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ABSTRAK 

 

Kurtubi, Akhida Nafis. 2018. Tinjauan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 

tentang Wakaf terhadap Naz{ir Wakaf di Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak Ar-Rohmah Joresan Mlarak. Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas 

Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Dr. Miftahul 

Huda, M.Ag 

 

Kata Kunci: Hukum Wakaf, Naz{ir, Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 

 

Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, 

wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi 

(dimensi sosial). Dalam kaitannya dengan wakaf, naz{ir merupakan salah satu peran 

sentral dalam pengurusan dan pengelolaan harta benda wakaf. Karena naz{ir adalah 

pelaku utama dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Dalam 

undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, naz{ir memiliki beberapa hak 

dan kewajiban dalam melaksanakan tugasnya. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

Ar-Rohmah merupakan naz{ir wakaf yang berbentuk organisasi di bidang sosial, 

maka dari itu lembaga tersebut diharuskan  melaksanakan hak dan kewajibannya 

sebagai naz{ir organisasi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

Berangkat dari latar belakang di atas, penelitian dilakukan untuk 

mengetahui dan menganalisa bagaimana keberadaan naz{ir wakaf di Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah dan bagaimana hak dan kewajiban naz{ir 
wakaf di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah sesuai dengan Undang-

undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian tersebut dilaksanakan di 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah Desa Joresan Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo. 

 

Penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian field research 

(penelitian lapangan) yang menggambarkan fenomena secara apa adanya dan 

dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat objek yang akan diteliti. 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan lebih 

menekankan pada analisis proses penyimpulan secara induktif yang diperoleh dari 

data lapangan. 

 

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan naz{ir wakaf 

di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah tidak menyalahi undang-

undang nomor 41 tentang wakaf pada pasal 10 ayat (2). Kemudian hak dan 

kewajiban naz{ir wakaf di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah juga 

terpenuhi seperti yang tertuan pada pasal 11 dan 12 undang-undang nomor 41 

tentang wakaf. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Kemiskinan dan kesenjangan sosial di sebuah negara yang kaya akan 

sumber daya alam dan mayoritas penduduknya beragama islam seperti 

Indonesia, merupakan suatu keprihatinan. Jumlah penduduk miskin terus 

bertambah jumlahnya sejak krisis ekonomi pada tahun 1997 hingga saat ini. 

Pengabaian atau ketidakseriusan penanganan terhadap nasib dan masa depan 

puluhan kaum dhuafa yang tersebar dieluruh tanah air merupakan sikap yang 

berlawanan dengan semangat dan komitmen syariat Islam terhadap 

persaudaraan dan keadilan sosial. Masyarakat Indonesia yang pada saat ini 

sedang memasuki peradaban yang sudah maju, banyak dipengaruhi oleh paham 

modernisme barat yang cenderung individualistik dan materialistik yang pada 

kenyataannya banyak terjadi penguasaan harta oleh sekelompok orang dan 

melahirkan eksploitas kelompok minoritas antara  si kaya terhadap si miskin.1 

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan 

kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi 

sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang 

berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan 

                                                           
1 M. Fauzan Abdul Manan, Pokok-pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama, 

(Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2001), 402  
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pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Wakaf dalam sejarah telah 

berperan penting dalam membantu kesejahteraan umat. 

Lembaga-lembaga ekonomi yang ditawarkan oleh Islam merupakan 

upaya-upaya strategis dalam upaya mengatasi berbagai macam problematika 

kehidupan masyarakat.2 Sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata 

keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf seharusnya dikelola dan 

dikembangkan agar menjadi suatu instrumen yang mampu memberikan 

jawaban riil ditengah kehidupan problematika kehidupan masyarakat, 

khususnya di bidang ekonomi.  

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau 

badan hukum yang sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk 

selama-lamanya. Guna kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai 

dengan ajaran Islam.3 Dengan demikian wakaf merupakan istilah keagamaan, 

hal ini selain sebagai pengabdian diri kepada Allah SWT. Juga berfungsi untuk 

memelihara rasa sosial sesama umat Islam. Dapat dipahami bahwa wakaf 

adalah salah satu usaha untuk memelihara hubungan dengan pencipta-Nya. 

Wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam dimanapun juga, tidak 

terkecuali Indonesia. Lembaga ini telah menjadi salah satu penunjang 

perkembangan masyarakat. 

Wakaf adalah ibadah yang diutamakan dalam Islam sebagai pendekatan 

diri kepada Allah SWT sekaligus modal dalam perkembangan dan kemajuan 

                                                           
2 Depag RI, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam 

Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2004), 73 
3 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 165 
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agama Islam. Mewakafkan harta yang dimiliki, maka manfaat yang akan 

diperoleh lebih dari bersedekah atau berderma. Sebab harta wakaf bersifat 

abadi dan hasilnya dapat terus menerus dipergunakan untuk kepentingan 

masyarakat. 

Dalam literatur fiqih, pengertian wakaf yaitu menyerahkan suatu hak 

milik yang tahan lama dzatnya kepada seseorang atau Naz{ir (pemelihara atau 

pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa 

hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang 

diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula 

milik tempat menyerahkan (Naz{ir), tetapi menjadi milik Allah (hak umat). 

Sedangkan menurut Undang-undang wakaf Nomor 41 tahun 2004 

definisi wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan atau 

menyerahkan sebagian harta benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya 

atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah 

dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. 

Hampir semua rumah ibadah, madrasah, perguruan tinggi Islam, dan 

lembaga keagamaan Islam dibangun diatas tanah wakaf.4 Dalam sejarah 

Indonesia wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama 

Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf 

telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat. Jumlah tanah 

wakaf di Indonesia sangat banyak. Menurut data Departemen Agama Republik 

Indonesia terakhir terdapat 338.573 lokasi tanah wakaf dengan 49.809.00 Ha 

                                                           
4 Moh. Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI Press, 1998), 79 
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dan bersertifikat hanya 63,71 % antara lain yaitu masjid 44,89 % musholla 

28,45 % sekolah 10,54 % pesantren 3,15 % makam 4,61 % dan sosial lainnya 

8,35 %.5 

Pelaksanaan wakaf di Indonesia umumnya masih di dominasi pada 

penggunaan untuk tempat-tempat ibadah seperti masjid, pondok pesantren, 

musholla atau langgar.6 Selain yang bersifat perorangan, terdapat juga wakaf 

gotong royong berupa masjid, madrasah, musholla, rumah sakit, jembatan dan 

sebagainya. Dengan mekanisme pembentukan panitia yang bertugas 

mengumpulkan dana, dan setelah dana terkumpul, anggota masyarakat sama-

sama berkumpul untuk menyumbangkan tenaga untuk pembangunan wakaf 

yang dimaksud. Dalam pembangunan masjid atau rumah sakit, sumbangan 

bahan atau kalau berupa uang, uang tersebut dibelikan bahan untuk 

pembangunan masjid atau rumah sakit.7 Sedangkan pengelolaan wakaf secara 

produktif di Indonesia, yakni memanfaatkan harta pokok untuk di inveastaikan 

hingga memperoleh keuntungan, kemudian keuntungan tersebut digunakan 

sesuai dengan tujuan wakaf, misalnya disalurkan untuk kepentingan ekonomi, 

pendidikan, dan dakwah masih sangat sedikit.   

Hal ini berbanding terbalik dengan pengelolaan dan pengembangan 

harta benda wakaf yang dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

Ar-Rohmah Joresan Mlarak. Setelah melakukan identifikasi terkait dengan 

lembaga yang akan diteliti, penulis mendapatkan sebuah gambaran dan tujuan 

                                                           
5 http://siwak.kemenag.go.id/ (diakses hari Senin tanggal 19 Maret 2018 jam 16.15 WIB) 
6 Achmad Djunaidi, dkk. Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, (Jakarta: Mitra 

Abadi Press), 23 
7 Moh. Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf, 96 

http://siwak.kemenag.go.id/
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yang hendak dicapai dalam penelitian, yaitu bagaimana Naz{ir   wakaf dalam 

bentuk lembaga/badan hukum ini melaksanakan tugasnya sebagai penerima, 

pengelola, dan penyalur harta benda. Lembaga yang berada di bawah naungan 

perserikatan Muhammadiyah tersebut telah ada sejak tahun 2007. Lembaga 

tersebut awalnya adalah berasal dari seseorang yang mewakafkan tanahnya ke 

perserikatan Muhammadiyah Cabang Mlarak yang bertempat di Desa Joresan 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Kemudian pada tahun 2007 

Pimpinan Muhammadiyah Cabang Mlarak memutuskan untuk mendirikan 

Panti Asuhan yatim piatu dan dhuafa yang diberi nama Ar-Rohmah, kemudian 

saat ini menjadi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah.8 

Lembaga tersebut mengasuh sedikitnya 25 anak kurang mampu baik 

yang berasal dari sekitar panti maupun dari luar kecamatan Mlarak, dan 

lembaga tersebut memiliki 4 orang pengasuh yang menetap. Dari total 25 anak, 

kurang lebih ada 20 anak yang menetap dan bermukim, sisanya tidak menetap 

di lembaga tersebut. Seluruh dari anak didik yang diasuh oleh lembaga 

kesejahteraan sosial anak Ar-Rohmah termasuk dalam kategori anak kurang 

mampu yang berhak mendapatkan bantuan dari hasil pengelolaan dan 

pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh lembaga itu. 

Penyaluran harta benda wakaf diwujudkan dalam beberapa sektor, yaitu 

pendidikan, kesehatan, pakaian, makanan dan minuman, serta biaya-biaya 

penunjang lain yang dibutuhkan oleh anak-anak asuh tersebut. Lembaga 

                                                           
8 Dewi Yulianti, (hasil wawancara dengan salah satu pengasuh Lembaga Kesejahteraan 

Sosial Anak Ar-Rohmah), dilakukan pada tanggal 14 Maret 2018. 
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Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah merupakan lembaga yang terdaftar di 

Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo, yang mana setiap prosedur dan administrasi 

terkait dengan harta benda wakaf di lembaga tersebut harus dilaksanakan 

sesuai dengan aturan. Dalam lembaga tersebut ada 14 orang pengurus dan 4 

orang pengasuh yang terdaftar dalam struktur dan kepengurusan. Bapak Drs. 

Rudi Purdiyanto, M. Pd. selaku ketua lembaga, Bapak Awaludin, S. Pd. selaku 

Sekertaris lembaga, dan Bapak Iskani bagian bendahara lembaga.9 

Peran Naz{ir   sebagai manajer atau pihak yang mendapat kepercayaan 

mengelola harta wakaf sangat penting. Walaupun para mujtahid tidak 

menjadikan Naz{ir sebagai rukun wakaf, namun para ulama’ sepakat bahwa 

wakif harus menunjuk Naz{ir wakaf yang mampu mengelola aset wakaf agar 

tetap terjaga dan terurus. Manajemen wakaf yang ideal menyerupai manajemen 

perusahaan, perlu tim kerja yang solid untuk memaksimalkan hasil wakaf.10 

Kesungguhan pemerintah dalam mengelola wakaf terbukti dengan 

disahkannya Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dalam 

pasal 42 dan 42 Undang-undang tersebut, lembaga wakaf dituntut untuk dapat 

mengelola dan mengembangkan aset wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan 

peruntukannya. Dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan 

secara produktif. 11  

                                                           
9 Dewi Yulianti, (hasil wawancara dengan salah satu pengasuh Lembaga Kesejahteraan 

Sosial Anak Ar-Rohmah), dilakukan pada tanggal 14 Maret 2018. 
10 Andy Agung Prihatna, dkk. Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan, (Jakarta: Center 

for the Study of Religion Culture, 2004), 139 
11 M. Attamimy, dkk. Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf, (Jakarta: 

Kementerian Agama RI, 2013), 14 
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Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan 

penelitian mengenai bagaimana realitas Hak dan Kewajiban Naz{ir Wakaf di 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah Joresan Mlarak (Tinjauan 

terhadap Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf). Hal tersebut 

dikarenakan LKSA Ar-Rohmah berdiri di atas tanah wakaf dan disana terdapat 

berbagai macam bidang pengelolaan tanah wakaf seperti panti asuhan, masjid, 

pondok pesantren. Dengan demikian wakaf tersebut sangat berpotensi menjadi 

wakaf produktif dan layak untuk menjadi objek penelitian. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana Eksistensi Naz{ir Wakaf di Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak Ar-Rohmah menurut undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang 

Wakaf? 

2. Bagaimana Hak dan Kewajiban Naz{ir Wakaf di Lembaga Kesejahteraan 

Sosial Anak Ar-Rohmah menurut undang-undang Nomor 41 tahun 2004 

tentang Wakaf? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah 

terjawabnya semua permasalahan yang dirumuskan, yaitu: 

1. Bagi Peneliti 

a. Untuk mendeskripsikan bagaimana Eksistensi Naz{ir Wakaf di 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah 
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b. Untung mengetahui dan menganalisa Hak dan Kewajiban tersebut 

dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf 

 

2. Bagi IAIN Ponorogo 

a. Sebagai sumbangan ilmu bagi jurusan Ahwal Syakhsiyyah pada 

khususnya dan seluruh mahasiswa yang lain pada umumnya yang 

berkaitan dengan wakaf 

b. Sebagai telaah pustaka bagi adik-adik angkatan IAIN Ponorogo Jurusan 

Ahwal Syakhsiyyah khususnya 

3. Bagi Lembaga/Organisasi Pengelola Wakaf 

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi contoh, bagaimana memanajemen 

wakaf yang baik, dari segi eksistensi dan pemenuhan hak serta kewajiban 

Naz{ir wakaf sesuai dengan undang-undang. Karena pada dasarnya wakaf 

itu dari umat dan untuk umat. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Merujuk pada tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini sekurang- 

kurangnya diharapkan dapat memberikan dua kegunaan, yaitu: 

1. Manfaat teoritis, dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong 

perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al 

Syakhsiyyah), khususnya yang terkait dengan wakaf. 

2. Manfaat praktis, dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi 

IAIN Ponorogo dan adik adik angkatan. 

E. TELAAH PUSTAKA 
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Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan 

gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis 

yang pernah dilakukan penelitian lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak 

ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Kajian pustaka tersebut 

berupa kajian skripsi mahasiswa sebelumnya, akan tetapi kebanyakan 

pembahasan yang telah dilakukan oleh penelitian tersebut berbeda dari 

penelitian yang penulis lakukan. Letak perbedaannya yaitu terdapat dari segi 

pembahasan, tahun penelitian dan juga tempat dilakukannya penelitian 

tersebut. Penulis menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang 

sedang ditulis, antara lain: 

Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa STAIN Ponorogo,  Amirul 

Ihsan, tahun 2013. Efektifitas Pengelolaan Wakaf Uang di LMI (Lembaga 

Manajemen Infaq) Kota Madiun. Dalam penelitian tersebut penulis 

menekankan pada penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf uang 

sebagai salah satu upaya untuk pemberdayaan masyarakat, dibidang 

pendidikan khususnya.12 

Penelitian yang dilakukan oleh Maylina Nihayatun Nikmah tahun 2017, 

Manajemen Penyaluran Wakaf Produktif (Studi kasus di Swalayan Surya 

Ponorogo). Dalam skripsi ini membahas bagaimana manajemen penyaluran 

wakaf produktif di Swalayan Surya Ponorogo. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Penggalian data 

                                                           
12 Amirul Ihsan, Efektifitas Pengelolaan Wakaf Uang di LMI (Lembaga Manajemen Infaq) 

Kota Madiun, Skripsi, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2013) 

http://etheses.iainponorogo.ac.id/1797/
http://etheses.iainponorogo.ac.id/1797/
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dilakukan dengan cara wawancara kepada beberapa narasumber yaitu, direktur 

Swalayan Surya, Naz{ir  Perserikatan Muhammadiyah dan kepada Mauquf 

‘Alaih. Dalam skripsi ini ditemukan beberapa model penyaluran wakaf 

produktif yaitu dengan cara: 1) Kedermawanan sosial; 2) Penguatan lembaga 

dan 3) Pemberdayaan. Dari ketiga model tersebut memberikan implikasi 

terhadap penyaluran wakaf produktif dan terwujud dalam tiga bidang pula, 

yaitu bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan bidang kesehatan.13 

Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa STAIN Ponorogo, Dewi 

Susanti Liana tahun 2015, Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang di Yayasan 

Yatim Mandiri Surabaya. Dalam Tesis ini membahas tentang bagaimana 

implementasi pengelolaan wakaf uang pada Yayasan Yatim Mandiri Surabaya. 

Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif dalam melakukan 

penellitiannya. Dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan metode 

wawancara, dokumentasi, dan observasi. Wakaf uang merupakan wakaf 

produktif, sejatinya pengelolaan wakaf uang dapat dimanfaatkan hasilnya 

terutama untuk pembiayaan sekolah anak-anak miskin. Dalam kaitannya 

dengan penerimaan dan pengelolaan wakaf uang, disini terdapat Zisco (Zakat, 

Infaq, Shadaqah dan Consultant) yang berperan sebagai Naz{ir wakaf yang 

menerima dan menghimpun wakaf dalam bentuk uang. Akan tetapi, dalam 

prakteknya peneliti menemukan problem yakni terkait dengan penerimaan dan 

pemanfaatan wakaf uang tersebut oleh Zisco. Sehingga peneliti melakukan 

                                                           
13 Maylina Nihayatun Nikmah, Manajemen Penyaluran Wakaf Produktif (Studi kasus di 

Swalayan Surya Ponorogo), Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017) 

http://etheses.iainponorogo.ac.id/824/
http://etheses.iainponorogo.ac.id/824/
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penelitian guna memperoleh data terkait dengan implementasi pengelolaan 

wakaf uang di yayasan tersebut.14 

Penelitian yang dilakukan oleh Anita Fitriana tahun 2015, Model 

Pengembangan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Walisongo Ngabar 

Ponorogo. Dalam Tesis ini membahas mengenai bagaimana model 

pengembangan wakaf produktif di Pondok Pesantren Walisongo Ngabar, 

bagaimana penghimpunan sumber wakaf produktifnya, kemudian bagaimana 

cara memanfaatkan hasil wakaf produktif tersebut. Penelitian tersebut 

menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan menganalisis data yang diarahkan guna menjawab pertanyaan-

pertanyaan dan fokus masalah. Dari penelitian tersebut, diperoleh sumber data 

tentang model pengembangan wakaf produktif di Pondok Pesantren Walisongo 

Ngabar yaitu dengan cara profesional-produktif. Profesinoalisme yaitu melalui 

pemberian masyarakat umum, aspek manajemen yang dilakukan, SDM 

keNaz{iran, dan pola kemitraan. Adapun produktifitas dari wakaf tersebut 

dikembangkan pada sektor usaha seperti unit pertanian, kantin, swalayan, 

penggilingan padi, jasa travel, konveksi, laundry, dan lain-lain. Dimana usaha-

usaha tersebut dikelola dan dikembangkan dengan sangat produktif dan 

hasilnya dapat didistribusikan untuk pengembangan sarana ibadah seperti 

masjid, sarana bidang pendidikan, peningkatan mutu SDM, menambah 

investasi berupa pembelian tanah baru, dan lain-lain.15 

                                                           
14 Dewi Susanti Liana, Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang di Yayasan Yatim Mandiri 

Surabaya, Skripsi, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015) 
15 Anita Fitriana, Model Pengembangan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Walisongo 

Ngabar Ponorogo, Skripsi, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015) 

http://etheses.iainponorogo.ac.id/822/
http://etheses.iainponorogo.ac.id/822/
http://etheses.iainponorogo.ac.id/822/
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Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa UIN Syarif Hidayatulloh 

Jakarta, Imam Saputra tahun 2009, Tinjauan Hukum Islam terhadap 

Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf (Studi di KUA Karang Tengah, 

Ciledug). Dalam penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam 

terhadap pengelolaan dan pengawasan tanah wakaf yang dilakukan di KUA 

Karang Tengah kota Ciledug. Bagaimana peran KUA dalam melaksanakan 

pengelolaan dan pengawasan tanah wakaf di Kecamatan Karang Tengah.16 

Dari beberapa penelitian tentang wakaf yang telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti diatas, ada perbedaan mendasar pada penelitian ini, yaitu 

membahas lebih khusus tentang Naz{ir wakaf. Adapun dari beberapa penelitian 

diatas lebih luas membahas tentang wakaf, pengelolaan, pemanfaatan, dan 

pengawasan. Maka perbedaan penelitian ini yaitu lebih khusus menganalisa 

bagaimana Hak dan Kewajiban Naz{ir Wakaf di Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak Ar-Rohmah. 

F. METODE PENELITIAN 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan penulis adalah pendekatan kualitatif, 

sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang 

lebih baik mengenai kompleksitas yang ada didalam interaksi manusia:17 

Maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

                                                           
16 Imam Saputra, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah 

Wakaf (Studi di KUA Karang Tengah, Ciledug), Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatulloh, 2009) 
17 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2006), 193 



13 

 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati.18 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperan serta. Sebab, dalam penelitian ini, peneliti bertindak 

sebagai instrumen kunci, sedangkan yang lain hanya sebagai penunjang.19  

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperan serta. Sebab, dalam penelitian ini, peneliti bertindak 

sebagai instrumen kunci, sedangkan yang lain hanya sebagai penunjang.20 

Kehadiran peneliti merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi 

peneliti. Karena dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan 

partisipator yang harus berperan serta atau ikut andil dalam penelitian 

tersebut. Dengan kehadiran peneliti, peneliti dapat memahami kasus lebih 

rinci dengan cara pengumpulan data melalui berhadapan langsung pada 

objek yang sedang diteliti. Dengan demikian, hasil penelitian pun dapat 

dipertanggung jawabkan oleh peneliti. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di LKSA (Lembaga 

Kesejatheraan Sosial Anak) Ar-Rohmah Joresan Mlarak Kabupaten 

Ponorogo, yang mana LKSA ini merupakan nazdir wakaf dalam bentuk 

badan hukum sebagai pengelola harta benda wakaf. 

                                                           
18 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2005), 1 
19 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

20 
20 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif... 20. 
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4. Data Penelitian dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data meliputi latarbelakang 

berdirinya LKSA (Lembaga Kesejatheraan Sosial Anak) Ar-Rohmah 

Joresan Mlarak, struktur organisasi dan kepengurusan, serta keberadaan 

Naz{ir wakaf, pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai Naz{ir. Sedangkan 

sumber data penulis menggunakan sumber manusia dan benda yang 

meliputi, pengurus LKSA (Lembaga Kesejatheraan Sosial Anak) Ar-

Rohmah Joresan Mlarak, dokumentasi, arsip-arsip, dan lain-lain yang 

berkaitan dengan penelitian. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis, menganalisis terhadap gejala-gejala tersebut terpusat kepada 

maknanya, maka analisis yang dilakukan harus menggunakan kebudayaan 

yang berlaku di masyarakat sebagai kerangka acuannya. 

a. Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengetahui secara sistematik kejadian-

kejadian, perikalu, obyek-obyek yang ada di LKSA (Lembaga 

Kesejatheraan Sosial Anak) Ar-Rohmah Joresan Mlarak. Mengamati 

dan melihat bagaimana harta benda wakaf dapat mencapai 

pemanfaatannya dengan baik dan maksimal.21 

 

 

                                                           
21 Ibid.  
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b. Wawancara 

Wawancara dengan cara melakukan pembicaraan informal, 

wawancara umum terarah, wawancara terbuka yang standar dengan 

pihak pengurus LKSA (Lembaga Kesejatheraan Sosial Anak) Ar-

Rohmah Joresan Mlarak, dalam rangka mengetahui Hak dan 

Kewajiban Naz{ir Wakaf di LKSA (Lembaga Kesejatheraan Sosial 

Anak) Ar-Rohmah Joresan Mlarak. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi diharapkan membantu peneliti dalam mengumpulkan 

data atau informasi dan surat-surat berharga, pernyataan tertulis, dan 

sejauh mana pelaksanaan Hak dan Kewajiban Naz{ir Wakaf di LKSA 

(Lembaga Kesejatheraan Sosial Anak) Ar-Rohmah Joresan Mlarak. 

6. Analisis Data 

Dalam membahas dan menganalisa Hak dan Kewajiban Naz{ir 

Wakaf di LKSA (Lembaga Kesejatheraan Sosial Anak) Ar-Rohmah 

Joresan Mlarak, mengkaji persoalan-persoalan yang umum kemudian 

diaplikasikan kedalam persoalan yang khusus. Setelah memperoleh data-

data tentang Hak dan Kewajiban Naz{ir Wakaf di LKSA (Lembaga 

Kesejatheraan Sosial Anak) Ar-Rohmah Joresan Mlarak, maka penulis 

menganalisa pelaksanaan, Hak dan Kewajiban Naz{ir Wakaf di LKSA 

(Lembaga Kesejatheraan Sosial Anak) Ar-Rohmah Joresan Mlarak sesuai 

dengan aturan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. 
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G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka pembahasan 

dikelompokkan menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-bab 

yang berkaitan. Sistematika pembahasan skripsi ini secara detail adalah: 

BAB I : Berisikan pendahuluan yang memberikan gambaran umum 

dalam skripsi ini. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian 

terdahulu/telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan 

BAB II : Berisikan kajian teori yang merupakan bagian dari isi 

penelitian, mengemukakan tinjauan terhadap beberapa penelitian 

terdahulu atau buku yang terbit sebelumnya. Diantaranya 

berisikan tentang penelitian terdahulu, sejarah wakaf dan 

deskripsi wakaf yang terbagi menjadi beberapa bagian 

diantaranya: pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, fungsi dan 

tujuan wakaf, rukun wakaf, syarat wakaf, macam-macam wakaf.   

BAB III : Berisikan gambaran umum terhadap lokasi penelitian yaitu di 

LKSA (Lembaga Kesejatheraan Sosial Anak) Ar-Rohmah 

Joresan Mlarak. Pada bab ini dijelaskan struktur organisasi dan 

kepengurusan, prosedur dan administrasi harta benda wakaf di 

LKSA (Lembaga Kesejatheraan Sosial Anak) Ar-Rohmah 

Joresan Mlarak. 
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BAB IV : Berisikan Hak dan Kewajiban Naz{ir  Wakaf di LKSA 

(Lembaga Kesejatheraan Sosial Anak) Ar-Rohmah Joresan 

Mlarak sesuai dengan tinjauan Undang-undang nomor 41 tahun 

2004 tentang Wakaf. Dalam bab ini terbagi atas beberapa sub-

bab yaitu: Bagaimana Hak dan Kewajiban Naz{ir Wakaf di LKSA 

(Lembaga Kesejatheraan Sosial Anak) Ar-Rohmah Joresan 

Mlarak. Serta bagaimana kesesuaian Hak dan Kewajiban Naz{ir 

Wakaf tersebut dengan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 

tentang Wakaf. 

BAB V : Berisikan penutup dari rangkaian penulisan skripsi ini, yang 

memuat kesimpulan dan saran-saran, serta dilengkapi dengan 

daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

HUKUM WAKAF DAN EKSISTENSI NAZ{IR 

 

A. WAKAF 

1. Pengertian Secara Bahasa 

Secara bahasa wakaf  berasal dari kata waqa>fa yang berarti 

berhenti, berdiri.1 Kata al-waqf  adalah masdar dari ungkapan  waqfu al-

sha>’i yang berarti menahan sesuatu.2 Sedangkan  dalam  Fiqh,  Wakaf 

menurut  bahasa  berarti  berhenti, berdiri, berdiam di tempat atau 

menahan.3 

Kata al-waqf  mengandung pengertian: 

 

 

Artinya: “Menahan-nahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah 

milikkan”.4  

 

2. Pengertian Secara Istilah 

Menurut istilah syara’, wakaf berarti menahan harta dan 

memberikan manfaatnya di  jalan  Allah SWT.5 Secara umum, wakaf 

adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan 

                                                           
1 Ahmad Warson Munawwir, Al Munawwir Kamus Bahasa Arab Indonesia. (Surabaya: 

Pustaka Progressif. 2022), 1576 
2 Abd. Ghofur Anshari, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, (Yogyakarta: Pilar 

Media, 2005), 7 
3 Suhrawardi K. Lubis, dkk. Wakaf dan Pemberdayaan Umat, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2010), 3 
4 Depag   RI,   Fiqih   Wakaf,   (Direktorat   Pemberdayaan   Wakaf   Dirjen   Bimbingan 

Masyarakat Islam Fiqih Wakaf, (Jakarta: 2007), 1 
5 Sayyid  Sabiq,  Fikih  Sunnah  14.  Alih  Bahasa  oleh  Mohammad  Nabhan  Husein, 

(Bandung: PT Al-Ma’arif, 1987), 153 
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menahan (pemilikan) asal (tah{bi>sul as{li), lalu menjadikan manfaatnya 

berlaku umum. Yang dimaksud tah{bi>sul as{li ialah menahan barang yang 

diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, 

disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah 

menggunakan  sesuai  dengan  kehendak  pemberi  wakaf  (wakif)  tanpa 

imbalan.6 

Adapun definisi wakaf menurut ahli fikih adalah sebagai berikut: 

a. Mazhab Hanafi 

Menurut Imam Abu Hanifah wakaf adalah menahan suatu benda yang 

menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan 

manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan 

harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan 

menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, 

harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang 

timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu 

madzhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: Tidak melakukan 

suatu  tindakan  atas  suatu  benda,  yang  berstatus  tetap  sebagai  hak 

millik   dengan   menyedekahkan   manfaatnya   kepada   suatu   pihak 

kebajikan (sosial) baik sekarang maupun akan datang.7 

 

                                                           
6 Depag  RI,  Paradigma  Baru  Wakaf  Di  Indonesia  (Direktoral  Jenderal  Bimbingan 

Masyarakat Islam & Penyelenggaraan Haji, 2005), 1 
7 Departemen  Agama  RI, Fiqh Wakaf (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen 

Bimbingan Masyarakat Islam, 2007)..., 2 
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b. Mazhab Maliki 

Malikiyah berpendapat, wakaf  adalah  menjadikan  manfaat suatu harta 

yang dimiliki (walaupun pemiliknya dengan cara sewa) untuk diberikan 

kepada orang yang berhak dengan satu akad (sighat) dalam jangka 

waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif. 

Ibn Arafah mendefinisikan wakaf seperti yang dikutip oleh Abdul 

Ghofur: Memberikan manfaat sesuatu pada batas waktu 

keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si 

pemiliknya meski hanya perkiraan (pengandaian).8 

Mazhab maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta 

yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut 

mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan 

kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif 

berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik 

kembali wakafnya.9 

c. Mazhab Syafi’i dan Ahmad bin Hambali 

Syafi’i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta 

yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur 

perwakafan. Wakaf tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang 

diwakafkan, seperti: Perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya 

kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, 

                                                           
8 Abd. Ghofur Anshari, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, (Yogyakarta, Pilar 

Media, 2005), 10 
9 Ibid... 
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harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. 

Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf 

‘alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, di mana 

wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. 

Apabila wakif melarangnya, maka qa>d{i> berhak memaksanya agar 

memberikannya kepada mauquf ‘alaih. Karena itu mazhab syafi’i 

mendefinisikan wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas 

suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan 

menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)”. 

Dari berbagai rumusan pengertian tentang wakaf dapat diartikan 

bahwa wakaf adalah memindahkan hak kepemilihan suatu benda abadi 

tertentu dari seseorang kepada orang lain (individu) atau organisasi Islam, 

untuk diambil manfaatnya dalam rangka ibadah untuk mencari ridha 

Allah SWT.10 

3. Definisi Wakaf Dalam Perundang-Undangan 

Dalam PP nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik 

dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan 

hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah 

milik dan melembagakan selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan 

atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.11 

                                                           
10 Abd. Ghofur Anshari, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia..., 10 
11 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, bab I 

pasal 1 (b) 
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Definisi wakaf yang terdapat dalam peraturan pemerintah nomor 

28 tahun 1977 memperlihatkan tiga hal: 

a. Wakif atau pihak yang mewakafkan secara perorangan atau badan 

hukum seperti perusahaan kemasyarakatan 

b. Pemisahan tanah milik belum menunjukkan pemindahan 

kepemilikan tanah milik yang diwakafkan. Meskipun demikian 

dengan melihat durasi yang ditetapkan, yaitu dilembagakan untuk 

selama-lamanya; ketentuan ini menunjukkan bahwa benda yang 

diwakafkan sudah berpindah kepemilikannya dari milik perorangan 

atau badan hukum menjadi milik umum (milik Allah). 

c. Tanah wakaf digunakan untuk kepentingan ibadah atau keperluan 

umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.12 

Dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf ditetapkan bahwa 

wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau 

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 

selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna 

keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.  

Definisi wakaf tersebut memperlihatkan dua hal: 

                                                           
12 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), 12 
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a. Pihak yang mewakafkan langsung disebut wakif tanpa memperinci 

pihak yang mewakafkan sebagaimana yang dirincikan dalam PP 

nomor 28 tahun 1977. 

b. Durasi wakaf, hal inilah yang membedakan definnisi wakaf menurut 

undang-undang nomor 41 tahun 2004 dengan peraturan perundang-

undangan sebelumnya. 

Dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya ditetapkan 

bahwa wakaf bersifat mu‘abbad  (abadi, selamanya atau langgeng). Benda 

yang diwakafkan tidak dapat ditarik kembali karena bukan lagi menjadi 

hak milik wakif (tapi menjadi milik umum). Sedangkan dalam undang- 

undang  nomor  41 tahun 2004  terdapat  ketentuan secara eksplisit  yang 

menyatakan  bahwa  benda  wakaf  dapat  dimanfaatkan  selamanya  atau 

jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam undang-undang nomor 41 

tahun 2004 terdapat pengakuan terhadap wakaf mu‘aqqat (jangka waktu 

tertentu) dan pengakuan terhadap aqad wakaf yang ghair la>zm. 

B. DASAR HUKUM WAKAF 

Al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam yang utama memberi petunjuk 

secara umum tentang amalan wakaf. Sebab amalan wakaf termasuk salah satu 

yang digolongkan perbuatan baik. Ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan 

wakaf tersebut antara lain:13 

 

                                                           
13 Suharwadi K. Lubis, Wakaf dan Pemberdayaan Umat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 7 
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1. Q.S Al-Hajj: 77 

َها  يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ ْ َءاَمُنواْ  ٱَّلذ ْ وَ  ْۤاوُدُجۡسٱوَ  ٱۡرَكُعوا ْ َربذُكۡم وَ  ٱۡعُبُدوا  ٱۡۡلَۡيَ  ٱۡفَعلُوا

  ٧٧لََعلذُكۡم ُتۡفلُِحوَن 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku´lah kamu, sujudlah kamu, 

sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat 

kemenangan”. 

 

Al-Qurthubi mengartikan “berbuat baiklah kamu” dengan pengertian 

pebuatan baik itu adalah perbuatan sunnah bukan perbuatan wajib. Sebab 

perbuatan wajib adalah kewajiban yang sudah semestinya dilakukan hamba 

kepada Tuhannya. Salah satu perbuatan sunnah itu adalah wakaf yang selalu 

menawarkan pahala disisi Allah. Bunyi akhir dari ayat diatas adalah mudah-

mudahan kamu sekalian beruntung adalah gambaran dampak positif dari 

berbuat amal kebaikan termasuk wakaf.14 

Memperhatikan penafsiran diatas yang menyebutkan bahwa al-kha>yr 

itu adalah perbuatan baik secara umum, antara lain adalah berwakaf. Dalam 

berwakaf ini hendaknya dilakukan dengan profesional, sehingga 

pengelolaannya dan peruntukannya dapat diatur dengan sebaik-baiknya. 

Menurut undang-undang wakaf, harta wakaf dapat digunakan untuk: 

a. Sarana dan kegiatan ibadah; 

b. Sarana dan kegiatan pendidikan, beasiswa, dan kesehatan; 

c. Bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar dan yatim piatu; 

d. Peningkatan ekonomi umat; 

                                                           
14 Abd. Ghofur Anshari, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia..., 19 
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e. Kemajuan kesejahteraan umum. 

2. Q.S Ali-Imran: 92 

ءٖ فَإِنذ  ٱلِۡبذ َتَنالُواْ  لَن ا ُُتِبُّوَنَۚ َوَما تُنفُِقواْ ِمن ََشۡ ٰ تُنفُِقواْ ِممذ َ ٱَحَّتذ  ّللذ
  ٩٢َعلِيٞم  ۦبِهِ 

 

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

sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu 

cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah 

mengetahuinya”. 

 

Ayat diatas menunjukkan bahwa untuk sampai kebajikan (yang 

sempurna) adalah dengan cara menafkahkan sebagian harta yang dicintai. 

Menafkahkan atau mewakafkan harta yang dimiliki maksudnya bukan 

keseluruhannya melainkan sebagian saja dan dinakfkahkan dari harta yang 

dicintai bukan dari harta yang tidak dicintai. Ayat ini hendaknya dikaitkan 

dengan ayat 267 surat Al-Baqarah yang menjelaskan agar jangan memilih yang 

jelek untuk dinafkahkan. Dengan mewakafkan harta yang dicintai akan tampak 

keseriusan yang berwakaf seperti mewakafkan tanah milik di perkotaan yang 

harganya terus menerus meroket (bertambah mahal), tetapi karena ingin 

menggapai ridha Allah, seorang tidak merasa rugi melainkan merasa untung 

dapat memberikan yang terbaik untuk kepentingan umat. Dengan demikian 

sang wa>qif  ada kepedulian sosial.15 

 

 

                                                           
15 Suharwadi K. Lubis, Wakaf dan Pemberdayaan Umat..., 14-15 
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3. Q.S Al-Baqarah: 267 

َها يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ ۡخرَۡجَنا لَُكم  ٱَّلذ

َ
آ أ نفُِقواْ ِمن َطي َِبِٰت َما َكَسبُۡتۡم َوِممذ

َ
َءاَمُنٓواْ أ

َِن  ۡرِض  م 
َ
ُمواْ  ٱۡۡل  ِمۡنُه تُنفُِقوَن َولَۡسُتم أَِب ٱۡۡلَبِيَث َوََل َتَيمذ

َ
ٓ أ ن ِخِهيهِ َِّلذ

ْ ُتۡغِمُضواْ فِيهِِۚ وَ  نذ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
َ أ   ٢٦٧ََحِيٌد  َغِني  ٱّللذ

 

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

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

Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang 

buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri 

tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata 

terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha 

Terpuji”. 

 

Ayat diatas menampakkan bahwa yang diseru adalah orang-orang yang 

beriman. Dalam Al-Qur’an, seruan-seruan ayat ada yang ditujukan kepada 

orang-orang yang beriman, kepada nabi, kepada rasul, kepada orang-orang 

kafir, atau kepada manusia secara umum (tanpa melihat agama yang dianut). 

Bagi orang yang beriman banyak perintah yang harus dilakukan di antaranya 

adalah tentang bernafkah. Dalam ayat ini Allah memotivasi hamba-Nya untuk 

berinfak. Dalam keterangan lain dikatakan agar berinfak dari yang halal dan 

baik.16 

Maksud bernafkah pada ayat ini adalah berwakaf. Peraturan berwakaf 

disini disebutkan sebagai berwakaf di jalan Allah sebagian hasil usaha. Oleh 

karena itu, tidak dikehendaki mewakafkan seluruh harta yang dimiliki karena 

juga harus memperhatikan ahli waris yang ditinggalkan. Dalam hal berwakaf 

                                                           
16 Muhammad Ali Al-Shabumi, Shafwah Al-Tafsir, Jilid I, cet. IV, dari Al-Qur’an Al-

Karim, Beirut, 1402 H/1981 M. Shafqah, 170 
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ini pun perlu diperhatikan apakah seseorang telah mengeluarkan zakat hartanya 

atau belum. Karena mengeluarkan zakat adalah wajib bila telah memenuhi 

persyaratan untuk itu. 

Selain ayat Al-Qur’an ada juga hadits Rasulullah SAW yang bisa 

dijadikan sebagai dasar hukum wakaf, yaitu: 

َ ِاذَا مَاَت ابُْن ا   َم دَ َعْن َايب ُهـَريْـَرَة َرِضـَي هللُا َعْنُه قَاَل : قَاَل َرُسْوُل هللِا َصَّلى هللُا عَلَْيِه َوَسَّلى

ُُلُ ِاالىِمْن ثاََلٍث : َصَدقٍَة َجاِريَةٍ   )َرَوُه ُمْسَِّل . (يَْدُعْوَل َصا ِلٍح  َاْوَوَلٍ  ,َاْوِعَّْلٍ يُنْتََفُع ِبهِ  ,ِانْقََطَع ََعَ
 

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah SAW bersabda: “Apabila 

seseorang meninggal, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara  yaitu 

amal jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang 

mendo’akannya”. (HR. Muslim) 

 

Hadits tersebut dikemukakan didalam bab wakaf, karena para ulama 

menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf.17 

Ada hadits nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya 

ibadah wakaf yaitu: 

Hadits riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar r.a yang mengatakan 

bahwa Umar r.a datang kepada nabi Muhammad SAW untuk minta petunjuk  

tentang  tanah  yang  diperolehnya di khaibar,  sebaiknya digunakan untuk apa, 

oleh Rasulullah SAW dinasihatkan: “Kalau engkau mau, tahanlah pokoknya 

dan sedekahkan hasilnya”. Umar mengikuti nasihat Rasulullah SAW tersebut, 

                                                           
17 Departemen Agama RI, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di 

Indonesia, Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, (Direktorat Jenderal Bimas Islam: 2007), 18 
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kemudian disedekahkan (diwakafkan) dengan syarat pokoknya tidak boleh 

dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.18 

Dari riwayat tersebut, dapat diperoleh ketentuan-ketentuan sebagai 

berikut: 

1. Harta   wakaf  tidak   dapat   dipindahkan   kepada   orang   lain,   baik 

dijualbelikan, diwariskan atau dihibahkan 

2. Harta   wakaf   terlepas   kepemilikannya   dari   wakif   (orang   yang 

berwakaf) 

3. Tujuan wakaf harus jelas dan termasuk amal kebaikan menurut pandangan 

Islam 

4. Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang mempunyai hak 

untuk ikut menikmati harta wakaf sekedar perlunya dan tidak boleh 

berlebih-lebihan 

5. Harta wakaf dapat berupa tanah dan lain sebagainya yang tahan lama, 

tidak musnah seketika setelah dipergunakan.19 

C. RUKUN DAN SYARAT WAKAF 

1. Rukun Wakaf 

Terwujudnya suatu perbuatan hukum, selalu ditumpukan atas 

terpenuhinya berbagai rukun sebagai faktor penentu yang senantiasa di 

barengi oleh berbagai rukun tertentu sebagai faktor penunjang.20 

                                                           
18 Syinqithy Djamaludin dan H.M. Mochtar Zoerni, Ringkasan Shohih Muslim, (Bandung: 

Penerbit Mizan, 2002), 539 
19 Abd. Ghofur Anshari, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia..., 23 

 20 Taufiq Hamami, Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional, (Jakarta: 

PT. Tatanusa, 2003), 70 
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Menurut jumhur ulama’ (Mazhab Malikiyah, Syafi’iyah, Zaidiyah 

dan Hanabilah) ada empat rukun yang harus dipenuhi dalam berwakaf, 

yaitu: 

a. Orang yang berwakaf (wa>qif) 

b. Harta yang diwakafkan (mauquf) 

c. Tujuan wakaf/kemana arah wakaf itu ditujukan (mauquf ‘alaih) 

d. Ikrar wakaf, yang jelas menunjukkan pada wakaf, seperti perkataan 

“aku wakafkan...” 

Dalam pasal 6 undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, 

unsur atau rukun wakaf ditambah 2 hal lagi yaitu: 

a. Pengurus wakaf (Naz{ir) 

b. Jangka waktu wakaf 

2. Syarat wakaf 

Masing-masing rukun wakaf di atas mempunyai syarat-syarat 

tertentu, yaitu: 

a. Orang yang berwakaf/Wakif 

Wakif ialah subyek hukum, yakni orang yang berbuat. Dalam 

pasal 1 (2) undang-undang nomor 41 tahun 2004 menyatakan bahwa 

wakif    ialah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. 

Wakif dibagi menjadi 3 macam yaitu: 

1) Perseorangan 

Syarat untuk sebagai wakif perseorangan yaitu: 

a) Dewasa 
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b) Berakal sehat 

c) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum 

d) Pemilik sah harta benda wakaf 

2) Wakif Organisasi 

Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila 

memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda 

wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi 

yang bersangkutan. 

3) Wakif Badan Hukum 

Wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila 

memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta 

benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar 

badan hukum yang bersangkutan.21 

b. Harta yang diwakafkan 

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan syarat benda 

wakaf. Namun mereka sepakat dalam beberapa hal, seperti benda 

wakaf haruslah benda yang boleh di manfaatkan menurut syariat, 

jelas diketahui bendanya dll. Berikut ini akan diuraikan pendapat 

para ulama tentang persyaratan benda wakaf, yaitu: 

1) Barang tersebut jelas milik wakif (orang yang mewakafkan) 

                                                           
21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf, 

pasal 5 (1, 2, 3) 
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Benda wakaf milik sempurna dari wakif. Karena itu, tidak sah 

wakaf terhadap harta yang tidak atau belum menjadi sempurna 

wakif. Misalnya barang yang di beli masih berada dalam masa 

khiyar atau harta wasiat yang pemberi wasiatnya masih hidup. 

2) Benda tersebut jelas diketahui 

Benda wakaf itu di ketahui dengan jelas keberadaan, batasan   

dan tempatnya. Seperti mewakafkan 1000 meter tanah yang 

berbatasan dengan tanah tuan A. Oleh karena itu, tidak sah 

mewakafkan sesuatu yang tidak jelas 

3) Berdiri sendiri, tidak melekat pada barang lain 

Harta wakaf itu harta yang dapat diserah-terimakan. Apabila 

harta itu adalah harta milik bersama yang tidak dapat di bagi, 

seperti rumah, tidak dapat diwakafkan oleh seseorang tanpa   

persetujuan pemilik rumah lainnya 

4) Benda tersebut bermanfaat dan tahan lama. 

Adapun benda yang dapat diwakafkan dibagi menjadi 2 

macam, yaitu: 

a) Benda tidak bergerak. Seperti: 

- Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum 

terdaftar 

- Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah 

- Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah 
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- Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b) Benda bergerak adalah harta benda yang tidak habis karena di 

konsumsi. Seperti: 

- Uang 

- Logam mulia 

- Surat berharga 

- Kendaraan 

- Hak atas kekayaan intelektual 

- Hak sewa 

- Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 

c. Tujuan wakaf/Orang yang menerima wakaf, syaratnya:22 

Sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu ibadah   

sosial yang di kategorikan sebagai shadaqah jariyah, maka tentu 

tujuannya itu sendiri tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai 

ibadah.23 Dalam rangka mencapai  tujuan  dan  fungsi  wakaf,  harta  

benda  wakaf hanya dapat di peruntukkan bagi: 

1) Sarana dan kegiatan ibadah 

2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan 

                                                           
22 Siah Khosiyah, Wakaf dan Hibah (Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di 

Indonesia), (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 42-44 

 23 Taufiq Hamami, Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional..., 83 
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3) Bantuan  kepada  fakir  miskin,  anak  terlantar,  yatim piatu, 

beasiswa 

4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat 

5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan  

dengan  syariah  dan  peraturan perundang-undangan. 

Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut: 24 

a) Hendaknya orang yang menerima wakaf mempunyai 

kelayakan untuk memiliki. Peruntukan wakaf tidak 

dikembalikan pada wakif. Dalam arti, wakif tidak 

mewakafkan hartanya untuk dirinya. 

b) Hendaknya tidak merupakan maksiat kepada Allah. Asal 

mula disyariatkan wakaf adalah menjadi sedekah yang 

diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

c) Sasaran  tersebut  di  arahkan  pada  aktivitas  kebaikan yang 

kontinyu. Maksudnya, pihak penerima wakaf tidak terputus 

dalam pengelolaan harta wakaf. Wakaf di berikan kepada 

kaum muslimin atau kelompok tertentu yang menurut 

kebiasaan tidak mungkin mengalami keterputusan dalam 

pemanfaatan harta wakaf. 

 

 

                                                           
24 Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 

29 
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d. Ikrar wakaf 

Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak wakif yang di 

ucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Naz{ir untuk mewakafkan 

harta benda miliknya.25 

Wakaf  harus  dilaksanakan dengan ikrar atau pernyataan, 

tanpa ikrar  atau pernyataan hukumnya tidak sah. Karena wakaf 

merupakan transaksi yang bersifat memindahkan  hak  kepada orang  

lain  seperti  halnya jual beli, sewa-menyewa dan sebagainya dan ikrar 

atau pernyataan satu-satunya cara untuk mengetahui tujuan seseorang 

dalam melaksanakan tindakannya.26 

Ikrar  wakaf  di  laksanakan  oleh  Wakif  kepada Naz{ir 

dihadapan Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan 

disaksikan oleh dua (2) orang saksi. Kemudian dinyatakan secara 

lisan dan atau tulisan serta di tuangkan dalam akta ikrar wakaf oleh 

PPAIW. Disebabkan karena tujuan wakaf adalah mendekatkan diri 

kepada Allah SWT., maka tentulah wakaf itu harus bersifat untuk 

selamanya, tegas, dan jelas menunjukkan makna kehendak wakaf, 

tidak hanya sekedar janji, dan tidak pula ada unsur khiyar dalam 

wakaf.  

 

                                                           
25 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf, 

pasal 5 (1, 2, 3) 

 26 Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor), (Kementerian Agama 

Republik Indonesia, 2010), 135 
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Syarat-syarat lafal wakaf:27 

1) Pernyataan wakaf bersifat Ta‘bid (untuk selama-lamanya) 

2) Pernyataan wakaf bersifat Tanjiz. Artinya, lafal wakaf itu jelas 

3) Pernyataan wakaf bersifat Jazm (tegas) 

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

syarat yang meniadakan makna wakaf atau bertentangan dengan 

tabiat wakaf. Misalnya: saya mewakafkan tanah ini dengan  syarat  

tanah  ini  tetap milik saya. Maka wakaf itu batal. 

5) Menyebutkan mauquf ‘alaih (tujuan Wakaf) secara jelas dalam 

pernyataan wakaf. Agar tujuan pemanfaatan wakaf dapat di 

ketahui secara langsung, wakif harus menyatakan dengan jelas 

tujuan wakafnya secara jelas. 

e. Naz{ir wakaf, syaratnya: 

Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi Naz{ir asalkan ia tidak 

terhalang melakukan prbuatan hukum. Akan tetapi, kalau Naz{ir  itu 

adalah perorangan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhinya, 

yaitu: beragama  Islam,  dewasa,  dapat  dipercaya  (amanah)  serta  

mampu secara jasmani dan rohani untuk menyelenggarakan segala 

urusan yang berkaitan dengan harta wakaf.28 

 

 

                                                           
27 Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif..., 30 
28 Abd. Ghofur Anshari, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia..., 28 
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f. Jangka waktu 

Para fuqaha berbeda pendapat tentang syarat permanen dalam 

wakaf. Diantara mereka ada yang mencantumkannya sebagai syarat 

tetapi ada yang tidak mencantumkannya. 

Tujuan wakaf tidak disebutkan secara rinci dalam Peraturan 

Perundang-undangan. Tujuan wakaf hanya dinyatakan sepintas dalam 

perumusan pengertian wakaf, yakni dalam Pasal 1 yang kemudian 

disebut dalam Pasal 2 ketika menegaskan fungsi wakaf. Menurut PP 

tujuan perwakafan tanah milik adalah untuk kepentingan peribadatan 

atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. 

Mungkin karena tujuan wakaf dipandang sudah jelas sehingga tidak 

perlu lagi dirinci dalam PP. Hal yang perlu diperhatikan adalah 

melestarikan tujuan wakaf dengan pengelolaan yang baik dan 

dilakukan oleh Naz{ir yaitu kelompok orang atau badan hukum yang 

diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda-benda wakaf agar 

manfaatnya dapat kekal dinikmati oleh masyarakat.29 

D. MACAM-MACAM WAKAF 

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, 

maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam: 

 

 

                                                           
 29 Siah Khosiyah, Wakaf dan Hibah (Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di 

Indonesia)..., 52 
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1. Wakaf Ahli 

Adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang 

atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut 

wakaf Dzurri. 

Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada 

anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil 

manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf 

jenis ini (wakaf ahli) kadang-kadang juga disebut wakaf ‘ala > al-ula>d yaitu 

wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam 

lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.30 

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum islam dibenarkan 

berdasarkan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari 

Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum 

kerabatnya. Di ujung hadist tersebut dinyatakan sebagai berikut:  

“Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. 

Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada 

keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk 

para keluarga dan anak-anak pamannya”. 
 

Dalam satu segi, wakaf ahli ini baik sekali, karena si waqif akan 

mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga 

kebaikan silaturrahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan 

tetapi, pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti 

                                                           
 30 Sayyid Sabiq, Fiqhu As-Simmaj, (Lebanon: Dar Al-‘Arabi, 1971), 378 
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bagaimana kalau anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi? Siapa yang 

berhak mengambil manfaat benda (harta wakaf) itu. 

Untuk mengantisipasi hal tersebut, agar harta wakaf kelak tetap 

bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum yang jelas, maka 

sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk 

anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin. Sehingga bila suatu ketika ahli 

kerabat (penerima wakaf) tidak ada lagi, maka wakaf itu bisa langsung 

diberikan kepada fakir miskin.  

2. Wakaf Khairi 

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama 

(keagamaan) atau kemasyarakatan (kepentingan umum).31 Seperti wakaf 

yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, 

jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan sebagainya. 

Jenis wakaf yang seperti ini dijelaskan dalam Hadist Nabi yang 

menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar bin Khattab. Beliau 

memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, 

para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini 

ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunannya yang 

mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat 

manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan 

sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain. 

                                                           
 31 Departemen  Agama  RI, Fiqh Wakaf (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen 

Bimbingan Masyarakat Islam, 2007)..., 16 
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Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak 

manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak 

terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf 

inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu 

sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif dapat 

mengambil manfaat harta benda yang diwakafkan itu, seeprti wakaf masjid 

maka si wakif boleh saja disana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif 

boleh mengambil air dari sumur terserbut sebagaimana pernah dilakukan 

oleh Nabi dan sahabat Usman bin Affan. 

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi 

dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah dan 

tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu 

sarana pembangunan, baik dibidang keagamaan, khususnya peribadatan, 

perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan, dan sebagainya. 

Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya 

untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau 

kerabat yang terbatas.32 

E. EKSISTENSI NAZ{IR WAKAF 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Naz{ir 

Naz{ir berasal dari kata kerja bahasa Arab nad{ara-yand{uru- nad{ran 

yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi.33 

                                                           
 32 Ibid..., 17 

 33 Ahmad Warsun Munawwir, Al-Munawair Kamus Arab Indonesia, (Surabaya: Pustaka 

Progresif, 1997), 1576 
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Adapun na>d{i>r fa‘il dari kata nad{ara yang kemudian dapat diartikan dalam 

bahasa Indonesia dengan pengawas atau penjaga. 

Naz{ir adalah kelompok orang atau badan hukum yang di serahi 

tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.34 Sedangkan dalam 

pasal 1 (4) UU No. 41 tahun 2004 tentang pengelolaan Wakaf, 

menjelaskan bahwa Naz{ir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf 

dari wakif untuk di keloladan di kembangkan sesuai dengan 

peruntukannya. 

Naz{ir adalah pemimpin umum dalam wakaf. Karena itu, Naz{ir 

harus berakhlak mulia, amanah, berkelakuan baik, berpengalaman, 

menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang di anggap perlu untuk 

melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan jenis wakaf dan tujuannya.35 

Pada dasarnya, siapapun dapat menjadi Naz{ir sepanjang ia bisa 

melakukan tindakan hukum. Tapi karena tugas Naz{ir menyangkut harta 

benda yang menfaatnya harus disampaikan kepada pihak yang berhak 

menerimanya, jabatan Naz{ir harus diberikan pada orang yang memang 

mampu menjalankan tugas itu.36 

Naz{ir wakaf berwenang melaksanakan segala tindakan yang 

mendatangkan kebaikan bagi wakaf yang bersangkutan dengan selalu 

memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh wakif. Apabila harta 

                                                           
 34  Imam Suhadi, Wakaf untuk Kesejahteraan Umat, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima 

Yasa, 2002), 32 

 35 Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Khalifa Pustaka Al-Kautsar 

Grup, 2005), 171 
 36 Depag RI, Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia, Direktoral Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam & Penyelenggaraan Haji..., 51 



41 

 

benda wakaf berupa sebidang tanah, Naz{ir berhak menamainya tanaman 

yang dianggapnya baik dan memberikan hasil. Selain itu, ia juga berhak 

menyewakan tanah tersebut kepada orang lain dan membagikan hasil yang 

diperoleh kepada orang lain yang berhak menerimanya. Walaupun 

demikian, ia tidak berhak menggadaikan tanah wakaf tersebut atau 

menjadikan jaminan utang, baik untuk kepentingan wakif atau untuk orang 

yang berhak menerima hasil dari wakaf tersebut. Jika hal itu 

diperbolehkan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi wan prestasi. 

Akibatnya, harta wakaf akan disita, implikasinya amalan wakif akan 

berhenti karena terjualnya harta wakaf atau tersitanya harta wakaf apabila 

terjadi penunggakan yang tidak terbayar.37 

Naz{ir berhak mendapatkan upah dari jerih payah mengurus harta 

wakaf selama ia melaksanakan tugasnya dengan baik. Adapaun besarnya 

sesuai dengan ketentuan wakif. Apabila wakif tidak menentukan besarnya 

upah Naz{ir, hakim dapat menetapkan besarnya upah setiap bulan atau 

setiap tahun sesuai dengan berat ringannya tugas yang dibebankan kepada 

Naz{ir. Pada dasarnya, Naz{ir tidak dibebani untuk menanggung resiko yang 

terjadi atas harta wakaf walaupun terjadi kerusakan atau kerugian karena 

kelalaian atau kesengajaannya disebabkan malas atau tidak pandai dalam 

memelihara atau mengurus harta wakaf.38 

                                                           
 37 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah, (Bandung: Al-

Ma’arif, 1977), 20 

 38 Daud Ali Muhammad, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf..., 92 
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Orang yang berhak menentukan Naz{ir untuk memelihara harta 

wakaf adalah bisa ditentukan oleh wakif dan diperbolehkan juga wakif itu 

sendiri yang menjadi Naz{ir nya atau diserahkan kepada orang lain, baik 

perorangan maupun organisasi agar perwakafan dapat terselenggara 

dengan sebaik-baiknya, dan pemerintah berhak campur tangan 

mengeluarkan berbagai peraturan mengenai perwakafan termasuk 

mengenai Naz{ir.39 

Adapun dalil yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum Naz{ir 

antara lain sebagai berikut: 

a. Q.S An-Nisa’: 58 

َ ۞ِّنذ  واْ  ٱّللذ ن تَُؤدُّ
َ
ُمرُُكۡم أ

ۡ
َمَٰنِٰت يَأ

َ
ۡهلَِها ِإَوَذا َحَكۡمُتم َبۡۡيَ  ٱۡۡل

َ
ََِّلَٰٓ أ

ِ  ٱنلذاِس  ن َُتُۡكُمواْ ب
َ
َ ِّنذ  ٱلَۡعۡدِلِۚ أ َ ِّنذ  ۦٓ  ا يَعُِظُكم بِهِ نِعِمذ  ٱّللذ َن كَ  ٱّللذ

َۢا بَِصٗيا    ٥٨َسِميَع
 
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran 

yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat”. 

 

Menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghy dalam kitabnya Al-

Maraghy bahwa amanat ada 3 macam. Pertama: Amanat hamba dengan 

Rabb-nya. Kedua: Amanat hamba dengan sesama manusia, diantaranya  

adalah menyampaikan sesuatu benda atau barang yang dititipkannya  

                                                           
 39 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah..., 19 
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kepada yang dikehendaki oleh sang pemberi amanat Ketiga: Amanat 

manusia terhadap dirinya sendiri.40  

Ayat tersebut bisa dijadikan sebagai dasar hukum Naz{ir, sebab 

Naz{ir merupakan pengemban amanah wakaf. Naz{ir diberi amanah 

(kepercayaan) untuk mengelola  harta  wakaf  sesuai  dengan  tujuan  wakaf  

serta menyampaikan (memberikan) manfaatnya untuk kepentingan umum. 

Amanah tersebut harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

b. Q.S Al-Mu’minun: 8 

ِينَ  َمَٰنٰتِِهۡم وََعۡهِدهِۡم َرُٰعوَن  َوٱَّلذ
َ
  ٨ُهۡم ِۡل

 

Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang 

dipikulnya) dan janjinya”. 

 

c. Q.S Al-Anfal: 27 

َها يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ ْ  ٱَّلذ ْ ََل ََتُونُوا َ َءاَمُنوا َمَٰنٰتُِكۡم  ٱلرذُسوَل وَ  ٱّللذ

َ
ْ أ َوََتُونُٓوا

نُتۡم َتۡعلَُموَن 
َ
  ٢٧َوأ

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah 

kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, 

sedang kamu mengetahui”. 

 

Di Indonesia Naz{ir wakaf dapat ditunjuk oleh wakif yang 

kemudian dilegalkan oleh pemerintah. Sebagaimana undang-undang 

nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf tidak secara eksplisit menjelaskan 

                                                           
 40 Syekh Ahmad Mustofa Al-Maraghy, Terj. Tafsir Al-Maragyh, (Bandung: CV. Rosda 

Karya, 1987), 114 
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siapa yang mengangkat Naz{ir wakaf. Hanya saja pada peraturan 

pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang wakaf, pasal 6 ayat 4 dijelaskan, 

bahwa Naz{ir dalam jangka waktu 1 tahun sejak akta ikrar wakaf (AIW) 

dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka kepala KUA baik atas inisiatif 

sendiri maupun atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan 

kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Naz{ir. 

2. Syarat-syarat Pengangkatan Naz{ir  Wakaf 

Mengingat salah satu tujuan wakaf adalah menjadikan harta benda 

wakaf menjadi produktif, tentu memerlukan Naz{ir yang mampu 

melaksanakan tugas- tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. 

Oleh karena itu untuk  menjadikan Naz{ir harus memiliki persyaratan yaitu 

sebagai berikut:41 

a) Syarat Moral 

1) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan 

syari’ah mapun perundang-undangan yang berlaku 

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

pengelolaan kepada sasaran wakaf 

3) Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha 

4) Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan 

5) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spritual 

 

                                                           
 41 Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia..., 51 
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b) Syarat Manajemen 

1) Mempunyai kapasitas yang baik dalam leadership 

2) Visioner 

3) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan 

pemberdayaan 

4) Profesional dalam bidang pengelolaan harta 

5) Ada masa bakti Naz{ir 

6) Memiliki program kerja yang jelas 

Dari persyaratam yang telah di kemukakan di atas menunjukkan 

bahwa Naz{ir menempati pada pos yang sangat sentral dalam pola 

pengelolaan harta wakaf. Di tinjau dari segi tugas Naz{ir, dimana dia 

berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat 

dari harta yang di wakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, 

jelas bahwa fungsi dan tidak fungsinya suatu wakaf tergantung pada peran 

Naz{ir. 

3. Macam-macam Naz{ir  Wakaf 

Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf 

dijelaskan bahwa Naz{ir dibagi menjadi 3 macam yaitu: 

a) Naz{ir Perseorangan 

Naz{ir perseorangan merupakan suatu kelompok orang yang terdiri 

dari paling sedikit 3 orang.42 Yang memiliki syarat, 1) warga negara  

                                                           
 42 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006, Pasal 4 
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Indonesia, 2)  beragama  Islam, 3) dewasa, amanah, 4) mampu secara  

jasmani dan rohani, 5) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.  

Untuk Naz{ir perseorangan, berdasarkan peraturan perwakafan di 

tunjuk oleh wakif. Ia wajib di daftarkan pada menteri dan BWI melalui 

Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Kemudian salah seorang   

Naz{ir perseorangan tersebut harus bertempat tinggal di Kecamatan 

tempat benda wakaf berada.43 

Apabila syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka hakim mesti 

menunjuk orang lain yang mempunyai hubungan kerabat dengan 

wakif dan dengan satu prinsip bahwa hak pengawasan ada pada wakif. 

Jika orang yang masih punya hubungan kerabat tersebut tidak ada, 

hakim menunjuk orang lain.44 

b) Naz{ir Organisasi 

Naz{ir organisasi merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang 

sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan islam. Ia 

harus memenuhi syarat yaitu: 1) pengurus organisasi harus memenuhi 

persyaratan Naz{ir perseorangan, 2) salah seorang pengurus organisasi 

harus berdomisili di kabupaten/kota letak wakaf berada, 3) memiliki; 

a) salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar, b) daftar 

susunan pengurus, c) anggaran rumah tangga, d) program kerja dalam 

pengembangan wakaf, e) daftar kekayaan yang terpisah dari kekayaan 

                                                           
 43 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 10 jo Peraturan Pemerintah 

Nomor 42 tahun 2006, Pasal 7 

 44 Imam Suhadi, Hukum Wakaf Indonesia, (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985), 28 
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lain atau yang merupakan kekayaan organisasi, f) surat pernyataan 

bersedia untuk di audit. 

c) Naz{ir Badan Hukum 

Naz{ir badan hukum adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau 

keagamaan Islam.45 Ia harus memenuhi persyaratan; 1) pengurus 

badan hukum harus memenuhi persyaratan Naz{ir perseorangan, 2) 

salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di 

kabupaten/kota benda  wakaf  berada,  3)  memiliki;  a)  salinan  akta  

notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah 

di sahkan oleh instansi yang berwenang, b) daftar susunan pengurus, 

c) anggaran rumah tangga, d) program kerja dalam pengembangan 

wakaf, e) daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda 

wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum, f) surat 

pernyataan bersedia untuk di audit. 

4. Hak dan Kewajiban Naz{ir Wakaf 

Pasal 11 undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf 

menyebutkan bahwa Naz{ir mempunyai tugas: 

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf 

b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan 

tujuan, fungsi dan peruntukannya. 

                                                           
45 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 10 
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c. Mengawasi dan melindungi harta wakaf, dan 

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan wakaf Indonesia. 

Dalam pasal 13 peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006 

tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf 

disebutkan bahwa: 

a. Naz{ir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 7 dan pasal 11 

wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, 

mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf. 

b. Naz{ir wajib membuat laporan secara berkala kepada menteri dan 

BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) 

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan 

sebagimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan 

pemerintah. 

Sebagai pemegang amanat tersebut, Naz{ir tentu mempunyai 

berbagai hak dan kewajiban tertentu. Kewajiban adalah menyangkut hal-

hal yang harus  dikerjakan dan diselesaikan demi tercapainya tujuan wakaf 

sebagaimana  yang dikehendaki oleh ikrar wakaf. Sedangkan hak-

haknya itu sendiri menyangkut penghargaan atas jasa atau jerih payah dari 

Naz{ir yang telah mengelola harta wakaf baik berupa honor atau gaji 
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maupun f asilitas harta wakaf yang telah dikelolanya ada.46 Adapun 

beberapa kewajiban Naz{ir, yaitu: 

a) Kewajiban-kewajiban Naz{ir yaitu sebagai berikut: 

1) Pemeliharaan dan Pengurusan 

Kewajiban di maksud adalah suatu kewajiban untuk memelihara, 

mengurus dan mengawasi harta wakaf serta hasil-hasilnya. Di   

dalam melaksanakan kewajiban ini, Naz{ir diwajibkan agar: 

(a) Menyimpan baik-baik  atas lembar kedua dari salinan akta  

ikrar wakafnya. Lembaran ini sangat penting, karena ia  

adalah merupakan bukti otentik yang akan dapat di 

pergunakan untuk berbagai kepentingan. 

(b) Memelihara, mengurus dan memanfaatkan harta wakaf 

serta berusaha meningkatkan produktifitas hasilnya. 

(c) Menggunakan hasil-hasil harta wakaf sebagaimana mestinya 

sesuai dengan ikrar dan kehendak wakif. 

2) Laporan Tahunan 

Laporan tahunan ini wajib dilakukan setiap akhir bulan 

Desember. Laporan ini berisitentang hasil pencatatan keadaan  

harta wakaf yang dipelihara dan dikelolanya serta penggunaan 

hasil-hasil wakafnya itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa laporan  

tahunan ini merupakan rekapitulasi dari pada pembukuan wakaf. 

                                                           
 46 Farid Mursyid, Wakaf Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir 

terlupakan), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 167 
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3) Laporan Insidentil 

Laporan ini sifatnya tidak menentu. Artinya ia wajib 

melaporkannya kepada pihak yang berwenang jika terjadi sesuatu 

yang sifatnya sewaktu-waktu. Laporan di maksud adalah yang 

berhubungan dengan anggota Naz{ir. 

Jika suatu saat ternyata ada seorang Naz{ir yang meninggal dunia, 

mengundurkan diri, melakukan tindak pidana kejahatan yang 

berhubungan dengan jabatannya sebagai Naz{ir, tidak memenuhi 

syarat lagi dan tidak dapat lagi melakukan kewajibannya sebagai 

Naz{ir. 

Maka Naz{ir yang lainya diwajibkan untuk melaporkan perubahan 

keNaz{iran tersebut. Dan apabila hal semacam tersebut di atas 

mengakibatkan berkurangnya anggota Naz{ir sesuai dengan 

kehendak peraturan perundang-undangan yang berlaku (minimal 

3 orang) maka ia juga mengusulkan penggantinya. 

b) Hak-hak Naz{ir 

Jika melihat tugas dan kewajiban Naz{ir tersebut  di atas,  maka sudah 

sepantasnya Naz{ir mendapatkan hak atas kerja kerasnya mengelola 

wakaf. Namun pada kenyataannya hal ini tidak banyak diatur baik 

dalam peraturan pemerintah maupun dalam undang-undang 

perwakafan. 

Dalam pasal 12 undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf 

disebutkan bahwa: “Dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana 
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dimaksud dalam pasal 11, Naz{ir dapat menrima imbalan dari hasil 

bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang  

besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). 

Sebagai Naz{ir seorang, organisasi maupun badan hukum yang telah 

bersusah payah menjalankan tugasnya di dalam memelihara, 

mengurus dan mengawasiharta kekayaan wakaf, maka Naz{ir yang 

bersangkutan boleh dan bahkan berhak untuk mendapatkan bagian 

dan menerima penghasilan yang pantas.47 

Dengan di berinya imbalan yang pantas bagi Naz{ir, maka di harapkan 

pemeliharaan, pengurusan dan penyelenggaraan harta wakaf akan 

dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Selain itu di harapkan juga 

bahwa dengan imbalan tersebut dapat di hindari adanya 

penyimpangan terhadap penggunaan harta wakaf itu sendiri. 

Selain itu, dalam PP nomor 42 tahun 2006 disebutkan bahwa: 

1) Naz{ir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari menteri dan 

BWI 

2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a) Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional  

Naz{ir wakaf baik perseorangan, organisasi, dan badan hukum 

b) Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian 

fasilitas, pengordinasian, pemberdayaan dan pengembangan 

terhadap harta benda wakaf 

                                                           
47 Taufiq Hamami, Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional..., 110. 
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c) Penyediaan fasilitas proses sertifikasi wakaf 

d) Penyediaan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf 

benda tidak bergerak dan / atau benda bergerak 

e) Penyiapan penyuluhan penerangan di daerah untuk 

melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada 

Naz{ir sesuai dengan lingkupnya, dan 

f) Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam 

dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan 

wakaf.48 

                                                           
48 PP Nomor 42 tahun 2006 Pasal 53 
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BAB III 

DESKRIPSI NAZ{IR WAKAF DI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL 

ANAK AR-ROHMAH 

 

A. PROFIL LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK AR-

ROHMAH  

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dan difokuskan di satu tempat, yaitu di 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah, yang beralamatkan di 

Jalan Flores Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Telp. 

(0352) 312965. 

2. Sejarah Berdirinya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah 

Sejarah berdirinya panti asuhan Ar-Rohmah berkaitan dengan 

perkembangan SMP Muhammadiyah 7 Mlarak. Sebagian besar siswa 

SMP 7 Muhammadiyah Mlarak berasal dari keluarga tidak mampu dan 

dari luar daerah Mlarak. Sementara sarana prasarana sekolah belum 

memiliki asrama untuk menampung siswa-siswi tersebut. Untuk 

mengatasi hal tersebut Pimpinan Cabang Muhammadiyah Mlarak 

mengambil inisiatif untuk menitipkan siswa-siswi dari keluarga tidak 

mampu ke anggota pimpinan Cabang muhammadiyah Mlarak sebagai 

anak asuh. 

Setelah menelurusi ke daerah-daerah, ternyata masih banyak anak 

usia sekolah yang tidak mampu melanjutkan sekolah karena tidak 

memiliki biaya dan membantu orang tua untuk mencukupi kebutuhan 
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hidup. Hal ini merupakan sesuatu yang cukup memprihatinkan dan 

membutuhkan pemikiran yang serius demi masa depan bangsa dan negara 

Indonesia. Kemudian Pimpinan Muhammadiyah Cabang terus berupaya 

bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.  

Pada akhirnya, pada tahun 2006 ada seorang dermawan yang 

mewakafkan tanah dan rumah ke Persyarikatan Muhammadiyah Cabang 

Mlarak bertempat di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten 

Ponorogo. Setelah mengadakan musyawarah akhirnya pada tanggal 5 

maret 2007 Pimpinan Muhammadiyah cabang Mlarak memutuskan 

mendirikan panti asuhan yatim piatu dan dhuafa yang diberi nama Ar-

Rohmah. Yang kemudian berganti nama sampai saat ini menjadi Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah.1 

Adapun beberapa dasar yang dijadikan pedoman didirikannya 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah adalah sebagai berikut: 

Dasar Al-Qur’an a. Surat Al-Imran 102 

“Wahai orang-orang yang beriman! 

Bertaqwalah kepada Allah dengan sebenar-

benar taqwa kepada- Nya dan janganlah kamu 

mati kecuali dalam keadaan muslim”. 

 

b. Surat Al-Imran 104 

”Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan 

orang yang menyeru kepada kebajikan, 

menyuruh (berbuat) yang maruf dan mencegah 

dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-

oang yang beruntung”. 

 

Dasar Tatanegara a. Pembukaan UUD 1945 alinea IV 

”....memajukan kesejahteraan umum, 

                                                           
 1 Dewi Yulianti, (hasil wawancara dengan salah satu pengasuh Lembaga Kesejahteraan 

Sosial Anak Ar-Rohmah), dilakukan pada tanggal 14 Maret 2018 
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mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia...” 

b. Batang tubuh UUD 1945 Bab XIII pasal 31 ayat 

1, dan  pasal 34. 

Dasar Operasional a. Surat akta notaris Sutomo, SH Nomor: 29 

tanggal 22 Januari 2008. 

b. Surat keterangan Bakesbang Kab.Ponorogo 

Nomor: 220/380/405.54/2008 tanggal 27 Maret 

2008. 
 

3. Administrasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah yang 

diselenggarakan oleh Organisasi Persyarikatan Muhammadiyah Cabang 

Mlarak berdasarkan Akta Notaris Sutomo, SH Nomor: 29 tanggal 22 

Januari 2008 dengan Surat keterangan Bakesbang Kabupaten Ponorogo 

Nomor: 220/380/405.54/2008 tanggal 27 Maret 2008. Alamat Lembaga 

tersebut adalah di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo 

telp. (0352) 312965 HP. 081234433411 Rekening Bank Jatim Nomor  : 

0202852840. 

Setiap lembaga mempunyai visi, misi, dan tujuan 

diselenggarakannya sebuah kelembagaan, hal tersebut dirumuskan guna 

mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan baik jangka menengah 

ataupun jangka panjang. Adapun visi, misi dan tujuan dari Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah adalah Bertaqwa, Cerdas dan, 

Mandiri. 

Indikator Visinya adalah: 

a. Terwujudnya insan yang beriman dan bertaqwa Kepada Allah 

SWT 
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b. Terwujudnya insan yang cerdas dan berilmu pengetahuan yang 

luas 

c. Terwujudnya insan yang terampil dan mandiri. 

Yang kemudian di dukung dengan adanya misi dan tujuan antara lain: 

Misi: 

a. Mewujudkan insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah 

SWT 

b. Mewujudkan  insan yang cerdas dan  berilmu pengetahuan luas 

c. Mewujudkan insan yang terampil dan  mandiri 

d. Mewujudkan insan yang beretos kerja tinggi. 

Tujuan: 

a. Mewujudkan masyarakat Islam yang bertaqwa, berakhlak 

mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, berbakti pada agama, 

bangsa dan negara 

b. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kwalitas sumber 

daya manusia 

c. Membantu Pemerintah dalam usaha pemerataan pembangunan 

dan hasil-hasilnya agar terwujud keadilan social bagi seluruh 

rakyat Indonesia. 

4. Daftar Asuh Anak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah 

a. Nama anak asuh dalam lembaga berjumlah 16 anak 

No Nama 
Lk/ 

Pr 
TTL Sekolah 

Tinggal Sebagai 

Anak Asuh 

1 Resti Dwi Fitria PR Po. 12/06/2001 MA. Sulamul Huda Juni 2017 

2 Rini PR Po. 07/05/1997 MA. Nurul Mujtahidin Juni 2011 

3 Haryuni PR Po. 18/03/2001 MA Sulamul Huda Mei 2012 
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4 Risa N. PR Po. 09/07/2002 MA Sulamul Huda Mei 2013 

5 Darwati PR Po. 05/03/2001 SMPM 7 Mlarak Juni 2014 

6 Aziz F. LK Po. 18/09/2003 SMPM 7 Mlarak Juni 2014 

7 Samsul A. LK Po. 10/05/2003 SMPM 7 Mlarak Juni 2014 

8 Agus Setiawan LK Po. 26/09/2003 SMPM 7 Mlarak Juni 2016 

9 Joko Siswanto  LK Po. 03/01/2001 SMPM 7 Mlarak September 2016 

10 Reza Diandra  LK Po. 03/12/2003 SMPM 7 Mlarak Juni 2016 

11 Riyanto  LK Po. 27/06/2003 SMPM 7 Mlarak Juni 2017 

12 Zainal Arifin  LK Po. 03/02/2005 SMPM 7 Mlarak Juni 2017 

13 Rendy Kurniawan  LK Po. 15/12/2004 SMPM 7 Mlarak Juni 2017 

14 Rochim LK Po. 11/01/2005 SMPM 7 Mlarak Juli 2017 

15 Hanif Ihsan H LK Po. 01/03/2004 SMPM 7 Mlarak Agustus 2017 

16 Rikha Rahmadha PR Po. 23/05/2005 SMPM 7 Mlarak Juni 2017 

Sumber Data: Daftar Anak Asuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah 

 tahun 2018 

 

b. Nama anak asuh di luar lembaga berjumlah 4 anak 

No Nama 
Lk/ 

Pr 
TTL Sekolah 

Tinggal Sebagai 

Anak Asuh 

1 Dzulqo Roziqi LK Po.06-01-2004 SMPM 7 Mlarak Juni 2017 

2 Nasri Adlani LK Po.20-05-1999 MA. Ronggo Warsito Mei 2015 

3 Yunita Putri  PR Po.15-04-2007 SD Jabung Juni 2014 

4 Shafa Ainun  PR Po.24-03-2009 TK BA Jabung Juni 2015 

 

5. Aset Wakaf/Sarana dan Prasarana Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak Ar-Rohmah 

Setiap lembaga memiliki beberapa sarana dan prasarana baik yang 

dimiliki secara penuh ataupun secara hak sewa bangunan, baik dari hasil 

tanah wakaf ataupun iuran dari beberapa kelompok masyarakat/organisasi. 

Hal tersebut terselenggara untuk mendukung seluruh proses kegiatan yang 

ada di lembaga. Termasuk juga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

Ar-Rohmah yang memiliki beberapa sarana dan prasarana antara lain: 

a. Tanah Wakaf: 1043 m2, Tanah Hasil Jual beli: 1540 m2 

b. Bangunan/Gedung 
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No Ruang Jumlah Luas Kondisi 

1 Ruang Tamu 1 9 x  6 m Baik 

2 Ruang Tata Usaha 1 3 x 6 m Baik 

3 Ruang Tidur 6 3 x 3 m Baik 

4 Ruang Tidur 1 5 x 8 m Baik 

5 Ruang Tidur 1 4 x 6 m Baik 

6 Masjid 1 10 x 10 m Baik 

7 Dapur dan Ruang Makan 1 4 x 5 m Baik 

8 Kamar Mandi 5 1,5 x 2 m Baik 

9 Ruang Belajar 1 5 x 6 m Baik 

10 Ruang Aula -   

11 GUDANg -   

12 Gedung TK BAA 1 4 x 8 Rusak sedang 

Sumber Data: Data Sarana dan Prasarana Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak Ar-Rohmah tahun 2018 

 

c. Sarana Pendukung 

No Jenis Sarana Jumlah  Kondisi 

1. Komputer 1 Baik 

2. Almari 2 Baik 

3. Bantal 20 10 Baik, 10 rusak 

4. Kompor Gas 2 Baik 

5. Sepeda  16 14 Baik 2 rusak 

6. Meja 4 Baik 

7. Kursi 25 20 Baik 5 rusak 

 

B. DESKRIPSI WAKAF DI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL 

ANAK AR-ROHMAH 

Dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, definisi 

Naz{ir terdapat pada bab I yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf untuk 

dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Menurut pasal 9 

bentuk Naz{ir yang diakui ada 3 bentuk yaitu perseorangan, organisasi, dan 

badan hukum. Naz{ir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang 

terdiri dari sedikitnya 3 orang dan salah satunya diangkat menjadi ketua. Naz{ir 

organisasi adalah Naz{ir yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, 

kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Naz{ir badan hukum yakin badan 
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hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, 

dan/atau keagamaan Islam.2 

Adapun Naz{ir yang dijadikan objek oleh peneliti sendiri merupakan 

Naz{ir berbentuk organisasi, yakni organisasi Muhammadiyah, karena 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah termasuk salah satu lembaga 

dibawah naungan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Mlarak. Dalam hal ini 

dijelaskan sebagai berikut keberadaan serta hak dan kewajiban Naz{ir wakaf di 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah: 

1. Keberadaan Naz{ir Wakaf di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-

Rohmah 

Mengenai keberadaan naz{ir wakaf di Lembaga Kesejahteraan 

Sosial Anak Ar-Rohmah, sebagaimana penjelasan dari informan: 

”Pengelola harta wakaf di Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak Ar-Rohmah ini pada dasarnya adalah semua pengurus 

dan pengasuh lembaga sendiri, walaupun yang menjadi naz{ir   
adalah dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan 

Mlarak, akan tetapi pada dasarnya pengurus lembaga dan panti 

adalah sama, hal tersebut tidak menjadi masalah ketika 

pemeliharaan harta wakaf tetap berjalan dengan baik dan 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah sendiri 

termasuk dari yayasan/lembaga ke-Muhammadiyah-an”3 

 

Adanya sedikit perbedaan terkait dengan pencatatan naz{ir wakaf 

yang terpadat pada sertifikat tanah wakaf di Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak Ar-Rohmah disampaikan oleh ketua lembaga itu sendiri, 

berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, yang terdaftar sebagai naz{ir 

                                                           
2 M. Attamimy, dkk. Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf, 38-43 

 3 Drs. Rudi Purdiyanto, (hasil wawancara dengan Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak Ar-Rohmah), dilakukan pada tanggal 21 Mei 2018 
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wakaf adalah organisasi Muhammadiyah cabang Mlarak. Akan tetapi yang 

melaksanakan tugas dan kewajiban adalah dari pihak lembaga itu sendiri. 

Hal tersebut tidak menjadi masalah, karena lembaga tersebut termasuk 

dalam lembaga Muhammadiyah juga, dan pelaksanaan ke-naz{ir-an tidak 

bertentangan dengan undang-undang wakaf. 

Keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah 

sebagai pengelola dan pemelihara harta wakaf, tidak lepas dari suatu 

kepengurusan.  Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuannya seperti pada 

paparan yang telah dijelaskan diatas, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

Ar-Rohmah sebagai naz{ir, maka lembaga membentuk kepengurusan yang 

terdaftar sebagai naz{ir adalah sebagai berikut: 

 

Data Pengurus 
 

1 Nama 

Tempat, Tanggal Lahir 

Alamat 

Pendidikan Terakhir 

Jabatan 

: Boniran Hamzah 

: Ponorogo, 21 Maret 1951 

: Jabung, Mlarak, Ponorogo 

: S1 

: Pembina 

2 Nama 

Tempat, Tanggal Lahir 

Alamat 

Pendidikan Terakhir 

Jabatan 

: Drs. H. Muhrisin Hamid 

: Ponorogo, 27 Mei 1951 

: Bajang, Mlarak, Ponorogo 

: S1 

: Pengawas 

3 Nama 

Tempat, Tanggal Lahir 

Alamat 

Pendidikan Terakhir 

Jabatan 

: Drs. H. Imam Budiono Sahal, M.Si 

: Ponorogo, 11 April 1953 

: Nglumpang, Mlarak, Ponorogo 

: S2 

: Penasehat 

4 Nama 

Tempat, Tanggal Lahir 

Alamat 

Pendidikan Terakhir 

Jabatan 

: Drs. Rudi Purdiyanto, M.Pd 

: Surabaya, 08 Februari 1966 

: Jabung, Mlarak, Ponorogo 

: S2 

: Ketua 

5 Nama 

Tempat, Tanggal Lahir 

Alamat 

Pendidikan Terakhir 

Jabatan 

: Mursid 

: Ponorogo, 15 Juni 1968 

: Joresan, Mlarak, Ponorogo 

: S1 

: Wakil Ketua 
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6 Nama 

Tempat, Tanggal Lahir 

Alamat 

Pendidikan Terakhir 

Jabatan 

: Awaludin, S.Pd 

: Ponorogo, 09 Januari 1968 

: Gontor, Mlarak, Ponorogo 

: S1 

: Sekertaris 

7 Nama 

Tempat, Tanggal Lahir 

Alamat 

Pendidikan Terakhir 

Jabatan 

: Iskani 

: Ponorogo, 18 Juli 1967 

: Joresan, Mlarak, Ponorogo 

: S1 

: Bendahara 

8 Nama 

Tempat, Tanggal Lahir 

Alamat 

Pendidikan Terakhir 

Jabatan 

: Sabar Puguh Narimo 

: Ponorogo, 22 Januari 1990 

: Gunungsari, Mlarak, Ponorogo 

: SMA 

: Bagian Humas 

9 Nama 

Tempat, Tanggal Lahir 

Alamat 

Pendidikan Terakhir 

Jabatan 

: Yusuf Sabila Rosyidi, S.T 

: Ponorogo, 12 September 1974 

: Jabung, Mlarak, Ponorogo 

: S1 

: Bagian Sarana Prasarana 

10 Nama 

Tempat, Tanggal Lahir 

Alamat 

Pendidikan Terakhir 

Jabatan 

: Drs. Sugeng Wibowo 

: Ponorogo, 19 Oktober 1971 

: Gontor, Mlarak, Ponorogo 

: S1 

: Bagian Sarana Prasarana 

11 Nama 

Tempat, Tanggal Lahir 

Alamat 

Pendidikan Terakhir 

Jabatan 

: Abdullah Fikri, S.Pd 

: Ponorogo, 24 Januari 1975 

: Joresan, Mlarak, Ponorogo 

: S1 

: Bagian Pendidikan 

12 Nama 

Tempat, Tanggal Lahir 

Alamat 

Pendidikan Terakhir 

Jabatan 

: Farid Ma’ruf, S.Pd.I 

: Ponorogo, 21 Mei 1978 

: Gandu, Mlarak, Ponorogo 

: S1 

: Bagian Humas 

13 Nama 

Tempat, Tanggal Lahir 

Alamat 

Pendidikan Terakhir 

Jabatan 

: Moh. Amir, S.E 

: Ponorogo, 20 Juni 1952 

: Gontor, Mlarak, Ponorogo 

: S1 

: Bagian Ekonomi 

14 Nama 

Tempat, Tanggal Lahir 

Alamat 

Pendidikan Terakhir 

Jabatan 

: Mohadi Sutopo 

: Ponorogo, 05 Maret 1970 

: Gunungsari, Mlarak, Ponorogo 

: SMA 

: Bagian Ekonomi 

 

Data Pengasuh 

 
1 Nama 

Tempat, Tanggal Lahir 

Alamat 

Pendidikan Terakhir 

Jabatan 

: Siti Khayatin 

: Ponorogo, 11 Oktober 1993 

: Gajah, Sambit, Ponorogo 

: SMA 

: Ketua Pengasuh 
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2 Nama 

Tempat, Tanggal Lahir 

Alamat 

Pendidikan Terakhir 

Jabatan 

: Ria Ratna Umami 

: Trenggalek, 26 Januari 1996 

: Gading, Tugu, Mlarak 

: SMA 

: Pengasuh 

3 Nama 

Tempat, Tanggal Lahir 

Alamat 

Pendidikan Terakhir 

Jabatan 

: Luthfi Linda Widiasari 

: Trenggalek, 16 Februari 1997 

: Gading, Tugu, Mlarak 

: SMA 

: Pengasuh 

4 Nama 

Tempat, Tanggal Lahir 

Alamat 

Pendidikan Terakhir 

Jabatan 

: Dewi Yulianti 

: Ponorogo, 17 Februari 1995 

: Temon, Sawoo, Ponorogo 

: SMA 

: Pengasuh 

 

Struktur organisasi adalah pola hubungan yang diciptakan oleh 

komponen-komponen bagian dari sebuah organisasi yang 

menggambarkan pola komunikasi, pengendalian, dan wewenang dalam 

tujuan menentukan bagaimana para karyawan menggunakan sumber 

dayanya untuk mencapai suatu tujuan organisasi.4 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah termasuk 

lembaga/panti asuhan persyarikatan cabang Muhammadiyah Kecamatan 

Mlarak yang terdiri dari Bustanul Athfal (BA) Aisyiyah Joresan, Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah, Masjid As-Suwaid. Lembaga ini 

berdiri pada tahun 2007 atas izin dari pimpinan cabang Muhammadiyah 

Mlarak. Sasaran dari didirikannya lembaga ini adalah anak 

yatim/piatu/dhuafa, anak putus sekolah karena tidak mampu, anak 

terlantar. Adapun tujuan didirikannya adalah Mewujudkan masyarakat 

Islam yang bertaqwa, berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, 

                                                           
 4 Sawaldjo Puspopratono dan Ais Zakiyudin, Teori dan Praktek Manajemen: Sebuah 

Konsep yang Aplikatif disertai Profil Wirausaha Sukses. (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 

2013), 37 
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berbakti pada agama, bangsa dan negara, membantu Pemerintah dalam 

meningkatkan kwalitas sumber daya manusia, membantu Pemerintah 

dalam usaha pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya agar terwujud 

keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut berdasarkan 

informasi dari pengasuh lembaga: 

”Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah ini dulunya 

adalah Panti Dhuafa Ar-Rohmah yang digunakan untuk 

menampung anak yatim/piatu/dhuafa, anak-anak kurang 

mampu, anak terlantar, kemudian saat ini sudah berkembang 

dengan baik berkat bantuan masyarakat dan beberapa dana 

dari Pemerintah. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan 

kesejahteraan sosial. Lembaga ini berdiri diatas tanah wakaf. 

Didirikan pada tahun 2007, dan sampai sekarang belum pernah 

ada pergantian pengurus”.5 

 

Pelaksanaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah 

sebagai naz{ir wakaf  tertera pada pasal 10 Undang-undang nomor 41 tahun 

2004 pada ayat (2) huruf a yaitu pengurus organisasi yang bersangkutan 

memenuhi persyaratan naz{ir perseorangan sebagaimana dimaksud pada 

pasal 10 ayat (1) kemudian pada huruf b yaitu  Lembaga Kesejahteraan 

Sosial Anak Ar-Rohmah merupakan organisasi yang bergerak di bidang 

sosial, kemasyarakatan dan keagamaan Islam. Hal tersebut dibuktikan 

dengan terlaksananya tujuan daripada didirikannya lembaga, yaitu untuk 

memberikan kesejahteraan sosial bagi seluruh anak asuh.  

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah memiliki dua 

gedung berjajar dan masing-masing memiliki dua lantai yang digunakan 

                                                           
 5 Drs. Rudi Purdiyanto, (hasil wawancara dengan Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak Ar-Rohmah), dilakukan pada tanggal 21 Mei 2018 
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untuk sarana belajar dan juga tempat tinggal bagi sebagian besar anak asuh 

yang bermukim. Juga menjadi tempat singgah bagi seluruh pengasuh 

lembaga tersebut. Terdapat satu ruang yang digunakan sebagai kantor 

lembaga, sekaligus sebagai ruang tamu bagi para elemen masyarakat jika 

hendak mengunjungi lembaga. Sebagaimana dikutip dalam wawancara 

kepada pengasuh lembaga sebagai berikut: 

”Beberapa pengasuh tinggal disini untuk menjaga dan 

mengawasi anak-anak asuh yang tiap harinya tinggal di 

lembaga. Untuk pengurusnya sebagian besar tempat 

tinggalnya juga berada di sekitar lembaga, jadi kalau ada 

sesuatu hal terkait kebutuhan lembaga, kita sebagai pengasuh 

lebih gampang ngobrol dengan pengurus lembaga, bahkan 

malah hampir setiap hari beberapa pengurus selalu datang ke 

lembaga untuk ikut mengawasi anak-anak asuhnya.6 

 

Singkat kata, keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-

Rohmah ini telah benar-benar dirasakan bagi masyarakat sekitar, 

khususnya bagi para anak-anak dhuafa, kurang mampu, dan anak-anak 

terlantar. Mereka layak mendapatkan kesejahteraan sosial demi memenuhi 

kebutuhan sehari-harinya antara lain: sekolah/pendidikan, makan minum, 

kesehatan, dan jaminan penunjang lainnya yang diberikan oleh Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah. Seluruh anak asuh juga sangat 

antusias demi menjalani kehidupan sehari-harinya, walaupun kehidupan 

mereka tidak sama dengan anak-anak pada jaman sekarang. 

 

                                                           
 6 Dewi Yulianti, (hasil wawancara dengan salah satu pengasuh Lembaga Kesejahteraan 

Sosial Anak Ar-Rohmah), dilakukan pada tanggal 21 Mei 2018 
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2. Hak dan Kewajiban Naz{ir Wakaf di Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak Ar-Rohmah 

Pelaksanaan tugas dan kewajiban Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak Ar-Rohmah sebagai Naz{ir wakaf antara lain: 

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf 

b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan 

tujuan, fungsi dan peruntukannya. 

c. Mengawasi dan melindungi harta wakaf, dan 

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan wakaf Indonesia. 

Sebagai pemegang amanat tersebut, naz{ir tentu mempunyai 

berbagai hak dan kewajiban tertentu. Begitu juga hak dan kewajiban yang 

dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah. Hal ini 

sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh informan: 

“Selama lembaga ini berdiri kita sebagai pengurus dan 

penagsuh selalu berusaha untuk mengelola, memelihara, 

melindungi dan mengembangkan aset wakaf dengan baik serta 

sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena itu memang 

dilakukan untuk terlaksananya tujuan dari didirikannya 

lembaga ini”.7 

 

Kewajiban memelihara dan mengurus harta wakaf sejauh ini 

dilaksanakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah agar 

tujuan tercapai dengan baik. Juga untuk membantu beberapa anak asuh 

dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari, yaitu dari jaminan 

pendidikan, tempat tinggal, makan dan minum, pakaian, kesehatan, dan 

                                                           
 7 Iskani, (hasil wawancara dengan salah satu pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

Ar-Rohmah), dilakukan pada tanggal 29 Mei 2018 
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seluruh jaminan penunjang lainnya. Sebagaimana disampaikan oleh 

pengasuh lembaga: 

”Bantuan demi bantuan hampir setiap hari kita laksanakan, 

yang harus ada setiap hari ya makan dan minum untuk 

kebutuhan anak-anak asuh lembaga, untuk kebutuhan lain 

seperti biaya pendidikan ya setiap ada tagihan dari sekolah 

anak-anak, kebutuhan yang lain tergantung pada kebutuhan 

anak-anak itu sendiri”8 

  

Dalam kaitannya dengan tujuan didirikan lembaga yaitu demi 

mencapainya kesejahteraan sosial bagi anak-anak terlantar dan kurang 

mampu, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah melakukan 

pemeliharaan dan pengembangan aset wakaf . Sebagaimana disampaikan 

oleh ketua lembaga: 

”Ya... begitulah! Adanya lembaga ini juga tidak lepas dari 

peran serta tokoh masyarakat, masyarakat itu sendiri dan juga 

pemerintah. Kita sebagai pengelola dan pemelihara disini 

selalu dengan cermat mengumpulkan dana-dana donatur baik 

dari infaq, shadaqah, wakaf tunai, ataupun bantuan dari 

pemerintah. Hal tersebut guna mencukupi seluruh kebutuhan 

lembaga. Ya walaupun terkadang ada sedikit kendala masalah 

dana, akan tetapi hal tersebut bisa dikelola dengan baik oleh 

beberapa pengurus”9 

 

Perlindungan aset wakaf juga terus dilakukan dengan cara menjaga 

dan menyimpan beberapa dokumen penting yang terkait dengan Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah. Seperti akta ikrar wakaf dan akta 

notaris pendirian lembaga. Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua 

lembaga 

                                                           
 8 Dewi Yulianti, (hasil wawancara dengan salah satu pengasuh Lembaga Kesejahteraan 

Sosial Anak Ar-Rohmah), dilakukan pada tanggal 29 Mei 2018 

 9 Drs. Rudi Purdiyanto, (hasil wawancara dengan Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak Ar-Rohmah), dilakukan pada tanggal 21 Mei 2018 
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“Sejak awal berdirinya lembaga ini, telah dilaksanakan 

pemenuhan kewajiban mengenai perlindungan terhadap aset 

wakaf yaitu dengan cara menyimpan bukti otentik atau tertulis 

dari apa yang dimiliki lembaga yaitu berupa akta ikrar wakaf, 

sertifikasi tanah wakaf, dan akta notaris pendirian lembaga. 

Hal itu dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi sesuatu 

yang menyimpang nantinya, lebih-lebih tindakan tersebut ada 

unsur melawan hukumnya”10 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, 

yang menjadi Naz{ir wakaf adalah dari pihak persyarikatan cabang 

Muhammadiyah Mlarak. Oleh karena itu, tergolong menjadi Naz{ir 

organisasi. Hanya saja penggunaan, pemanfaatan dan pengembangan wakaf 

dilakukan oleh lembaga sendiri dengan cara membentuk kepengurusan guna  

melaksanakan setiap perkembangan yang ada di lembaga tersebut, seperti 

merancangkan anggaran dana dan bantuan sosial yang didapatkan lembaga 

dari beberapa elemen masyarakat, untuk memenuhi pengembangan sarana 

dan prasarana lembaga, serta untuk biaya/jaminan sosial yang diberikan 

kepada seluruh anak asuhnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua 

lembaga: 

”Pengelola harta wakaf di Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak Ar-Rohmah ini pada dasarnya adalah semua pengurus 

dan pengasuh lembaga sendiri, walaupun yang menjadi Naz{ir 
adalah dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan 

Mlarak, akan tetapi pada dasarnya pengurus lembaga dan panti 

adalah sama, hal tersebut tidak menjadi masalah ketika 

pemeliharaan harta wakaf tetap berjalan dengan baik juga 

karena Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah 

sendiri termasuk dari yayasan/lembaga ke-Muhammadiyah-

an”11 

 

                                                           
 10 Drs. Rudi Purdiyanto, (hasil wawancara dengan Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak Ar-Rohmah), dilakukan pada tanggal 29 Mei 2018 

 11 Drs. Rudi Purdiyanto, (hasil wawancara dengan Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak Ar-Rohmah), dilakukan pada tanggal 21 Mei 2018 
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Pada dasarnya, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah 

mempunyai hak dan kewajiban atas pengurusan dan pengembangan 

seluruh aset wakaf yang ada di lembaga tersebut. Dengan adanya struktur 

kepengurusan dan beberapa pengasuh, maka hal tersebut tentunya juga 

harus dikelola dan dikembangkan dengan baik demi mencapai tujuan 

didirikannya lembaga. Akan tetapi, lembaga tidak diperbolehkan untuk 

merubah aset wakaf tanpa se-izin dari organisasi persyarikatan cabang 

Muhammadiyah Mlarak. Karena lembaga tersebut berdiri dibawah 

naungan organisasi Muhammadiyah cabang Mlarak. 

“Mengenai peruntukan harta wakaf sendiri, masih sama seperti 

sejak pertama kali wakaf ini diikrarkan yaitu didirikannya 

sebuah lembaga/panti dhuafa yang menggunakan tanah wakaf 

sebagai harta pokoknya, kemudian mengembangkannya 

menjadi lebih besar, memanfaatkan infaq dan sedekah dari 

masyarakat, dan menyedekahkan hasilnya untuk kesejahteraan 

sosial, terutama untuk anak-anak kurang mampu” 

 

Hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pengurusan, dan 

peruntukan harta benda wakaf secara langsung telah dilakukan dengan 

baik oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah. Selain 

kewajiban-kewajiban yang dilakukan, lembaga sebagai pengelola dan 

pemelihara aset wakaf juga mendapatkan hak-haknya atas kepengurusan 

tersebut, seperti penggunaan beberapa fasilitas yang ada di lembaga, hasil-

hasil yang didapatkan dari seluruh bantuan sosial yang diterima lembaga. 

Akan tetapi, hak-hak yang diperoleh lembaga tidak boleh melebihi aturan 

yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yaitu tidak melebihi 10% dari 

hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang ada di 
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lembaga. Juga selama peruntukan harta benda wakaf telah terpenuhi 

dengan baik. Hal ini disampaikan oleh ketua lembaga: 

”Berkaitan dengan beberapa tugas dan kewajiban kita sebagai 

Naz{ir wakaf, tentang pemenuhan hak-hak lembaga sejauh ini 

sudah cukup terealisasi, hanya saja terkadang kami lebih 

memilih untuk mengembangkan aset wakaf yang ada, daripada 

hasil-hasil tersebut diberikan kepada kami, karena pada 

dasarnya yang lebih berhak mendapatkan bantuan adalah 

mereka (anak-anak kurang mampu) yang berada di 

panti/lembaga”12 

 

Dalam hal pemenuhan haknya sebagai naz{ir, Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah sebagai pengelola wakaf telah 

diberikan imbalan/jasa berupa penggunaan seluruh fasilitas yang ada di 

lembaga tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pasal 12 yaitu dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Naz{ir dapat 

menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan 

harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). 

Dengan adanya beberapa anggaran dana, dan donatur dari 

masyarakat berupa infaq dan sedekah bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak Ar-Rohmah maka pelaksanaan tujuan dari pada berdirinya lembaga 

dan juga tugasnya sebagai Naz{ir wakaf untuk pengembangan aset wakaf 

tersebut sejauh ini terlaksana dengan baik dan efisien.  

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah sebagai Naz{ir 

organisasi telah melaksanakan hak dan kewajibannya dalam mengelola 

dan mengembangkan harta benda wakaf secara terorganisir. Walaupun 

                                                           
 12 Drs. Rudi Purdiyanto, (hasil wawancara dengan Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak Ar-Rohmah), dilakukan pada tanggal 29 Mei 2018 
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dalam melaksanakan tugas kesehariannya, masih mengalami sedikit 

kendala. Beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam melaksanakan 

hak dan kewajibannya adalah, dalam melaksanakan kewajibannya 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah selaku Naz{ir wakaf 

memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia, yakin jumlah pelaksana 

Naz{ir yang sedikit. Seperti disampaikan oleh pengurus lembaga sebagai 

berikut: 

“Di lembaga sini hanya terdapat sedikit pengurus yang dalam 

hal wakaf ikut terdaftar sebagai Naz{ir wakaf organisasi, maka 

dari itu di PCM Cabang Mlarak dan di LKSA sini dijadikan 

satu pengurusnya, hampir seluruh pengurus lembaga/yayasan 

adalah juga pengurus PCM Cabang Mlarak”13 

 

Kendala lain yang dihadapi adalah, terkait dengan sosialisasi 

kepada masyarakat tentang wakaf agar pelaksanaan wakaf dapat efektif 

dilaksanakan di masyarakat karena banyak mengandung nilai positif bagi 

pembangunan Islam. Hal tersebut dilakukan guna menanggulangi 

hambatan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban Naz{ir. Sebagaimana 

disampaikan oleh pengurus lembaga: 

“Kalau saja banyak masyarakat yang mengerti tentang ibadah 

wakaf begitu juga pahala yang didapatkan nantinya, mungkin 

harta benda wakaf disini lebih berkembang dan besar. Lebih-

lebih jika diproduktifkan hasilnya. Tentu masyarakat kurang 

mampu akan lebih merasakan kesejahteraan, karena tujuan 

wakaf salah satunya adalah mengatasi kesulitan-kesulitan 

ekonomi masyarakat, umat Islam khususnya”14 

                                                           
 13 Iskani, (hasil wawancara dengan salah satu pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak Ar-Rohmah), dilakukan pada tanggal 29 Mei 2018 

 14 Iskani, (hasil wawancara dengan salah satu pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak Ar-Rohmah), dilakukan pada tanggal 29 Mei 2018 
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BAB IV 

ANALISA UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG 

WAKAF TERHADAP NAZ{IR WAKAF DI LEMBAGA KESEJAHTERAAN 

SOSIAL ANAK AR-ROHMAH 

 

A. Analisa Keberadaan Naz{ir Wakaf di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

Ar-Rohmah Joresan Mlarak menurut Undang-undang nomor 41 tahun 

2004 tentang Wakaf 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah merupakan Naz{ir 

yang berbentuk organisasi yakni organisasi dibawah naungan Muhammadiyah. 

Keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah sebagai Naz{ir 

wakaf memang tidak lepas dari adanya organisasi Muhammadiyah, khususnya 

cabang Mlarak. Adanya lembaga tersebut juga atas persetujuan organisasi 

Muhammadiyah cabang Mlarak. Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya 

sebagai Naz{ir atau pengelola harta benda wakaf, Lembaga Kesejahteraan 

Sosial Anak Ar-Rohmah dibantu oleh beberapa pengurus dan pengasuh agar 

apa yang menjadi tujuan dari didirikannya lembaga tersebut dapat terlaksana 

dengan baik, serta untuk menjaga dan mengelola aset wakaf serta 

mengembangkannya. 

Naz{ir wakaf merupakan salah satu jabatan dimana wakaf telah 

mendapat peraturan secara khusus diantara peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di Indonesia. Artinya berdasarkan undang-undang dan peraturan 

yang berlaku di Indonesia, Naz{ir tidak bisa dipilih dengan mengabaikan 
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undang-undang yang berlaku. Fungsi, hak dan kewajiban telah diatur dalam 

hukum wakaf. Para ulama’ juga sepakat bahwa wewenang Naz{ir secara umum 

hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan 

tujuan wakaf yang dikehendaki wakif. Kewajibannya adalah mengerjakan 

segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta. Ia dapat 

mempekerjakan beberapa wakil atau pembantu untuk menyelenggarakan 

urusan-urusan yang berkenaan dengan tugas dan kewajibannya. Naz{ir sebagai 

pihak yang berkewajiban mengawasi dan memelihara wakaf tidak boleh 

menjual, menggadaikan, atau menyewakan harta wakaf kecuali diijinkan oleh 

pengadilan. Naz{ir juga tidak bisa mendayagunakan tanah wakaf untuk 

kegiatan-kegiatan yang tidak bisa diperbolehkan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ia berkewajiban memberi 

laporan berkala kepada pejabat yang berwenang atau mempertahankan atau 

membelanya apabila di suatu saat harta tersebut disengketakan di Pengadilan. 

Meski demikian, Naz{ir juga berhak atas berbagai fasilitas sesuai dengan 

peraturan. Sosialisasi peran Naz{ir dalam pengelolaan wakaf juga perlu 

diketahui masyarakat guna meningkatkan kesadaran wakaf yang berdampak 

pada kepercayaan dan kredibilitas mereka. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, pada tahun 2006 

aset wakaf berupa tanah seluas 1043 m2 tersebut didaftarkan dan diikrarkan 

wakif kepada Lembaga Pimpinan Cabang Muhammadiyah Mlarak untuk 

disahkannya menjadi harta wakaf. Baru satu tahun kemudian di tahun 2007, 

berdasarkan musyawarah yang dilakukan oleh beberapa pengurus Pimpinan 
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Cabang Muhammadiyah Mlarak, tanah tersebut dikelola dan dikembangkan 

menjadi sebuah bangunan yaitu Panti Asuhan Dhuafa yang kemudian hingga 

saat ini menjadi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah. Adapun 

tujuan didirikannya lembaga tersebut adalah membantu para anak-anak yatim 

piatu, anak kurang mampu, dan anak-anak terlantar demi memenuhi kebutuhan 

hidupnya, berupa jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Adapun 

letak dari lembaga tersebut di Jalan Flores Desa Joresan Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo. 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola harta wakaf sekaligus 

mengembangkannya, para Naz{ir melakukan manajerial yaitu berusaha dengan 

seksama untuk mengumpulkan dana bantuan dari beberapa sektor diantaranya 

dari sumbangan masyarakat, dana infak, shadaqah dan bantuan dari Anggaran 

dan Pendapatan Belanja Daerah yang setiap tahun didapatkan oleh Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah untuk memenuhi kebutuhannya. 1 dari 

hasil pengumpulan dana tersebut, pengelolaan dan pengembangan harta benda 

wakaf dilakukan dengan baik oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-

Rohmah demi melaksanakan memelihara harta benda wakaf. Selalu ada 

perkembangan yang signifikan terhadap lembaga tersebut setiap tahunnya, 

mulai dari peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana lembaga, 

pemeliharaan bangunan-bangunan, serta kebutuhan-kebutuhan bagi seluruh 

anak asuh lembaga. 

                                                           
 1 Drs. Rudi Purdiyanto, (hasil wawancara dengan Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak Ar-Rohmah), dilakukan pada tanggal 21 Mei 2018 
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Naz{ir merupakan peran sentral dari terlaksananya pengelolaan dan 

pengembangan wakaf, karena Naz{ir adalah seseorang/kelompok yang dibebani 

tanggungjawab guna memelihara, mengurus, mengelola, dan mengembangkan 

aset wakaf sesuai dengan tujuan dan peruntukannya. Akan tetapi, dalam 

melaksanakan hak dan kewajibannya, Naz{ir tidak diperbolehkan merubah 

bentuk atau status hukum dari aset wakaf tersebut selama harta benda wakaf 

tersebut masih berjalan sesuai dengan peruntukannya atas se-izin Badan Wakaf 

Indonesia. Adapun dalam hal mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari 

dalam hal harta wakaf yang diwakafkan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

Ar-Rohmah telah mencatatkan bukti otentik dan tertulis, dimana dokumen 

tertulis tersebut wajib disimpan dan dijaga oleh lembaga dalam tugasnya. 

Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dan  

menjaga agar harta wakaf mendapat pengawasan dengan baik, kepada 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah juga diberikan imbalan yang 

ditetapkan dengan jangka waktu atau mengambil sebagian dari hasil harta 

wakaf yang dikelolanya. Untuk menjaga agar perwakafan dapat terselenggara 

dengan sebaik-baiknya, negara juga berhak atas pengawasan harta wakaf 

dengan mengeluarkan undang-undang yang mengatur persoalan wakaf, 

termasuk penggunannya. Untuk memudahkan pengawasan terhadap harta 

wakaf, diperlukan adanya administrasi yang tertib dan baik di Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah. 

Keberadaan Naz{ir di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah 

merupakan Naz{ir organisasi yang berdiri sekaligus bergerak di bidang sosial, 
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pendidikan, dan keagamaan Islam. Singkat kata Keberadaan Naz{ir di Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah tidak bertentangan dengan syarat Naz{ir 

organisasi yang tertera pada pasal 10 ayat (2). Walaupun pada sertifikat 

wakafnya yang tertulis menjadi Naz{ir  adalah organisasi Muhammadiyah. 

Akan tetapi, lembaga ini merupakan organisasi Muhammadiyah atau yayasan 

dibawah organisasi ke-Muhammadiyahan. Sementara terkait dengan 

pelaksanaan dan pengelolaan harta wakaf sendiri dilakukan oleh beberapa 

orang yang berada di kepengurusan Naz{ir wakaf yang ada di lembaga.  

B. Analisa Hak dan Kewajiban Naz{ir Wakaf di Lembaga Kesejahteraan 

Sosial Anak Ar-Rohmah menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 

tentang Wakaf 

Terkait dengan pemeliharaan dan pengembangan aset wakaf, Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah melaksanakan beberapa hak dan 

kewajiban dalam melaksanakan tugasnya sebagai Naz{ir wakaf, yaitu: 

1. Melakukan administrasi harta benda wakaf berupa tanah seluas 1043 m2 

kepada Badan Wakaf Indonesia. Dalam hal ini Lembaga Kesejahteraan 

Sosial Anak Ar-Rohmah. 

2. Mengelola, memelihara, dan mengembangkan aset wakaf tersebut menjadi 

sebuah bangunan yang kemudian dijadikan Panti Asuhan bagi para dhuafa, 

khususnya bagi anak-anak yatim piatu, kurang mampu dan anak-anak 

terlantar. Dengan tujuan yaitu memberikan kesejahteraan sosial bagi anak-

anak tersebut berupa jaminan sosial, biaya pendidikan, kesehatan, makan 

dan minum, tempat tinggal dan jaminan penunjang lainnya. 
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3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf tersebut dengan cara 

melaksanakan manajemen dan pengelolaan secara terstruktur. Hal tersebut 

dibuktikan dengan adanya sistem kepengurusan yang terdapat di Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah. Dengan adanya kepengurusan 

tersebut maka seluruh pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda 

wakaf bisa berjalan dengan baik. Termasuk juga dalam proses-proses 

pengembangan yang dilakukan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-

Rohmah untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. 

4. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas-tugasnya tersebut kepada Badan 

Wakaf Indonesia. Laporan tersebut adalah terkait aset wakaf yang ada di 

lembaga, yaitru sertitfikasi tanah wakaf dan akta notaris pendirian 

bangunan. 

Berdasarkan pasal 22 Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang 

Wakaf, yang menyebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi 

wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi: 

a. Sarana kegiatan ibadah 

b. Sarana kegiatan pendidikan dan kesehatan 

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

d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat 

e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan 

dengan syariat dan peraturan perundang-undangan. 

Maka sesuai dengan pasal 22 tersebut, Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak Ar-Rohmah telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Naz{ir 
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wakaf. Hal tersebut dilakukan dengan adanya pendistribusian manfaat hasil 

pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang dilakukan secara langsung. 

Maksudnya adalah melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan 

terhadap anak-anak asuh lembaga yang kurang mampu, anak-anak terlantar, 

anak-anak yatim piatu yang secara langsung dikelola oleh lembaga. 

Pemberdayaan tersebut dijalankan sesuai dengan syariat dan peraturan 

perundang-undangan, seperti program bantuan sosial dan umum, program 

biaya pendidikan dan kesehatan gratis dari lembaga, untuk anak-anak asuhnya. 

Tugas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah tidak terhenti 

sampai pada pengelolaan harta wakaf saja, Ia masih memiliki tugas dan 

kewajiban untuk mendistribusikan hasil atau manfaat wakaf yang telah dikelola 

kepada pihak-pihak yang berhak menerima. 

Pada pasal 12 Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf 

menyebutkan, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 11, Naz{ir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas 

pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak 

melebihi 10% (sepuluh persen). Dalam hal ini, Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak Ar-Rohmah sebagai Naz{ir wakaf juga berhak menggunakan fasilitas 

yang ada di lembaga, selama sesuai dengan syariat dan aturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah sebagai Naz{ir 

organisasi telah melaksanakan hak dan kewajibannya dalam mengelola dan 

mengembangkan harta benda wakaf secara terorganisir. Walaupun dalam 
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melaksanakan tugas kesehariannya, masih mengalami sedikit kendala. 

Beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam melaksanakan hak dan 

kewajibannya adalah, tidak adanya donatur tetap dalam lembaga guna 

mengembangkan aset wakaf, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah 

besar pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah, karena dengan 

banyaknya tokoh-tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat yang silih 

berganti menyisihkan infaq dan shadaqahnya kepada lembaga, maka hal ini 

bisa menutup anggaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lembaga, 

khususnya sesuai dengan peruntukannya yaitu mengembangkan aset wakaf dan 

memberikan bantuan kepada anak-anak asuhnya. Kendala lain yang dihadapi 

adalah, terkait dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang wakaf agar 

pelaksanaan wakaf dapat efektif dilaksanakan di masyarakat karena banyak 

mengandung nilai positif bagi pembangunan Islam. Hal tersebut dilakukan 

guna menanggulangi hambatan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban Naz{ir. 

Masyarakat perlu mengetahui bahwa wakaf tidak hanya untuk benda bergerak 

saja, akan tetapi juga benda tidak bergerak, misalnya tanah.  

Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengenai harta 

benda wakaf sendiri telah tercantum pada pasal 16 undang-undang nomor 41 

tahun 2004 tentang Wakaf. Sosialisasi kepada masyarakat dilaksanakan dengan 

tujuan agar masyarakat lebih memahami betapa pentingnya wakaf sebagai 

ibadah yang diutamakan dalam Islam sebagai pendekatan diri kepada Allah 

SWT sekaligus modal dalam perkembangan dan kemajuan agama Islam. 

Mewakafkan harta yang dimiliki, maka manfaat yang akan diperoleh lebih dari 
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bersedekah atau berderma. Sebab harta wakaf bersifat abadi dan hasilnya dapat 

terus menerus dipergunakan untuk kepentingan masyarakat  

Beberapa hal penting perlu disosialisasikan kepada para Naz{ir agar 

mampu mengelola harta wakaf secara berkelanjutan adalah hukum dan 

undang-undang di Indonesia yang berkaitan dengan peran, termasuk hak dan 

kewajiban Naz{ir wakaf. Penelusuran lebih jauh tentang hak dan kewajiban 

Naz{ir wakaf dalam perundang-undangan menjadi bermanfaat. Naz{ir kemudian 

diharapkan mampu mengelola harta wakaf secara baik dan terhindar dari 

penyimpangan hukum khususnya yang berlaku di Indonesia. Dampak buruk 

yang merugikan dari pengelolaan yang tidak sesuai perundang-undangan juga 

dapat diminmalisir, baik bagi harta maupun diri Naz{ir sendiri, khususnya 

dalam perwakafan tanah. Juga sosialisasi kepada masyarakat tentang 

pentingnya wakaf sebagai ibadah yang diutamakan dalan Islam. Selain untuk 

upaya mendekatkan diri kepada Allah swt. wakaf juga dapat meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi masyarakat di tengah problem sosial yang terjadi di 

masyarakat itu sendiri.  

Singkat kata, pelaksanaan hak dan kewajiban Naz{ir wakaf di Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah telah dilaksanakan sebagaimana pada 

pasal 11 dan 12 Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf Adapun 

mengenai hak-hak yang didapatkan oleh lembaga selaku Naz{ir wakaf sesuai 

yang disampaikan oleh ketua lembaga, beberapa pengurus Naz{ir tidak 

menerima imbalan berupa uang ataupun yang lainnya, beberapa pengurus 

hanya diberikan fasilitas yang ada di lembaga/yayasan. Hal tersebut sesuai 
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dengan pasal 12 yaitu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Naz{ir dapat menerima imbalan yang 

besarnya tidak melebihi 10% dari hasil bersih pengelolaan harta wakaf. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam 

kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Keberadaan keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah 

sebagai naz{ir wakaf tidak menyalahi aturan pada undang-undang wakaf, 

karena naz{ir pada organisasi tersebut memenuhi persyaratan naz{ir 

organisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf a yaitu 

pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan naz{ir 

perseorangan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) kemudian 

pada huruf b Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah telah 

memenuhi persyaratan sebagai naz{ir  karena merupakan organisasi yang 

bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan dan keagamaan Islam. 

2. Hak dan kewajiban Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah 

sebagai Naz{ir telah dilaksanakan dengan baik dan tidak bertentangan 

dengan pasal 11 dan 12 undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang 

wakaf. Yaitu melakukan administrasi harta wakaf, mengelola dan 

mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan 

peruntukannya, mengawasi, melindungi harta benda wakaf, dan 

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia serta 
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berhak mendapatkan imbalan yang besarnya tidak melebihi 10% dari hasil 

pengelolaan dan pengembangan wakaf. 

B. SARAN  

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan 

kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat saya berikan saran 

sebagai berikut: 

1. Hendaknya peranan Naz{ir atas harta wakaf dapat ditingkatkan dengan 

senantiasa melaksanakan kewajibannya dengan baik, diantaranya 

mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya, selain itu 

hak Naz{ir juga perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektifitas kinerja 

Naz{ir. Dalam hal ini, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah 

dapat mengembangkan peruntukan harta benda wakaf tidak hanya untuk 

anak-anak terlantar, tetapi berkembang kepada fakir miskin dan juga 

keluarga kurang mampu. 

2. Hendaknya pelaksanaan wakaf dapat efektif dilaksanakan di masyarakat 

karena banyak mengandung nilai positif bagi pembangunan Islam. Guna 

menanggulangi hambatan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban Naz{ir. 

Disamping dibentuk Badan Perwakilan Wakaf Indonesia juga perlu ada 

sosialisasi kepada masyarakat tentang pengetahuan wakaf bahwa wakaf 

tidak hanya dapat berupa benda bergerak akan tetapi juga benda tidak 

bergerak sehingga masyarakat dapat mewakafkan miliknya seperti dalam 

ketentuan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. 
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