PPAIW mencatat dan membuat
surat pengesahan untuk dikuatkan dilembaga Negara. Dalam pelaksanaan
ikrar dihadiri oleh 2 saksi, saksi tersebut lebih baik adalah salah satu dari
ahli waris satunya dari perangkat atau pengurus NU.2 Data-data
kelengkapan yang di perlukan berupa foto kopi KK (Kartu Keluarga), KTP
(Kartu Tanda Penduduk), sertifikat tanah atau leter C desa, dan data-data
yang berhubungan dengan tanah yang akan di wakafkan. 3
Dalam hal ini dapat dikatakan prosedur administrasi dari awal
sampai akhir sudah terlewati dengan baik. Ini terbukti dengan 4 masjid dan
2 musala yang sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Wakaf.

2

Damiyo Badruddin, Hasil Wawancara, Ponorogo 20 Februari 2021

3

Tohirin, Hasil Wawancara, Ponorogo 21 Februari 2021.
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2. Mengelola dan Mengembangkan Harta Benda Wakaf Sesuai dengan
Tujuan, Fungsi, dan Peruntukannya
Wakaf mempunyai keutamaan dan manfaat yang besar bagi
kehidupan dan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Jika wakaf
dikelola dengan baik dan dengan orang yang tepat maka tujuan dari
diadakannya wakaf tersebut akan mudah tercapai.
Nazir organisasi harus mengelola dan mengembangkan harta benda
wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, karena hal tersebut
merupakan amanah dan tanggungjawab nazir yang telah diberikan
kepercayaan oleh wakif. Dalam hal ini dilakukan oleh nazir organisasi
dengan tujuan agar wakaf benar-benar berfungsi sesuai dengan yang di
inginkan oleh pewakif dan mengalir pahalanya bagi wakif.
Dari penelitian yang peneliti lakukan nazir organisasi di MWC NU
Kecamatan Siman sebenarnya sudah memahami dan mengetahui apa saja
tugas nazir yang ada di UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Hal ini
dapat dilihat dari jumlah wakaf masjid dan musala Kelurahan
Mangunsuman terutama yang berada di Kelurahan Mangunsuman, yaitu
sebanyak 4 Masjid dan 2 musala. Akan tetapi dalam pelaksanaan
mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan,
fungsi, dan peruntukannya disini nazir organisasi tidak langsung terjun ke
lapangan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya melalui beberapa perantara
yakni melalui Ranting NU, takmir masjid dan takmir musala yang
diwakafkan.
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3. Mengawasi dan Melindungi Harta Benda Wakaf
Nazir organisasi juga memiliki tugas berupa mengawasi dan
melindungi harta benda wakaf. Hal ini memang sangat perlu agar wakaf
yang dikelola oleh setiap nazir organisasi tidak terjadi sengketa wakaf.
pengawasan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan dan fungsi
diadakannya wakaf. Pengawasan sangat penting untuk dilakukan baik
secara aktif maupun pasif.
Sistem yang MWC NU Kecamatan Siman gunakan untuk
pelaksanaan mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai
dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya disini nazir organisasi tidak
langsung terjun ke lapangan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya melalui
beberapa perantara yakni melalui Ranting NU, takmir masjid dan takmir
musala yang diwakafkan.
Dari penelitian yang peneliti lakukan MWC NU Kecamatan Siman
belum melaksanakan pengawasan baik itu secara pasif maupun aktif. Pasif
yang dimaksud adalah pengawasan menggunakan laporan dari Ranting
NU, takmir wakaf masjid dan takmir wakaf musala. Sedangkan aktif disini
adalah langsung mengawasi di lokasi wakaf masjid dan musala.
Dalam hal ini untuk mengetahui perkembangan pengelolaan,
pemeliharaan dan pemanfaatan wakaf masjid dan musala Kelurahan
Mangunsuman tersebut maka MWC NU Kecamatan Siman memerlukan
pelaporan dari Ranting NU, takmir masjid dan takmir musala. Akan tetapi
dalam praktiknya tidak ada pelaporan sama sekali dari Ranting NU, takmir
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masjid dan takmir musala kepada MWC NU. Sehingga MWC NU
Kecamatan Siman tidak mengetahui sejauh mana perkembangan
pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan wakaf masjid dan musala
Kelurahan Mangunsuman.

4. Melaporkan Pelaksanaan Tugas kepada Badan Wakaf Indonesia
Selain dari beberapa tugas nazir diatas, nazir organisasi juga
diwajibkan melaporkan pengelolaan wakafnya kepada BWI (badan Wakaf
Indonesia).

Hal

ini

bertujuan

untuk

mengetahui

seberapa

jauh

perkembangan nazir organisasi dalam menjadi penanggung jawab utama
dari wakaf terutama wakaf masjid dan musala Kelurahan Mangunsuman
Kecamatan Siman. Seperti pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 tentang
wakaf pada Pasal 13 ayat (2) bahwa nazir wajib membuat laporan secara
berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).4
Dari penelitian yang peneliti lakukan pada tugas nazir organisasi
yakni melaporkan pengelolaan wakafnya kepada BWI (badan Wakaf
Indonesia)ini MWC NU Kecamatan Siman tidak langsung diserahkan
kepada BWI (Badan Wakaf Indonesia). Akan tetapi terdapat perantaranya
yaitu KUA, kemudian KUA melaporkan ke BWI (Badan Wakaf

4

Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang
Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.
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Indonesia). Dalam hal ini nazir organisasi di MWC NU telah
melaksanakannya dengan baik.
Apabila membahas tentang efektifitas hukum dalam masyarakat berarti
mangulas daya kerja hukum dalam mengendalikan serta memaksa masyarakat
untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum
yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis serta
filosofis.

Faktor-faktor

yang

dapat

memperngaruhi

efektivitas

dan

berfungsinya hukum dalam masyarakat, yaitu:
a. Kaidah Hukum/Peraturan itu Sendiri
Supaya hukum berfungsi dengan baik, maka setiap kaidah hukum
harus memenuhi ketiga unsur kaidah yaitu yuridis, sosiologis dan filosofis,
karena ketiga kaidah tersebut saling berkaitan. Sehingga ketika dikaitkan
dengan tugas nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman Kabupaten
Ponorogo ditinjau dari perspektif UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf
sebenarnya sudah efektif dan sesuai dengan Undang-Undang No. 41
Tahun 2004 tetang wakaf.
b. Petugas/Penegak Hukum
Ruang lingkup dari penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena
mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung
di bidang penegak hukum. Namun, pembuatan badan atau organisasi
penegak hukum tidak akan ada artinya apabila orang-orang yang bertugas
di dalamnya tidak dapat menjalankan peran penegak hukum dengan baik.
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Apabila penegak hukum bekerja sesuai dengan tugasnya, kemungkinan
besar hukum akan efektif, demikian pula sebaliknya.
Penegak hukum dalam hal ini bukan berarti badan hukum atau
lembaga hukum seperti kehakiman, kejaksaan , kepolisian, kepengacaraan
dan pemasyarakatan. Melainkan semua pihak yang dapat berperan penting
untuk menegakkan hukum. Berhubungan dengan ini organisasi atau
masyarakat yang mengetahui hukum itu sendiri dapat dikategorikan
sebagai penegak hukum. Dari sini dapat dikatakan bahwa nazir organisasi
MWC NU Kecamatan Siman juga termasuk penegak hukum, karena
mengetahui hukum tentang wakaf.
c. Sarana atau Fasilitas
Sarana atau fasilitas sangat penting untuk mengefektifkan suatu
aturan tertentu. Sarana atau fasilitas disini adalah semua yang dapat
mengoptimalkan pengertian dan pemahaman nazir organisasi MWC NU
Kecamatan Siman terhadap hukum positif. Dalam hal ini nazir organisasi
MWC NU sudah berperan aktif dalam mengawal hukum yang sudah ada.
d. Kesadaran Masyarakat
Salah satu faktor yang menyebabkan suatu peraturan dapat berjalan
efektif adalah warga masyarakat. Maksudnya adalah adanya kesadaran
masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan nazir organisasi MWC NU
sudah melaksanakan tugas perwakafan sesuai dengan UU No. 41 tahun
2004 tentang wakaf.
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Untuk mengetahui efektif atau tidaknya pelaksanaan UU No. 41 tahun
2004 tentang wakaf oleh nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman
diperlukannya kesadaran hukum. Menurut Prof. Soerjono Soekanto kesadaran
hukum bukanlah merupakan proses yang sekali jadi, melainkan merupakan
suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap yaitu pengetahuan
hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum.
a. Pengetahuan hukum, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan
dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis atau hukum tidak
tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan oleh
hukum. Dengan ini telah diketahui bahwa adanya praktik wakaf yang
dilakukan oleh nazir organisasi MWC NU Kecamatan Siman, itu
menandakan sudah mengetahui bagaimana menjalankan praktik wakaf
menurut UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.
b. Pemahaman hukum, bahwa sejumlah informasi yang dimiliki oleh
seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan,
dan manfaat dari peraturan tersebut. Artinya seseorang warga masyarakat
mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan
tertentu, terutama dalam segi isinya. Dari kenyataan yang ada dilapangan
bahwa praktik wakaf yang dilakukan oleh MWC NU Kecamatan Siman
pada dasarnya sudah memahami bagaimana wakaf dilaksanakan menurut
Undang-Undang No. 41 tahun 2004. Ini dibuktikan dari terlaksananya
tugas nazir organisasi MWC NU Kecamatan Siman sebagaimana
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mestinya. Akan tetapi dalam hal pengawasan masih memiliki banyak
kekurangan.
c. Sikap hukum (legal attitude), merupakan suatu kecenderungan untuk
menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau
keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupaan manusia.
Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, sebenarnya semua tugas
nazir sudah efektif dalam pelaksanaannya menurut UU No. 41 tahun 2004
tentang wakaf. Hanya saja dalam hal pengawasan masih belum efektif.
d. Pola perilaku hukum, tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum
dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana
berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhinya. Dengan
adanya masjid dan musala yang sudah bersertifikat dan sudah memiliki
AIW, maka dapat dikatakan bahwa nazir organisasi MWC NU
Kecamatan Siman sudah menerapkan aturan hukum yang berlaku yaitu
UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.
Sehingga dari penjelasan tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa nazir
organisasi MWC NU Kecamatan Siman telah memahami dan mengetahui UU
No. 41 tahun 2004 tentang wakaf sehingga dapat dikatakan sudah mempunyai
kesadaran hukum, karena sudah memenuhi keempat indikator mengenai
tahapan-tahapan kesadaran hukum. Akan tetapi untuk tugas yang dilakukan
oleh nazir organisasi MWC NU ada yang belum sepenuhnya terlaksana.
Dengan demikian dapat diketahui bahwa sikap dan perilaku hukum
nazir organisasi MWC NU Kecamatan Siman dalam melaksanakan tugas,
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bisa dikatakan sudah sesuai akan tetapi salah satu tugas yang dilakukan oleh
nazir organisasi MWC NU ada yang belum sepenuhnya terlaksana dengan
aturan yang ada. Sehingga dalam praktiknya sudah berjalan dengan baik dan
salah satu tugasnya belum maksimal sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu
UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

B. Kewenangan Nazir Organisasi di MWC NU Kecamatan Siman
Kabupaten

Ponorogo

dalam

Pengelolaan,

Pemeliharaan

Dan

Pemanfaatan Wakaf Masjid dan musala Kelurahan Mangunsuman
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo menurut UU No. 41 Tahun 2004
tentang Wakaf
MWC NU Kecamatan Siman merupakan cabang dari salah satu
organisasi terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama. Dalam hal
perwakafan terutama wakaf masjid dan musala kelurahan mangunsuman
MWC NU Kecamatan Siman bertugas menjadi nazir organisasi. Salah satu
tugas dari nazir organisasi seperti pada UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf
pada Pasal 11 huruf b bahwa “Mengelola dan mengembangkan harta benda
wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya”.5
Dalam pelaksanaan tersebut nazir organisasi MWC NU Kecamatan
Siman tidak langsung terjun kelapangan untuk mengelola, memelihara dan
memanfaatkan masjid dan musala Kelurahan Mangunsuman. Akan tetapi
MWC NU Kecamatan Siman menyerahkan pelaksanaannya kepada kepada

5

Pasal 11 huruf b Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
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Ranting NU, takmir masjid dan takmir musala yang diwakafkan. Ini
dikarenakan ketiga nazir bertempat tinggal berjauhan maka di sini terdapat
pembagian kewenangan antara nazir organisasi di MWC NU Kecamatan
Siman dengan Ranting NU dan Takmir masjid atau musala.
Hal ini diperbolehkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004
tentang wakaf pada Pasal 45 ayat bahwa “dalam mengelola dan
mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk memajukan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerjasama dengan
pihak lain sesuai dengan prinsip Syariah.”6
Kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah
kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung
jawab kepada orang lain. Dengan ini nazir organisasi MWC NU Kecamatan
Siman memiliki kewenangan atas Ranting NU dan Takmir masjid atau
musala yang bertujuan agar memberikan manfaat dan kebaikan yang lebih
besar bagi masyarakat.
Ditinjau dari aspek wewenang, nazir organisasi MWC NU Kecamatan
Siman memiliki tugas dan kewajiban menjaga, mengembangkan dan
melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan. Dan wakaf harus dikelola
sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam, dan hasilnya diberikan kepada
orang yang berhak. Seperti pada ketentuan UU No. 41 tahun 2004 tentang
wakaf pada Pasal 43 ayat (1) bahwa “pengelolaan dan pengembangan harta
6

Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang
Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.
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benda wakaf oleh nazir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 sesuai dengan
prinsip syariah”.7
Sehingga nazir Organisasi MWC NU Kecamatan Siman dalam hal ini
berwenang

untuk

menjaga

amaliyah

Ahlussunah

Walja’maah

dan

memberikan petunjuk untuk melaksanakan penggunaannya sesuai dengan
paham Ahlussunah Waljama’ah.
Dari penjelasan tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa nazir
organisasi MWC NU benar-benar menjalankan kewenangannya dengan baik
dalam mengelola, memanfaatkan dan memelihara wakaf masjid dan musala
Kelurahan Mangunsuman dengan perantara Ranting NU, takmir wakaf masjid
dan takmir wakaf musala Kelurahan Mangunsuman. Ini ditandai dengan
wakaf masjid dan musala Kelurahan Mangunsuman yang keseluruhannya
adalah wakaf masjid dan musala Kelurahan Mangunsuman yang menjada
amaliyah Ahlussunah Waljama’ah.
Ranting NU dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh MWC NU
Kecamatan Siman juga memiliki kewenangan terhadap takmir masjid dan
musala. Kewenangan Ranting NU dalam pengelolaan, pemanfaatan serta
pemeliharaan wakaf masjid dan musala Kelurahan Mangunsuman yaitu
memberi motivasi kepada masyarakat untuk mewakafkan tanahnya dan
memberikan informasi data tentang aset NU ditingkat Ranting NU.
Dalam penelitian yang peneliti lakukan terhadap kewenangan Ranting
NU dalam pengelolaan, pemanfaatan serta pemeliharaan wakaf masjid dan

7

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
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musala Kelurahan Mangunsuman. Telah terlaksana, ini dibuktikan dengan
jumlah wakaf masjid dan musala Kelurahan Mangunsuman yaitu ada 4 wakaf
masjid dan 2 wakaf musala di Kelurahan Mangunsuman. Takmir masjid dan
musala sebagai pelaksana tugas dalam pengelolaan, pemanfaatan dan
pemeliharaan sebagian besar sudah berjalan dengan baik.
Wakaf masjid dan musala dalam hal ini merupakan wakaf konsumtif
sehingga wakaf tersebut tidak menghasilkan keuntungan secara ekonomi,
namun justru memerlukan biaya untuk keberlangsungannya. Karena pada
hakikatnya wakaf masjid dan musala tujuan utamanya adalah untuk
peribadatan. Sehingga diperlukannya penghimpunan sumber dana wakaf agar
dapat mengelola wakaf masjid dan musala. Penghimpunan sumber dana
wakaf ini dilakukan untuk biaya operasiaonal wakaf masjid dan musala.
Dalam hal ini wakaf masjid dan musala penghimpunan sumber dananya
ada yang mendapatkan bantuan dari luar negeri. Seperti pada wakaf masjid
Darut Taqwa yang mendapatkan bantuan dari Negara Arab ini disebabkan
karena kebutuhan dana yang sangat besar. Kemudian ada juga dalam
pendanaannya yang berasal dari infak masjid atau musala, swadaya
masyarakat, toko-toko bangunan, kontraktor seperti pada masjid Aaly Sayyid,
masjid Jami’atul Islamiyah Jembangan, Masjid Miftahul Jannah, musala Ash
Shidiqi dan musala Bani Adam. Tanah wakaf dari ke 4 masjid dan 2 musala
hanya terbatas sehingga hanya dijadikan masjid atau musala, tidak ada sisa
tanah wakaf.
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Pemeliharaan wakaf masjid dan musala disini adalah suatu usaha untuk
mempertahankan kondisi fisik bangunan masjid, keindahan, kebersihan,
ketertiban serta keamanan wakaf masjid dan musala. Dalam praktiknya
terkait dengan pemeliharaan wakaf masjid dan musala, sebagian dilakukan
secara gotong royong atau sukarela dari masyarakat, seperti pada masjid
Miftahul Jannah dan musala Bani Adam. Dan sebagian mempekerjakan orang
yang bertugas untuk melakukan pemeliharaan seperti pada masjid Darut
Taqwa, masjid Aaly Sayyid, masjid Jami’atul Islamiyah Jembangan dan
musala Ash Shidiqi.
Sebagian dari wakaf masjid dan musala Kelurahan Mangunsuman
dalam pemanfaatannya selain untuk beribadah salat berjamaah 5 waktu ada
yang pemanfaatannya sudah baik dan sudah berjalan, seperti pada masjid
Darut Taqwa, masjid Aaly Sayyid, masjid Jami’atul Islamiyah Jembangan,
dan musala Bani Adam. Ada juga yang masih belum berjalan dengan baik
seperti masjid Miftahul Jannah dan musala Ash Shidiqi karena terkendala
oleh kurangnya kontribusi masyarakat dan ada yang terkendala karena
bangunannya belum selesai direnovasi.
Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa takmir wakaf masjid
dan

musala

Kelurahan

Mangunsuman

sudah

melaksanakan

tugas

pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan yang diberikan oleh MWC NU
Kecamatan Siman dengan baik, dan sudah menjaga amaliyah Ahlussunah
Walja’maah dengan baik pula.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukaan sebelumnya dalam
kaitannya denga pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa
kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman Kabupaten
Ponorogo sudah efektif dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang
terdapat pada UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Akan tetapi dalam
hal pengawasan masih banyak kekurangan. Sehingga untuk mengetahui
sejauh mana perkembangan wakaf masjid dan musala Kelurahan
Mangunsuman dengan pelaporan dari Ranting NU dan takmir wakaf
musala dan masjid kepada MWC NU belum ada.
2. Bahwa kewenangan nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman
Kabupaten Ponorogo dalam pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan
wakaf masjid dan musala Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman
Kabupaten Ponorogo menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
selama ini sudah sesuai. Dengan cara bekerjasama dalam pelaksanaannya
bersama Ranting NU, takmir wakaf masjid dan takmir wakaf musala
Kelurahan Mangunsuman.
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B. Saran
Berdasarkan kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan
kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka ada beberapa saran yang
ingin peneliti berikan sebagai berikut:
1. Hendaklah MWC NU Kecamatan Siman selaku nazir organisasi setelah
menyelesaikan pengadministrasian wakaf hingga terbit sertifikat wakaf
lebih memperhatikan dalam perkembangan wakaf masjid dan musala
secara aktif maupun secara pasif agar mengetahui perkembangan wakaf
masjid dan musala.
2. Hendaklah MWC NU Kecamatan Siman selaku nazir organisasi lebih
merangkaul dan memberikan fasilitas kepada masjid dan musala yang
belum diwakafkan.
3. Takmir masjid dan musala Kelurahan Mangunsuman hendaknya lebih
memperdalam pemahaman dan pengetahuan dalam melaksanakan
pengelolaan, pemeliharaan serta pemanfaatan wakaf masjid dan musala.
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