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ABSTRAK 

 

Nurcahyani, Narulita. 2021. Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf Terhadap Tugas Naz}ir Dalam Mengelola Wakaf 
Produktif Di Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo 
Kabupaten Madiun. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam 

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M.Ag.  

Kata Kunci/keywod : Naz}ir, Pengelolaan, Pemanfaatan Hasil. 

Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi 

spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang penting bagi kesejahteraan ekonomi. 

Dalam kaitannya dengan wakaf, naz}ir merupakan salah satu peran sentral dalam 

pengurusan dan pengelolaan harta benda wakaf. Dalam Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 2004 tentang wakaf, naz}ir memiliki beberapa kewajiban dalam 

melaksanakan tugasnya. Di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun 

ini wakaf yang ada di masjid tersebut belum bisa di produktifkan, karena naz}ir 
belum bisa mengelola secara efektif, sementara itu naz}ir berinisiatif untuk 

menyewakan tanah wakaf tersebut agar menjadi asset wakaf produktif. Dalam 

pengelolaan wakaf produktif sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004, akan tetapi hasil pemanfaatan wakaf sawah tersebut belum sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. 

Berangkat latar belakang tersebut, maka Rumusan Masalah peneliti yaitu : 

Pertama, bagaimana tugas naz}ir dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid 

Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Kedua, 

bagaimana pemanfaatan hasil dari pengelolaan wakaf produktif sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.  

Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penilitian field research 

(penelitian lapangan) yang hakekatnya merupakan metode untuk menemukan 

secara khusus dan realistis yang tengah terjadi pada masyarakat. Sedangkan 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu penelitian hukum 

yang dikonsepkan sebagai apa yang yang tertulis dalam peraturan Undang-

Undang (law in book) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang 

merupakan perilaku manusia yang dianggap pantas.  

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan, (1) pengelolaan wakaf 

produktif di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun wakaf sawah 

tersebut  sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, karena 

hasil uang sewa tanah wakaf untuk merenovasi masjid saja, bukan yang lain. (2)  

hasil dari sawah itu diberikan kepada petani yang mengelola wakaf sawah, hal itu 

belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tujuan wakaf yang 

memberikan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan 

kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini keberadaan lembaga wakaf 

menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran 

Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga ajaran yang menekankan 

pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial).3 

Sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata kegamaan 

yang bersifat ekonomis, wakaf seharusnya dikelola dan dikembangkan 

agar menjadi suatu instrumen yang mampu memberikan kondisi rill 

persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting. 

Kata Wakaf berasal dari Bahasa Arab, dari akar kata wa-qa-fa 

berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau berdiri. Dengan kata 

lain, wakaf adalah  menahan harta baik secara abadi maupun 

sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan 

memberikan harta wakaf atau yang lainnya, untuk tujuan pemanfaatan 

hasil secara berulang-ulang bagi kepentingan umum atau khusus, 

sesuai dengan tujuan yang disyaratkan oleh waqif dan dalam batasan 

hukum syariat.4                                                                     

                                                           
3 Depag RI, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia (Jakarta: Direktorat Pengembangan 

Zakat dan Wakaf, 2005), 1.  

4 Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf  (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 7. 
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Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 wakaf 

merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau 

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan 

guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum syariah.5  

Kemudian wakaf produktif adalah harta wakaf yang digunakan 

untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, 

perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf 

secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan 

wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan 

tujuan wakaf. Wakaf produktif dijadikan untuk menghasilkan barang 

atau jasa, kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan 

tujuan wakaf.6 

Wakaf produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau 

perkebunan, gedung-gedung komersial yang dikelola sedemikian rupa, 

sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya 

dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Sebenarnya 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memilki harta wakaf yang 

cukup banyak, tetapi  sebagian besar belum dikelola secara produktif. 

Pada umumnya harta wakaf di Indonesia berupa tanah dan 

                                                           
5 Ibid., 336.  

6 Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif  (Jakarta: Khalifa, 2005), 23.  
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peruntukannya antara lain untuk masjid, mushola, sekolahan, 

madrasah, dan lainnya yang berkaitan dengan peribadatan.7 

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

mengatur berbagai hal penting bagi pemberdayaan dan pengembangan 

harta wakaf secara produktif. Benda wakaf dalam Undang-Undang ini, 

tidak hanya dibatasi pada benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda 

bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraaan hak 

atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai 

dengan ketentuan syariah  dan perundang-undangan. Dalam pasal 43 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dipertegas bahwa pengelolaan 

dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir wakaf dilakukan 

secara produktif. 

Lahirnya Undang-Undang Wakaf memberikan harapan kepada 

semua dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan untuk 

kepentingan peribadatan dan sarana sosial lainnya. Potensi wakaf di 

Indonesia sangat besar dan hanya dapat digunakan untuk kegiatan 

ekonomi produktif di samping kegiatan sosial dalam rangka membantu 

kaum duafa dan kepentingan umat.8 

Di samping itu dalam mekanisme tata kelola yang paling utama 

dan awal adalah menghimpun harta benda wakaf dari para wakif. 

Mekanisme ini dikenal dengan aktivitas fundraising. Karena itu, 

                                                           
7 Suhrawardi K Lubis, dkk, Wakaf dan Pemberdayaan Umat (Jakarta: Sinar 

Grafika,2010), 22. 

8 Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 7. 
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aktivitas fundraising dalam sebuah lembaga harus dikembangkan, baik 

dalam konteks awal perencanaan maupun pengawasan oleh pengelola 

lembaga dengan berbagai perspektif manajemen modern yang ada. 

Fundraising diartikan sebagai kerangka konsep tentang suatu kegiatan 

dalam rangka menggalang dana dan daya lainnya dari masyarakat yang 

akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional 

lembaga sehingga mencapai tujuan.9 

Wakaf di Indonesia lebih ditekankan pada persoalan perwakafan 

tanah. Hal ini bukan berarti bahwa wakaf selain tanah tidak diakui, 

tetapi pengaturan ini mengingat tanah sebagai benda berharga yang 

banyak menimbulkan persoalan dalam masyarakat, apalagi tanah 

sebagai benda tidak bergerak yang tahan lama dan memiliki nilai 

ekonomis yang tinggi. Wakaf bukan saja terbatas pada benda tidak 

bergerak tetapi benda bergerak. Seperti di negara-negara Islam yang 

sudah maju atau berkembang telah teroperasi lembaga wakaf berupa 

sarana pendidikan, real estate, dan telah dikelola dengan produktif. 

Banyaknya masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya menarik 

perhatian negara untuk mengatur dan mengelolanya. Praktik wakaf 

yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan 

tertib dan efesien, sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak 

                                                           
9 Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf, 199.  
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terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan 

pihak ketiga.10  

Dalam hal ini peneliti memfokuskan penelitian tentang wakaf yang 

ada di Desa Bader Kecamatan Dolopo ini berupa tanah sawah yang 

kebetulan naz}ir mengelola wakaf tersebut juga merupakan ta’mir 

masjid Baitul Amin. Dari hal ini muncul masalah bahwa naz}ir masih 

belum bisa mengelola secara efektif, sementara itu naz}ir berinisiatif 

untuk menyewakan tanah wakaf tersebut agar menjadi asset wakaf 

yang produktif.11 

Keadaan ini bukan karena kelalaian atau ketidakmampuan naz}ir 

dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi 

karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami 

status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi untuk 

kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan 

wakaf.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

terhadap naz}ir dalam mengelola wakaf produktif di Masjid Bitul 

Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ? 

                                                           
10 Niryad Muqisthi, “Stategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan 

Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, “ (Makassar: UIN Alauddin, 2017), 2-3. 

11 Ahmad Khoirudin, Hasil Wawancara,15 November 2020. 
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2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

terhadap pemanfaatan hasil wakaf produktif di Masjid Baitul Amin 

Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ?  

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, penulis mempunyai tujuan dalam 

menyusun karya ilmiah ini. Tujuannya adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004 terhadap naz}ir dalam mengelola wakaf produktif di Masjid 

Bitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. 

2. Untuk mendeskripsikan tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004 terhadap pemanfaatan hasil wakaf produktif di Masjid Baitul 

Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. 

D. Manfaat Penelitian  

Dari penelitian ini, penulis berharap memberikan manfaat di 

antaranya :  

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk menambah khasanah keilmuan di bidang perwakafan 

terutama mengenai pengelolaan wakaf produktif sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. 
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b. Untuk menambah khasanah keilmuan di bidang perwakafan 

terutama mengenai pemanfaatan hasil wakaf produktif sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. 

2. Secara Praktis 

a. Diharapkan penelitian ini dapat dipraktikan oleh masyarakat 

Desa Bader dan naz}ir mampu mempraktekkan tugasnya 

sebagai naz}ir mengenai pengelolaan wakaf produktif di Masjid 

Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten 

Madiun. 

b. Agar naz}ir bisa mempratikkan mengenai pemanfaatan hasil 

wakaf produktif di Masjid Bitul Amin Desa Bader Kecamatan 

Dolopo Kabupaten Madiun. 

E. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka ini pada dasarnya mendapatkan gambaran 

hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis dan 

pernah dilakukan penelitian lain sebelumnya, sehingga diharapkan 

tidak ada pengulangan materi peneliti secara mutlak. Telaah pustaka 

tersebut berupa kajian skripsi mahasiswa sebelumnya, akan tetapi 

kebanyakan pembahasan yang telah dilakukan oleh penelitian tersebut 

berbeda dari penelitian yang penulis lakukan. Letak perbedaannya 

yaitu terdapat dari segi pembahasan, tahun penelitian dan juga tempat 
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dilakukannya penelitian tersebut. Penulis menemukan data yang 

berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain: 

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa IAIN Metro, 

Heni Pratiwi, tahun 2018. Strategi Pengelolaan Sawah Wakaf di Desa 

Bumiharjo Batanghar Lampung Timur. Dalam penelitian tersebut 

penulis menekankan pada bentuk strategi pengelolaan wakaf secara 

professional, di mana hasil pengelolaan wakaf tersebut disalurkan 

untuk kepentingan masjid. Penelitian ini berbeda dengan peneliti 

penulis dikarenakan dalam penelitian ini menekankan pengelolaan dan 

pemanfataan hasil wakaf tersebut, sedangkan peneliti tersebut 

menjelaskan strategi pengelolaan wakaf secara professional untuk 

disalurkan kepentingan masjid.12 

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa IAIN Ponorogo, 

Rino Cahya Pratama, tahun 2020. Tinjauan Undang-Undang No. 41 

Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tugas Naz}ir Organisasi 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis Ponorogo. Dalam penelitian 

tersebut penulis menekankan bahwa naz}ir dari pimpinan cabang 

muhammadiyah tersebut dalam menjalankan tugas naz}ir dalam hal 

pelaporan harta benda wakaf masih belum sesuai dengan Undang-

Undang Wakaf, karena pelaporan hanya dilakukan dikalangan internal 

persyarikatan yaitu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo. 

                                                           
12 Heni Pratiwi, Strategi Pengelolaan Sawah Wakaf di Desa Bumiharjo Batanghar 

Lampung Timur, Skripsi (Metro: IAIN Metro, 2018). 
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Sedangakn penulis menekankan pada nazhir mengelola wakaf secara 

produktif dan pemanfaatan hasil wakaf tersebut.13 

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa IAIN Ponorogo, 

Nanang Nur Hidayat, tahun 2020. Eksistensi Dan Tugas Naz}ir Wakaf 

Mushola Bahrul Hikam Josari Jetis Kabupaten Ponorogo (Perspektif 

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf). Dalam 

penelitian tersebut penulis menekankan tentang naz}ir dari Mushola 

Bahrul Hikam Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo telah 

absah menjadi naz}ir perseorangan, dalam menjalankan tugasnya 

sebagai naz}ir wakaf Mushola Bahrul Hikam telah sesuai Pasal 11 UU 

No. 41 Tahun 2004. Akan tetapi, dalam menyelesaikan administrasi 

wakaf berupa pendokumenan dan pelaporan harta benda wakaf belum 

sesuai. Penelitian ini berbeda dengan peneliti penulis dikarenakan 

dalam penelitian penulis membahas tentang peran naz}ir dalam 

mengelola wakaf produktif dan hasil pemanfaatan wakaf tersebut.14 

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa IAIN 

Ponorogo, Akhida Nafis Kurtubi, Tahun 2018. Tinjauan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Naz}ir Wakaf 

Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah Joresan Mlarak. 

Dalam penelitian tersebut dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

                                                           
13 Rino Cahya Pratama, Tinjauan Undan-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 

Terhadap Tugas Nazir Organisasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis Ponorogo, Skripsi 

(Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2020). 

14 Nanang Nur Hidayat, Eksistensi Dan Tugas Nazir Wakaf Mushola Bahrul Hikam Josari 

Jetis Kabupaten Ponorogo (Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf), 

Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).  
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2004 tentang wakaf, naz}ir memiliki beberapa hak dan kewajiban dalam 

melaksanakan tugasnya. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-

Rohmah merupakan naz}ir wakaf yang berbentuk organisasi di bidang 

sosial, maka dari itu lembaga tersebut diharuskan melaksanakan hak 

dan kewajibannya sebagai naz}ir organisasi sesuai dengan aturan 

perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini berbeda dengan 

penelitian penulis dikarenakan dalam penelitian penulis membahas 

tentang peran naz}ir dalam mengelola wakaf produktif dan hasil 

pemanfaatan wakaf tersebut.15 

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa IAIN 

Ponorogo, Moh Taufiq Hidayat, Tahun 2019. Tinjauan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Eksistensi 

Naz}ir Perseorangan Di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo.  Dalam penelitian tersebut bahwa Di Desa Krebet 

pengadministrasian pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf 

sudah dilakukan oleh Naz}ir perseorangan. Adapun pelaporan 

pelaksanaan tugas ke BWI belum dilakukan oleh Naz}ir perseorangan. 

Karena Naz}ir perseorangan tidak mendapatkan haknya, yakni sebesar 

10% dari hasil bersih  atas pengelolaan dan pengembangan harta benda 

wakaf. Penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian penulis 

                                                           
15Akhida 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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dikarenakan dalam penelitan penulis menekankan pada peran naz}ir 

dalam mengelola wakaf produktif dan hasil pemanfaatan wakaf 

tersebut.16 

F. Metode Penelitian  

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.17 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan adalah penelitian lapangan (fiel 

research) yang pada hakekatnya merupakan metode untuk 

menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi 

pada suatu saat di tengah masyarakat.18 Di sini peneliti mendatangi 

secara langsung Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan 

Dolopo Kabupaten Madiun dan mencari tahu bagaimana asset 

wakaf produktif yang ada. 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif disebut juga 

pendekatan hukum doktrinal, penelitian hukum jenis ini 

dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-

undangan (law in book) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah 

                                                           
16 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). 

17 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2013), 

3.  

18 Aji Damanuri, Metodelogi Penelitian Mu’amalah (Ponorogo: Stain Press, 2010), 6.  



12 

 

 

atau norma yang merupakan petokan berperilaku manusia yang 

dianggap pantas.19 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti sendiri atau dengan bantuan 

orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Karena hanya 

manusia sebagai alat yang dapat berhubungan dengan responden 

atau objek lainnya. Dan hanya manusialah yang mampu memahami 

kenyantaan-kenyataan yang ada di lapangan. Oleh karena itu, pada 

saat mengumpulkan data di lapangan, peniliti berperan serta 

mengamati langsung objek penelitian di lapangan.20  

3. Lokasi Penelitian 

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Masjid Baitul Amin 

Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Pemilihan 

lokasi tersebut karena terdapat tanah wakaf yang belum bisa 

diproduktifkan. 

4. Data dan Sumber Data  

Data adalah suatu atribut yang melekat pada suatu objek 

tertentu, berfungsi sebagai informasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan, dan diperoleh melalui suatu 

                                                           
19 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2004), 118. 

20 Lexy J Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2012), 9.  
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metode/instrument pengumpulan data.21 Setiap penelitian 

memerlukan data karena data merupakan sumber informasi yang 

memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang 

akan diteliti.22  Sumber Data ini hanya menggunakan Sumber Data 

Primer, sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan 

dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi.23 Sumber data ini 

biasanya diperoleh dari lapangan atau lokasi peneliti yaitu di 

Masjid Baitul Amin di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten 

Madiun. Dalam hal ini maka proses pengumpulan datanya 

memerlukan wawancara secara spesifik kepada pihak Naz}ir, 

Kamituwo, Carik, dan Ta’mir Masjid Baitul Amin. Sehingga 

dalam memperoleh data dalam penelitian ini lebih valid dan akurat. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan Data ialah teknik atau cara-cara yang 

dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.24 

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan 

dengan teknik Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. 

a. Wawancara 

                                                           
21 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi Dan Focus Groups Sebagai Instrumen 

Penggalian Data Kualitatif (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), 8.  

22 Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka 

Setia, 2009), 117.  

23 Ulber Silalahi Metode Penelitian Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2009), 289. 

24 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2011), 

24. 
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Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang 

digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari 

sumbernya. Wawancara ini digunakan apabila ingin 

mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta 

jumlah responden sedikit.25 Dengan adanya wawancara ini 

maka peneliti melakukan wawancara dengan pihak Naz}ir Desa 

Bader dengan berjumlah 2 Naz}ir. Selain itu wawancara 

dilakukan dengan pihak Bapak Ta’mir Masjid Baitul Amin, 

Bapak Carik Desa Bader, dan Bapak Kamituwo Desa Bader. 

Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana fungsi 

naz}ir mengenai perwakafan serta pengelolaan harta wakaf yang 

dikelola naz}ir. Teknik pengumpulan data dengan wawancara 

ini untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif dan hasil 

pemanfaatannya. Peneliti gunakan untuk membantu 

menjelaskan dan menjawab rumusan masalah. Sehingga dalam 

wawancara ini tidak memungkinkan peneliti akan melakukan 

wawancara dengan informan lain yang dirasa dapat diambil 

keterangannya untuk mendukung penelitian. 

b. Observasi 

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung 

ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang 

                                                           
25 Ibid., 29.  
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dilakukan.26 Peneliti mengamati bagaimana pengelolaan, dan 

pemanfaatan hasil wakaf produktif di Masjid Baitul Amin Desa 

Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.  

6. Analisis Data 

Analisis data adalah proses penghimpunan atau 

pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan 

untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, 

memberikan saran, kesimpulan dan mendukung keputusan.27 Miles 

dan Huberman membagi analisis data dalam penelitian kualitatif ke 

dalam tiga tahap yaitu kodifikasi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

a. Kodifikasi Data 

Tahap kodifikasi data merupakan tahap pengkodingan 

terhadap data. Maksud dari pengkodingan data adalah peneliti 

memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. 

Cara melakukannya adalah peneliti menulis ulang catatan-

catatan lapangan yang mereka buat (ketika melakukan 

wawancara). Apabila wawancara direkam pada tahap awal 

adalah mentranskip hasil rekaman. Kemudian peniliti memilih 

informasi yang penting yang ada dalam catatan lapangan.28 

                                                           
26 Ibid., 30.  

27 Restu Kartiko Widi, Asas Meetodologi Kualitatif (Jakarta: Raja Persada, 2014), 178. 

28 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 178.  
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b. Penyajian data 

Tahap penyajian data adalah sebuah tahapan lanjutan 

analisis di mana peneliti menyajikan temuan peneliti berupa 

kategori atau pengelompokan.29 

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu 

tahap lanjutan di mana pada tahap ini peneliti menarik 

kesimpulan dari temuan data. Setelah kesimpulan diambil, 

peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan 

cara mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk 

memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan.30 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengambilan data ini melalui tiga tahapan yaitu tahap 

pendahuluan, penyaringan, dan pelengkap data yang masih kurang. 

Jika terdapat data yang kurang tidak memadai akan dilakukan 

penelitian atau penyaringan data sekali lagi, sehingga data yang 

disajikan tersebut benar-benar memiliki kadar validitas yang 

tinggi.31 

                                                           
29 Ibid., 179. 

30 Ibid., 180. 

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

2002), 172.  
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Adapun teknik yang digunakan penulis dalam peneliti ini 

adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.32 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahapan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Tahap Pra Lapangan 

Tahap pra lapangan meliputi : menyusun rancangan 

penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, 

menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan 

informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan persoalan 

etika penelitian.33 

b. Tahap Pekerjaan Lapangan  

Tahap pekerjaan lapangan ini meliputi: memahami latar 

penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan, dan berperan 

serta sambil mengumpulkan data.34 

c. Tahap Analisis Data 

Dalam tahap ini, penulis melakukan analisis terhadap data-

data yang telah dikumpulkan. Peneliti menggunakan teknik 

                                                           
32 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 

330. 

33 Ibid., 127. 

34 Ibid., 137. 
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analisis data yaitu kodifkasi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan.35 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah peneliti dalam pembahasan dan penyusunan 

skripsi ini, maka peneliti akan membagi penulisan menjadi beberapa 

bab. Setiap bab terdiri dari sub bab dan antara masing-masing sub bab 

terdapat keterkaitan yang erat. Maka penulis menyusun sistematika 

pembahasan skripsi sebagai berikut:  

BAB I  : Berisikan pendahuluan yang memberikan gambaran umum 

dalam skripsi ini. Bab ini terdiri dari latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

penelitian terdahulu atau telaah pustaka, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

BAB II : Berisikan kajian teori yang merupakan bagian dari isi 

peneliti. Dalam bab ini memuat landasan teori yang 

berisikan pandangan umum tentang pengertian wakaf, dasar 

hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, serta ketentuan 

mengenai pengelolaan harta wakaf. 

BAB III : Data umum menguraikan profil masjid  dalam pengelolaan 

sawah wakaf masjid yang disewakan. Dalam bab ini 

berisikan data-data mengenai profil desa dan praktik 

pengelolaan wakaf tanah sawah yang disewakan. 

                                                           
35 Ibid., 148.  
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BAB IV: Dalam bab ini membahas tentang bagaimana tinjauan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap naz}ir 

dalam mengelola wakaf sawah di Masjid Baitul Amin. Serta 

bagaimana pemanfaatan hasil wakaf sawah di Masjid Baitul 

Amin. 

BAB V : Bab ini Penutup dari pembahasan skripsi yang meliputi 

Kesimpulan, Saran dan Penutup. 
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BAB II 

TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF 

TERHADAP TUGAS NAZ}IR DALAM MENGELOLA WAKAF PRODUKTIF  

DI MASJID BAITUL AMIN DESA BADER KECAMATAN DOLOPO 

KABUPATEN MADIUN 

 

A. Wakaf 

1. Pengertian Wakaf 

Kata wakaf berasal dari kata bahasa arab waqafa, yaqifu, dan 

waqfan yang berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau 

menahan. Selanjutnya dikemukakan beberapa definisi wakaf menurut 

ulama fiqh sebagai berikut : 

Pertama, Mazhab Hanafi mengemukakan definisi dari wakaf yaitu 

menahan benda waqif (orang yang berwakaf) dan menyedekahkan 

manfaatnya untuk kebaikan. Dengan demikian, waqif  boleh saja 

menarik wakafnya kembali kapan saja dikehendakinya dan boleh 

diperjualbelikannya. Dijelaskan bahwa kepemilikan harta yang 

diwakafkan berpindah menjadi hak ahli waris apabila waqif meninggal 

dunia.1 

Kedua definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Maliki, yaitu 

menjadikan manfaat harta waqif , baik berupa sewa atau hasilnya untuk 

diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai kehendak 

                                                           
1 Suhrawardi K Lubis, dkk, Wakaf dan Pemberdayaan Umat, 4. 
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waqif. Mazhab Maliki menyebutkan bahwa kepemilikan harta tetap 

pada waqif dan masa berlakunya wakaf tidak untuk selama lamanya 

kecuali untuk waktu tertentu keinginan waqif  yang telah 

ditentukannya sendiri.  

Ketiga, definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Syafi’I, yaitu 

menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya 

barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari waqif, serta 

dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan. Definisi dari Mazhab 

Syafi’I yang dikemukakan di atas menampakkan ketegasan terhadap 

status kepemilikan harta wakaf. Apabila wakaf dinyatakan sah, maka 

kepemilikan pun beralih dari pemilik harta semula kepada Allah Swt 

dengan pemahaman bahwa harta yang diwakafkan menjadi milik umat, 

bukan lagi milik orang yang mewakafkan.  

Keempat, definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Hambali, 

yaitu menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam 

menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan 

memutuskan seluruh hak penguasa terhadap harta, sedangkan manfaat 

harta adalah untuk kebaikan dalam mendekatkan diri kepada Allah.  

Dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan di atas 

(menurut Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’I, Mazhab 

Hambali) tampak secara jelas bahwa wakaf berarti menahan harta yang 
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dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan 

agama.2 

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 wakaf 

adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan 

sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau 

untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan 

ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.3 

2. Dasar Hukum Wakaf 

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber 

dari: 

a. Ayat al-Qur’an: 

(77:َّحلج)َتُهَفْلُحَونَاََاعالِذُكمَََّْلَايهَرَاَواّفهَعاُلّو  

“Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan” 

(QS:Al-H}ajj: 77). 

 

b. Hadits 

َأَرًضاَِْبايهََ َُعمارا َعناماقال:َأصاابا َفاأتِذىََّنِذبَِذعاَ َّب َعمرَرضىَّلل  َبهارا

:َيَاَصالِذىَّلل َُ اَفهاقاالا َأصاَبُتَأَرضًَعالاَيْهَواسالِذماَُّياَستاَأُمُرَْفيهَاا ْ ِ َّْ َّللْ  اَراُسَولا

َْْيَْمَنُهَفَا َأنَهفاُسَْعَن َْقَطَُهوا أْصَبَمااْلا ََلاََ بهارا َََاِْبايهَ ََْبْه َفهاقاالا َاَُمرُِْ ُهَمااَ

                                                           
2 Ibid., 5.  

3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pasal 1.  
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َحَا َُعالاَيْهَواسالِذما,ََّْنَْشَئتا َصالِذىَّلل  ََِْابَاراُسَوُلَّللْ  َقتا ِْذ َا َأَصلااااَواتا اََستا

تهَُ َتُهَوهاُبَواْلا تُهبااُعَواْلا َِْااَُعماُر,َأنهِذاااَْلا ِْذقا َا َِْاافهاتا ِْذقا َا َواتا ِفََََوراُث َقاالا

ْبَيلَْ َقااْبَواِفََسا َواِفَََّرْ  َواَّبْ ََّسِذْبَيْلَواَّضِذيَََُّفقاراّْءَواِفَََُّقَرَبا ْفََّللْ 

َعُرَوْفَوَاْلاُجنااحاَعَا
ا
َ)رَولاىَماَ َواَْيَهاااَأَنَأَيُكلاَْمنهَاااَْبمل َُمتاماوْ ل  َْْعُمَنايهَرا ّهَُُّي

 مسلم(
Artinya : “Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra 

memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian 

menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. 

Umar berkata: Ya Rasulallah, saya mendapatkan 

sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah 

mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang 

engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: 

Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan 

kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar 

melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan 

tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar 

menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum 

kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. 

Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang 

menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari 

hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan 

dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. 

Muslim).4 

3. Rukun Wakaf 

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 

wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut : 

a. Wakif 

b. Naz}ir 

                                                           
4 Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Fiqih Wakaf (Jakarta: 

Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003), 13. 
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c. Harta benda wakaf 

d. Ikrar wakaf 

e. Peruntukan harta benda wakaf 

f. Jangka waktu wakaf.5 

Sementara itu, rukun wakaf menurut jumhur ulama ada empat, 

yaitu : 

a. Waqif  (Orang yang Berwakaf) 

Orang yang berwakaf disyaratkan cakap hukum (ahliyah), 

yakni kemampuan untuk melakukan tindakan tabarru’ 

(melepaskan hak milik untuk hal-hal yang bersifat nirlaba atau 

tidak mengharapkan imbalan materil). Seseorang untuk dapat 

dipandang cakap hukum tentu harus memenuhi persyaratan, yakni : 

(1) Berakal 

(2) Balig 

(3) Cerdas  

(4) Atas kemauan sendiri 

(5) Waqif  adalah merdeka dan pemilik harta wakaf.6 

b. Barang yang Diwakafkan 

Para ulama mazhab sepakat bahwa disyaratkan untuk 

barang yang diwakafkan itu persyaratan-persyaratan yang ada pada 

barang yang dijual, yaitu  barang tersebut konkret dan milik orang 

                                                           
5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 6.  

6 Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, 21-22 



25 

 

 

yang mewakafkan. Dengan demikian, tidak sah mewakafkan utang 

atau yang tidak diketahui dengan jelas, misalnya, sebidang tanah 

dari tanah-tanah milikku. Begitu juga, tidak sah mewakafkan 

sesuatu yang tidak boleh dimiliki oleh orang muslim, misalnya 

babi. Para ulama mazhab juga sepakat bahwa dalam wakaf 

disyaratkan adanya kemungkinan memperoleh manfaat dari barang 

yang diwakafkan, dengan catatan bahwa barang itu tetap adanya. 

Adapun bila pemanfaatan itu menyebabkan barang habis, seperti 

makanan dan minuman, barang seperti itu tidak sah diwakafkan.7 

c. Mauquf ‘alaih (penerima wakaf atau Naz}ir) 

Untuk mengelola bendawakaf tersebut, maka diadakan Naz}ir 

yang menurut ketentuan dalam Pasal 215 angka 5 Kompilasi 

Hukum Islam, harus berbentuk kelompok orang atau badan hukum 

yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurus benda wakaf. 

Adapun Naz}ir yang perorangan menurut ketentuan dalam Pasal 

219 Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut : 

1) Warga Negara Indonesia 

2) Beragama Islam 

3) Sudah dewasa 

4) Sehat jasmani dan rohani 

5) Tidak berada dibawah pengampuan 

                                                           
7 Siah Khosyi’ah, Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di 

Indonesia, 41. 
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6) Bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak benda yang 

diwakafkannya. 

Kemudian bila berbentuk badan hokum, maka Naz}ir harus 

memenhuhi persyaratan sebagai berikut : 

1) Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia  

2) Mempunyi perwakilan di Kecamatan tempat letak benda yang 

diwakafkannya.8 

d. Shigat Wakaf  (Ikrar Wakaf) 

Ikrar wakaf merupakan persyaratan kehendak waqif untuk 

mewakafkan tanah benda miliknya. Syarat-Syarat lafal wakaf 

adalah : 

1) Pernyataan wakaf bersifat ta’bid (untuk selama-lamanya) 

2) Pernyataan wakaf bersifat tanjiz artinya lafal wakaf itu jelas 

menunjukkan terjadinya wakaf dan memunculkan akibat 

hukum wakaf.  

3) Pernyataan wakaf bersifat tegas (jazim) ataupun ilzam.  

4) Pernyataan wakaf tidak diiringi dengan syarat yang batal, yakni 

syarat yang meniadakan makna wakaf atau bertentangan 

dengan tabiat wakaf.  

5) Menyebutkan mauquf ‘alaih secara jelas dalam pernyataan 

wakaf. 

                                                           
8 Siska Lis Sulistiani, Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia (Bandung : PT Refika 

Aditama, 2017), 64. 
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6) Pernyataan wakaf dinyatakan dengan lafzh sharih (jelas). 

Demi tertibnya hukum dan administrasi, menghindari 

penyalahgunaan benda wakaf pemerintah mengeluarkan peraturan, 

bahwa ikrar wakaf yang diucapkan oleh waqif  kepada naz}ir, 

dilakukan di hadapan PPAIW (Penjabat Pembuat Akta Ikrar 

Wakaf) dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Kemudian, 

dinyatakan secara lisan dan atau tulisan Serta dituangkan dalam 

akta ikrar wakaf oleh PPAIW.9 

4. Tujuan dan Fungsi Wakaf 

Tujuan Wakaf, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah untuk memanfaatkan harta 

benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Ditegaskan juga dalam Pasal 1 

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, bahwa tujuan 

wakaf adalah untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau 

kesejahteraan umum menurut syariah.10 

Dalam Undang-Undang Republik Indinesia Nomor 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf pasal 5 berbunyi wakaf berfungsi mewujudkan potensi 

dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah 

dan memajukan kesejahteraan umum.11 

                                                           
9 Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, 30-33. 

10 Adi Nur Rohman dkk, Hukum Wakaf Indonesia (Bekasi: Ubharajaya, 2020), 17. 

11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 5.  
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Sedangkan dalam bukunya Adi Nur Rohman fungsi wakaf, adalah 

untuk mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf 

serta untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda 

wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan 

umum.Fungsi sosial dari perwakafan mempunyai arti bahwa 

penggunaan hak milik oleh seseorang harus memberi manfaat 

langsung atau tidak langsung kepada masyarakat. Dalam ajaran 

kepemilikan terhadap harta benda, agama Islam mengajarkan bahwa di 

dalamnya melekat hak fakir miskin yang harus diberikan oleh 

pemiliknya secara ikhlas kepada yang memerlukannya sesuai 

ketentuan yang telah ditentukan, diantaranya melalui zakat, infaq, 

shadaqah, hibah dan wakaf. 12 

5. Macam-Macam Wakaf Berdasarkan Subtansi Ekonominya 

Berdasarkan subtansi ekonominya, wakaf bisa dibagi menjadi dua 

macam, yaitu : 

a. Wakaf Langsung 

Wakaf Langsung yaitu wakaf untuk memberi pelayanan 

langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid 

yang disediakan sebagai tempat shalat, wakaf sholat yang 

disediakan untuk tempat belajar siswa dan wakaf rumah sakit 

untuk mengobati orang sakit secara cuma-cuma. Pelayanan 

langsung ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat 

                                                           
12 Adi Nur Rohman dkk,Hukum Wakaf Indonesia, 18.  
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secara langsung dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah 

dari generasi ke generasi.  

b. Wakaf Produktif 

Wakaf Produktif yaitu wakaf harta yang digunakan untuk 

kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, 

perdagangan, dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf 

secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan 

wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai 

dengan  tujuan wakaf. 

Jadi perbedaan antara wakaf langsung dan wakaf produktif 

terletak pada pola manajemen dan cara pelestarian wakaf. Wakaf 

langsung membutuhkan biaya untuk perawatan yang dananya 

diperoleh dari luar benda wakaf, sebab seperti ini tidak dapat 

menghasilkan sesuatu dan tidak boleh dipergunakan untuk tujuan 

tersebut. Sedangkan wakaf produktif, sebagian hasilnya 

dipergunakan untuk merawat dan melestarikan benda wakaf, dan 

selebihnya untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak sesuai 

dengan tujuan wakaf.13  

 

 

 

 

                                                           
13 Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, 22-23. 
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B. Wakaf Produktif 

1. Pengertian Wakaf Produktif 

Mundzir Qahaf mendefinisikan wakaf produktif dengan wakaf 

harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, dimana harta wakaf 

dikelola untuk menghasilkan barang atau jasa. Kemudian dijual dan 

hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Pengelolaannya 

bisa dilakukan melalui bidang pertanian, perdagangan, perindustrian 

dan bidang lainnya.14 Wakaf produktif adalah harta benda yang 

dikelola untuk menghasilkan barang atau jasa kemudian, keuntungan 

finansial dari keduanya diberikan kepada sasaran wakaf yang berhak. 

Dari pengertian tersebut bisa difahami bahwa naz}ir dituntut untuk 

mampu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. 

Pengelolaan dan pengembangan tersebut dapat dilakukan melalui 

berbagai model dan bidang usaha. Diantaranya adalah pertanian, 

perdagangan, perindustrian, perikanan, peternakan, perkebunan, 

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

lainnya.15 

2. Pemberdayaan Harta Benda Wakaf 

Sebelum pemberdayaan tanah wakaf dilakukian, ada beberapa hal 

penting yang harus terlebih dahulu dilakukan, adalah : 

                                                           
14 Ibid., 22 

15 Ibid., 24 



31 

 

 

a. Pendataan atau inventarisasi tanah-tanah wakaf yang berisi in 

formasi tentang : 

1) Luas tanah 

2) Lokasi tanah 

3) Peruntukan tanah  

4) Naz}ir tanah wakaf dan lain-lain yang relevan. 

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

Perencanaan itu hendaknya dikaitkan dengan sejumlah program 

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

sehingga dapat diperoleh suatu gambaran berapa dana yang 

diperlukan untuk setiap program itu dan berapa dana yang 

mungkin akan dihasilkan melalui pemanfaatan atau pendayagunaan 

tanah-tanah wakaf secara produktif. 16 

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

ditentukan prioritas penggunaannya, apakah lebih bermanfaat 

untuk kepentingan pendidikan dan sosial atau untuk dikelola secara 

ekonomi, sehingga tanah-tanah wakaf itu akan memberikan nilai 

tambah bagi lembaga wakaf itu sendiri. Mungkin dapat ditempuh 

suatu strategi campuran, sebagian tanah wakaf itu digunakan untuk 

keperluan pendidikan dan sosial secara permanen dan sebagian lagi 

digunakan untuk pengembangan tanah wakaf itu dalam arti 

optimalisasi tujuan wakaf itu sendiri, dengan kata lain pengelolaan 

                                                           
16 Farid Wadjdjy dan Mursyid, Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang 

hampir terlupakan), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 118. 
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tanah-tanah wakaf secara produktif, kombinasi antara tanah wakaf 

yang digunakan secara langsung dan tanah wakaf yang dikelola 

untuk tujuan-tujuan produktif sangat ideal.17  

C. Naz}ir 

1. Pengertian Naz}ir 

Menurut as-Shanani, pengertian naz}ir adalah orang atau pihak yang 

berhak untuk bertindak terhadap harta wakaf, baik untuk memelihara, 

mengerjakan berbagai hal yang memungkinkan harta itu tumbuh 

dengan baik, maupun mendistribusikan hasilnya kepada orang berhak 

menerimanya. Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang 

wakaf definisi naz}ir terdapat dalam Bab I yaitu pihak yang menerima 

harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkaan 

sesuai dengan peruntukannya. 

Sedangkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang wakaf bentuk naz}ir yang diakui ada 3 bentuk yaitu Pertama, 

Perorangan, Kedua, Badan Hukum, dan Ketiga, Organisasi. 

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf rukun wakaf yaitu : 

a. Wakif  

b. Naz}ir 

c. Harta benda wakaf 

                                                           
17 Ibid., 119.  
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d. Ikrar wakaf 

e. Peruntukan harta benda wakaf 

f. Jangka waktu wakaf.18 

2. Syarat-Syarat Naz}ir 

Adapun syarat-syarat naz}ir dalam Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu sebagai berikut : 

a. Warga negara Indonesia 

b. Beragama Islam 

c. Dewasa 

d. Amanah 

e. Mampu secara jasmani dan rohani  

f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.19 

Sedangkan syarat Naz}ir menurut hukum Islam : 

a. Adil, yaitu menjalankan perintah dan menjauhkan diri dari 

segala yang dilarang syariat. 

b. Mampu, yaitu kekuatan seseorang dan kemampuannya 

mentasarrufkan apa yang dijaganya dean diawasinya. Menurut 

Wabbah al-Zuhaili syarat mampu di sini menurut adanya taklif 

                                                           
18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 6.  

19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 10. 
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yaitu baligh dan berakal. Laki-laki bukan syarat untuk menjadi 

Naz}ir karena Umar ra mewasiatkan Hafsah ra sebagai Naz}ir.  

c. Islam, yaitu jika sseorang telah memenuhi syarat-syarat yang 

telah disebutkan di atas, maka ia dibolehkan memegang jabatan 

sebagai Naz}ir. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dapat 

terpenuhi, maka hakim  menunjuk orang lain yang mempuyai 

hubungan kerabat atau keluarga dengan wakif, untuk 

selarasnya dengan prinsip hak pengawasan adalah pada wakif 

sendiri. Bila orang yang mempunyai hub ungan kerabat dengan 

wakif itu tidak ada, baru menunjuk orang lain. 20    

Sedangkan dalam buku yang ditertibkan oleh Direktorat 

Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Departemen Agama RI yang berjudul Paradigma 

Baru Wakaf Di Indonesia membagi syarat-syarat unhtuk Naz}ir 

ketiga bagian, yaitu  

a. Syarat Moral meliputi : 

1) Paham hokum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan 

syari’ah maupun perundang-undangan Negara RI 

2) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam 

proses pengelolaan wakaf 

3) Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan 

usaha 

                                                           
20 Siska Lis Sulistiani, Pembaruan Hukum Wakaf Di Indonesia, 115-116. 



35 

 

 

4) Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan 

5) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual. 

b. Syarat Manajamen meliputi : 

1) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam 

leadersip 

2) Visioner  

3) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, 

social dan pemberdayaan.  

4) Professional dalam bidang pengelolaan harta 

5) Memiliki program kerja yang jelas.21 

c. Syarat Bisnis meliputi : 

1) Mempunyai keinginan 

2) Mempunyai pengalaman 

3) Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana 

layaknya entrepreneur 

4) Dari persyaratan di atas meninjukkan bahwa Naz}ir 

menempati pada pos yang sangat sentral dalam pola 

pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas Naz}ir, 

di mana Naz}ir berkewajiban untuk menjaga, 

mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta 

                                                           
21 Ibid., 118. 
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yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak 

menerimanya.22 

3. Tugas dan Wewenang Naz}ir 

Naz}ir memegang peranan yang sangat penting, karena berkembang 

tidaknya harta benda wakaf, salah satu di antaranya sangat tergantung 

pada Naz}ir wakaf. Agar harta itu dapat berfungsi sebagaimana 

mestinya dan dapat berlangsung terus-menerus, maka harta itu harus 

dijaga, dipelihara, dan dikembangkan.23 

Naz}ir memiliki tugas diantaranya sebagai berikut : 

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf 

Kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah 

secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau 

lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal 

shaleh yang mempunyai nilai mulia dihadirat Tuhan tanpa harus 

melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik 

Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat 

tanpa seizin Allah. Paham masyarakat Indonesia tersebut terlihat 

sangat lugu karena tingginya sikap jujur dan saling percaya antara 

satu dengan yang lain dimasa-masa awal.24 

                                                           
22 Ibid., 118. 

23 Firman Muntaqo, “ Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia” , Al-

Ahkam, Vol. 25, No. 1 April 2015, 95. 

24 Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif (Sebuah 

Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat), (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005), 47.  
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Praktik pelaksanaan wakaf semacam ini, pada paruh 

perjalannya harus diakui memunculkan persoalan mengenai 

validitas legal tentang harta wakaf yang berujung pada timbulnya 

persengketaan-persengketaan karena tiada bukti-bukti yang mampu 

menunjukkan bahwa benda-benda bersangkutan telah 

diwakafkan.25 

b. Mengelola dan  Mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan  

tujuan, fungsi, dan peruntukannya 

Pendayagunaan wakaf merupakan suatu usaha dalam 

mengoptimalisasikan suatu benda bergerak atau tidak bergerak 

dalam pengelolaan secara produktif dengan efektif dan efesien 

dalam tujuan untuk kemaslahatan masyarakat banyak atau umat 

Islam. Pengelolaan dan pendayagunaan wakaf memiliki fungsi 

serta tujuan untuk mengembangkan pengelolaan wakaf secara 

produktif, tetapi tetap dijalankan sesuai prinsip syariat. Selain itu, 

dibangun juga kemitraan pada bidang-bidang yang bisa 

mengembangkan wakaf secara produktif. Dalam 

pengembangannya wakaf juga dilakukan melalui investasi, 

penanaman modal, priduksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, 

pertambangan, perindustrian, pasar swalayan, pertokoan, sarana 

                                                           
25 Ibid., 48. 
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pendidikan atau sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak 

bertentangan dengan syariat.26 

c. Mengawasi dan Melindungi harta benda wakaf 

Dalam Permenag pasal 31 ayat (1) pengawasan terhadap 

perwakafan dapat dilakukan oleh Kementrian Agama dan 

Masyarakat. Pengawasan terhadap perwakafan dapat dilakukan 

dengan pemeriksaan secara langsung terhadap Naz}ir atas 

pengelolaan harta benda wakaf. 27 

Dalam pasal 32 pengawasan terhadap pengelolaan wakaf paling 

sedikit meliputi : 

1) Fungsi harta benda wakaf 

2) Administrasi pengelolaan harta benda wakaf 

3) Pengembangan harta benda wakaf 

4) Proses pengelolaan harta benda wakaf 

5) Hasil pengelolaan harta benda wakaf dan 

6) Manfaat hasil pengelolaan harta benda wakaf.28 

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia 

                                                           
26 Aden Rosadi, Zakat dan Wakaf (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2019), 142. 

27 Permenag No. 73 Tahun 2013 Pasal 31. 

28 Ibid., Pasal 32.  
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Pengelolaan harta benda wakaf meliputi pelaksanaan, 

pengembangan dan penggunaan hasil wajib dilaporkan dengan cara 

sebagai berikut : 

1) Naz}ir wajib menyampaikan laporan pengelolaan harta benda 

wakaf tidak bergerak dan atau harta benda wakaf bergerak 

selain uang kepeda Kantor Wilayah Kementrian Agama dan 

BWI secara periodic setiap 6 (enam) bulan sekali. 

2) Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten atau Kota wajib 

melaporkan penyelenggaraan urusan wakaf benda tidak 

bergerak dan benda bergerak selain uang kepada Kepala Kantor 

Wilayah Kementrian Agama Provinsi secara periodic setiap 6 

(enam) bulan sekali.  

3) Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi 

menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktur 

Jendral Bimas ILSM secara periodic setiap 6 (enam) bulan 

sekali. 

4) Laporan pengelolaan harta benda wakaf paling sedikit berisi : 

a. Jenis harta benda wakaf yang dikelola 

b. Bentuk pemanfaatan harta benda wakaf 

c. Hasil pengelolaan harta benda wakaf dan 
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d.  Penggunaan hasil pengelolaan harta benda wakaf.29 

Sedangkan wewenang Naz}ir menurut Muhammad 

‘Abid Abdullah al-Kabisi dalam pengelolaan wakaf 

diantaranya adalah : 

1. Menyewakan harta Wakaf 

Naz}ir berwenang untuk menyewakan harta wakaf 

jika menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan 

tidak ada pihak yang melarangnya, yang mana 

keuntungan yang dihasilkan dapat digunakan oleh naz}ir 

untuk membiayai hal-hal yang telah ditentukan oleh 

wakif, atau untuk kepentingan wakaf dan penerima 

wakaf.  

Hak atau wewenang ini hanya diberikan kepada 

naz}ir, karena naz}ir memiliki perwalian khusus yang 

tidak dimiliki oleh hakim. Sebagiamana yang diketahui 

hak perwalian khusus lebih didahulukan ketimbang 

perwalian umum.30 

2. Menanami harta Wakaf 

Naz}ir boleh memanfaatkan tanah wakaf dengan cara 

menanaminya dengan aneka jenis tanaman perkebunan. 

                                                           
29 Permenag No. 73 Tahun 2013 Pasal 28-30.  

30 Cut Endang Puspa Sari, “Kewenangan Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi 

Komparative Dalam Fikih Dan UU RI Nomor 41 Tahun 2004), Vol. 1 No. 2 Juli- Desember 2019, 

29. 
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Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai 

berikut : 

a. Naz}ir menyewakan tanah perkebunan ini kepada 

orang yang ingin menanaminya. Dan dia harus 

menjelaskan jenis tumbuhan apa yang boleh 

ditanami oleh penyewa.  

b. Naz}ir menyerahkan tanah wakaf kepada petani, yang 

kemudian hasilnya dibagi menjadi dua sesuai 

dengan kesepakatan pada akad. 

c. Dengan membayar tumbuhan-tumbuhan di atas 

tanah wakaf secara musaqah. 

d. Naz}ir boleh menanami tanah wakaf ini sendiri. 

3. Membangun pemukiman di atas tanah wakaf untuk 

disewakan. 

Naz}ir berwenang untuk mengubah tanah wakaf 

yang lokasinya berdekatan dengan kita menjadi 

bangunan berupa gedung untuk disewakan, seperti 

membangun rumah untuk disewakan dan sebagainya.31 

 

                                                           
31 Ibid., 29.  
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BAB III 

DESKRIPTIF NAZ>>}IR DALAM MENGELOLA WAKAF PRODUKTIF DI MASJID 

BAITUL AMIN DESA BADER KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Masjid Baitul Amin 

Masjid Baitul Amin berdiri di Desa Bader Kecamatan Dolopo 

Kabupaten Madiun. Pertama kali didirikan pada tahun 1987. Sebelum 

berdiri bangunan Masjid tersebut masih berupa lahan tanah kosong 

milik salah satu warga di Desa Bader. Kemudian tanah tersebut 

diwakafkan untuk didirikan sebuah Masjid. Desa Bader terdiri dari 7 

dusun. Jumlah total penduduknya sebesar 4.068 jiwa. Penduduk laki-

laki 2.067 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan 2.001 jiwa. Jumlah 

KK (kepala keluarga) sebesar 2.017 KK.  

Masjid Baitul Amin dibangun oleh masyarakat yang bertempat 

tinggal disekitar area masjid itu sendiri. Seperti diketahui bangunan 

Masjid Baitul Amin berukuran panjang 10 meter lebar 10 meter, 

bangunan serambi masjid 10 meter, kemudian tempat wudhu dan kamar 

mandi berukuran panjang 5 meter dan lebar 5 meter. Selama puluhan 

tahun Masjid Baitul Amin mendapat perawatan sebagaimana mestinya, 

sehingga kelihatan masih bersih dan tetap dipergunakan untuk shalat 

berjama’ah dan kegiatan Islam lainnya oleh masyarakat setempat. 

Biasanya perombakan atau perbaikan tersebut atas inisiatif pengurus 
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Masjid Baitul Amin yang dilaksanakan secara gotong royong. Renovasi 

ini telah dilakukan selama 4 kali pada tahun 1998 yang direnovasi 

ruang utama, 2004 yang direnovasi ruang wudhu’, 2010 yang 

direnovasi teras depan, dan pada 2015 perluasan halaman depan masjid 

dan samping masjid serta lantai masjid. 

2. Visi dan Misi 

Visi : menjadikan masjid sebagai tempat ibadah, wadah umat Islam 

serta menjunjung  tinggi nilai-nilai keislaman dan membentuk generasi 

muda yang selalu akan ingat dengan masjid.   

Misi : menjadikan masjid yang selalu Imaroh, Idaroh dan Riayah 

serta selalu berperan aktif dalam kehidupan masyarakat sekarang dan 

masa yang akan datang.  

3. Tujuan 

Tujuan didirikan Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan 

Dolopo Kabupaten Madiun, agar masyarakat akan mudah menjalankan 

ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian dengan adanya 

masjid umat Islam akan selalu bersatu dan terjaga persaudaraan atau tali 

silaturahmi antar Umat Islam. 

4. Kegiatan 

Penduduk  Desa Bader  sebagian  besar beragama  Islam  dan ada 

pula yang menganut agama Kristen dan Budha. Mayoritas adalah 

pengikut salah satu organisasi massa (ormas) terbesar di Indonesia 
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Nahdhatul Ulama (NU). Untuk meningkatkan rasa iman dan takwa 

banyak kegiatan-kegiatan keagamaan, diantaranya: 

- Yasinan bapak-bapak,  dilaksanakan  setiap  2  minggu  sekali  

hari  Kamis malam dengan cara  bergilir per rumah yang 

dipimpin oleh salah seorah tokoh agama yaitu bapak 

Mustarohim.  

- Yasinan ibu-ibu, dilaksanakan satiap 2 minggu sekali pada hari 

jum’at dengan cara bergilir per rumah yang dipimpin oleh ibu 

mohanni.  

- Majelis Ta’lim, yang dilaksanakan 1 bulan sekali pada hari 

Jum’at oleh kaum perempuan  di masjid. 

Selain  sebagai  sarana  peningkatan  iman dan takwa,  kegiatan  

tersebut  juga digunakan sebagai tempat koordinasi antar warga, 

sehingga terlihat guyub.1  

B. Kinerja Naz}ir dalam Mengelola Wakaf Produktif Di Masjid Baitul 

Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. 

Berikut peneliti paparkan hasil wawancara dengan beberapa 

narasumber yang terlibat dalam proses pengelolaan wakaf di Masjid Baitul 

Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo.  

Bapak Carik mengatakan sebagai berikut : “ Di Desa Bader Kecamatan 

Dolopo ini mayoritas penduduknya masih minim dalam pengetahuan 

                                                           
1 Bapak Kanapi, Hasil Wawancara, Madiun 01 Maret 2021. 
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perwakafan, sehingga dalam pengelolaan wakaf tersebut mengakibatkan 

terjadinya ketakutan masyarakat yang akan melakukan sistem sewa tanah 

wakaf tersebut”.2 

Praktek pengelolaan wakaf sawah yang berada di Masjid Baitul 

Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo, menerapkan sistem sewa yang di 

mana sistem tersebut menggunakan sistem sewa tanah dalam cara 

pembayarannya dalam 1 tahun 1x pembayaran yaitu sebesar 

Rp.2.500.000,00. Dan sistem ini berlaku untuk tahun ke tahun berikutnya. 

Dalam hal ini pengelolaan sewa tanah sawah masjid tersebut dikelola 

dengan cukup baik dan dikembangkan, supaya harta wakaf tersebut bisa 

(produktif).3 

Peneliti juga mewencarai pengurus masjid yang mana sebagai 

naz}ir wakaf yaitu Bapak Kanapi mengatakan bahwa wakif 

mengamanahkan sawah wakaf tersebut kepada saya yang mana saya 

sendiri tidak bisa mengelola wakaf produktif itu sendiri. Sawah wakaf di 

Masjid Baitul Amin itu sendiri belum bersertifikat. Sejauh yang diketahui 

bahwa hasil pengelolaan wakaf hanya dipergunakan untuk kepentingan 

masjid.4  

Dari pernyataan di atas dapat diketahui betapa pentingnya 

pengelolaan wakaf agar mencapai tujuan yang diharapkan karenanya 

seorang naz}ir  harus mengerti atau paham dengan cara pengelolaan wakaf 

dan langkah-langkah yang harus dikerjakan dalam proses pengelolaan 

                                                           
2 Bapak Dowi, Hasil Wawancara, Madiun, 01 Maret 2021.  

3 Bapak Mahmud, Hasil Wawancara, Madiun 01 Maret 2021. 

4 Bapak Kanapi, Hasil Wawancara, Madiun, 01 Maret 2021. 
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wakaf agar mencapai tujuan wakaf. Wakaf juga memberikan kesejahteraan 

bagi kaum muslim. Maka dari itu naz}ir wakaf harus mengerti pengelolaan 

dan pengembangan wakaf.  

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa wakaf hendaknya harus 

diproduktifkan dimana hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan 

umum. Akan tetapi, dalam permasalahan sertifikat tanah wakaf sawah 

tersebut belum disertifikatkan. 

Bapak Kanapi mengatakan :“Bahwa ia belum mengurus sertifikat tanah 

wakaf sawah tersebut, karena persyaratan yang harus dipenuhi masih 

banyak yang kurang. Dan terkendala dalam masalah biaya serta prosesnya 

yang cukup lama.”5 

Selanjutnya Bapak Alfan mengatakan : “Bahwa tanah wakaf memang 

harus mempunyai sertifikat walaupun melalui proses yang cukup lama dan 

memakan biaya yang banyak. Karena hal semacam ini sangat penting 

untuk salah satu menjaga dan melindungi harta wakaf itu sendiri.”6 

Dalam hal pendaftaran tanah wakaf sawah tersebut memang 

sangatlah rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 

melakukan pensertifikatan. Namun, sampai sekarang ini tidak pernah 

terjadi persoalan apapun mengenai status wakaf tersebut, masyarakat juga 

tidak mempersoalkannya sehingga mereka tidak berniat untuk 

mendaftarkan tanah wakaf sawah tersebut. Meskipun Undang-Undang 

sudah mengatur sedemikian rupa mengenai aturan perwakafan, namun 

fakta yang terjadi di lapangan masyarakat belum sepenuhnya berjalan 

tertib dan efesien. 

                                                           
5 Bapak Kanapi, Hasil Wawancara, Madiun, 01 Maret 2021.  

6 Bapak Alfan, Hasil Wawancara, Madiun, 01 Maret 2021.  
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C. Naz}ir dalam Mengelola Pemanfaatan Hasil Wakaf Produktif di Masjid 

Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. 

Pada pengelolaan asset wakaf produktif berupa sawah naz}ir 

bekerjasma dengan masyarakat dan petani, namun naz}ir tidak memantau 

tentang perkembangan dari wakaf tersebut bahkan wakaf sawah tersebut 

diserahkan kepada pengelolanya. Dalam Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 tentang wakaf pasal 12 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, naz}ir dapat memperoleh 

imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda 

wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Namun hal 

tersebut belum diketahui oleh naz}ir wakaf di masjid Baitul Amin Desa 

Bader Kecamatan Dolopo. 

“Wakaf sawah itu dikelola oleh salah satu petani, sawahnya seluas 1 kotak 

dengan 1.400 M2. Saya tidak pernah mengambil untung dari sawah itu, 

semuanya untuk petani yang sebagai upah lelahnya dalam mengelola, 

pengairan, dan pemupukan tanah wakaf sawah itu sendiri. ”7 

Dalam mengelola sawah tersebut petani mengelola sawah untuk 

ditanami padi. Perkembangan pengelolaan tanah sawah masjid cukup 

meningkat  dan cukup baik perkembangannya. Dalam pengelolaan yang 

sering dihadapi yaitu hama, konsisi alam dan perairan yang sulit karena 

lokasi sawah yang kurang stategis. Hasil dari wakaf sawah itu diberikan 

kepada petani yang mengelola wakaf sawah itu sendiri, masjid hanya 

memperoleh hasil dari uang sewa yang sudah disepakati diawal. 

                                                           
7 Bapak Mahmud, Hasil Wawancara, Madiun, 01 Maret 2021. 
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Sedangkan di lapangan menunjukkan naz}ir mengatakan bahwa 

tidak ada sistem bagi hasil dalam pengelolaan sawah wakaf di Desa Bader, 

yang ada pemberian upah menuai padi yang berdasarkan banyak 

sedikitnya padi yang dipanen atau disebut juga dengan istilah bawon. 

Bapak Kanapi Mengatakan : “ Hasil dari uang sewa tanah wakaf tersebut 

hanya untuk pembiayaan renovasi masjid yang rusak. Yaitu seperti untuk 

membenahi genting, memperbaiki cat dinding, dan lain-lain.”8 

Dalam hal ini, penyaluran hasil pengelolaan wakaf produktif hanya 

saja diperuntukkan untuk merenovasi masjid di mana masjid merupakan 

sarana ibadah umat Islam sebagai tempat silaturahmi yang akan 

mempererat tali persaudaraan. Akan tetapi di sisi lain hal ini dapat 

disalurkan untuk kepentingan umat seperti membantu kehidupan 

masyarakat miskin, yatim piatu, dan lembaga pendidikan, sehingga belum 

tercapai tujuan wakaf yang memberikan kesejahteraan ekonomi bagi 

mereka yang membutuhkan. 

                                                           
8 Bapak Kanapi, Hasil Wawancara, Madiun, 01 Maret 2021. 
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BAB IV 

ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF 

TERHADAP TUGAS NAZ}IR DALAM MENGELOLA WAKAF PRODUKTIF    

DI MASJID BAITUL AMIN DESA BADER KECAMATAN DOLOPO 

KABUPATEN MADIUN 

A. Analisis Undang-Undang Nomor 41 Terhadap Naz}ir Dalam Mengelola 

Wakaf Produktif Di Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan 

Dolopo Kabupaten Madiun. 

Wakaf memiliki keunggulan dan manfaat yang sangat besar bagi 

masyarkat. Jika wakaf dikelola dengan baik dan dengan orang yang tepat 

maka kesejahteraan ekonomi bukanlah hal yang sulit, melainkan akan 

mudah tercapai. Wakaf produktif memiliki potensi sangat besar untuk 

mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi potensi tersebut belum di 

manfaatkan secara optimal oleh pengelola maupun pihak nazir. Sehingga 

belum dapat mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan 

perekonomian bangsa dan negara.1  

Mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di atur 

dalam pasal 42, 43, dan 44 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 yaitu : 

                                                           
1 Bapak Kanapi, Hasil Wawancara, Madiun, 01 Maret 2021. 
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1) Pasal 42-46 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan 

bahwa Naz}ir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf 

sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. 

2) Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa 

pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Naz}ir 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan 

prinsip syariah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf 

sebagaimana pada ayat (1) dilakukan secara produktif. Dalam hal 

pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf  yang dimaksud 

pada ayat (1) di perlukan penjamin, maka di gunakan lembaga 

penjamin syariah. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

menyebutkan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta 

benda wakaf, Naz}ir dilarang melakukan perubahan harta benda wakaf 

kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Izin yang 

dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda 

wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan pertukaran 

yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.2  

Berdasarkan penjelasan diatas tersebut dapat diketahui bahwa 

pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dilakukan secara 

produktif. Selama ini, umat Islam masih banyak yang beranggapan 

bahwa wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. 

Tujuan wakaf secara luas dalam teori selain digunakan untuk sarana 

                                                           
2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 42-44. 
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ibadah dapat dipergunakan untuk sarana pendidikan , bantuan fakir 

miskin, dan kemajuan peningkatan ekonomi umat serta untuk 

kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah 

dan peraturan perundang-undangan. Namun, wakaf sawah yang ada di 

Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo hanya 

diperuntukan untuk sarana ibadah saja sehingga tujuan wakaf secara 

luas belum tercapai.  

Walaupun nilai ibadah tersebut tidak harus berwujud langsung 

seperti itu. Bisa saja, lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang 

keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang 

tidak mampu, layanan kesehatan gratis atau riset ilmu pengetahuan. 

Hal ini merupakan bagian dari ibadah. Selain itu, pehamaman benda 

wakaf tersebut masih sempit. Harta yang bisa diwakafkan masih 

dipahami sebatas benda tidak bergerak saja, seperti tanah. Padahal 

wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, 

surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa.  

Saat ini manajemen dan pengelolaan wakaf di Indonesia masih 

belum stabil. Sebagai akibatnya banyak harta wakaf yang terlantar 

dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, manajemen pengelolaan wakaf 

sangat penting dan seharusnya dikelola secara produktif. Wakaf 

produktif memiliki potensi yang sangat besar untuk mensejahterakan 

masyarakat. Akan tetapi potensi tersebut belum di manfaatkan secara 

optimal oleh pengelola wakaf. Sehingga belum dapat mensejahterakan 
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masyarakat dan meningkatkan perekonomian bangsa dan negara. 

Dalam perwakafan, salah satu unsur yang sangat penting adalah naz}ir. 

Berfungsi tidaknya wakaf tergantung dalam kemampuan naz}ir. 3 

Sedangkan di lapangan menunjukkan pengelolaan mencapai suatu 

keberhasilan produktifitas tanah wakaf, salah satunya adalah 

menerapkan konsep sewa dalam produktifitas pengelolaan tanah wakaf 

itu sendiri. Hal ini dilakukan di Masjid Baitul Amin Desa Bader 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dalam memproduktifitaskan 

sawah wakaf yang disewakan. Sistem sewa ini digunakan agar sawah 

wakaf tersebut menghasilkan uang, dan uang tersebut dimasukkan ke 

kas masjid. 

Tujuan dari penerapan praktik sewa sawah wakaf  adalah salah satu 

bentuk produktivitas pengelolaan tanah wakaf. Selain itu, fungsi dari 

praktek sewa sawah wakaf tersebut ialah untuk pengawasan terhadap 

asset tanah wakaf. Dalam pengelolaannya sudah dilaksanakan 

sebagaimana mestinya akan tetapi belum efesien terhadap penyaluran 

manfaat untuk kepentingan umat seperti membantu kehidupan 

masyarakat miskin, yatim piatu, dan lembaga pendidikan, sehingga 

belum tercapai tujuan wakaf yang memberikan kesejahteraan ekonomi 

bagi mereka yang membutuhkan.  

                                                           
3 Purwanto, “Hambatan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif”, Wahana Islamika, Jurnal 

Studi Keislaman Vol. 3 No. 2 Oktober 2017, 102-103. 
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B. Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Naz}ir 

Dalam Pemanfaatan Hasil Wakaf Produktif Di Masjid Baitul Amin 

Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. 

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada 

pasal 22 dan 23. 

Pasal 22 berbunyi :  

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf 

hanya diperuntukkan bagi : 

a. Sarana dan kegiatan ibadah 

b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan 

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

d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat  

e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan 

dengan syariah dan peraturan perundang.undangan. 

Pasal 23 berbunyi : 

a. Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf 
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b. Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf 

naz}ir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan 

sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.4  

Manfaat wakaf yaitu memberikan sebagian atau seluruh harta 

benda kepada golongan tertentu atau ahli yang sudah ditunjuk yang 

digunakan untuk kepentingan umum atau masyarakat secara luas.berikut 

ini manfaat wakaf yang dapat dilihat secara umum : 

1. Menimbulkan jiwa sosial yang tinggi. Wakaf seperti manfaat sedekah 

yan bisa menjadi sarana untuk melatih jiwa sosial  sehingga memiliki 

harta benda yang lebih banyak bisa memberikan kepada kaum yang tidak 

mampu. 

2. Membuat seseorang menjadi lebih sadar bahwa semua harta benda yang 

dimiliki bersifat tidak kekal. 

3. Wakaf mempererat tali persaudaraan. Hubungan masyarakat antara orang 

kaya dan miskin biasanya akan mengalami kesenjangan karena 

perbedaan serajat yang masih dipamdang oleh masyarakat. Ketika orang 

kaya memberikan wakaf untuk digunakan secara umum maka orang yang 

kekurangan juga bisa merasakan sarana secara umum. Tindakan ini 

mengakibatkan hubungan masyarakat lebih harmonis dan rukun. 

 

                                                           
4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 22-23. 
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4. Membantu orang lain yang mendapat kesulitan. 

5. Amalan wakaf tidak terputus meskipun sudah meninggal dunia. Hal ini 

menjadi salah satu sarana amalan yang bisa membuat manusia selamat di 

dunia maupun di akhirat nantinya.5 

Harta wakaf berupa tanah bisa membantu masyarakat dalam hal 

permasalahan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan umum. Besarnya 

benda-benda wakaf khususnya tanah menjadikan peluang yang sangat 

besar bagi pengembangan ekonomi umat di masa mendatang dan untuk 

kesejahteraan umum. Lahan tanah yang strategis memungkinkan untuk 

dikelola dan dikembangkan secara produktif. Meskipun wakaf memiliki 

potensi besar jika dikelola dengan baik namun realitanya menunjukkan 

bahwa  sampai saat ini  asset wakaf atau tanah wakaf kerap terabaikan. 

Maka dari itu pengelolaan wakaf sangat memperihatinkan akibatnya 

banyak tanah wakaf yang terlantar dan tidak produktif.  

Oleh karena itu, tanah sewa wakaf yang ada Di Desa Bader 

Kecamatan Dolopo tersebut dana sewa yang berasal dari sawah itu 

diperuntukan untuk kebutuhan masjid saja. Maka hal ini belum sesuai 

dengan pemanfaatan hasil wakaf produktif untuk kesejahteraan umum. 

Seharusnya pemanfaatan hasil wakaf tersebut disalurkan kepada pihak 

yang berhak menerimanya. Namun karena kesepakatan pihak Naz}ir, 

ta’mir masjid serta pengelola sawah atau penggarap sawah uang hasil 

                                                           
5 Risca Putri Prasinanda Dan Tika Widiastuti, ” Peran Nazir Dalam Mengelola Hasil 

Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Inbdonesia Jawa Timur”, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan 

Terapan, Vol. 6 No. 12, 2019. 2557. 



56 

 

 

sewa tersebut hanya diperuntukkan untuk mengelola atau merenovasi 

masjid. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah peneliti gambarkan dalam pembahasan 

sebelumnya, maka peneliti simpulkan bahwa : 

1.  Pengelolaan wakaf produktif di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten 

Madiun wakaf sawah tersebut  sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 2004, karena hasil uang sewa tanah wakaf untuk merenovasi 

masjid saja, bukan yang lain.  

2. Hasil dari sawah itu diberikan kepada petani yang mengelola wakaf sawah, 

hal itu belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tujuan 

wakaf yang memberikan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan 

perekonomian.  
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B. Saran 

1. Hendaknya naz}ir mendaftarkan wakaf produktif tersebut agar memperoleh 

sertifikat guna melindungi harta dari sengketa atau permasalahan di kemudian 

hari. 

2. Hendaknya dalam hasil pengelolaan wakaf produktif tersebut bukan hanya 

untuk merenovasi masjid saja, akan tetapi diberikan atau disalurkan kepada 

orang yang berhak menerimanya. Sehingga hasil dari wakaf tersebut agar 

maksimal dan sesuai dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004.
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