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ABSTRAK 

 Subhan,AhmadEksistensi 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,Program Studi  

Ahwal-Asyahksyah,Pascasarjana,Institu Agama Islam Negeri 

(IAIN)Ponorogo.Pembimbing:Dr Miftahul Huda,M.Ag. 

Kata kunci:Nadzir,Eksistesi Nadzir,Wakaf,Tatakelola Wakaf,yayasan 

darul Mutaqien 

Permasalahan wakaf dari tahun ketahun seakan tak pernah habis, 

dukungan dari pembuat kebijakan sudah menjadi kenyataan Pasca 

diundangkanya Undang Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf. 

meskipun demikian ada saja persoalan baru ditingkat implementasinya. 

Wakaf di Yayasan Darul Muttaqien menjadi salah satu obyek perhatian 

penulis untuk diteliti sebab pengelolaan wakaf disana masih terbilang 

belum maksimal. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode Kualitatif deskriptif, 

sedangkan Pengumpulan data dilakukan dengan secara langsung kepada 

informan atau subjek yang diteliti sehingga validasinya dapat 

dipertanggungjawabkan Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi terhadap sarana dan prasarana  dilapangan. 

Sumberdata informan yang dihimpun dari Mereka yang telibat langsung 

sebanyak (tujuh) Orang sebagai saksi yang masih hidup dan terlibat 

langsung di Yayasaln Darul Muttaqien,suberdata  lainya yang bersifat 

sekunder merupakan data  yang di ambil dari perpustakan dan sifatnya 

sebagai Pelengkap. 

Pemahaman nadzir Yayasan Darul Muttaqien terhadap konsep tata 

kelola wakaf  nadzirsudah sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 

2004. Diantaranya mengenai tugas dan wewenang nadzir,  menurutnya 

nadzir memiliki tugas dan wewenang mengelola wakaf sebagaimana 

ketentuan undang-undang, antara lain wajib mengadministrasikan, 

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 nadzirmasih secara tradisional, walaupun sebenarnya secara umum 

nadzir telah cukup mengetahui dan memahami konsep tata kelola wakaf 

sesuai yang diharapkan Undang-Undang Nomor 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 nadzir  masih kalah dengan anggapan masyarakat 

umum yang masih kuat dengan model tradisional. 

Kesimpulan dari penelitian ini (1) nadzir telah mengetahui konsep 

tata kelola sebagaimana dalam undang-undang, (2) penerapannya belum 

dapat dilakukan sebab pemahaman masyarakat lebih dominan kepada 

penerapan tradisional, dan nadzir tidak dapat berbuat lebih jauh. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah dalam Islam mempunyai 

peranan yang penting sebagai salah satu instrumen dalam pemberdayaan 

ekonomi umat. Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peranan penting 

dalam pengembangan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.
1
 

Namun dalam perjalanannya, fungsi wakaf sebagai salah satu upaya untuk 

mencapai kesejahteraan umat belum berjalan secara maksimal. Tidak 

terkecuali di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. 

Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran 

Islam di seluruh wilayah nusantara. Di samping melakukan dakwah Islam, 

para ulama juga mengajarkan wakaf pada umat. Kebutuhan akan kebutuhan 

ibadah, seperti masjid dan surau mendorong umat Islam untuk menyerahkan 

tanahnya sebagai wakaf. Ajaran wakaf di bumi nusantara terus berkembang 

terbukti dengan banyaknya masjid-masjid bersejarah yang dibangun di atas 

tanah wakaf.
2
 Di Indonesia, kegiatan wakaf telah dikenal masyarakat 

Indonesia sejak awal datangnya Islam, yang mana wakaf merupakan pranata 

dalam agama Islam yang memiliki hubungan fungsional secara langsung 

dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti 

pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.
3
 Akan tetapi, di 

Indonesia wakaf belum dikelola secara maksimal, sehingga fungsi tersebut 

                                                           
1
 Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), V. 

2 
Thalhah Hasan, Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia, Republika, 14 Maret 2008, 6. 

3
 Ibid., 1. 

1 
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belum terwujud sebagaimana di negara-negara muslim lainnya, yang 

menejemen dan tata kelola wakafnya telah berjalan dengan baik. 

Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia mengalami beberapa 

periodesasi, yaitu:
4
 

1. Periode tradisional 

Dalam periode ini, wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran murni 

yang dikategorikan dalam ibadah mahdhah (pokok), yaitu hampir semua 

benda-benda wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan 

fisik, seperti masjid, mushola, pesantren, yayasan dan sebagainya.
5
 

Sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang 

lebih luas, karena hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif.  

Pada periode ini, umumnya umat Islam Indonesia memahami, 

bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas bagi kepentingan peribadatan, 

seperti masjid, mushola, sekolah dan sebagainya. Fungsi wakaf secara 

khusus sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat masih kurang dirasakan 

atau tidak ada sama sekali. Tata kelola atau manajemen wakaf di 

Indonesia juga masih tradisional. Pihak pengelola (nazhir) wakaf yang 

ada tidak mempunyai manajerial yang memadai dalam pengelolaan 

wakaf. Selain itu, dari pihak pemerintah juga tidak ada peraturan 

perundangan tentang wakaf yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam 

                                                           
4 

Tim Penyusun, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia (Tk. Direktorat Pemberdayaan 

Wakaf Departemen Agama RI, 2007), 1-4. 
5Muhammad Syafi’i Antonio, Pengelolaan Wakaf Secara Produktif  (Depok: Mumtaz Publishing, 

2007), hal. v-vi. 
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pengelolaan wakaf.
6
Akibatnya, pada periode ini pengelolaan wakaf di 

Indonesia jauh ketinggalan dari negara Islam lainnya yang telah 

mengarah pada pengelolaan wakaf produktif. 

2. Periode semi profesional 

Pada periode ini kondisi wakaf relatif sama dengan kondisi pada 

periode tradisional, akan tetapi sudah mulai dikembangkan 

pemberdayaan ke arah wakaf produktif, walaupun belum maksimal. 

Sebagai contoh adalah pembangunan masjid-masjid yang letaknya 

strategis dengan menambah bangunan gedung untuk pertemuan, 

pernikahan, seminar dan acara lainnya seperti Masjid Ni’matul Ittihad 

Pondok Pinang, Masjid At-Taqwa Pasar Minggu, Masjid Pondok Indah 

dan lain-lain. 

3. Periode profesional 

Yakni sebuah periode di mana potensi besar wakaf sudah mulai 

diperhitungkan untuk diberdayakan secara profesional-produktif. 

Keprofesionalan meliputi aspek manajemen, SDM nazhir, pola kemitraan 

usaha, bentuk benda wakaf yang tidak terbatas pada benda tak bergerak, 

dan dukungan politik pemerintah secara penuh, seperti lahirnya UU 41 

tahun 2004 tentang wakaf. 

Dalam periode ini, isu yang paling menonjol untuk bisa mencapai 

pengelolaan wakaf secara profesional adalah munculnya gagasan wakaf 

tunai yang diusung oleh tokoh ekonomi Bangladesh, Prof. M.A. Mannan. 

                                                           
6
 Tim Penyusun, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia , 1-4. 
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Dan juga muncul wakaf investasi yang di Indonesia mulai diusung oleh 

Dompet Dhuafa Republika. 

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia saat ini 

telah mengalami perkembangan yang lebih profesional, terbukti dengan 

adanya keprofesionalan yang dilakukan meliputi berbagai aspek, diantaranya 

manajemen pengelolaan, pemberdayaan SDM nazhir, pola kemitraan usaha, 

bentuk-bentuk benda wakaf yang tidak hanya berupa harta tidak bergerak 

seperti uang, saham dan surat berharga lainnya. Juga dukungan pemerintah 

secara penuh, terbukti dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah terkait 

dengan mekanisme wakaf. 

Disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 

di Indonesia membawa harapan baru bagi masyarakat Indonesia, terutama 

dalam hal pengelolaan wakaf yang selama ini masih belum mendapat 

perhatian secara maksimal dari Pemerintah. 

Namun demikian, tindak lanjut pelaksanaan dari undang-undang 

tentang tata kelola wakaf masih belum berjalan secara maksimal. Terbukti  

Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai salah satu institusi yang menjadi 

leading sektor  atas nama Kementerian Agama, seakan-akan tidak memiliki 

kemampuan menjadi advokasi utama dalam rangka mengusulkan, menyusun 

dan melaksanakan agar sektor wakaf di Indonesia bisa dikelola secara 

maksimal. Lagi-lagi yang menjadi alasan utama adalah kurangnya anggaran 

dalam melaksanakan program-program di bidang wakaf secara nasional. 

Dalam implementasi pelaksanaan pengelolaan wakaf di tingkat bawah juga 
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masih banyak persoalan yang sangat fundamental, salah satunya terkait 

dengan pemahaman masyarakat mengenai wakaf yang masih tradisional, 

sehingga menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya pengelolaan 

wakaf. Persoalan lain yang menjadi sebab ketidakmaksimalan pengelolaan 

wakaf adalah lemahnya manajemen pengelolaan dalam bidang perwakafan. 

Selain itu, yang menjadi permasalahan yang tidak kalah penting lagi adalah 

SDM nazhir dalam mengelola wakaf. Karena nazhir merupakan unsur 

penting dalam sebuah institusi wakaf, maka dari itu seorang nazhir (baik 

perseorangan ataupun lembaga) dituntut untuk memiliki pengetahuan dan 

kemampuan yang profesional dalam pengelolaan wakaf. Selain itu, dalam 

mengelola wakaf seorang nazhir juga dituntut untuk menerapkan dan 

menjalankan prinsip transparansi dan akuntabelitas, sebab bila prinsip ini 

tidak diterapkan, maka lambat laun akan menurunkan kepercayaan 

masyarakat atau umat dan berdampak pada keberlangsungan dan pengelolaan 

wakaf.
7
  

Salah satu contoh problematika pengelolaan wakaf yang muncul di 

masyarakat terkait dengan eksistensi nazhir dalam pengelolaan wakaf adalah 

permasalahan yang terjadi di Yayasan Darul Muttaqien Desa Dolopo 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.  

Yayasan Darul Muttaqien yang terletak di Desa Dolopo Kecamatan 

Dolopo Kabupaten Madiun merupakan sebuah lembaga keagamaan yang 

berdiri sejak tahun 1992. Saat ini Yayasan Darul Muttaqien memiliki aset 

                                                           
7 

Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola 

Wakaf di Indonesia , (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 3. 
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wakaf yang berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri Lembaga 

Pendidikan Madrasah Ibtida’iyah, Lembaga Pendidikan Non Formal 

Madrasah Diniyah yang diintegrasikan dengan pendidikan formal, Lembaga 

Pendidikan Keagamaan Pondok Pesantren Darul Mutaqien, serta Masjid 

masyarakat yang dikelola oleh Yayasan. 

Dari hasil pengamatan penulis dan interview dengan pihak-pihak yang 

berkaitan langsung atau tidak langsung dengan Yayasan Darul Muttaqien, 

ditemukan data bahwa pengelolaan aset wakaf di Yayasan Darul Muttaqien 

belum terlaksana secara maksimal, walaupun nazhir sekaligus pendiri 

yayasan merupakan tokoh ulama dan aktivis organisasi Islam di daerah 

Madiun,
 
terlebih jika dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004. Hal ini terlihat dari beberapa uraian data sebagai berikut:
 8

 

1. Tata ruang masjid yang saat ini dibangun, tidak sebagaimana lazimnya. Di 

dalamnya terdapat masjid lama yang tidak dibongkar, sehingga ada 

bangunan masjid di dalam masjid. Keadaan ini secara estetika sangat 

mempengaruhi keindahan masjid, bahkan mengurangi kemanfaatan masjid 

sebab menjadikan ruangan masjid lebih sempit. Hal ini terjadi karena 

masyarakat beranggapan bahwa bangunan masjid yang lama dibangun atas 

wakaf masyarakat, jika masjid ini di bongkar akan mengurangi nilai amal 

ibadah wakif. 

2. Adanya beberapa sisa aset material bangunan dari wakaf masyarakat, 

seperti kayu, semen, genting, pasir, dan batu bata yang tidak dimanfaatkan 

                                                           

8 Haji Mahfudzi, Wawancara, Madiun, 03 Januari 2018. 
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sama sekali, dengan alasan belum adanya pembangunan lanjutan, sehingga 

aset ini bisa sia-sia dan rusak karena dimakan waktu maupun cuaca. 

3. Adanya aset tanah wakaf yang belum dikelola sama sekali, di atasnya tidak 

didirikan bangunan dan juga tidak difungsikan sebagai lahan produktif. 

Hal ini tentu akan menyebabkan pahala wakif tidak mengalir. 

4. Masyarakat yang mewakafkan hartanya masih terbatas pada benda atau 

barang yang tidak bergerak, seperti tanah dan bahan bangunan, sehingga 

kegiatan wakaf hanya bisa dilakukan oleh kalangan tertentu saja. Selain 

itu, dari sisi pengelolaan masih belum dibentuk sistem pengelolaan 

partisipatif masyarakat, sehingga jika dilihat dari sisi akuntabilitas dan 

transparansi belum bisa dipertanggung jawabkan. 

Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “EKSISTENSI NAZHIR DALAM TATA KELOLA 

WAKAF PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 

TENTANG WAKAF (Studi Kasus Wakaf Di Yayasan Darul Muttaqien 

Dolopo Madiun)”. 

B. Fokus Penelitian 

Dari latar belakang masalah yang telah tertulis di atas, penelitian ini 

difokuskan pada eksistensi nazhir dalam tata kelola wakaf di Yayasan Darul 

Muttaqien Dolopo Madiun perspektif Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 

Tentang Wakaf. 
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C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pemahaman nazhir di Yayasan Darul Muttaqein Dolopo 

Madiun terhadap konsep tata kelola dalam hukum wakaf? 

2. Bagaimana tata kelola perwakafan yang diterapkan nazhir di Yayasan 

Darul Muttaqien Dolopo Madiun perspektif Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 Tentang Wakaf?  

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menggali tentang pemahaman nazhir di Yayasan 

Darul Muttaqein Dolopo Kabupaten Madiun terhadap konsep tata kelola 

dalam hukum wakaf. 

2. Untuk mengetahui dan menggali informasi terkait tata kelola perwakafan 

yang diterapkan nazhir di Yayasan Darul Muttaqien Dolopo Kabupaten 

Madiun perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang 

Wakaf?  
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E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Untuk menambah khazanah keilmuan di bidang perwakafan terutama 

yang berkenaan dengan tata kelola perwakafan perspektif Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 

b. Sebagai konstribusi pemikiran dalam masalah tata kelola perwakafan 

khususnya di Yayasan Darul Muttaqien Dolopo Madiun dan 

umumnya di Indonesia. 

2. Secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai bahan acuan dan 

pertimbangan bagi masyarakat dalam tata kelola perwakafan di Yayasan 

Darul Muttaqien Dolopo Madiun dan di seluruh Indonesia. 

F. Kajian Terdahulu 

Sepanjang yang penulis ketahui, penelitian tentang eksistensi nazhir 

dalam tata kelola wakaf suatu yayasan dilihat dari perspektif Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Wakaf belum pernah dilakukan. Kalaupun 

ada, pembahasannya hanya terkait pada pola pengembangan dan atau strategi 

pengelolaan yang diterapkan oleh nazhir. Tema-tema tersebut diantaranya 

adalah: 

1. Tulisan hasil penelitian dari Miftahul Huda tentang tata kelola Wakaf di 

Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Penelitian ini 

menguak tentang peran pondok pesantren dalam mengembangkan 

manajemen wakaf secara profesional dalam mewujudkan pesantren yang 
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mandiri tanpa adanya ketergantungan dengan lembaga atau institusi 

manapun. Di mana keberadaan pesantren merupakan sebuah lembaga 

pendidikan yang berbasis sosial keagamaan dalam masyarakat, dengan visi 

yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal-hal apatis 

yang berkembang dalam masyarakat terkait dengan pendanaan 

pengembangan sebuah pesantren yang tergantung pada donatur dan peran 

serta masyarakat tidak akan terjadi lagi, ketika sebuah pesantren mampu 

mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang ada dalam komunitasnya 

secara mandiri.
9
 Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo 

telah berhasil mewujudkannya, diantaranya dengan cara melakukan 

pengelolaan wakaf secara produktif dalam berbagai bentuk unit usaha. 

Dengan mengembangkan usaha perekonomian yang produktif, Pondok 

Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo tidak hanya mampu mendanai 

roda dan program kehidupan pesantren sekaligus meningkatkan 

kemampuan finansialnya, bahkan unit-unit usaha tersebut menyediakan 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, yang berarti keberadaan 

pesantren telah membantu perkembangan perekonomian masyarakat. 

2. Buku yang memuat hasil penelitian Miftahul Huda tentang mengalirkan 

manfaat wakaf, potret perkembangan hukum dan tata kelola wakaf di 

Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Pondok Pesantren Tebuireng 

merupakan salah satu pondok pesantren salafiyah yang berusaha 

menghimpun, mengelola dan mengembangkan wakaf secara pruduktif, 

                                                           
9
 Toto Tasmara, Etos Kerja Pribadi Muslim (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2005), 

125. 
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meskipun pola yang dipakai masih bersifat klasik. Berbeda dengan Pondok 

Modern Gontor yang telah menerapkan pola-pola medernitas. Namun 

demikian tujuan utama yang ingin dicapai adalah menghimpun serta 

mengelola wakaf secara produktif, agar tercapai kemandirian pondok 

pesantren dalam menjalankan visi mencerahkan kehidupan masyarakat. 

Dalam mengelola wakaf, salah satunya adalah dengan cara pihak 

pesantren berkerja sama dengan perseroan terbatas bahkan pihak pesantren 

juga mendirikan Perseroan Terbatas (PT). Hal ini bertujuan agar pesantren 

dapat mengelola aset wakaf secara produktif, bahkan dengan begitu 

pesantren akan mendapatkan penambahan aset baru. 

Penelitian-penelitian tersebut mengacu pada pola pengembangan dan 

atau strategi pengelolaan yang diterapkan oleh nazhir dalam suatu lembaga. 

Hali ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang lebih 

mengarah kepada eksistensi seorang nazhir dalam suatu lembaga dalam 

pelaksanaan tata kelola wakaf dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2004 Tentang Wakaf.  

G. Kerangka Teoritik 

1. Pembaruan Konsep Wakaf di Indonesia 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 

telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga perwakafan 

Indonesia saat ini. Salah satu perubahan mendasar yang terjadi adalah 

terkait konsep pemahaman dan pengembangan wakaf.
10

 Setiap perubahan 

                                                           
10 

 Lihat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 
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pada dasarnya mengarah kepada hal-hal baru yang lebih baik yang sesuai 

dengan situasi dan kondisi saat ini, karenanya perubahan ini lebih tepat 

disebut dengan pembaruan pengaturan wakaf di Indonesia. Dalam hal ini, 

pembaruan undang-undang perwakafan lebih mengacu pada suatu konsep 

yang lebih baik tentang pengaturan wakaf di Indonesia dibandingkan 

dengan konsep yang telah ada dalam pandangan fikih konvensional.  

Secara umum pembaruan hukum wakaf dalam Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah sebagai berikut
11

: 

a. Pembaruan dalam konsep dasar wakaf seperti definisi wakaf ,
12

 cakupan 

harta benda wakaf,
13

 tentang keabadian wakaf,
14

 dan tentang perubahan 

dan pengalihan harta wakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang 

berfungsi.
15

 

b. Pembaruan sistem manajemen pengelolaan wakaf yang lebih 

terintegrasi. Penerapan sistem manajemen dalam perwakafan 

merupakan hal baru. Dalam paradigma lama, wakaf lebih 

menitikberatkan pada pelestarian dan keabadian benda wakaf. Maka 

dalam pembaruan paradigma baru, wakaf lebih menitikberatkan pada 

                                                           
11 

Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola 

Wakaf di Indonesia, 170-174. 
12 

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta 

benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (definisi 

wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 Ayat 1).
 
 

13 
Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak (cakupan harta benda 

wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 16). 
14 

Dalam definisi wakaf terdapat kata dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, 

konsep ini merupakan hal baru yang tidak ada dalam konsep wakaf sebelumnya yang hanya 

mengenal wakaf yang bersifat abadi.  
15 

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan tentang 

diperbolehkannya perubahan dan pengalihan harta wakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang 

berfungsi dengan syarat dan ketentuan berlaku. 
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aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa menghilangkan eksistensi 

benda wakaf itu sendiri. Untuk itu dalam pengembangan dan 

peningkatan manfaat benda wakaf, yang sangat berperan adalah 

manajemen dan pengelolaan wakaf, yang dalam hal ini adalah 

keadministrasian dan lembaga-lembaga atau organisasi yang mengatur 

terlaksananya perwakafan.
16

  

c. Pembaruan yang mengarah pada penguatan kapasitas kelembagaan 

wakaf. Terlihat dengan didirikannya lembaga otonom yang mengurusi 

masalah wakaf secara internasional, yaitu Badan Wakaf Indonesia 

(BWI).
17

 

2. Eksistensi Nazhir Dalam Tata Kelola Wakaf  

Dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu hal yang mendasar 

dalam pembaruan pengelolaan perwakafan yang termuat dalam Undang-

Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf adalah pembaruan 

yang mengarah pada sistem manajemen dan kapasitas kelembagaan. Hal 

terpenting dalam manajemen pengelolaan wakaf adalah keberadaan atau 

eksistensi nazhir.  

Dalam fikih klasik, pembahasan tentang konsep nazhir tidak 

menjadi pembahasan tersendiri, yang secara detail memberikan 

                                                           
16

 Pembaruan keadministrasian yang dimaksud adalah: (a) Pendaftaran dan pengumuman harta 

benda wakaf dalam Pasal 32-39; (b) Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dalam Pasal 42-

46; (c) Penyelesaian sengketea ke Pengadilan Agama dalam Pasal 62; (d) Pembinaan dan 

Pengawasan dalam Pasal 63-66; dan (e) Ketentuan pidana dan sanksi administratif dalam Pasal 67-

68.
 

17 
Lihat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 48-61. 
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penjelasaan terkait keberadaan nazhir dalam tata kelola suatu perwakafan, 

baik dari segi istilah, syarat-syarat, tugas maupun wewenang. 

Dalam Undang-undang perwakafan di Indonesia, disebutkan 

dalam Pasal 1 Ayat 4 bahwa,” Nazhir adalah pihak yang menerima harta 

benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan 

peruntukannya”. Ini menunjukkan bahwa keberadaan nazhir adalah 

sebagai pihak yang bertugas untuk mengelola dan mengembangkan harta 

wakaf. Selanjutnya, dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa nazhir  mempunyai 

tugas sebagai berikut: 

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; 

b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, 

fungsi dan peruntukannya; 

c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.
18 

Keputusan undang-undang tentang keberadaan nazhir dengan 

segala tugas dan wewenangnya, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi 

para nazhir dalam melaksanakan tugasnya. Para nazhir dituntut untuk 

memahami dan menguasai secara profesional tentang konsep dasar wakaf 

dan konsep yang terkait dengan pengelolaan wakaf. Untuk itulah 

kompetensi seorang nazhir  dinilai begitu penting dalam rangka 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, karena bagaimanapun 

eksistensi seorang nazhir dalam pengelolaan sangat besar pengaruhnya 

pada keberhasilan tata kelola suatu perwakafan.  

                                                           
18 

Lihat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 11. 
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H. Metodologi Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan 

metode kualitatif deskriptif yang memiliki karakter alami (natural setting) 

sebagai data sumber langsung, dan proses lebih dipentingkan.
19 

 

Ada beberapa macam metodologi penelitian yang menggunakan 

pendekatan kualitatif, yaitu etnografis, studi kasus (case study), grounded 

theory, interaktif, partisipatories dan penelitian tindakan kelas. Dalam  hal 

ini, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah studi kasus (case 

study), yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara 

intensif tentang  latar belakang, keadaan sekarang, dan interaksi 

lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau 

masyarakat.
20 

Dalam penelitian ini studi kasus bertempat di Yayasan Darul 

Muttaqien Dolopo Madiun. Penelitian ini mengamati dan menyelidiki 

secara rinci terhadap eksistensi nazhir dalam tata kelola wakaf di Yayasan 

Darul Muttaqien Dolopo Madiun dilihat dari perspektif Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.  

2. Kehadiran peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperan serta, sebab peranan penelitilah yang menentukan 

                                                           
19 

Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT.  Remaja Rosdakarya, 2000), 

3. 
20 

Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 22. 
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keseluruhan skenarionya.
21

 Maka dari itu dalam penelitian ini, peneliti 

berperan sebagai instrumen kunci yang berpatisipasi penuh sebagai 

pengumpul data, sedangkan serangkaian instrumen lain seperti materi 

kegiatan, dokumentasi digunakan sebagai penunjang. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dipusatkan di Yayasan Darul Muttaqien 

Dolopo Madiun, dikarenakan ketertarikan peneliti atas problematika yang 

terjadi di Yayasan Darul Muttaqien Dolopo Madiun, khususnya yang 

berkaitan dengan eksistensi nazhir dalam tata kelola wakaf. 

4. Sumber Data 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata dan 

tindakan dari informan atau subjek penelitian di Yayasan Darul 

Muttaqien Dolopo Madiun dengan segala fasilitasnya, dan data 

tambahan seperti dokumentasi, inventaris yayasan dan data-data 

lainnya yang diperlukan.
22

 

Data nantinya diambil dari beberapa sumber: 

1) Data dari sumber manusia merupakan hasil wawancara dengan 

pihak-pihak yang bersangkutan dengan Yayasan Darul Muttaqien 

Dolopo Madiun. 

2) Data dari sumber dokumentasi meliputi sarana prasarana dan juga 

kondisi riil yang ada di lapangan. 

                                                           
21

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 117.  
22

 Lonfland, Analyzing Social Setting, A Guide to Qulitative Observation an Analyzing (Belmont, 

cal, wadsworth Publising Company, 1984), 47.  
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b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung 

yang bisa didapat dari literatur-literatur baik dari buku maupun internet 

yang berkaitan dengan perwakafan. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang lebih 

banyak digunakan adalah teknik observasi berperan serta (partisipan 

observation), wawancara mendalam (in depth interview), dan 

dokumentasi.
23

  Sebab bagi peneliti kualitatif, fenomena dapat dimengerti 

maknanya secara baik, bila diobservasikan pada latar di mana fenomena 

tersebut berlangsung. Di samping itu untuk melengkapi data, diperlukan 

dokumentasi tentang bahan-bahan yang ditulis oleh peneliti tentang 

subyek penelitiannya. 

a. Teknik wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh 

dua pihak, yaitu pewancara (interviewer) sebagai pengaju pertanyaan, 

dalam hal ini adalah peneliti sendiri, dengan orang yang diwawancari 

(interniewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan, yakni 

narasumber terkait.
24

 Peneliti melakukan wawancara langsung dengan 

pihak-pihak yang terlibat dengan Yayasan Darul Muttaqien Dolopo 

Madiun, untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi atau data-

data. Wawancara ini dilakukan secara mendalam terkait dengan 

                                                           
23 

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 63. 
24

 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), 127.  
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perwakafan di Yayasan Darul Muttaqien Dolopo Madiun secara 

umum, dan khususnya terkait dengan pemahaman nazhir terhadap tata 

kelola dalam hukum perwakafan dan eksistensi nazhir dalam 

menerapkan tata kelola perwakafan di Yayasan Darul Muttaqien 

Dolopo Madiun perspektif UU No 41 Tahun 2004. 

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan informan 

secara langsung, dan wawancara ini menggunakan metode wawancara 

semi terstruktur atau disebut wawancara bebas terpimpin. Di mana 

dalam melakukan wawancara, pewawancara menggunakan dan 

mengacu pada pedoman wawancara, akan tetapi di sisi lain ada 

kalanya wawancara dilakukan secara bebas, dengan tujuan mencari 

data yang lebih mendalam. 

Dalam wawancara mendalam ini disebutkan waktu, tempat, 

informan dan topik wawancara. Hasil wawancara dengan informan ini 

kemudian ditulis lengkap dengan kode-kode dalam transkip 

wawancara. Tulisan lengkap dari hasil wawancara ini kemudian 

disebut dengan transkip wawancara. 

Teknik ini digunakan dalam pengumpulan data terkait dengan 

pemahaman nazhir terhadap konsep wakaf dan pelaksanaan tata kelola 

wakaf di Yayasan Darul Muttaqien Dolopo Madiun. 

b. Teknik Observasi 
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Yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis mengenai 

fenomena yang sedang diselidiki.
25

 Hasil observasi dalam penelitian 

ini, dicatat dalam catatan lapangan, sebab catatan lapangan merupakan 

alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Catatan ini 

berguna hanya sebagai alat perantara  antara apa yang di lihat, 

didengar dan dirasakan dengan catatan sebenarnya dalam bentuk 

catatan lapangan. Catatan itu baru diubah ke dalam catatan yang 

lengkap dan dinamakan catatan lapangan setelah telah tiba di rumah.
26

 

Teknik observasi digunakan pada pengumpulan data yang 

terkait dengan praktik penerapan tata kelola wakaf di Yayasan Darul 

Muttaqien Dolopo Madiun. 

c. Teknik Dokumentasi  

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data 

dari sumber non insani. Sumber ini terdiri dari rekaman dan dokumen. 

Rekaman adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang 

atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau penyajian 

akunting. Sedangkan dokumen adalah setiap bahan-bahan selain 

rekaman yang tidak dipersiapkan secara khusus karena adanya tujuan 

tertentu seperti surat menyurat, foto-foto, inventarisasi, dan cacatan 

khusus lainnya yang digunakan untuk data dokumentasi. 

Teknik ini digunakan dalam pengumpulan data yang bersifat 

dokumentatif, seperti sejarah singkat Yayasan Darul Muttaqien Dolopo 

                                                           
25

 Ida Bagoes Matra, Filsafat Penelitian Metode Penelitian Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2004), 82.  
26

 Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, 53.  
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Madiun, visi misi Yayasan Darul Muttaqien Dolopo Madiun, struktur 

organisasi Yayasan Darul Muttaqien Dolopo Madiun, inventarisai 

wakaf Yayasan Darul Muttaqien Dolopo Madiundan sejenisnya 

6. Analisis Data 

Analisis data adalah proses pencarian dan menyusun data secara 

sistematis. Analisis data dilakukan terhadap data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat 

diinformasikan kepada orang lain.
27

 Analisis data ditujukan untuk  

mengorganisikan data. Data yang terkumpul pasti banyak sekali yang 

terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, dokumen dan 

sebagainya.
28

 Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data model 

Miles and Huberman. Menurut Miles dan Huberman ada tiga macam 

langkah yang harus dilalui dalam melakukan analisis data kualitatif, yaitu: 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan 

pokok yang berkaitan dengan pemahaman nazhir terhadap tata kelola 

wakaf, penerapan tata kelola wakaf, dan aset wakaf. Dalam penelitian 

ini data yang akan direduksi adalah data-data hasil dari observasi, 

wawancara dan hasil penelitian yang terkait dengan eksistensi nazhir 

                                                           
27

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2007), 244.  
28

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 103.  
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dalam tata kelola wakaf di Yayasan Darul Muttaqien Dolopo Madiun. 

Dengan demikian, data yang telah direduksi akan dapat memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam 

menyajikan data. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Langkah kedua adalah display data  (penyajian data). Setelah 

data direduksi, kemudian data yang telah terkumpul disajikan ke dalam 

pola tertentu dalam berbagai bentuk. Data disajikan oleh penulis dalam 

bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan 

mempermudah penulis untuk memahami apa yang terjadi di lapangan. 

c. Verifikasi atau Kesimpulan 

Kesimpulan atau verifikasi dalam penelitian kualitatif 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 

Kesimpulan dapat berupa deskripsi, yakni gambaran suatu objek yang 

sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas, 

juga dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. 

Dalam menganalisis data yang diperoleh, yang dilakukan peneliti 

adalah merangkum dan memilih data pokok yang sesuai dengan tema 

penelitian, kemudian menyajikan rangkuman data tersebut dalam bentuk 

paragraf naratif. Setelah itu, penulis melakukan analis terhadap data 

dengan mengkaitkannya dengan teori-teori yang sudah ada. Dalam 

penelitian ini data yang dimaksud adalah data terkait dengan pemahaman 

konsep dan tata kelola wakaf di Yayasan Darul Muttaqien Dolopo 
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Madiun, yang kemudian dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan 

(reliabilitas).
29

 Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan data 

dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi, di mana peneliti 

melakukan triangulasi di antara sumber-sumber data yang berbeda untuk 

meningkatkan akurasi suatu penelitian. Triangulasi (triangulation) 

merupakan proses penguatan bukti dari individu-individu yang berbeda 

(misalnya informan satu dengan informan lainnya), jenis data yang 

berbeda (misalnya catatan lapangan observasi dan wawancara) dalam 

deskripsi dan tema-tema penelitian.
30

 Peneliti menguji setiap sumber 

informasi dan bukti-bukti temuan untuk mendukung tema penelitian. Hal 

ini menjamin bahwa penelitian akan menjadi akurat karena data berasal 

dari berbagai sumber data, individu, atau proses. 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Penelitian ini melalui empat tahapan penelitian, yaitu: 

a. Tahap pra lapangan yang meliputi penyusunan rancangan penelitian, 

pemilihan lokasi penelitian, pengurusan perizinan, penjajagan dan 

penilaian kondisi lapangan, pemilihan informan penelitian, dan yang 

menyangkut etika penelitian. 

                                                           
29

 Ibid., 171.  
30 

Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), 

82. 
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b. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi pemahaman latar belakang 

penelitian dan persiapan diri memasuki lapangan dan berperan serta 

sambil mengumpulkan data. 

c. Tahap anlisis data meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan 

data. 

d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian.
31

 

  

                                                           
31

 Ibid., 85.  
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I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 

teoritik, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II berisi teori-teori yang berhubungan dengan konsep dasar 

wakaf, meliputi definisi wakaf, konsep tata kelola wakaf  dalam hukum fikih, 

konsep tata kelola dalam hukum wakaf di Negara Muslim Modern serta 

konsep tata kelola dalam hukum wakaf di Indonesia.   

Bab III berisi tentang paparan data hasil penelitian lapangan, yang 

meliputi gambaran umum sejarah singkat Yayasan Darul Muttaqien Dolopo 

Madiun, berupa Visi, misi dan tujuan Yayasan Darul Muttaqien Dolopo 

Madiun, juga keadaan geografis, struktur organisasi dan sarana prasana yang 

ada di Yayasan Darul Muttaqien Dolopo Madiun, sedangkan paparan data 

secara khusus berupa data tentang perwakafan di Yayasan Darul Muttaqien 

Dolopo Madiun, yang meliputi  pemahaman nazhir di Yayasan Darul 

Muttaqien Dolopo Madiun tentang konsep tata kelola wakaf dan penerapan 

tata kelola perwakafan, yang dilaksanakan di Yayasan Darul Muttaqien 

Dolopo Madiun dan juga aset-aset  wakaf. 

Bab IV berisi analisis terhadap data yang diperoleh selama penelitian. 

Di sini penulis memberikan analisis terkait pemahaman nazhir di Yayasan 

Darul Muttaqien Dolopo Madiun tentang konsep tata kelola wakaf dan terkait 

tata kelola perwakafan yang dilaksanakan di Yayasan Darul Muttaqien 
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Dolopo Madiun ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004 Tentang Wakaf. 

Bab V Penutup, yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan 

saran. 
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BAB II 

KONSEP DAN DASAR HUKUM WAKAF 

A. Definisi Wakaf 

1. Wakaf Secara Bahasa 

Menurut bahasa, kata wakaf berasal dari bahasa Arab وقف yang 

artinya menahan, berhenti, diam di tempat, atau berdiri. Kata waqafa-

yaqifu-waqfan semakna dengan kata habasa-yahbisu-tahbisan yang 

memiliki makna t erhalang untuk menggunakan. Dengan kata lain, kata 

waqaf memiliki arti menahan harta untuk diwakafkan dan tidak 

dipindah milikkan.32  

Dalam menamai wakaf, para ahli fiqh menggunakan dua kata, 

yaitu habas dan waqf. Karena itulah sering digunakan kata habasa  atau 

ahbasa  maupun awqofa  untuk menyatakan kata kerjanya. Sedangkan 

waqf dan habs itu sendiri adalah kata benda dan jamaknya adalah 

awqaf, ahbas dan mahbus. Dalam kamus al-Wasith dinyatakan bahwa 

al-habs memiliki arti al-man‟u (mencegah atau melarang) dan al-imsak 

(menahan), seperti dalam kalimat habs al-sha‟i yang mempunyai arti 

menahan sesuatu. Contoh lain adalah dalam kalimat waqfuhu la} yuba’ 

wa la} yuras, yang memilki arti wakafnya tidak dijual dan tidak 

                                                           

32 Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola 

Wakaf Di Indonesia), 7.  

25 
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diwariskan. Sedangkan menurut Ibnu Faris, kata habas memiliki makna 

habsu ma} wuqifa  (sesuatu yang diwakafkan). 33 

Dalam Kitab Lisan al-„Arab karya Ibnu Mandzur disebutkan, 

bahwa  kata habas diartikan amsakahu (menahannya), Ibnu Mandzur 

menambahkan seperti al-hubus ma wuqifa, seperti contoh  habbasa al- 

faras fisabilillah (ia mewakafkan kuda di jalan Allah). Atau ahbasahu 

dan jamaknya adalah habais. Kalimat di atas memiliki arti kuda itu 

diwakafkan kepada tentara yang membutuhkannya untuk ditunggangi 

ketika sedang jihad. Adapun kata waqafa ardhan ala al–masakin. 

Sedangkan dalam kamus Mukhtar  Ash-Shahhah, li al-masakin waqfan 

yang berarti habasahu (mewakafkannya untuk orang-orang miskin). 

Al-Azhari mengatakan, bahwa lafadl al-hubus merupakan jamak 

dari lafadl al-habs yang memiliki arti benda yang diwakafkan oleh 

pemiliknya. Maka dari itu, menurut al-Azhari bahwa menjual, 

mewariskan pepohonan dan semua yang berkaitan dengan wakaf 

hukumnya haram. Sedangkan Az-Zubaidi dalam kamusnya Taj Al-Arus 

mengatakan bakwa lafadl al-habsu memiliki arti al-man‟u (menahan) 

dan al-imsak (mencegah). Penggunaan kata al-habs/habasa  dengan arti 

wakaf terdapat dalam beberapa riwayat, yaitu: 

 Pertama , dalam hadits riwayat Imam Bukhari dari Ibn Umar 

yang menjelaskan bahwa Umar Ibn al-Khatab datang kepada Nabi 

                                                           

33Ibid., 7-8. 
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nazhir meminta petunjuk pemanfaatan tanah miliknya di Khaibar. Nabi 

nazhir bersabda: 

َا َ ْن ِشْئَت َحَبْسَت  ِ  ْصَلَها َوَتَصدْقَت ِِ  

Artinya: “Bila engkau menghendaki, tahanlah pokoknya dan 

sedekahkanlah hasilnya (manfaatnya)!”34  

Kedua, dalam hadits riwayat Ibn Abbas (yang dijadikan alasan 

hukum oleh Imam Abu H}anifah), dijelaskan bahwa Nabi Muhammad 

nazhir bersabda: 

 َ َحْبَ  َ ْ   َََ  ِاِ   اِ 

Artinya: “Harta yang sudah berkedudukan sebagai tirkah (harta 

pusaka) tidak lagi termasuk benda wakaf.”35 

2. Wakaf secara istilah 

Secara istilah wakaf, sebagaimana yang dijelaskan Zain al-Di>n al-

Maliba>riy adalah: 

ِ َ َلى ُمَصرٍف ُمَباٍح  ِ َمَع بَََقا ِء َ ْيِِ بَِقْطِع  لتَصرِف ِِ َرقَََبِت نِْتَفاُع ِب َحْبُ  َماٍل ُُِْكُ   ِْْ
 .َوِحَه ٍ 

Artinya: “Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil 

kemanfaatannya dengan tetap utuhnya harta tersebut dengan 

                                                           

34 Abi Bakr Muhammad Ibn al-Syarkhasi, Al-Mabsuth, Vol. XII (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmyah, 

tt), 33-34. 

35 Imam Malik Ibn Annas, Al-Mudawamat al-Kubra , (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt). Juz IV. 

417. 
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memutuskannya dari hak kepemilikan untuk disalurkan pada tujuan 

tertentu yang dibolehkan sh}ara’“.36 

Sedangkan Departemen Agama memberikan definisi bahwa 

wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa 

musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah (tidak dilarang 

oleh sh}ara’) serta dimaksudkan untuk mendapatkan keadilan dari 

Allah.37 

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 disyariatkan oleh wakif dan dalam 

batasan hukum syariat.38 

Dalam hadits, dikatakan bahwa wakaf disebut dengan sedekah 

jariyah (shadaqat jariyat) dan al-habs (harta yang pokoknya dikelola  

dan hasilnya didermakan).39 Oleh karena itu, nomenklatur wakaf dalam 

kitab-kitab hadits dan fikih tidak seragam. Al-Syarkhasi dalam kitab al-

Mabsuth, memberikan nomenklatur wakaf dengan kitab al-

                                                           

36 Zain al-Di>n al-Maliba>riy, Fath al-Mu’i>n, (Surabaya: Nurul Huda, tt),  87. 

37 Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji, 

Hukum Wakaf Dan Perwakafan di Indonesia , 1. 

38 Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola 

Wakaf di Indonesia,  7. 

39 Muhammad Ibn Idris al-Syafi’i, al Umm, (Mesir: Maktabat Kuliyat al Azhariyah, tt), Juz III. 

51. 
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Waqf.40 Imam Malik menuliskannya dengan nomenklatur kitab Habs 

wa al-Shadaqat,41 Imam al-Sh>afi’i dalam al-Umm memberikan 

nomenklatur wakaf dengan al-ahbas,42 dan bahkan Imam Bukhari 

menyertakan hadits-hadits tentang wakaf dengan nomenklatur Kitab al-

Washaya .43 Oleh karena itu, secara nomenklatur wakaf disebut 

dengan al-ahbas, shadaqat jariyat, dan al-waqf. 

B. Dasar Hukum Wakaf 

1. Wakaf Dalam Al-Quran 

Walaupun Al-Quran secara spesifik tidak menujukkan akan 

adanya wakaf, tetapi tashri’ wakaf secara substantif bisa dieksplorasi 

dalam berbagai ayat Al-Quran yang membahas tentang infak dan 

sedekah jariyah. Sebagaimana dalam beberapa ayat berikut: 

a. QS. Ali Imron: 92 

ِ َ ِلْي ٌ   َلْ  تَََاُل  ْلِ  َح  تَُِْفُقْ   ِ ا  ُِبَْ َن َوَما تَُِْفُقْ   ِمْ  َشْ ٍء  َِ ن  اَ ِب

 

Artinya: “Kamu sekalian tidak akan memperoleh suatu kebaikan 

(yang sempurna) sebelum kamu sekalian menafkahkan harta yang 

kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”. 

Kehujahan ayat ini adalah kebaikan akan tergapai dengan jalan 

menginfakkan harta yang kita senangi.  

                                                           

40 Ali Fikri, Muamalat al Madaniyah, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1983). Juz 

II.300. 

41 Al-Romli, Nihayah al-Muntaj Ila Syarh al-Minhaj, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), Juz. 4, 357. 

42 Al-Imam Abi Husin Ibn Ahmad al-Wahidi, Marh labid Tafsir An-Naw, (Syirkah Atas Nama 

Nur Asia, tt). Juz II, 61. 

43 Imam Muhammad Ismail al-Kahlani, As Subulu as-Salam, tt, 87. 
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b. QS. Al-Hajj: 77 

َر َلَ لُكْ  تَُْفِلُ ْ نَ   .آَ آََها  لِ ْآَ  َء َمَُْ    رَْ ُ ْ   َو ْاُ ُدْو  َو ْ ُبُدْو  َربُكْ  َو  ََْ ُلْ    ْاَيَْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu 

sekalian rukuk, sujud, dan menyembahlah Tuhanmu dan 

berbuatlah kebajikan, supaya kamu sekalian mendapatkan 

kemenangan”. 

c. QS. Al-Baqarah: 267 

َْرِض َوَ   آَ آََها  لِ ْآَ  َء َمَُْ    َْنِفُقْ   ِمْ  طَيَباِت َما َ َسْبُتْ  َوِ ا َ ْخَرْجَا َلُكْ  ِمَ   ْْ
ِ َو ْ َلُمْ    َن  اَ َغِِ  ِ ِ    َْن تَُْغِمُضْ   ِ ْي ُ تَُِْفُقْ َن َوَلْسُتْ  بَِئاِخِ ْآ تَََيمُمْ    ْاَِبْيَث ِمْ

ْيدٌ  َِ . 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di 

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

sesuatu yang Kami keluarkan dari perut bumi untukmu sekalian. 

Dan janganlah kamu sekalian memilih yang buruk-buruk lalu kamu 

nafkahkan, padahal kamu tidak mengambil melainkan untuk 

memicingkan mata terhadapnya. Ketahuilah, sesungguhnya Allah 

Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. 

2. Wakaf Dalam Hadist 

Adapun di dalam hadist, terdapat beberapa hadist yang dapat 

dijadikan landasan wakaf dalam Islam. Diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

ََ ْبُ   َآَْ َب َوقَُتََْيَبُ   ََْ َاِ ْيَل  َآََْ ِِ  ْبُ  َاِ ْيدٍ َُحَدثَََا  ْْ َُ  َُو ْبُ  َحَ ٍر قَاُلْ   َحَدثَََا ِ 
َُرآَْرََة  َ ْبُ  َجْ َفرَ   َِِ   ْ َ ِ ِء َ ْ   َبِْي ََ ِ َوَالَ  : َ ْ   ْلَ   َن َرُاْ َل  ِا َصلى  اُ َ َلْي
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َثٍَ  ِ   ِمْ  َصَدَقٍ  َجارِآٍَ   َْو ِ ْلٍ   ُقَاَل  ُ ِ   ِمْ  ثََ ُ َ َمُل ْنَساُن  ْنَقَطَع َ ْ ِْ ِ َذ  َماَت ْ 
 ُ ِ  َْو َوَلٍد َصاِلٍ  آَْدُ ْ  َل  .َآَُْتَََفُع ِب

 

Artinya: “Sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, “apabila 

seseorang itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 

tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak 

sholeh yang mendoakannya”.44 

َحَدثَََا َمْسَدٌد َحَدثَََا آَزِْآُد ْبُ  ُزَرْآٍع َحَدثَََا  ْبُ  َ ْ ٍن َ ْ  نَاِ ٍع َ ْ   ْبِ  ُ َمَر َرِضَ   اُ 
ُهَما قَالَ  َْ َ َوَالَ   َََقاَل َ َصْبُت  َْرًضا : َ  َ َصلى  اُ َ َلْي ِِ ٍَْْ  َْرًضا  ََأَي  ل َ َصاَب ُ َمُر ِِ

ِ؟ قَاَل  ُ َ َكْيَف تَْأُمرُِِ ِب ْ ُ ِصْب َماً  َقط  َنَُْفُ  ِمْ ِ ْن ِشْئَت َحِسْبَت َ ْصَلَها ََُ
َا ُ َ  آََُباُع َ ْصَلَها َوَ  آَُْ َُب َوَ  آَُْ َرُث ِِ  ْْلُفَقرَ ِء َو ْلُقْرََ  ََوَتَصدْق ِِ  َََتَصدَق ُ َمُر  َن

َها  َْ َو  لرقَاِب َوِِ َاِبْيِل  ِا َو لضْيِف َو ْبِ   لسِبْيِل َ  ُجَاَح َ َلى َم  َولَيَها  َْن آَْأُ َل ِم
َر َمْتُمْ ٍل ِبِ  َْ ُرْوِف  َْو آُْطِ ُ  َصِدآًَْقا َغيَْ

 بِاْ 
 

Artinya: ”Umar RA pernah memperoleh tanah di Khaibar kemudian 

ia datang kepada Rasulullah nazhir Umar berkata, “aku 

mendapatkan tanah yang sangat bagus sekali bagaimana engkau 

memerintahkan padaku?”. Nabi menjawab, “Jika kamu berkehendak 

tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya”. Kemudian Umar 

mensedekahkannya dan (menyuruh) untuk tidak dijual, tidak 

dihibahkan dan tidak diwariskan. (sedang hasil tanah itu) diberikan 

kepada fuqara‟, sanak kerabat, hamba sahaya, sabilillah, tamu dan 

ibnu sabil/musafir. Dan tidak ada dosa bagi orang yang mengurus 

                                                           

44 Al-Muslim, S}ah}ih} Muslim, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1983), III/1255. 
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tanah tersebut untuk makan sekadarnya dan memberi makan pada 

temannya tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik”.45 

C. Konsep Tata Kelola Wakaf Menurut Hukum Fikih 

Di kalangan ulama fikih, terdapat banyak perbedaan pendapat 

terkait dengan tata kelola wakaf. Diantaranya:  

1. Kedudukan Harta Wakaf 

Mengenai kedudukan harta wakaf ulama berbeda pendapat, antara 

lain: 

a. H}anafiyah  

Ulama’ H}anafiyah berpendapat bahwa harta wakaf tetap 

menjadi milik orang yang mewakafkannya (wakif). Mereka 

mendasarkannya pada hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas 

R.A sebagai berikut: 

ُ قَالَ  َساِء قَاَل َرُاْ ُل  ِا َصلى  اُ : َ ْ   ْبِ  َ باٍس  ََن َا نََزََلِت  ْلَفرَ ِاُ  ِِ ُاْ رَِة  ل
 

َساِء  ِ َو َالَ  َ  َحْبَ  بََْ َد ُاْ رَِة  ل  .َرو   لبيهاق َُ َلْي
Artinya:“Diriwatkan dari Ibu Abbas, ia berkata: setelah ayat tentang 

faraidl dalam Surah An-Nisa‟ turun, Rasulullah SAW bersabda: 

Tiada wakaf setelah turunnya Surah Al-Nisa”. 

b. Ma>likiyah 

ََِْ  َذ ِلَك  ِ  َْو  ْْ ََُْ ُز ِلُمدٍة ُمَ يٍََ  َ السَِ  َو  لسَتََ ََُْ ُز  ْلَ ْقُف  لتْأبِْيَد َ َ  ِلَك  َ َما 
ِ ِ ْن َ اَن   َِ َذ  ُ  ْلَمْ قَُْ َ ُ  َمَلًكا لِْلَ  ِقِف ِ ْن َ اَن َحيا َوِلَ َرثَِت ْْ  نََْقَضى َ ْجٌل َ اَدِت  ْلَ 
 َميًتا

                                                           

45 Al-Bukha>ri>, S}ah}i>h al-Bukha>ri>, Vol. II  (Beirut: Da>r al-Sàab, tt), 132. 
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Artinya:“Sebagaimana  wakaf  boleh untuk selamanya juga boleh 

dalam waktu tertentu, seperti satu tahun, dua tahun dan sebagainya. 

Bila waktu sudah habis maka harta wakaf kembali menjadi milik si 

wakif kalau ia masih hidup atau menjadi milik ahli waris bila telah 

meninggal dunia.” 

Pendapat H}anafiyah dan Malikiyah yang mengatakan bahwa 

harta wakaf tetap menjadi milik si wakif pada waktu tertentu, 

bertentangan dengan hadist Ibnu Umar yang mengatakan bahwa 

dalam harta wakaf, benda pokoknya tidak boleh dijual, dihibahkan 

dan diwariskan. 

c. Shafi`iyah dan H>}>anabilah sependapat bahwa harta wakaf itu putus 

atau keluar dari hak milik wakif dan menjadi milik Allah atau milik 

umum. Begitu pula wewenang mutlak si wakif menjadi terputus 

sebab setelah ikrar wakaf diucapkan, harta tersebut menjadi milik 

Allah atau milik umum.  

Menurut Sha>fi’iyah dan H}ana>bilah, wakaf itu adalah sesuatu yang 

mengikat, wakif tidak dapat menarik kembali dan membelanjakannya 

sebab dapat mengakibatkan perpindahan hak milik, dan wakif juga 

tidak dapat mengikrarkan harta wakaf itu menjadi hak milik orang lain. 

Ia tidak dapat menjual, menggadaikan, menghibahkan serta 

mewariskan. Maka dari pada itu, Ulama Shafi`iyah dan H}ana>bilah 

mendefinisikan wakaf adalah menahan zat benda atas dasar milik Allah 

dan putus dari kepemilikan si wakif sedangkan pemanfaatannya 
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diberikan kepada hamba Allah (masyarakat umum). Mereka 

mendasarkan pada hadist Ibnu Umar yang menerangkan bahwa 

Rasulullah SAW bersabda kepada Umar yang artinya, “Jika kamu 

menghendaki tahanlah asal bendanya dan sedekahkanlah hasilnya”46 

Selain itu, hal ini juga berdasarkan pada kelangsungan amalan 

wakaf sejak zaman sahabat, tabi’in, tabi’it tabi’in sampai dengan 

sekarang dan menggambarkan bahwa harta wakaf bukanlah milik 

perorangan. Mengenai hadis di atas diriwayatkan bahwa Abu Yusuf 

ketika telah mendengar hadis mengenai Umar bahwa wakaf tidak boleh 

dijual pokoknya, Abu Yusuf mencabut pendapat Abu Hanifah yang 

membolehkan menjual barang wakaf dan beliau berkata, ”Seandainya 

Abu Hanifah mendengar hadis Umar, pastilah beliau juga berpendapat 

demikian (mencabut kebolehan menjual harta wakaf).47 

2. Penukaran Harta Wakaf 

Namun apabila harta wakaf sudah tidak memberi manfaat lagi, 

seperti wakaf sebidang tanah sudah tidak menghasilkan atau kurang 

menghasilkan manfaat, maka para ulama berbeda pendapat: 

Ulama H}anafiyah dalam masalah penukaran harta wakaf 

merumuskan 3 (tiga) hal: 

a. Apabila si wakif pada saat mewakafkan hartanya mensyaratkan 

bahwa dirinya atau pengurus harta wakaf (nazhir) berhak menukar, 

maka penukaran harta wakaf diperbolehkan. 

                                                           

46 Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji, 

Hukum Wakaf Dan Perwakafan di Indonesia , 13. 

47 Zain al-Di>n, Fath al-Mu’i>n. 87. 
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b. Apabila si wakif tidak mensyaratkan dirinya atau orang lain berhak 

menukar, kemudian ternyata wakaf itu tidak memungkinkan untuk 

diambil manfaatnya. Misalnya, wakaf bangunan yang sudah roboh 

dan tidak ada yang membangunnya kembali atau tanah yang tandus, 

maka diperbolehkan menukar harta wakaf dengan seijin hakim. 

c. Apabila harta wakaf itu bermanfaat dan hasilnya melebihi biaya 

pemeliharaan, tapi ada kemungkinan untuk ditukar kepada sesuatu 

yang lebih banyak manfaatnya maka dalam hal ini ulama H}anafiyah 

berbeda pendapat. Menurut Abu Yusuf boleh menukarnya karena 

lebih bermanfaat bagi si wakif dan tidak menghilangkan apa yang 

dimaksud oleh si wakif. Namun menurut Kamaluddin bin Himam 

tidak diperbolehkan menukarnya sebab hukum pokok dari wakaf 

adalah tetapnya barang wakaf bukan bertambahnya manfaat, namun 

bila dalam keadaan darurat atau mendapat ijin atau syarat dari si 

wakif maka boleh menukarkannya. 

Dalam hal penukaran harta wakaf, golongan Ulama Malikiyah 

berpendapat tidak boleh. Menukar harta wakaf yang terdiri dari harta tidak 

bergerak walaupun benda itu akan rusak atau tidak menghasilkan sesuatu. 

Tapi sebagian ada yang berpendapat boleh, asalkan diganti dengan benda 

tak bergerak lainnya, jika dipandang benda itu sudah tidak bermanfaat 

lagi. Sedangkan untuk benda bergerak, golongan Maliki membolehkan. 
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Sebab dengan adanya penukaran, maka benda wakaf itu tidak akan sia-

sia.48  

Ulama Sha>fi’iyah terkait dengan penukaran harta wakaf, 

mempunyai pendapat hampir sama dengan pendapat  Imam Malik yang 

sangat mencegah adanya tukar menukar harta wakaf. Beliau 

menyatakan,”tidak boleh” menjual masjid secara mutlak, sekalipun masjid 

itu roboh. 

Tetapi dalam golongan Sh>afi’iyah terdapat perbedaan pendapat 

tentang benda wakaf  yang berupa benda tak bergerak yang tidak memberi 

manfaat sama sekali, yaitu: 

a. Sebagian menyatakan boleh melakukan tukar menukar harta wakaf, 

agar harta wakaf itu ada manfaatnya. 

b. Sebagian menyatakan tidak boleh melakukan tukar menukar harta 

wakaf. 

Imam Ah}mad Bin H}anbal, terkait dengan tukar menukar harta 

wakaf berpendapat, bahwa diperbolehkan menjual harta wakaf, kemudian 

diganti dengan harta wakaf yang lain. Pendapat ini lebih lunak dibanding 

dengan pendapat Imam Malik dan Imam Sh>afi’i, meskipun tidak selunak 

Imam Abu H}anifah. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

Imam H}anbali menetapkan, bahwa menjual masjid itu diperbolehkan, 

apabila masjid tersebut tidak sesuai lagi dengan tujuan pokok atau 

perwakafan, seperti masjid yang sudah tidak dapat menampung jamaahnya 

                                                           

48 Ibid., 15. 
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dan tidak mungkin untuk diperluas atau sebagian masjid itu roboh 

sehingga tidak dapat dimanfaatkan, maka dalam keadaan seperti itu masjid 

boleh dijual, kemudian uang hasil penjualan masjid digunakan untuk 

membangun masjid yang lain.49 

3. Konsep Kenazhiran Menurut Hukum Fikih 

a. Definisi Nazhir 

 

b. Fungsi Nazhir Dalam Tata Kelola Wakaf 

c. Tugas Dan Wewenang Nazhir Dalam Pelaksanaan Tata Kelola 

Wakaf  

D. Konsep Tata Kelola Wakaf Dalam Undang-Undang Perwakafan Di 

Indonesia 

1. Definisi wakaf 

Dalam Konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 

dijelaskan bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat 

dipergunakan sebagai salah satu guna pengembangan kehidupan 

keagamaan, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material 

menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 

 Di Indonesia sebelum kemerdekaan, berdasarkan Surat 

Government Secretaris Bijblad Nomor 61 Nomor 96 Tanggal 31 

Januari 1905 yang kemudian disempurnakan dengan Bijblad Nomor 

13480 pada Tanggal 27 Mei 1935, wakaf dilaksanakan dengan 

                                                           

49 Ibid., 16. 
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ketentuan hukum Islam oleh wakif dengan jalan ikrar, untuk 

menyerahkan tanah sebagai wakaf untuk tujuan ibadah kepada nazhir 

yang ditunjuk dan dalam pelaksanaannya harus dilaporkan kepada 

Bupati. 

Setelah Indonesia merdeka, Pemerintah mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 dan Peraturan Pemerintah No 8 

Tahun 1950 kepada Departemen Agama. Kemudian Pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, di mana 

subtansi dari peraturan itu adalah bahwa wakaf merupakan perbuatan 

hukum dalam bidang keagamaan dan sosial yang harus memenuhi 

unsur-unsur atau rukun.
50

 

Definisi wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab I 

Hukum Perwakafan, Ketentuan Umum Pasal 215, yang dimaksud 

wakaf adalah “perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau 

badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan 

melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah 

atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”51
 

Adapun definisi wakaf dalam Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dijelaskan 

bahwa: “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan 

sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam 

                                                           
50 Umar  Said, Hukum Islam Di Indonesia  Tetang  Waris Wakaf, Hibah, dan Wakaf (Surabaya: 

CV. Cempaka 1997), 170.  

51 Kompilasi Hukum Islam  (Surabaya: ARKOLA) , 254. 
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jangka waktu waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan 

ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari‟ah.” 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik mendefinisikan sedikit 

berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Disebutkan bahwa, 

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang 

memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik 

dan melembagakannya untuk selama-lamanaya untuk kepentingan 

peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran 

agama Islam.52 

Dari beberapa uraian definisi di atas, terlihat bahwa dalam 

peraturan yang terbaru terdapat penambahan ketentuan bahwa wakaf 

dapat diberlakukan dalam waktu tertentu dan tidak harus selamanya. Ini 

merupakan perkembangan dalam hukum perwakafan di Indonesia yang 

mainstream mazhab Syafi`i dengan adanya pengakuan terhadap wakaf 

muaqqat (temporer). 

2. Kenazhiran 

Telah diketahui, bahwa salah satu hal terpenting dalam 

manajemen pengelolaan wakaf adalah keberadaan atau eksistensi 

nazhir. Dalam undang-undang perwakafan di Indonesia, dijelaskan 

bahwa nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari 

                                                           

52 Departemen Agama, Peraturan Perundangan Perwakafan, 2006, 129. 
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wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan 

peruntukannya.53  

Nazhir dapat berupa: (a) Perseorangan; (b) Organisasi; atau (c) 

Badan hukum.  

Ini menunjukkan bahwa keberadaan nazhir adalah sebagai pihak 

yang bertugas untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf. 

Selanjutnya, dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa nazhir mempunyai 

tugas sebagai berikut: 

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; 

b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, 

fungsi dan peruntukannya; 

c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia
.
.54

 

Lebih lanjut mengenai tugas-tugas nazhir dijelaskan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 13 bahwa; 

(1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 

11 wajib mengadministrasikan, mengelola,mengembangkan, 

mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. 

(2) Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan 

Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengenai kegiatan perwakafan 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 

                                                           
53 Definisi nazhir menurut UNDANG-UNDANG Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 

Ayat 4.  

54
 
Lihat UNDANG-UNDANG Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 11. 
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diatur dengan Peraturan 

Menteri. 

Kemudian dalam Pasal 14 ditambah penjelasan bahwa masa bhakti 

nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. 

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

dijelaskan mengenai hak nazhir dalam pasal Pasal 12 bahwa, “Dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, nazhir 

dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan 

pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% 

(sepuluh persen). Dan dalam Pasal 13 dijelaskan bahwa, “Dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, nazhir 

memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia  

(BWI). 

3. Obyek wakaf 

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 

pasal 16 ayat 1,2, dan 3 dijelaskan mengenai harta benda wakaf, yakni 

harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergeak dan bergerak. 

Adapun yang dimaksud dengan benda tak bergerak adalah: 

a. Hak atas tanah baik yang sudah terdaftar maupun belum. 

b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah 

sebagaimana yang dimaksud di atas. 

c. Tanaman maupun benda lain yang berkaitan dengan tanah. 
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d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai denan perundang-

undangan. 

e. Benda tak bergerak lain yang sesuai dengan syariah dan 

perundang-undangan.  

Sedangkan dalam ayat 3 dijelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan benda bergerak adalah harta yang bisa habis karena 

dikonsumsi, meliputi: 

a. Uang. 

b. Logam mulia. 

c. Surat berharga. 

d. Kendaraan. 

e. Hak atas kekayaan intelektual.  

f. Hak sewa 

g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.55 

Ibadah wakaf yang tergolong pada perbuatan sunah ini banyak 

hikmah yang terkandung di dalamnya, antara lain: 

Pertama, harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan 

terjamin kelangsungannya. Tidak perlu khawatir barangnya hilang atau 

berpindah tangan, karena secara prinsip barang wakaf tidak boleh 

ditasarufkan, apakah itu dalam bentuk dijual, dihibahkan atau diwariskan. 

                                                           

55 Lihat Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 16 Ayat 3. 
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Kedua, pahala dan keuntungan bagi si wakif akan tetap mengalir 

walaupun suatu ketika ia telah meninggal dunia, selagi benda wakaf itu 

masih ada dan dapat dimanfaatkan. 

Ketiga, wakaf merupakan salah satu sumber dana yang sangat 

besar manfaatnya bagi kehidupan agama dan umat. Antara lain untuk 

pembinaan mental spiritual dan pembangunan fisik. 

Oleh karena besarnya hikmah dan manfaat wakaf bagi kehidupan 

umat, maka perlu dibentuk dan dirancang aturan yang mengikat mengenai 

wakaf ini. 

Di Indonesia, pengembangan pemikiran ini melatar belakangi 

lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 

Munculnya gagasan wakaf tunai memang mengejutkan banyak kalangan, 

khususnya para ahli dan praktisi ekonomi Islam. Karena wakaf tunai 

berlawanan dengan persepsi umat Islam yang terbentuk bertahun-tahun 

lamanya, bahwa wakaf itu berbentuk benda-benda tak bergerak. Wakaf 

tunai bukan merupakan aset tetap yang berbentuk benda tak bergerak 

seperti tanah, melainkan aset lancar. Diakomodirnya wakaf tunai dalam 

konsep wakaf sebagai hasil interpretasi radikal yang mengubah definisi 

atau pengertian mengenai wakaf. Tafsiran baru ini dimungkinkan karena 

berkembangnya teori-teori ekonomi.56  

Istilah wakaf uang belum dikenal di zaman Rasulullah. Wakaf 

uang (cash wakaf), baru dipraktekkan pada awal abad kedua Hijriyah. 

                                                           

56 Sumuran Harahap, dkk, Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang 

Wakaf, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 2. 
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Imam az-Zuhri (wafat 124 H), salah seorang Ulama terkemuka dan peletak 

dasar tadwin al-hadits memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham 

untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Di 

Turki, pada abad ke 15 H, praktik wakaf uang telah menjadi istilah yang 

familiar di tengah masyarakat. Wakaf uang biasanya merujuk pada cash 

deposits di lembaga-lembaga keuangan seperti bank, di mana wakaf uang 

tersebut biasanya diinvestasikan pada profitable business activities. 

Keuntungan dari hasil investasi tersebut digunakan untuk segala sesuatu 

yang bermanfaat secara sosial keagamaan. 

Pada abad ke-20, mulailah muncul berbagai ide untuk 

mengimplementasikan berbagai ide-ide besar Islam dalam bidang 

ekonomi, berbagai lembaga keuangan lahir seperti bank, asuransi, pasar 

modal, institusi zakat, institusi wakaf, lembaga tabungan haji dan lain 

sebagainya. Lembaga-lembaga keuangan Islam sudah menjadi istilah yang 

familiar baik di dunia Islam maupun non Islam. 

Dalam tahapan inilah lahir ide-ide ulama dan praktisi untuk 

menjadikan wakaf uang sebagai salah satu basis dalam membangun 

perekonomian umat. Dari berbagai seminar yang dilakukan oleh 

masyarakat Islam, maka ide-ide wakaf uang ini semakin menggelinding. 

Negara-negara Islam di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara sendiri 

memulainya dengan berbagai cara. Di Indonesia, sebelum lahirnya 
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Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

telah mengeluarkan fatwa tentang Wakaf uang, (11/5/2002).57  

a. Wakaf uang (cash wakaf/waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan 

seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk 

uang tunai. 

b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. 

c. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh). 

d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang 

dibolehkan secara syar'i. 

e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh 

dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. 

                                                           

57 http://bwi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=57&lang=in  

Diakses tanggal 10 Januari 2018 pukul 12.41. 

http://bwi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=57&lang=in
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Ada empat manfaat utama dari wakaf tunai, yaitu: 

a. Wakaf tunai jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang 

memilki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya 

tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. 

b. Melalui wakaf tunai, aset-aset wakaf yang merupakan tanah-tanah 

kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau 

diolah untuk lahan pertanian. 

c. Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga 

pendidikan Islam yang cash flaow-nya terkadang kembang kempis dan 

menggaji civitas akademika ala kadarnya. 

d. Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia 

pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan 

negara yang memang semakin lama semakin terbatas. 

Karena itu hadirnya undang-undang tentang wakaf mendapat 

sambutan yang hangat, tidak hanya oleh mereka yang terkait langsung 

dengan pengelolaan wakaf, tetapi juga kalangan lain termasuk DPR. Hal 

ini nampak pada saat RUNDANG-UNDANG tentang wakaf ini dibahas di 

DPR khususnya komisi IV. Hal ini terungkap dalam rapat kerja DPR 

dengan pemerintah pada tanggal 6 September 2004 yang lalu. Secara 

kuantitas, jumlah tanah wakaf di Indonesia cukup banyak, tetapi sampai 

saat ini keberadaan wakaf belum berdampak positif bagi kesejahteraan 

sosial dan ekonomi umat.58 

                                                           

58 Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia  (Tangerang: Ciputat Press, 2005), 118. 
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4. Penukaran harta wakaf 

Pada dasarnya harta atau benda yang sudah diwakafkan dilarang ditukar 

dengan benda lain atau difungsikan selain sebagaimana dalam ikrar wakaf. 

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 40 UNDANG-UNDANG. 41 Tahun 

2004 bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan 

jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, maupun dialihkan 

dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Tetapi dalam pasal selanjutnya (Pasal 

41) hal tersebut diberikan pengecualian yang diatur lebih lanjut dalam 

peraturan pemerintah.59 

Dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 49 

menjelaskan bahwa perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk 

penukaran dilarang kecuali mendapatkan  izin tertulis dari Menteri 

berdasarkan pertimbangan BWI. Izin tertulis dari Menteri tersebut hanya 

dapat diberikan dengan adanya pertimbangan sebagai berikut: 

a. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum 

sesuai dengan rencana tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan 

perundangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf. 

c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan 

mendesak. 

                                                           

59 Lihat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2006 pasal 40. 
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Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, izin 

pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika: 

a. Pengganti harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan 

sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

b. Nilai harta benda penukar lebih tinggi atau senilai dan seimbang dengan 

harta benda wakaf.60 

Terlihat jelas dalam regulasi hukum wakaf di Indonesia telah memberi 

jalan keluar bagi benda wakaf yang selama ini tidak dapat mengalir 

kemanfaatanya sebab sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, kemudian ketika 

ada usaha penyesuaian dengan kebutuhan terbentur dengan faham yang 

berkembang dalam mayoritas masyarakat. 

  

                                                           

60 Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. 



52 

 

 

BAB III 

PENERAPAN TATA KELOLA WAKAF DI YAYASAN 

DARUL MUTTAQIEN 

A. Profil Yayasan Darul Muttaqien Dolopo Madiun  

1. Sejarah Singkat Yayasan Darul Muttaqien Dolopo Madiun 

Masyarakat Desa Dolopo pada umumnya terdiri dari berbagai suku 

dan budaya sehingga terbentuk masyarakat yang sangat plural, ada suku 

Madura, Sunda, Kampung Bawean dan masih banyak lagi. Dengan adanya 

keragaman masyarakat di Desa Dolopo maka terjadi juga berbagai masalah 

yang kompleks dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan banyaknya 

berbagai masalah sosial tersebut, maka para sesepuh tokoh masyarakat yang 

dipelopori oleh KH. Mahfud Efendi mempunyai keinginan untuk 

mendirikan lembaga sosial keagamaan sebagai wadah untuk membina 

kegiatan sosial dan kerukunan masyarakat di lingkungan Desa Dolopo  

Bermula dari ide para tokoh setempat mereka membentuk sebuah 

lembaga sosial keagamaan di Dusun Sidorejo Desa Dolopo Kecamatan 

Dolopo. Kemudian pada tahun 1992 Yayasan Darul Muttaqien berhasil 

didirikan  di Dusun Sidorejo RT 034 RW 011 oleh tokoh masyarakat 

setempat, yaitu KH. Mahfud Efendi, Bapak H. Marsunu, Bapak Nurhadi dan 

Bapak Jazuli, dengan dibantu tokoh-tokoh masyarakat yang lain.61 

                                                           

61 Sejarah Singkat Yayasan Darul Muttaqien Dolopo, Dokumentasi, Madiun, 19 Januari 2018.. 
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Yayasan Darul Muttaqien merupakan induk lembaga kegiatan sosial 

keagamaan. Kemudian dalam perkembangannya, Yayasan Darul Muttaqien 

membawahi beberapa lembaga binaan, diantaranya: 

a. Madrasah Ibtida’iyah Darul Muttaqien. 

b. Madrasah Diniyah darul Muttaqien. 

c. Pondok Pesantren Darul Muttaqien.. 

2. Visi, Misi dan Tujuan Yayasan Darul Muttaqien Dolopo Madiun 

Sebagaimana lembaga besar lainnya, Yayasan Darul Muttaqien 

Dolopo Madiun  juga mempunyai visi dan misi sebagai berikut: 

a. Visi 

Menciptakan insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berbudi luhur dan berakhlakul karimah. 

b. Misi 

- Mewujudkan insan  yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berbudi luhur dan berakhlakul karimah. 

- Mewujudkan insan yang berakhlakul karimah. 

- Mewujudkan lingkungan masyarakat yang Islami. 

- Mewujudkan masyarakat yang toleransi dalam keberagaman. 

- Menjunjung tinggi nilai-nilai religius. 

3. Letak Geografis Yayasan Darul Muttaqien Dolopo Madiun 

Yayasan Darul Muttaqien yang berlokasi dan berkantor pusat di Jalan 

Masjid At-Taqwa Nomor 06 Dusun Sidorejo RT 34 RW 11 Desa Dolopo 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur. Tepatnya 
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sebelah barat berbatasan dengan Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten 

Madiun. Sebelah selatannya berbatasan dengan Desa Doho Kecamatan 

Dolopo Kabupaten Madiun dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Doho 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Yayasan Darul Muttaqien terletak 

di dataran tidak terlalu rendah dan juga tidak di dataran tinggi, sehingga 

tidak pernah dilanda banjir atau kekeringan. Secara letak, Yayasan Darul 

Muttaqien mudah diakses oleh semua kendaraan, karena letaknya tidak jauh 

dari pusat keramaian kota, baik kota Ponorogo maupun kota Madiun. 

Masyarakat di Desa Dolopo merupakan masyarakat yang mempunyai 

kultur ganda, yakni kultur pedesaan, religius dan perkotaan. Dikatakan 

berkultur pedesaan karena di Desa Dolopo masih terjaga kegiatan gotong 

royong antar warga, religius sebab masih terjaga rutinitas seperti fidaan 

bersama setiap malam jumat, sedangkan dikatakan perkotakan karena letak 

desa Dolopo dekat dengan pusat keramaian dan dekat jalan raya. 

4. Struktur Kepengurusan Yayasan Darul Muttaqien Dolopo Madiun 

 

 

 

 

  Anggota 

KH. Imam Baidowi 

Nyai Arina Manasikana 

H. Nurhadi 

P. Jazuli 

P. Nursalim 

H. Suhadi 

P. Mulyono 

Keuangan  

H. Mahfudzi 

Sekretaris  

Mariono 

Ketua I 

KH. Mahfud Efendi 

Ketua II 

H. Marsunu 

Struktur Organisasi 

Yayasan Darul 

Muttaqien Lama 

Tahun 1992 
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SUSUNAN PENGURUS 

YAYASAN DARUL MUTTAQIEN 

PERIODE TAHUN 2015 – 2020 

Dewan Pembina/Pengasuh : Anwar Sholeh Azarkoni, M.H 

Dewan pengawas : H. Ahmad Subhan, S.H.I 

K. Hasyim Asari Aro’, S.P 

Pengurus Harian    

1. Ketua  : Anwar Sholeh Azarkoni, M.H 

2. Sekretaris : Asroji, SA 

3. Bendahara : H. Mahmudi 

Pengurus Bidang   

1.  Bidang Pendidikan : Imam Mujammil, S.Pd.I 

2. Bidang Humas : Ali Musthofa 

3. Bidang Kamtib : Nur Wakhid 

4. Bidang Wirausaha : Muslih Nur 

5. Bidang Sarana Prasarana : Tri Prasetyo 

6. Bidang Pelayanan Kesehatan dan 

Lingkungan Hidup 

: Qurrotul Aini 

7. Bidang Informasi dan 

Komunikasi 

: Imam Fahrurrohim 

8. Bidang Ekonomi dan Koperasi  : Bambang 

9. Bidang Pengelolaan Aset  : Ricky Prasetyo 
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5. Aset Wakaf/Sarana dan Prasarana Yayasan Darul Muttaqien Dolopo 

Madiun 

Yayasan Darul Muttaqien memiliki beberapa aset baik berupa barang 

bergerak maupun tidak bergerak, antara lain; 

a. Tanah dan bangunan MI Bunga Bangsa yan terletak di Dusun Sidorejo 

RT 34 RW 11 Dolopo seluas sekitar 7x25 M². 

b. Tanah dan bangunan masjid seluas 17x17 M². 

c. Tanah persawahan ½ kotak yang bertempat di desa Doho kecamatan 

Dolopo. 

d. Tanah seluas 802,64 M² yang juga terletak di desa Doho RT 09 RW 01. 

e. Bangunan seluas 14x10 M², yang diperuntukan sebagai Balai Latihan 

Kerja Komunitas Pesantren Darul Muttaqien. 

f. 27 unit komputer. 

g. Satu unit alat drum band yang diperuntukkan untuk sekolahan. 

h. Satu unit sound system diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan Yayasan 

Darul Muttaqien. 

i. Satu unit perpustakaan yang diperuntukkan MI Bunga Bangsa. 

j. Satu unit perangkat studio radio FM. 
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B. Pemahaman Nazhir Terhadap Hukum Tata Kelola Wakaf dan Penerapan 

Tata Kelola Wakaf di Yayasan Darul Muttaqien Dolopo Madiun 

1. Pemahaman Nazhir Terhadap Hukum Tata Kelola Wakaf di Yayasan 

Darul Muttaqien Dolopo Madiun 

Tidak dapat diingkari bahwa maju mundurnya dalam mengelola 

sebuah aset wakaf sangat dipengaruhi oleh cara pandang atau pemahaman 

nazhir wakaf tersebut tehadap konsep tata kelola wakaf. Menurut nazhir di 

Yayasan Darul Muttaqien bahwa wakaf adalah menahan harta untuk 

disalurkan manfaatnya bagi kegiatan sosial selama tidak menyalahi 

ketentuan syarak. Sebagaimana yang beliau dijelaskan oleh informan 

berikut ini: 

“Bahwa pengelolaan wakaf sebenarnya sudah ada baik dalam ketentuan 

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 serta dalam ketentuan fiqh, meskipun 

ada bagian-bagian yang belum faham. Namun, pada prinsipnya wakaf 

adalah menahan harta, sebagaimana dalam ketentuan agama untuk kegiatan 

sosial keagamaan.”62 

 

Adapun mengenai tugas, dan wewenang nazhir,  menurut nazhir di 

Yayasan Darul Muttaqien adalah bahwa nazhir memiliki tugas dan 

wewenang mengelola wakaf sebagaimana ketentuan undang-undang, serta 

melaporkan kepada menteri agama terkait wakaf yang dikelolanya. 

Sedangkan mengenai hak nazhir, nazhir juga memiliki memiliki hak yaitu 

                                                           

62 Haji Mahfudzi, Wawancara, Madiun, 03 Januari 2018. 
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memanfaatkan hasil pengelolaan wakaf, tapi  tidak boleh lebih dari 10%. 

Sebagaimana yang  dikatakan informan di bawah ini: 

“Menurut saya tugas nazhir itu sebagaimana dalam ketentuan Undang-

Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa nazhir memiliki tugas 

dan wewenang, diantaranya adalah mengelola wakaf sebagaimana ketentuan 

undang-undang, serta melaporkan kepada menteri agama terkait wakaf yang 

dikelolanya. Selain memiliki kewenangan dalam mengelola wakaf, nazhir 

juga memiliki hak yaitu memanfaatkan hasil pengelolaan wakaf tidak boleh 

lebih dari 10% sebagaiamana ketentuan. Karena nazhir mempunyai hak dan 

wewenang dalam pengelolaan wakaf, maka eksistensi nazhir menjadi 

penentu berkembang tidaknya aset wakaf yang dikelolanya. Oleh karena itu, 

seorang nazhir dituntut untuk memiliki kapasitas serta pengetahuan baik 

dari segi pemahaman hukum serta undang-undang tentang pengelolaan 

wakaf.”63 

 

Benda yang boleh diwakafkan menurut nazhir meliputi benda 

bergerak dan barang tidak bergerak serta surat-surat berharga dan hak atas 

kekayaan intelektual, sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 41 

Tahun 2004 Tentang Wakaf. 

Mengenai tukar guling terhadap harta wakaf menurut nazhir boleh 

saja dilakukan jika harta benda wakaf sudah tidak memiliki kemanfaatan, 

sebagaimana penjelasan informan sebagai berikut:  

“Boleh-boleh saja kalau saya menukar harta wakaf, jika harta benda wakaf 

sudah tidak memiliki kemanfaatan lagi, kalau tidak boleh ditukar terus mau 

buat apa, wong sudah tidak bermanfaat kok. meskipun ada sebagaian besar 

                                                           

63 Ibid., 
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berpendapat tidak boleh menukar benda wakaf meskipun tidak memiliki 

kemanfaatan.”64 

 

Dalam mengelola harta wakaf agar lebih produktif, menurut nazhir 

pengelola harus dapat mencari jalan keluar maupun solusi agar harta benda 

wakaf tetap lestari sekaligus mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, 

sehingga hasilnya akan memberikan manfaat yang lebih besar di dalam 

masyarakat. Sebagaimana keterangan keterangan informan sebagai berikut: 

“Begini, dalam mengelola harta wakaf, memang pada awal dan prinsipnya 

harta wakaf harus dijaga supaya tidak hilang atau tetap terjaga 

keberadaannya serta wujudnya. Karena itulah kami menghadapi beberapa 

kendala terkait bagaimana mengelola wakaf ke arah yang memiliki nilai 

ekonomis. Namun untuk menjaga kelestarian wakaf dan agar punya nilai 

kemanfaatan lebih besar, maka harta wakaf harus dikelola dengan benar dan 

memiliki nilai produktifitas ekonomi sehingga akan terjamin kelestarian dan 

nilai manfaatnya.”65  

 

2. Penerapan Tata Kelola Wakaf di Yayasan Darul Muttaqien Dolopo 

Madiun 

Penerapan konsep tata kelola wakaf di Yayasan Darul Muttaqien yang 

dilakukan nazhir selama ini adalah pengelolaan secara tradisional, 

sebagaimana kebanyakan masyarakat Indonesia pada umumnya. Yakni 

hukum wakaf pada umumnya dari segi implementasi dilakukan berdasarkan 

angapan masyarakat antara lain: 

a. Wakaf hanya diperuntukkan tempat ibadah;  

                                                           

64 KH. Anwar Sholeh, Wawancara, Madiun, 07 Januari 2018 . 

65 Ibid.,  
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b. Wakaf hanya terdiri atas benda yang tidak bergerak;  

c. Harta benda yang sudah diwakafkan tidak boleh ditukar dengan alasan 

apapun tanpa melihat segi kemanfaatannya; 

d. Transparansi hasil pengelolaan wakaf belum dilakukan secara maksimal. 

Hal tersebut dikarenakan nazhir belum meiliki kapasitas dalam 

mengelola aset wakaf untuk menjadikan manfaat yang lebih besar, sebab 

nazhir tidak sehat secara jasmani. Sebagaimana yang keterangan informan 

sebagai berikut: 

”Bagainmana ya.. Penerapan konsep tata kelola wakaf di Yayasan Darul 

Muttaqien selama ini Yayasan Darul Muttaqien dikelola secara tradisional 

sebagaimana kebanyakan masyarakat memahami. Setahu saya. 1) 

Pelaksanaan wakaf di sini hanya diperuntukkan tempat ibadah dan 

pendidikan saja. 2) Wakaf itu terdiri atas benda yang tidak bergerak , seperti 

tanah, bangunan dan lain-lain. 3) Harta benda yang sudah diwakafkan tidak 

boleh ditukar dengan alasan apapun tanpa peduli kemanfaatannya; 4) Nazhir 

saya lihat belum meiliki kapasitas dalam mengelola aset wakaf untuk 

menjadikan kemanfaatan jauh lebih besar; 5) Nazhir  tidak sehat secara 

jasmani; 6) Mengenai transparansi hasil pengelolaan wakaf di yayasan ini 

belum dilakukan secara maksimal.”66 

 

Di Yayasan Darul Muttaqien Dolopo Madiun, masjid dikelola oleh 

masyarakat dan santri. Pengelolaan belum terlaksana secara professional. 

Hal ini disebabkan anggapan masyarakat yang dominan bahwa aset wakaf 

berupa masjid itu tidak dapat diubah-ubah, sebab akan menghilangkan 

pahala pemberi wakaf.  

                                                           

66 K. Hasyim Asngari, Wawancara, Madiun, 11 Januari 2018. 
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Ada suatu hal yang terlihat lain dan aneh dalam bentuk bangunan 

masjid yang berada di bawah pengelolaan Yayasan Darul Muttaqin, yakni 

adanya bangunan masjid di dalam masjid. Masjid yang hanya berukuran 17 

meter x 17 meter, di dalamnya ada bangunan masjid lama yang tidak 

dibongkar. Jika dilihat dari sisi manfaat, kelihatannya tidak ada manfaatnya 

bahkan menghabiskan tempat karena bangunan masjid lama memenuhi 

ruangan masjid. Hal ini berhubungan dengan pemahaman masyarakat yang 

memegang teguh anggapan bahwa benda wakaf, terutama masjid itu tidak 

dapat diganggu gugat. Sebab masjid itu hasil wakaf dari nenek moyang, dan 

masyarakat tidak mau mengilangkan bentuk aslinya dikarenakan anggapan, 

bila itu dilakukan akan menghilangkan pahala nenek moyang mereka. 

Pembiaran bangunan dalam bangunan itu tetap dilakukan walaupun 

dilihat dari segi manfaat tidak ada manfaatnya, dan juga bila dilihat dari segi 

estestika sangat mengurangi keindahan. Padahal masih banyak material 

bangunan yang belum termanfaatkan. Hal itu disebabkan nazhir tidak berani 

melakukan perubahan sebab itu bertentangan dengan cara pandang dan 

keyakinan banyak orang. Sebagaimana penjelasan informan sebagai berikut: 

 

“Disini masjid dikelola oleh masyarakat dan santri yang mukim di sekitar 

masjid. Pengelolaan masih ala kadarnya, belum terlaksana secara 

profesional. Itu dikarenakan sejarah asal usul didirikannya masjid yang 

bersumber dari wakaf masyarakat. Memang ada yang aneh dan unik dari 

masjid yang berada di sini. Sebab di dalam masjid yang cuma berukuran 17 

meter x 17 meter, di dalamnya ada bangunan masjid lama yang tidak 

dibongkar. La  itu kalo dilihat memang tidak ada manfaatnya, bahkan 

menghabiskan tempat karena ada bangunan di dalam bangunan, harusnya 
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lodang jadi sempit. Itu asal usulnya masyarakat tidak mau menghilangkan 

pahala orang dahulu, yang sudah berwakaf di masjid itu. Sebab itulah 

pengurus yayasan sebagai nazhir tidak berani mengalih fungsikan ke hal 

lain, disebabkan kuatnya faham itu diyakini masyarakat.67 

 

Di Yayasan Darul Muttaqien masih terdapat aset berupa tanah yang 

belum dikelola dengan baik, bahkan belum dikelola baik secara produktif 

maupun non produktif. Tanah tersebut tidak dikelola dikarenakan 

peruntukkan awal tanah tersebut adalah untuk bangunan madrasah. 

Sehingga nazhir tidak berani untuk memanfaatkannya kepada peruntukan 

yang lain. Padahal untuk mewujudkan bangunan madrasah butuh dana yang 

tidak sedikit yang masih diluar kemampuan Yayasan Darul Muttaqin, sebab 

pendapatan yayasan masih terbatas. Terlihat dari penuturan informan 

berikut; 

“Selama ini memang ada barang yang belum termanfaatkan, yaitu beberapa 

bidang tanah hasil wakaf yang masih dibiarkan saja. Tidak dikelola sebab 

peruntukkan tanah tersebut adalah untuk bangunan madrasah. Maka yayasan 

tidak berani mengunakan untuk hal lain. Selain itu yang menjadi alasan 

tanah dibiarkan saja adalah biaya operasional yang tidak sebanding dengan 

pendapatan, karena nazhir tidak memiliki kapasitas mengelola wakaf.”68 

 

Selain benda wakaf berupa tanah, ada juga benda wakaf yang belum 

dimanfaatkan dengan semestinya, yaitu berupa beberapa unit komputer, satu 

paket perangkat radio FM dan beberapa bahan material yang masih 

dibiarkan begitu saja. sebagai mana penuturan informan: 

                                                           

67 Ibid.,  

68 Aning Tubahiya’, Wawancara, Madiun, 17 Januari 2018. 
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“Ya seperti yang sudah saya terangkan tadi. Adapun barang yang belum 

termanfaatkan adalah 1) Tanah belum dikelola dengan produktif; 2) Ada 

beberapa unit komputer yang belum dimanfaatkan; 3) satu paket perangkat 

radio FM; dan 4) Ada beberapa bahan material yang belum 

dimanfaatkan.”69 

  

                                                           

69 Ibid., 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

EKSISTENSI NAZHIR DALAM TATA KELOLA WAKAF DI YAYASAN 

DARUL MUTTAQIEN DOLOPO MADIUN PERSPEKTIF UNDANG-

UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF 

A. Analisis Pemahaman Konsep Wakaf Di Yayasan Darul Muttaqien 

Dolopo Madiun Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf  

Dari paparan data yang telah penulis sajikan sebelumnya, secara garis 

besar nazhir di Yayasan Darul Muttaqien Dolopo Madiun telah mempunyai 

pemahaman yang sedikit banyak sudah sesuai dengan ketentuan yang ada 

dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 

Terkait dengan tugas dan wewenang nazhir, menurut nazhir di 

Yayasan Darul Muttaqien seorang nazhir memiliki tugas dan wewenang 

mengelola wakaf sebagaimana ketentuan undang-undang, serta melaporkan 

kepada menteri agama terkait wakaf yang dikelolanya. Sedangkan terkait 

dengan hak nazhir, seorang nazhir juga memiliki hak yaitu memanfaatkan 

hasil pengelolaan wakaf, tapi tidak boleh lebih dari 10%.  Hal tersebut 

sudah sesuai dengan undang-undang yang ada, hanya saja masih ada 

penjelasan yang kurang detail dan terperinci. Dalam Peraturan Pemerintah 

No. 42 Tahun 2006 Pasal 13 dijelaskan bahwa: 

    59 
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(4) Nazhir  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 

wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi 

dan melindungi harta benda wakaf. 

(5) Nazhir  wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan 

Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengenai kegiatan perwakafan 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diatur dengan Peraturan Menteri. 

Adapun mengenai hak nazhir dijelaskan dalam Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 pasal Pasal 12, bahwa dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, nazhir dapat menerima imbalan dari 

hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang 

besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Dan di dalam Pasal 13 

dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11, nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf 

Indonesia (BWI). 

Adapun benda yang boleh diwakafkan menurut nazhir di Yayasan 

Darul Muttaqien Dolopo Madiun adalah benda bergerak dan barang tidak 

bergerak, serta surat-surat berharga serta hak atas kekayaan intelektual, 

sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang 

Wakaf. Sekali lagi, pemahaman nazhir di Yayasan Darul Muttaqien Dolopo 

Madiun terhadap benda wakaf sudah selaras dengan undang-undang yang 

ada walaupun masih secara global. Dijelaskan dalam Undang-Undang 
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Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 16 ayat 1, 2, dan 3, bahwa 

harta benda wakaf terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. 

Adapun yang dimaksud dengan benda tak bergerak adalah: 

f. Hak atas tanah baik yang sudah terdaftar maupun belum. 

g. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana 

yang dimaksud di atas. 

h. Tanaman maupun benda lain yan berkaitan dengan tanah. 

i. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan perundang-undangan. 

j. Benda tak bergerak lain yang sesuai dengan syariat dan perundang-

undangan.  

Sedangkan dalam ayat 3 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

benda bergerak adalah harta yang bisa habis karena dikonsumsi atau diambil 

manfaatnya, meliputi: 

a. Uang. 

b. Logam mulia. 

c. Surat berharga. 

d. Kendaraan. 

e. Hak atas kekayaan intelektual.  

f. Hak sewa. 

g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Mengenai tukar guling terhadap harta wakaf, menurut nazhir di 

Yayasan Darul Muttaqien Dolopo Madiun boleh saja dilakukan jika harta 
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benda wakaf sudah tidak memiliki kemanfaatan. Hal tersebut juga sudah 

sejalan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, hanya saja 

penjelasan nazhir tidak menyebutkan batasannya.  

Dalam undang-undang, penukaran harta benda wakaf dengan benda lain 

pada dasarnya dilarang dilakukan maupun difungsikan selain sebagaimana 

dalam ikrar wakaf. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang 

41 Tahun 2004 bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang 

dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, maupun 

dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Tetapi dalam pasal 

selanjutnya (Pasal 41), hal tersebut diberikan pengecualian yang diatur lebih 

lanjut dalam peraturan pemerintah. 

Dalam peraturan pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 49. Di sana dijelaskan, bahwa 

perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali 

mendapatkan  izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan Badan 

Wakaf Indonesia (BWI). Izin tertulis dari Menteri tersebut hanya dapat 

diberikan dengan adanya pertimbangan sebagai berikut: 

a. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan 

umum sesuai dengan rencana tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan 

peraturan perundangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. 

b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf. 

c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan 

mendesak. 
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Selain berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana 

disebutkan di atas, izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan 

jika: 

a. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

b. Nilai harta benda penukar lebih tinggi atau senilai dan seimbang dengan 

harta benda wakaf 

Selanjutnya dalam mengelola harta wakaf agar lebih produktif, menurut               

nazhir di Yayasan Darul Muttaqien Dolopo Madiun, pengelola (nazhir) harus 

dapat mencari jalan keluar maupun solusi agar harta benda wakaf tetap 

lestari, sekaligus mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehingga hasilnya 

akan memberikan manfaat yang lebih besar di dalam masyarakat. Hal tersebut 

secara umum sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam Pasal 11 

dijelaskan bahwa nazhir mempunyai tugas: 

d. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. 

e. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi 

dan peruntukannya. 

f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. 

Melihat dari semua pemahaman nazhir terhadap konsep wakaf, menurut 

penulis, sebenarnya pemahaman nazhir sudah sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004. Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan adalah 

bagaimana dengan tata kelola wakaf di Yayasan Darul Muttaqien Dolopo 
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Madiun? Apakah dalam penerapannya sudah sesuai ketentuan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Wakaf? 

B. Analisis Tata Kelola Wakaf Yang Diterapkan Di Yayasan Darul 

Muttaqien Dolopo Madiun Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004 Tentang Wakaf  

Pelaksanaan konsep tata kelola wakaf di Yayasan Darul Muttaqien yang 

diterapkan oleh nazhir selama ini adalah pengelolaan secara tradisional 

sebagaimana umumnya masyarakat pedesaan, yaitu: 

e. Wakaf hanya diperuntukkan untuk tempat ibadah. 

f. Wakaf hanya terdiri atas benda yang tidak bergerak. 

g. Harta benda yang sudah diwakafkan tidak boleh ditukar dengan alasan 

apapun tanpa melihat segi kemanfaatannya. 

h. Transparansi hasil pengelolaan wakaf  belum dilakukan secara maksimal. 

Penerapan seperti itu bertentangan dengan tujuan undang-undang yang 

berlaku. Dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa nazhir mempunyai tugas 

melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan 

mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi dan peruntukannya, 

dan juga melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Hal-

hal tersebut belum dilakukan sepenuhnya oleh nazhir di Yayasan Darul 

Muttaqien Dolopo. 

Adapun terkait dengan pengelolaan masjid, sistem pengelolaannya juga 

belum terlaksana secara professional. Hal ini disebabkan dominasi anggapan 

masyarakat yang mengatakan bahwa aset wakaf berupa masjid itu tidak dapat 
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diubah-ubah, sebab akan menghilangkan pahala pemberi wakaf. Hal ini 

menunjukan tidak terlaksananya penerapan tata kelola yang sesuai dengan 

undang-undang disebabkan nazhir tidak berdaya menghadapi keyakinan 

tentang pengelolaan wakaf, sehingga mau tidak mau nazhir mengikutinya. 

Kuatnya anggapan masyarakat bahwa harta benda wakaf itu tidak dapat 

diubah itu terbukti dengan adanya masjid di dalam bangunan masjid. Masjid 

yang hanya berukuran 17 meter x 17 meter itu di dalamnya dibiarkan ada 

bangunan masjid lama yang tidak dibongkar, meskipun itu akan menjadikan 

ruangan lebih sempit dan mengganggu keindahan.  

Di Yayasan Darul Muttaqien, masih terdapat aset berupa tanah yang 

belum dikelola dengan baik, bahkan belum dikelola sama sekali baik secara 

produktif maupun non produktif. Tanah tersebut tidak dikelola dikarenakan 

peruntukkan awal tanah tersebut adalah untuk bangunan madrasah. Sehingga 

nazhir tidak berani untuk memanfaatkannya pada peruntukan yang lain.  

Sebernarnya menurut penulis apabila masyarakat maupun nazhir bersedia 

untuk berpikir maju dengan melaksanakan apa yang ada dalam undang-

undang, hal tersebut tidak menjadi alasan. Sebab dalam undang-undang 

disebutkan bahwa benda wakaf dapat ditukar apabila benda wakaf tersebut 

dianggap tidak bisa dimanfaatkan. 

Dari semua paparan data di atas, baik mengenai pemahaman nazhir maupun 

penerapan terhadap tata kelola wakaf di Yayasan Darul Muttaqien, penulis dapat 

menarik benang merah bahwa sebenarnya secara umum nazhir telah cukup 

mengetahui dan memahami konsep tata kelola wakaf sebagaimana yang 
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diharapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Tetapi dalam penerapan tata 

kelola wakaf di Yayasan Darul Muttaqien bertentangan dengan undang-undang 

yang berlaku sekaligus bertentangan dengan pemahaman nazhir sendiri. Hal 

tersebut bisa terjadi sebab kapasitas nazhir masih kalah dengan anggapan 

masyarakan umum yang masih tradisional. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan analisis terhadap data yang diperoleh terkait dengan 

pemahaman nazhir dan tata kelola wakaf di Yayasan Darul Muttaqien Dolopo 

Madiun terhadap konsep tata kelola dilihat dari perspektif Undang-Undang 

No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemahaman nazhir di Yayasan Darul Muttaqien terhadap konsep tata 

kelola wakaf  nazhir sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 

2004 Tentang Wakaf. Pertama bahwa nazhir memiliki tugas dan 

wewenang mengelola wakaf sebagaimana ketentuan undang-undang, 

yakni wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, 

mengawasi dan melindungi harta benda wakaf serta melaporkan kepada 

menteri agama. Kedua bahwa nazhir juga memiliki memiliki hak yaitu 

memanfaatkan hasil pengelolaan wakaf tidak boleh lebih dari 10%. 

2. Pelaksanaan konsep tata kelola wakaf di Yayasan Darul Muttaqien yang 

diterapkan oleh nazhir selama ini masih menggunakan sistem pengelolaan 

secara tradisional meskipun nazhir telah mengetahui dan memahami 

konsep tata kelola wakaf sebagaimana yang diharapkan Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.. Hal tersebut terjadi sebab 

kapasitas nazhir masih kalah dengan anggapan masyarakat umum yang 

sangat kuat dengan model tradisionalnya. 
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B. Saran 

1. Harapan penulis semoga tulisan ini dapat memberikan gambaran praktik 

tata kelola wakaf yang terjadi di masyarakat yang masih tradisional, 

sehingga menjadi perhatian bagi pembuat kebijakan khususnya dan 

masyarakat umumnya agar memperhatikan masalah perwakafan lebih 

serius. 

2. Selain itu penulis juga berharap umumnya pada masyarakat luas dan 

khususnya pengelola wakaf, untuk bersedia memahami hukum wakaf baik 

hukum fikih maupun perundang-undangan dan agar tidak fanatik buta 

terhadap satu pemahaman. 

3. Diharapkan kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan untuk konsisten 

dalam melaksanakan Undang –Undang baik dari segi pendanaan maupun 

implementasi. 
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