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ABSTRAK 

HIDAYAT, MOH TAUFIQ 2019. Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004 Tentang Wakaf Terhadap Eksistensi Na>z}ir Perseorangan di Desa Krebet 

Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga 

Islam. Fakultas Syari’ah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M.Ag. 

Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Na>z}ir 
Perseorangan. 

  Modin di Desa Krebet yang merupakan salah satu na>z}ir perseorangan di 

Desa Krebet, bahwa ia hanya bertugas sebagai na>z}ir penerima wakaf secara 

administratif. Adapun pelaksanakan pengelolaan wakaf tidaklah menjadi 

tanggungjawabnya sebagai na>z}ir perseorangan di Desa Krebet, melainkan 

dilakukan oleh warga setempat maupun lembaga yang berdekatan dengan lokasi 

wakaf.Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan peneilitian 

tentang eksistensi dan tugas serta fungsi na>z}ir perseorangan di Desa Krebet 

Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Adapun rumusan masalahnya adalah: 

(1) Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 

terhadap status na>z}ir perseorangan di Desa Krebet, Kecamatan Jambon, 

Kabupaten Ponorogo ?. (2) Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 tahun 

2004 Tentang Wakaf terhadap tugas dan fungsi na>z}ir perseorangan di Desa 

Krebet, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo ? 

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan artinya 

mencari data lapangan secara langsung dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan 

teknis menggali data menggunakan dokumentasi, wawancara, dan observasi. 

Adapun teknis pengolahan data adalah editing, organizing, dan penemuan hasil 

serta metode analisa yang peneliti gunakan adalah deskriptif-analisis. 

 Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Syarat na>z}ir 
perseorangan di Desa Krebet sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 Tentang Wakaf, yakni: Warga Negara Indonesia, Islam, dewasa, 

amanah, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, serta mampu secara 

jasmani dan rohani. Di Desa Krebet belum ada na>z}ir perseorangan yang terdaftar 

di Badan Wakaf Indonesia, sehingga na>z}ir perseorangan di Desa Krebet tidak 

mendapatkan pembinaan dari Menteri dan BWI. Hal ini terjadi karena kurangnya 

sosialisai BWI terhadap masyarakat di pedesaan, sehingga mayoritas masyarakat 

belum mengetahui eksistensi BWI tersebut.. (2) Di Desa Krebet, 

pengadministrasian pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf sudah 

dilakukan oleh na>z}ir perseorangan, Adapun pelaporan pelaksanaan tugas ke BWI 

belum dilakukan oleh na>z}ir perseorangan. karena na>z}ir perseorangan tidak 

mendapatkan haknya, yakni sebesar maksimal 10% dari hasil bersih atas 

pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Hal ini disebabkan karena 

wakafnya masih tradisional. Kurangnya kesadaran masyarakat akan wakaf 

produktif juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi wakaf produktif dari BWI. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Syariat wakaf tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran namun 

telah dipraktikkan oleh orang-orang sebelum Islam meskipun belum 

dinamakan wakaf. Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peranan penting 

dalam pengembangan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.
1
 

Masjid al Haram di Makkah dan Masjid Al-Aqsha di Palestina merupakan 

contoh tempat-tempat ibadah yang telah ada sejak zaman Rasulullah SAW 

yang tidak dijelaskan bahwa masjid-masjid tersebut milik perseorangan, 

namun pemanfaatanya jelas sebagai sarana prasarana untuk kepentingan 

menjalankan ibadah.
2
 Diantaranya terdapat petunjuk umum mengenai syariat 

wakaf dalam firman Allah SWT Al-Baqarah : 267, 

 ...َباِت َما َكَسْبُتْم َوِمَّا َأْخَرْجَنا َلُكْم ِمَن اْْلَْرضِ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنِفُقوا ِمْن طَي  

“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...”
3
 

Dan firman Allah surat Ali Imran ayat 92, 

   َوَما تُ ْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء فَِإنَّ اللََّه ِبِه َعِليم   ۚ  َلْن تَ َناُلوا اْلِبَّ َحَّتَّٰ تُ ْنِفُقوا ِمَّا ُتُِبُّوَن 
                                                           

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

  V. 
2
 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta : Rajawali Press, 2015,  385 

3
 Al-Qur’an, 2: 267. 
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“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”.
4
 

Ulama berbeda redaksi dalam memberikan pengertian wakaf, namun 

secara umum wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya 

dijalan Allah. Imam Taqiyuddin Abi Bakr lebih menekankan tujuanya yaitu 

menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna 

kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.
5
 Berdasarkan 

rumusan tersebut dapat dipahami bahwa wakaf adalah menahan harta secara 

ikhlas dan sukarela untuk dapat menyalurkan manfaantnya guna kepentingan 

kebaikan di jalan Allah. Setelah disyariatkannya wakaf pada masa Rasulullah 

SAW yaitu pada tahun kedua Hijriyah,
6
 wakaf terus mengalami 

perkembangan yang signifikan hingga pada zaman sahabat, tabiin dan 

seterusnya, tidak terkecuali pada era modern yang kita rasakan saat ini.   

Wakaf sebagai salah satu pendukung sarana ibadah umat muslim di 

Indonesia sudah di praktikkan sejak masa awal penyiaran agama Islam sekitar 

akhir abad ke 12 M
7
, khususnya mengenai kebutuhan terhadap masjid untuk 

beribadah. Tradisi wakaf tersebut terus berkembang sehingga muncul wakaf 

lain untuk kegiatn pendidikan seperti pesantren dan madrasah. Sejarah 

perkembangan wakaf di Indonesia mengalami beberapa periodesasi yaitu 

meliputi periode tradisional, semi professional dan professional.
8
 dalam 

                                                           
4
 Al-Qur’an, 3: 92. 

5
 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 395. 

6
 Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum Dan Tata 

Kelola Wakaf Di Indonesia, Bekasi : Gramata Publishing, 2015, 80. 
7
 Ibid., 90. 

8
 Tim Penyusun, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia (Tk. Direktorat 

Pembersayaan Wakaf Departemen Agama RI, 2007),  1-4  
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periode berikutnya corak pemanfaatan wakaf terus berkembang, mencangkup 

pelayanan sosial kesehatan seperti klinik dan panti asuhan.
9
 Kuatnya wakaf 

untuk surau, masjid, pemakaman dan pesantren sangat dimengerti mengingat 

para ulama membutuhkan prasarana untuk menyebarkan dakwah dan ajaran 

Islam kepada masyarakat. Ajaran wakaf di bumi nusantara terus berkembang 

terbukti dengan banyaknya masjid-masjid bersejarah yang dibangun di atas 

tanah wakaf.
10

  

Perkembangan wakaf yang signifikan tersebut mendorong tersusunya 

administrasi wakaf secara rinci. Dan hal ini tentunya melibatkan peran na>z}ir 

yang sangat besar. Menyadari betapa pentingnya permasalahan wakaf di 

Indonesia, di bentuklah berbagai peraturan perundang-undangan mengenai 

wakaf, khususnya yang mencakup peran na>z}ir. Diantaranya Undang-undang 

No 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang menjelaskan tugas dan kewajiban 

na>z}ir, baik na>z}ir perseorangan, organisasi atau badan hukum. Kemudian pasal 

10 ayat (3) dalam undang-undang yang sama menjelaskan tentang persyaratan 

na>z}ir. Adapun tugas na>z}ir dalam pasal 11 dijelaskan bahwa na>z}ir mempunyai 

tugas sebagai berikut : 

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf 

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

dan peruntukannya 

c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia.
11

 

Kemudian Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang 

pelaksanaan UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf. 
                                                           

9
 Ibid,  89 

10
 Thalhah Hasan, “Perkembangan Kebijakan Wakaf Di Indonesia,” bwi.or.id, 2008. 

11
 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 
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Hingga saat ini, perkembangan wakaf berkembang luas dan pesat di 

seluruh Indonesia tidak terkecuali di Desa Krebet, Kecamatan Jambon, 

Kabupaten Ponorogo. Hal ini terbukti dengan meningkatnya angka Laporan 

Perkembangan Sertifikat Tanah Wakaf yang tercatat di KUA Kecamatan 

Jambon. Dalam laporan tersebut tercatat angka peningkatan wakaf di Desa 

Krebet sejak bulan Januari tahun 2016 sebanyak 18 bidang tanah dengan total 

luas 7.164,91 meter persegi. Kemudian pada bulan Maret tahun 2018 tercatat 

sebanyak 19 bidang tanah dengan total luas 7.436,91 meter persegi. Pada 

bulan Agustus tahun 2018 tercatat sebanyak 21 bidang tanah dengan total luas 

7.790,35 meter persegi. Pada bulan Desember tahun 2018 tercatat sebanyak 22 

bidang tanah dengan total luas 7.980,35 meter persegi. 

Pemaparan data di atas menunjukan bahwa masyarakat Desa Krebet, 

Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo memiliki kesadaran yang tinggi 

dalam berwakaf. Sehingga, peran na>z}ir pun sangat besar sebagai penerima dan 

pemberdaya objek wakaf sesuai tugas dan kewajibannya. Undang-undang 

telah menjelaskan secara rinci mengenai ketentuan na>z}ir sedemikian rupa, 

namun dalam implementasinya di msayarakat, peran na>z}ir ini masih banyak 

diwarnai adat kebiasaan seperti halnya yang terjadi di Desa Krebet Kecamatan 

Jambon, Kabupaten Ponorogo, dimana na>z}ir perseorangan hanya bertugas 

serah terima wakaf saja dan tidak ikut melaksanakan pengelolaan wakaf. 

Berdasarkan keterangan Modin di Desa Krebet yang merupakan salah satu 

na>z}ir perseorangan di Desa Krebet, bahwa ia hanya bertugas sebagai na>z}ir 

penerima wakaf secara administratif. Adapun pelaksanakan pengelolaan 

wakaf tidaklah menjadi tanggungjawabnya sebagai na>z}ir perseorangan di Desa 
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Krebet, melainkan dilakukan oleh warga setempat maupun lembaga yang 

berdekatan dengan lokasi wakaf.
12

 

Maka, berdasarkan hal tersebut diatas peneliti tertarik untuk meneliti 

dan mengkaji permasalahan ini dengan rumusan judul Tinjauan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Eksistensi 

Na>z}ir Perseorangan Di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang 

Wakaf terhadap status na>z}ir perseorangan di Desa Krebet, Kecamatan 

Jambon, Kabupaten Ponorogo ? 

2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang 

Wakaf terhadap tugas dan fungsi na>z}ir perseorangan di Desa Krebet, 

Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk menggali Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 

terhadap status na>z}ir perseorangan di Dusun Gupak Warak, Desa Krebet, 

Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. 

                                                           
12

Suroto, Hasil Wawancara, Tanggal 24 November 2018.  
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2. Untuk menggali Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 

terhadap tugas dan fungsi na>z}ir perseorangan di Dusun Gupak Warak, 

Desa Krebet, Kec. Jambon, Kab. Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Untuk menambah khasanah keilmuan di bidang perwakafan terutama 

mengenai status na>z}ir perseorangan sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 

b. Untuk menambah khasanah keilmuan di bidang perwakafan terutama 

mengenai tugas dan fungsi na>z}ir perseorangan sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 

2. Secara Praktis 

a. Agar na>z}ir lebih memahami status hukumnya sebagai na>z}ir dan dapat 

meningkatkan kapasitasnya atau statusnya sebagai na>z}ir sesuai dengan 

ketentuan dan syarat na>z}ir dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004 Tentang Wakaf. 

b. Agar na>z}ir memahami dan memenuhi tugas dan fungsinya sebagai 

na>z}ir perseorangan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sehingga dapat ditemukan 

kesesuaian teori dan praktek di lapangan.  
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E. Telaah Pustaka 

Kajian pustaka adalah diskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian 

yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, sehingga 

terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan 

pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Dalam 

hal ini ditemukan beberapa penelitian ilmiah yang berkaitan dengan na>z}ir 

wakaf, namun tidak terdapat penulisan yang membahas tentang status, tugas 

serta fungsi na>z}ir perseorangan. Peneliti hanya menemukan kajian-kajian yang 

terfokus pada peran na>z}ir dalam tata kelola wakaf. Adapun beberapa 

penelitian yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut: 

Tesis yang ditulis oleh Ahmadsubhan dengan judul Eksistensi Na>z}ir 

Dalam Tata Kelola Wakaf Perspektif Undang-Undang No 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf (Studi Kasus Wakaf di Yayasan Darul Muttaqien Desa 

Dolopo kec Dolopo Madiun) Program Studi Ahwal Syakhsiyah, Program 

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018. Tesis  ini 

mengkaji tentang bagaimana pemahaman na>z}ir di yayasan Darul Muttaqien 

Dolopo Madiun terhadap konsep tata kelola dalam hukum wakaf dan 

bagaimana tata kelola perwakafan yang diterapkan na>z}ir di Yayasan Darul 

Muttaqien Dolopo Madiun prespektif Undang-Undang No 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf. Hasilnya pemahaman na>z}ir Di Yayasan Darul Muttaqien 

terhadap konsep tata kelola wakaf na>z}ir sudah sesuai dengan Undang-Undang 

No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pertama bahwa na>z}ir memiliki tugas dan 

wewenang mengelola wakaf sebagaimana ketentuan undang-undang, yakni 
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wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan 

melindungi harta benda wakaf serta melaporkan kepada Menteri Agama. 

Kedua bahwa na>z}ir juga memiliki hak yaitu memanfaatkan hasil pengelolaan 

wakaf tidak lebih dari 10%. Kemudian mengenai pelaksanaan konsep tata 

kelola wakaf di Yayasan Darul Muttaqien yang diterapkan oleh na>z}ir selama 

ini masih menggunakan sistem pengelolaan secara tradisional meskipun na>z}ir 

telah mengetahui dan memahami konsep tata kelola wakaf sebagaimana yang 

diharapkan Undang-Undang No.41 Tahun 2004. Hal tersebut terjadi sebab 

kapasitas nazdzir masih kalah dengan anggapan masyarakat umum yang 

sangat kuat dengan modal tradisionalnya.
13

  

Skripsi yang ditulis oleh Fatahillah Nur Kholid Umar dengan judul 

Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang 

Wakaf Terhadap Perubahan Peruntukan dan Na>z}ir Wakaf (Studi Kasus 

di Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur), 

Jurusan Ahwal Syakhsiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017. Skripsi ini mengkaji tentang apa 

yang melatarbelakangi perubahan peruntukan tanah wakaf asset masjid 

menjadi sarana pendidikan dan na>z}ir wakaf di Desa Pleset, Kec. Pangkur, 

Kab. Ngawi Jawa Timur dan bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum 

positif terhadap perubahan peruntukan dan na>z}ir wakaf di Desa Pleset Kec. 

Pangkur, Kab. Ngawi, Jawa Timur. Hasilnya hal yang melatarbelakangi 

perubahan peruntukkan tanah wakaf asset masjid menjadi SMK dan SMP 

                                                           
13

 Ahmadsubhan, “Eksistensi Na>z}ir Dalam Tata Kelola Wakaf Perspektif Undang-

Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Wakaf di Yayasan Darul 

Muttaqien Desa Dolopo kec Dolopo Madiun)”, (Tesis IAIN Ponorogo, 2018), 67. 
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berbasis Islam adalah masyarakat tidak membutuhkan dibangun masjid, 

karena di dekat lokasi tersebut sudah berdiri masjid. Masyarakat sangat 

membutuhkan pendidikan formal yaitu berupa SMK, karena di wilayah 

Kecamatan Pangkur belum ada sekolah tingkat SMA, serta masyarakat 

menganggap bahwa dengan berdirinya SMK kedepannya akan lebih 

bermanfaat daripada masjid. Sedangkan perubahan na>z}irnya disebabkan na>z}ir 

lama telah meninggal dan diganti dengan na>z}ir Yayasan Pendidikan Nurul 

Islam Ngawi. Adapun menurut hukum Islam perubahan peruntukkan dan na>z}ir 

wakaf dapat dibenarkan karena mendatangkan maslahat yang lebih besar. 

Maslahat tersebut berupa meningkatkan pendidikan generasi muda, 

mencerdaskan pola pikir generasi muda, serta menghemat biaya pendidikan 

masyarakat. menurut hukum positif yaitu Undang-Undang No.41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf, perubahan peruntukkan tanah wakaf asset masjid menjadi 

SMK dan SMP berbasis Islam belum bisa dilaksanakan karena tidak sesuai 

dengan pasal 41 yang mengharuskan ada tanah pengganti. Adapun mengenai 

perubahan na>z}irnya dapat dibenarkan karena sudah sesuai prosedur dari Badan 

Wakaf Indonesia (BWI).
14

 

Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol.1, No.1 yang ditulis oleh Abdurrahman 

Kasdi dengan judul Peran Na>z}ir Dalam Pengembangan Wakaf, Program 

Studi Zakat dan Wakafm, Jurusan  Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN 

Kudus, 2014.  Jurnal ini mengkaji tentang peran na>z}ir dalam pengembangan 

wakaf berdasarkan problematika stagnasi perkembangan wakaf yang 

                                                           
14 Fatahillah Nur Kholid Umar, “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No.41  

Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Perubahan Peruntukan dan Na>z}ir Wakaf (Studi 

Kasus di Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur)”, (Skripsi, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017). 
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disebabkan oleh dua hal yaitu asset wakaf yang tidak di produktifkan dan 

kapasitas na>z}ir yang tidak profesional. Hasilnya eksistensi wakaf dan 

pemberdayaanya sangat tergantung pada na>z}ir. Na>z}ir berkewajiban 

mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta 

wakaf. Na>z}ir terdiri dari na>z}ir perorangan, organisasi atau badan hukum. 

Pengelolaan wakaf lebih potensial diterapkan oleh na>z}ir lembaga, baik 

organisasi maupun badan hukum, dibandingkan dengan na>z}ir perorangan yang 

berbasis manajemen tradisional. Selain itu berdasarkan jumlah pengurus dan 

staf, na>z}ir oerganisasi dan badan hukum jumlahnya lebih besar dari pada na>z}ir 

perseorangan. Secara umum, pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina 

secara optimal, apabila na>z}irnya amanah dan profesional. Karena dua hal ini 

akan menentukan apakah lembaga tersebut pada akhirnya bisa dipercaya atau 

tidak.
15

 

Skripsi yang ditulis oleh Samsudin dengan judul Peranan Na>z}ir 

Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf pada Yayasan 

Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggangan Kecamatan 

Pinang Kota Tangerang, Program Studi Ahwal Syakhsiyah, Fakultas Syariah 

dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011. 

Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana pengelolaan dan pengembangan tanah 

wakaf menurut hukum Islam dan Hukum Positif dan bagaimana peranan na>z}ir 

dalam hal pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf pada Yayasan 

Pendidikan Islam At-Taqwa. Hasilnya pengelolaan dan pengembangan tanah 

wakaf dalam Hukum Islam tidak ditentukan secara spesifik dalam berbagai 

                                                           
15

 Abdurrahman Kasdi, Peran Na>z}ir Dalam Pengembangan Wakaf, Jurnal Zakat dan 

Wakaf, Vol.1, No.1, STAIN Kudus (2014). 
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kitab fiqih klasik. Secara umum wakaf sah selama memenuhi syarat dan 

rukun. Administrasi berdasarkan analogi anjuran pencatatan transaksi 

muamalah sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Selanjutnya 

berdasarkan maslahah mursalah para ulama dan cendekiawan muslim banyak 

mengemukakan  bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf sebaiknya 

diupayakan ke arah produktif. Dalam konteks Hukum Positif pengelolaan dan 

pengembangan wakaf termaktub jelas dalam Undang-Undang No.41 Tahun 

2004  Tentang Wakaf, termasuk anjuran mengarahkan menuju wakaf 

produktif Adapun upaya yang telah dilakukan para na>z}ir dalam rangka 

pengelolaan Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa  terdiri dari: (1) 

pengadministrasian tanah wakaf, (2) merumuskan visi misi yayasan serta 

menyusun tugas pokok dan fungsi para pelaksana/pegawai yayasan, (3) 

mengangkat para pelaksana/pegawai yang berkompeten di bidangnya, (4) 

melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja para pelaksana. 

Sedangkan dalam rangka pengembangan yayasan, upaya yang telah dilakukan 

adalah : (1) pembangunan  sarana dan prasarana yang berkelanjutan, (2) 

meningkatkan profesionalitas dan keahlian para pengurus dan pelaksana, (3) 

memperluas kegiatan yayasan.
16

 

Skripsi yang ditulis oleh Turismanto Hadinata dengan judul  Kinerja 

Na>z}ir Dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf di KUA Kecamatan 

Kampar Timur Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam, 

Jurusan Ahwal Syakhsiyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas 

                                                           
16

 Samsudin, “Peranan Na>z}ir Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf pada 

Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggangan Kecamatan Pinang 

Kota Tangerang”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011). 
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Islam Negeri Sultan Syarif  Kasim, Riau, 2010. Skripsi ini mengkaji tentang 

bagaimana kinerja na>z}ir dalam pengelolaan benda wakaf di KUA Kecamatan 

Kampar Timur dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kinerja na>z}ir 

dalam pengelolaan benda wakaf di KUA Kecamatan Kampar. Hasilnya 

kinerja na>z}ir di KUA Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar belumlah 

optimal dilakukan, hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia yang dimiliki 

oleh na>z}ir jauh dari yang diharapkan mengingat berapa pentingnya posisi 

na>z}ir sebagai penanggung jawab dalam perwakafan. Adapun pengelolaan 

wakaf yang dilakukan oleh na>z}ir di KUA Kecamatan Kampar Timur 

Kabupaten Kampar sebahagian kecil ada yang menyalahi ketentuan Hukum 

Islam, seperti seorang na>z}ir tidak menjalankan tugasmya dengan baik setelah 

menerima harta wakaf, dengan kata lain tidak melaksanakan sebagaimana 

yang ditetapkan, bahkan dapat digolongkan telah melanggar Hukum Islam.
17

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), 

penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara 

ilmiah, kemudian disertai analisa dan pengujian kembali pada semua data 

atau informasin yang dikumpulkan. Berdasarkan jenis data yang akan 

peneliti gunakan, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif Hal itu 

juga diklasifikasikan menjadi penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian 

yang diajukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, 

                                                           
17

 Turismanto Hadinata, “Kinerja Na>z}ir Dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf di KUA 

Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam”, 

(Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau, 2010). 
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peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayan, persepsi, pemikiran orang 

secara individual maupun kelompok.
18

 

 Adapun pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan 

empirik. Karena peneliti melihat dan mengetahui secara langsung 

kenyataan yang ada dimasyakat Desa Krebet, Kecamatan Jambon, 

Kabupaten Ponorogo. 

Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan untuk memahami 

tentang status, tugas serta fungsi na>z}ir perseorangan di Desa Krebet, 

Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. 

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti merupakan instrumen yang paling penting 

dalam penelitian kualitatif.
19

 Ciri khas penelitian tidak dapat dipisahkan 

dari pengamatan berperan serta, namun peranan penelitian yang 

menentukan keseluruhan skenarionya. Untuk itu dalam penelitian ini 

bertindak sebagai instrumen kunci, partisipasi penuh sekaligus 

pengumpulan data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang. 

Instrumen yang ini disini adalah dokumen-dokumen yang dapat 

digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian, namun berfungsi 

sebagai instrumen pendukung. Oleh karena itu kehadiran peneliti di 

lapangan sebagai tolak ukur  keberhasilan untuk memahami fenomena 

yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung, aktif dengan 

informan dan sumber lain mutlak sangat diperlukan 

                                                           
18

 Nana Syaodih Sukamdinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2009), 60. 
19

 Lexy J. Moleong, Metodologi  penelitian Kualitatif  (Bandung: PT. Remaja Rosda 

Karya, 2001), 13. 
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3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah lokasi yang digunakan penulis untuk 

melakukan penelitian. Lokasi yang diambil penulis adalah di Desa Krebet, 

Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Kenapa peneliti mengambil 

lokasi disitu, karena ada beberapa alasan yang pertama, mayoritas 

penduduk Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo 

beragama Islam dan memiliki asset wakaf yang banyak. Kedua, fenomena 

modin selaku na>z}ir perseorangan atas semua asset wakaf di Desa Krebet 

Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo sehingga perlu meluruskan 

pemahaman tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih jika dikaitkan 

dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 

4. Data dan Sumber Data 

Setiap penelitian memerlukan data, karena data merupakan sumber 

informan yang memberikan gamabaran utama tentang ada tidaknya 

masalah yang akan diteliti.
20

 Dalam penelitian ini, data yang ingin dicari 

berupa status, tugas dean fungsi na>z}ir perseorangan di Desa Krebet 

Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo yang ditinjau dari Undang-

undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dari data tersebut 

kemudian diinterprestasi guna untuk memperoleh makna dibalik fenomena 

yang terjadi di masyarakat. 

Adapun sumber data disini ada satu, yaitu  data primer (primary 

data)  

                                                           
20

 Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. 

Pustaka Setia, 2009), 117. 
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a. Data Primer (primary data) merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media 

perantara).
21

 Yaitu pandangan modin desa selaku na>z}ir perseorangan di 

Desa Krebet terhadap status, tugas dan fungsi na>z}ir perseorangan. 

Pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik wawancara (interview). 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah cara memperoleh data dalam kegiatan 

penelitian, yaitu menentukan cara mendapatkan data mengenai variabel-

variabel.
22

 

Maka dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik 

pengumpulan data untuk mendukung dalam pengumpulan data dari 

lapangan, yang meliputi: 

a. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah dialog yang dilakukan pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara dilaksanakan 

untuk menggali informasi dan data secara mendalam mengenai status 

na>z}ir perseorangan, tugas serta fungsinya.  

Untuk mendapatkan data yang akurat dan mendalam, peneliti 

akan mewawancarai beberapa narasumber yang berhubungan erat 

dengan penelitian ini. Diantaranya, Bapak Suroto yang berprofesi 

sebagai Modin Desa Krebet, Ribut Susanto, seorang tokoh masyarakat 

Desa Krebet dan Bapak Tumirin yang menjabat sebagai Ketua RT. 

Ketiganya merupakan na>z}ir perseorangan. Bapak Daroini yang 
                                                           

21
 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam 

Penelitian (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), 44. 
22

 Ibid., 149. 
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berprofesi sebagai pegawai KUA Kecamatan Jambon, serta Bapak 

Mulyono sebagai tokoh agama Desa Krebet, Kecamatan Jambon. 

b. Observasi (Observation) 

Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek 

(orang), obyek (benda), atau kegiatan yang sistematis tanpa adanya 

pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. 

Disini peneliti mengamati bagaimana status, tugas dan fungsi na>z}ir 

perseorangan di Desa Krebet Kecamata Jambon Kabupaten Ponorogo. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, artinya barang-barang 

tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti mengkaji 

sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan wakaf seperti: buku-

buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan 

sebagainya.
23

 

6. Analisis Data 

Rancangan analisis data adalah berbagai alat analisis data agar 

rumusan masalah penelitian dapat terpecahkan, hipotesis penelitian dapat 

dibuktikan atau diujikan, dan akhirnya tujuan penelitian dapat tercapai. 

Seperti halnya teknik dalam menentukan sampel dan teknik pengumpulan 

data, maka teknik atau alat analisis data penelitian harus dipersiapkan atau 

direncanakan secara saksama pula.
24

 Menurut N.K. Malthora, (2006), 

tahap analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum mulai sejak 

                                                           
23

 Ibid., 151-153. 
24

 Ibid., 197. 
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reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan 

kesimpulan atau rifikasi (conclusion drawing verfikation).
25

 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Menurut Miles dan Huberman, reduksi data diartikan sebagai 

pemilihan, pemutusan perhatian penyerdahanaan, pengabstrakan, dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan.
26

 Berkaitan 

dengan tema penelitian ini, setelah data-data terkumpul maka data 

yang berkaitan dengan masalah status, tugas dan fungsi na>z}ir 

perseorangan di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo 

diambil yang penting dan fokus pada pokok permasalahan. 

b. Penyajian Data (data display) 

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa penyajian data 

adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan.Penyajian yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif pada masa lalu adalah teks naratif.
27

 

c.  Kesimpulan (conclusion drawing verfikation) 

Penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian kegiatan 

dari kofigurasi utuh. Kesimpulan diverifikasi selama kegiatan 

berlangsung. Verifikasi mungkin sesingkat pemikiran kembali yang 

melintasi dalam pikiran penganalisis selama ia menulis suatu tinjauan 

ulang pada catatan lapangan.
28

 

                                                           
25

 Ibid., 199. 
26

 Ibid., 199.  
27

 Ibid., 200. 
28

 Ibid, 210. 
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7. Pengecekan Keabsahan Data 

Uji kredibilitas data untuk pengajuan atau kepercayaan keabsahan 

data hasil penelitian kualitatif dilakukan untuk mempertegas teknik yang 

digunakan dalam penelitian. Diantara teknik yang dilakukan dengan 

pengamatan yang tekun, yaitu ketekunan pengamatan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam 

situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari 

dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan 

kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka 

ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.
29

 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan keabsahan 

data dengan pengecekan dengan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu 

yang sedang dicari, yaitu mengecek apakah sudah sesuai dengan hasil 

wawancara di masyarakat. Peneliti juga melakukan wawancara dengan 

orang yang berbeda agar data yang diperoleh benar-benar valid. 

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Tahap Pra Lapangan 

Tahap pra lapangan meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, penelusuran awal, 

dan menilai keadaan lapangan penelitian, memilih, dan memanfaatkan 

                                                           
29

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009), 329. 
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informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan yang menyangkut 

persoalan etika penelitian. 

b. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Tahap pekerjaan lapangan ini meliputi: memahami latar 

penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta 

sambil mengumpulkan data. 

c. Tahap Analisis Data 

Dalam tahap ini, penulis melakukan analisis terhadap data-data 

yang telah dikumpulkan. Peneliti menggunakan teknik analisis data, 

yaitu mereduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. 

d. Tahap Penulisan Hasil Laporan 

Pada tahap ini, penulis menuangkan hasil penelitian yang 

sistematis sehingga dapat dipahami dan diikuti alurnya oleh pembaca. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah peneliti dalam pembahasan dan penyusunan 

skripsi ini, maka peneliti akan membagi penulisan menjadi beberapa bab. 

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

keterkaitan yang erat. Maka penulis menyusun sistematika pembahasan skripsi 

sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

Dalam pendahuluan akan diuraikan secara umum dan 

menyeluruh mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah 

Pustaka, Metode Penelitian, Dan Sistematika Pembahasan. 
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BAB II : Tinjauan Teoritis Tentang Na>z}ir Perseorangan  

Bab ini berisi kerangka teori mengenai tinjauan umum 

tentang na>z}ir perseorangan menurut Undang-undang 

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, meliputi 

pengertian na>z}ir perseorangan, syarat dan rukun na>z}ir 

perseorangan, tugas dan fungsi na>z}ir perseorangan yang 

sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf. 

BAB III : Pemaparan Data Dan Hasil Penelitian 

Bab ini merupakan laporan hasil penelitian. Bab ini 

membahas tentang gambaran umum obyek penelitian, 

yang menerangkan gambaran umum tentang na>z}ir 

perseorangan di  Dusun Gupak Warak, Desa Krebet, 

Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo sebagai obyek 

penelitian, serta tugas dan fungsi na>z}ir perseorangan 

tersebut. 

BAB IV : Analisa Dari Hasil Penelitian 

Bab ini membahas analisa terhadap status na>z}ir 

perseorangan di  Dusun Gupak Warak, Desa Krebet, 

Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo yang ditinjau 

dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang 

Wakaf, dan tugas serta fungsi na>z}ir perseorangan di Dusun 

Gupak Warak, Desa Krebet, Kecamatan Jambon, 
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Kabupaten Ponorogo yang ditinjau dari Undang-undang 

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 

BAB V :  Penutup 

Bab ini merupakan bagian yang paling akhir dari 

pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dari seluruh 

pembahasan dan saran-saran.   

 



22 

 

 

BAB II 

KONSEP NA>Z}IR PERSEORANGAN MENURUT UNDANG- UNDANG 

NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF 

 

A. Konsep Umum Tentang Wakaf  

1. Sejarah Perkembangan Wakaf di Indonesia  

Perkembangan wakaf di Indonesia dapat dikatakan sejalan dengan 

perkembangan penyebaran Islam. Pada masa-masa awal penyiaran Islam, 

dimana kebutuhan masjid sebagai sentral aktivitas ibadah dan dakwah 

cukup menyita perhatian masyarakat, sehingga pemberian tanah wakaf 

untuk mendirikan masjid menjadi tradisi yang lazim dan meluas di 

komunitas-komunitas Islam di Nusantara. Seiring perkembangan sosial 

masyarakat Islam, praktik perwakafan juga mengalami kemajuan 

signifikan, ditandai dengan munculnya wakaf dalam bidang pendidikan 

seperti pendirian pesantren dan madrasah. Perkembangan selanjutnya 

menunjukkan praktik wakaf yang lebih variatif, yakni mencakup 

pelayanan sosial kesehatan seperti pembangunan klinik dan panti asuhan.
1
 

Perkembangan praktik perwakafan yang sedemikian rupa tidak 

luput dari perhatian pemerintah. Sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, 

masalah perwakafan telah diatur dalam Surat Edaran Sekretaris 

Gubernemen pertama tanggal 31 Januari 1905, No. 435 yang termuat 

dalam Bijblad 1905 No. 6196; Surat Edaran Sekretaris Gubernemen 

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

Kelola Wakaf Di Indonesia, 89. 
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tanggal 4 Juni 1931, No. 1361/A yang termuat dalam Bijblad 1931 No. 

125/3; Edaran Gubernemen tanggal 24 Desember 1934, No. 3088/A yang 

termuat dalam Bijblad 1934 No. 13390; Surat Edaran Sekretaris 

Gubernemen tanggal 27 Mei 1935, No. 1273/A yang termuat dalam 

Bijblad 1935 No. 13480.  

Peraturan-peraturan tersebut sampai pada era kemerdekaan masih 

tetap diberlakukan dikarenakan belum ada peraturan wakaf yang baru. 

Pemerintah Indonesia juga tetap mengakui hukum agama mengenai wakaf. 

Departemen Agama merupakan lembaga yang berwenang mengurus 

perwakafan saat itu. Dasar hukum, kompetensi dan tugasnya tercantum 

dalam PP No. 33 Tahun 1949 jo. PP No. 8 Tahun 1980 serta berdasarkan 

Peraturan Menteri Agama No, 9 dan No. 10 Tahun 1952 yang menjelaskan 

bahwa perwakafan tanah menjadi wewenang Menteri Agama yang dalam 

pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama.
2
 

Seiring berjalan waktu, dengan adanya Surat Keputusan Bersama 

antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria tertanggal 5 Maret 1959 

No.Pem.19/22/23/7; SK/62/Ka/59 P, maka pengesahan perwakafan tanah 

milik yang semula menjadi wewenang bupati dialihkan kepada Kepala 

Pengawas Agraria. Meskipun telah diatur sedemikian rupa, ternyata 

peraturan-peraturan yang ada tersebut kurang memadai, sehingga cukup 

banyak tanah wakaf yang terbengkalai, bahkan hilang. Oleh karena itu, 

dalam rangka pembaruan hukum agraria di  Indonesia dibentuklah 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok 
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 Ibid.,, 97. 
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Agraria. Pasal 49 ayat (3) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa 

untuk melindungi berlangsungnya tanah perwakafan di Indonesia, 

pemerintah akan memberikan pengaturan melalui Peraturan Pemerintah 

tentang Perkawafan Tanah Milik.
3
 

Namun ternyata peraturan tersebut baru dikeluarkan pada tanggal 

17 Mei 1977, yakni Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 yang dimuat 

dalam Lembaran Negara RI Nomor 38, 1977. Sebelum peraturan ini 

dikeluarkan, pengurusan dan pengelolaam tanah wakaf kurang 

terkendalikan dan teratur, bahkan sering terjadi penyalahgunaan wakaf. PP 

No. 28 Tahun 1977 dikeluarkan oleh pemerintah melalui Peraturan 

Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perwakafan Tanah Milik.  

Pada tanggal 10 Juni 1991 dikeluarkan Instruksi Presiden Republik 

Indonesia kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi 

Hukum Islam (KHI). KHI terdiri dari tiga buku, termasuk didalamnya 

Buku III tentang Hukum Perwakafan yang mengatur substansi maupun 

teknis perwakafan. Pada saat yang hampir bersamaan, Departemen Agama 

melalui Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf juga mengeluarkan Petunjuk 

Pelaksanaan (JUKLAK) Penyertifikatan Tanah Wakaf.
4
 Banyaknya 

peraturan-peraturan yang telah terbentuk mengenai perwakafan 

menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pentingnya wakaf untuk 

dilestarikan dan dikembangkan demi kesejahteraan umum, baik secara 

substansi maupun administrasi. Meskipun tidak dapat dipungkiri masih 

terdapat banyak kekurangan. 

                                                           
3
 Ibid.,, 98. 

4
 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia ( Jakarta : Rajawali Press, 2015), 392. 
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Perkembangan selanjutnya terlihat dengan dikeluarkannya 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dua tahun 

kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 

Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Ketentuan 

baru yang tercantum dalam UU Wakaf ini adalah dibentuknya lembaga 

Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang merupakan lembaga independen guna 

memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Dengan 

dibentuknya undang-undang dan peraturan pemerintah ini, persoalan 

wakaf dan segala administrasinya telah memiliki payung hukum yang kuat 

dan mapan. Peraturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum 

bagi masyarakat dan membentuk administrasi yang rapi dan transparan. 

2. Pengertian Wakaf 

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, dari akar kata wa-qa-fa yang 

berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau berdiri. Kata  يَقِف   –َوقَف– 

 semakna dengan kata habasa-yahisu-tahbisan (waqafa yaqifu waqfan) َوْقفا  

yang maknanya tehalang untuk menggunakan. Kata waqaf berarti 

menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindahmilikkan.
5
 

Menurut pengertian istilah, ulama berbeda redaksi dalam memberi 

rumusan. Wakaf adalah menahan harta dan memberikan atau 

menyedekahkan manfaatnya di jalan Allah. Dalam Mausu’ah Fiqh ’Umar 

Ibn al-Khaththa>b disebutkan, wakaf adalah menahan asal harta dan 

menjalankan hasil (buah) nya. Imam Taqiyuddin Abi Bakr lebih 

menekankan tujuanya, yaitu menahan atau menghentikan harta yang dapat 
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diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri 

kepada Allah. Al-Kadhimy al-Qazwiny. mendefinisikan hakikat wakaf 

adalah menahan suatu benda dan menjalankan manfaatnya, dengan 

menggunakan kata “aku mewakafkan” atau “aku menahan” atau kata 

sepadannya.
6
  

Secara harfiah wakaf bermakna “pembatasan” atau “larangan”. 

Sehingga kata waqf (jama’: auqaf) digunakan dalam Islam untuk maksut 

“Pemilikan dan pemeliharaan” harta benda tertentu untuk kemanfaatan 

social tertentu yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan 

harta wakaf tersebut diluar tujuan khusus yang telah ditetapkan.
7
  

Pengertian yang lebih mendalam menjelaskan bahwa wakaf adalah 

menahan harta baik secara pribadi maupun sementara, dari segala bentuk 

tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan harta wakaf atau yang 

lainnya, untuk tujuan pemanfaatan hasil secara berulang-ulang bagi 

kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan tujuan yang disyariatkan 

oleh wakif dan dalam batasan hukum syariat.
8
 Mewakafkan harta di jalan 

Allah bermakna bahwa harta tersebut adalah milik Allah dan harus 

digunakan untuk kepentingan umat, sehingga harta wakaf tidak boleh di 

salahgunakan untuk kepentingan selain yang telah disyariatkan dan 

diamanatkan oleh wakif. 

Departemen Agama memberikan definisi bahwa wakaf adalah 

menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan 

                                                           
6
 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 395. 

7
 Farid Wadjdy Dan Mursyid, Wakaf Dan Kesejahteraan Umat (Yogyakarta, Pustaka 

Pelajar, 2007),  30 
8
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untuk penggunaan yang mubah (tidak dilarang oleh syara’) serta 

dimaksutkan untuk mendapatkan keadilan dari Allah.
9
 Abu Bakr Jabir Al-

Jazayri mengartikan wakaf sebagai penahanan harta sehingga harta 

tersebut tidak bias diwarisi, atau dijual, atau dihibahkan, dan 

mendermakan hasilnya kepad penerima wakaf.
10

 

Adapun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 

menjelaskan pengertian wakaf dalam Pasal 1. Di dalamnya dirdefinisikan: 

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau 

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya 

guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”
11

  

Pada definisi menurut Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 ada 

tambahan wakaf untuk jangka waktu tertentu. Ketentuan pembatasan 

waktu ini sesungguhnya tidak lazim, tetapi tampaknya akomodasi batasan 

waktu tertentu ini, untuk menampung manakala ada wakif yang wakaf 

melalui uang atau barang bergerak lainya, juga dapat diwadahi. Memang 

dalam hal ini ada “kelemahan”, karena secara kepemilikan begitu barang 

sudah diikrarkan sebagai wakaf, maka kepemilikan atas uang tersebut 

telah berpindah kepada milik Allah, atau milik publik.
12

 

                                                           
9
 Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan 

Haji,Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia, 1.   
10

Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, Ensiklopedi Muslim, Alih bahasa Fadli Bahri (Jakarta, PT 

Darul Falah, 2004),  565.  
11

 Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, (Jakarta: t.p., 2007), Pasal 1. 
12
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Selanjutnya Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf menyebutkan unsur-unsur yang wajib dipenuhi dalam 

pelaksanaan wakaf, yakni: a.Wakif; b. Na>z}ir; c. Harta benda wakaf; d. 

Ikrar wakaf; e. Peruntukan harta benda wakaf; f. Jangka waktu wakaf. 

3. Konsep Umum Tentang Na>z}ir 

Dalam literatur fiqh, apalagi fiqh klasik, sulit ditemukan rujukan 

akan adanya suatu ketegasan bahwa keberadaan pengelolaan harta benda 

wakaf atau na>z}ir harus disertakan di dalam berwakaf. Penyertaan tidak 

sampai kepada kategori syarat dan rukun yang harus dipenuhi di dalam 

pengucapan ikrar wakaf.
13

 Artinya apabila wakif tidak menyebutkan  

na>z}ir secara jelas dihadapan pencatat akta ikrar wakaf itu tidak 

berdampak  yuridis. Jadi wakafnya seseorang ini masih bisa 

dikategorikan wakaf yang sah menurut fiqh.  

Praktik pengelolaan harta wakaf tanpa mengikutsertakan na>z}ir sulit 

untuk menjamin bahwa harta benda wakaf dapat berkembang, 

berdayaguna, berhasil guna sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh 

instrument wakaf.
14

 Bahkan bisa dikatakan hal terburuk dalam harta 

benda wakaf adalah tidak adanya na>z}ir yang akan menjadikan harta 

wakaf tersebut tidak bermanfaat dan tidak terurus bahkan bisa menjadi 

musnah harta benda wakaf tersebut. Begitu sangat pentingnya peran 

na>z}ir, maka tidak ada salahnya disetiap perwakafan harus disertai na>z}ir. 

Dengan demikian, tujuan yang begitu suci dan mulia serta amat 

                                                           
13

Farid Wadjdy Dan Mursyid, Wakaf Dan Kesejahteraan Umat, 162. 
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bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan 

material maupun spiritual berdasarkan pancasila sulit dapat tercapai. 

Hal serupa juga dijelaskan oleh Ulya Kencana bahwa jika ingin 

melestarikan manfaat dari benda wakaf, kehadiran na>z}ir sangat 

diperlukan. Kedudukan na>z}ir dalam wakaf sangat penting, karena 

berfungsi atau tidaknya suatu benda wakaf tergantung pada na>z}ir. Na>z}ir 

tidak mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan 

kepadanya, namun secara umum ulama sepakat bahwa kekuasaan na>z}ir 

wakaf hanya sebatas pengelolaannya saja.
15

 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa adanya wakaf harus 

disertai dengan adanya pengelola harta yang diwakafkan. Sehingga 

pengelola harta wakaf bergeser kedudukanya dari yang semula dalam 

sistem fiqh dikategorikan tidak harus ada, menjadi sesuatu yang harus 

ada.
16

 Mengetahui sebegitu pentingnya peran na>z}ir, maka politik hukum 

Agraria Nasional mengangkat status dan kedudukan na>z}ir sama dengan 

status dan keberadaan saksi. Dengan demikian maka dalam Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, na>z}ir merupakan salah 

satu unsur wakaf yang wajib dipenuhi.
17

  

Secara bahasa na>z}ir berasal dari kata naz}ara yang berarti bashar 

(melihat), dan tadabbara (merenung).
18

 Kata al-naz}r juga dapat diartikan 

dengan al-hafiz} (penjaga), al-musyrif (manajer), al-qayyim (direktur), al-
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 Ulya Kencana, Hukum Wakaf Indonesia, ( Malang, Setara Press, 2017), 98. 
16

 Farid Wadjdy Dan Mursyid, Wakaf Dan Kesejahteraan Umat, 163. 
17

 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 
18

Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 

1532 



30 

 

 

mutawalli> (administrator), atau al-mudi>r (direktur). Dalam literatur lain 

juga disebutkan bahwa na>z}ir berarti penanggungjawab, orang yang 

mengelola dan mengatur properti.  

Adapun Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf mendefinisikan: “Na>z}ir adalah pihak yang menerima 

harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai 

dengan peruntukannya.”
19

 Siska Lis Sulistiani menjelaskan bahwa na>z}ir 

wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk 

memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan 

wakaf tersebut.
20

 

Definisi ini tampaknya disimpulkan dari beberapa definisi yang 

dikemukakan oleh para ulama yang pada intinya menyebutkan bahwa 

na>z}ir adalah seseorang atau pihak yang bertanggung jawab penuh 

terhadap harta wakaf, mulai dari memelihara keutuhan harta tersebut 

sampai menyalurkan manfaat harta wakaf kepada masyarakat 

sebagaimana yang diinginkan oleh wakif.
21

 

Wahiduddin Adams, Ketua Divisi Kelembagaan BWI, menyatakan 

pendapatnya bahwa persyaratan na>z}ir secara fikih ini merupakan dasar 

bagi pemikiran undang-undang wakaf kontemporer di beberapa negara 

muslim, tidak terkecuali Indonesia. Na>z}ir diposisikan pada tempat yang 
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 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 
20
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sangat penting bagi pengembangan wakaf. Inovasi pengembangan aset 

wakaf juga sangat tergantung kreatifitas na>z}ir. Na>z}ir yang profesional 

adalah na>z}ir yang dapat memahami ajaran agama dengan baik dan 

memiliki kemampuan yang handal dalam mengelola harta wakaf yang 

diamanahkan kepadanya.
22

 Fungsi na>z}ir dalam wakaf sangat penting 

karena berkembang tidaknya wakaf tergantung bagaimana na>z}ir 

mengelolanya. Selanjutnya na>z}ir dikembangkan dalam Pasal 9 Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjadi tiga, yaitu 

meliputi: a) perseorangan; b) organisasi; c) badan hukum. 

B. Konsep Na>z}ir Perseorangan Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004 Tentang Wakaf 

1. Pengertian dan Syarat Na>z}ir Perseorangan 

Na>z}ir perseorangan dalam wakaf berbentuk suatu kelompok orang 

yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang yang telah memenuhi 

persyaratan menurut undang-undang. Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, na>z}ir 

perseorangan harus memenuhi syarat: a) Warga Negara Indonesia; b) 

Beragama Islam; c) Dewasa; d) amanah; e) Mampu secara jasmani dan 

rohani; f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Selain itu, 

berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004 Tentang Wakaf, na>z}ir perseorangan ditunjuk oleh wakif dan wajib 

didaftarkan pada menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama 

setempat. Selain itu, salah seorang na>z}ir perseorangan tersebut harus 
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bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.
23

 Aturan yang 

lebih jelas tertulis pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang 

Wakaf yang memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa apabila tidak 

terdapat Kantor Urusan Agama setempat, pendaftaran na>z}ir dilakukan 

melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau 

perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten/kota.   

Selain persyaratan teknis, Fathurrahman Djamil, Guru Besar 

Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjelaskan masih ada 

persyaratan umum lain bagi na>z}ir. Pertama, na>z}ir adalah pemimpin umum 

dalam wakaf, karenanya na>z}ir harus berakhlak mulia, amanah, 

berpengalaman, menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang dianggap 

perlu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan jenis dan tujuan 

wakaf. Kedua, na>z}ir bisa bekerja selama masa kerjanya dalam batasan 

Undang-Undang Wakaf sesuai dengan keputusan organisasi social dan 

dewan pengurus. Na>z}ir mengerjakan tugas harian yang menurutnya baik 

dan menentukan petugas-petugasnya, serta punya komitmen untuk 

menjaga keutuhan harta wakaf, meningkatkan pendapatannya, 

menyalurkan manfaatnya. Na>z}ir juga menjadi utusan atas nama wakaf 

terhadap pihak lain ataupun di depan mahkamah (pengadilan). Ketiga, 

na>z}ir harus tunduk kepada pengawasan Kementerian Agama dan Badan 

Wakaf Indoneisa, dan memberikan laporan keuangan dan administrasi 

tentang wakaf dan kegiatannya setia seperempat tahun minimal. Keempat, 
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na>z}ir bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian atau hutang yang 

timbul dan bertentangan dengan Undang-Undang Wakaf.
24

 

Achmad Djunaidi dan kawan-kawan menjelaskan bahwa parameter 

na>z}ir professional adalah: (1) amanah (dapat dipercaya); (2) siddiq (juju); 

(3) fathanah (cerdas); dan (4) tabligh (transparan). Sedangakan sumber 

daya na>z}ir yang amanah adalah: (1) terdidik dan tinggi moralitasnya; (2) 

memiliki keterampilan yang unggul dan berdaya saing; (3) memiliki 

kemampuan dalam melakukan pembagian kerja; (4) dapat melaksanakan 

kewajiban serta memperoleh hak yang adil; dan (5) memiliki standar 

operasional kerja yang jelas dan terarah.
25

   

Pada dasarnya syarat-syarat nazhir yang tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sejalan dengan persyaratan 

nazhir yang dikemukakan para ulama. Perbedaannya terletak pada syarat 

ke-Indonesia-an yang harus dimiliki nazhir perseorangan, organisasi, dan 

badan hukum, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang. Syarat 

tersebut memang tidak disebutkan oleh para ulama dan tidak berdasarkan 

ketentuan fikih manapun. Akan tetapi, syarat tersebut dicantumkan atas 

dasar pertimbangan protektif dan semangat nasionalisme.
26

 

2. Tugas dan Fungsi Na>z}ir Perseorangan   

Na>z}ir sebagai orang yang diberi amanat oleh wakif untuk 

memelihara, mengurus dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan 
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ikrar wakaf. Maka, dalam menjalankan amanat tersebut na>z}ir mempunyai 

tugas dan fungsi tertentu mengenai hal-hal yang harus dikerjakan dan 

diselesaikan demi tercapainya tujuan wakaf yang diamanatkan wakif. 

Sebagai pemegang amanah, pada dasarnya na>z}ir tidak dibebani 

resiko apapun atas kerusakan-kerusakan yang menimpa terhadap harta 

wakaf, selama kerusakan-kerusakan dimaksud bukan atas kesengajaan 

atau kelalaiannya. Hanya saja, untuk menghindari kerusakan terhadap 

harta benda wakaf, na>z}ir dibebankan pengelolaan yang meliputi 

pemeliharaan, pengurusan dan pengawasan harta serta hasil-hasilnya. 

Selan itu, juga mengenai laporan tentang semua hal yang menyangkut 

kekayaan wakaf, mulai dari keadaan, perkembangan harta wakaf, sampai 

kepada pemanfaatan hasil-hasilnya.
27

 

Asaf A.A. Fyzee berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Uswatun 

Hasanah, bahwa kewajiban na>z}ir adalah mengerjakan segala sesuatu yang 

layak untuk menjaga dan mengelola harta wakaf. Na>z}ir merupakan orang 

yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, 

memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak 

menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan 

harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.
28

 

Adapun menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf, tugas na>z}ir meliputi;
29

 

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; 
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b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan                                              

tujuan, fungsi dan peruntukanya; 

c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; 

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. 

Ketentuan lebih rinci mengenai kewajiban na>z}ir dalam perkawafan 

tanah tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 

Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 

1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik Pasal 10 yang menjelaskan sebagai 

berikut: 

1. Na>z}ir berkewajiban melaporkan, mengurus dan mengawasi harta 

kekayaan wakaf dan hasilnya, meliputi: 

a. Menyimpan Lembaran Salinan Akta Ikrar Wakaf; 

b. Memelihara tanah wakaf; 

c. Memanfaatkan tanah wakaf; 

d. Memanfaatkan dan berusaha meningkatkan hasil wakaf; 

e. Menyelenggarakan pembukuan/administrasi yang meliputi: 

1) buku catatan tentang keadaan tanah wakaf; 

2) buku catatan tentang pengelolaan dari hasil tanah wakaf; 

3) buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf. 

2. Na>z}ir berkewajiban melaporkan: 

a. Hasil pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan 

sertifikatnya kepada Kepala KUA; 

b. Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan 

penggunaannya. 
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3. Pelaksanaan kewajiban yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini kepada 

Kepala KUA tiap satu tahun sekali, yatu pada tiap akhir bulan 

Desember. 

4. Na>z}ir berkewajiban pula untuk melaporkan adanya salah seorang 

anggota na>z}ir yang berhenti dari jabatannya sesuai aturan yang berlaku 

dalam peraturan tersebut. 

5. Bilamana jumlah anggota na>z}ir kelompok karena berhentinya salah 

seorang anggota atau lebih berakibat tidak memenuhi syarat sebagai 

diatur dalam Pasal 8 ayat (1) peraturan tersebut, anggota na>z}ir lannya 

berkewajiban mengusulkan penggantiannya untuk disahkan oleh 

PPAIW. 

Selanjutnya Pasal 12 undang-undang tersebut juga menjelaskan 

tentang hak na>z}ir, yakni bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11, na>z}ir dapat menerima imbalan dari hasil bersih 

atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya 

tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Fathurrahman Djamil menjelaskan 

hal ini ditetapkan agar na>z}ir mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang 

wajar atas usaha dan jerih payahnya untuk menghindari penyalahgunaan 

wakaf. 

Pasal 13 menjelaskan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11, Na>z}ir memperoleh pembinaan dari Menteri dan 

Badan Wakaf Indonesia, dan lebih dalam lagi diuraikan dalam Pasal 14 

ayat (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 13, 

na>z}ir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia; dan ayat 
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai na>z}ir sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

 Adapun mengenai sanksi administratif telah tercantum dalam pasal 

68 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang 

Wakaf. Pasal 1 menjelaskan bahwa Menteri dapat mengenakan sanksi 

administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf 

oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksut dalam 

pasal 30 dan pasal 32, dan pasal 2 menjelaskan bahwa sanksi administratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. Peringatan tertulis; b. 

Penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan dibidang wakaf bagi 

lembaga keuangan syariah; c. Penghentian sementara dari jabatan atau 

penghentian dari jabatan PPAIW. 
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BAB III 

EKSISTENSI NA>Z}IR PERSEORANGAN DI DESA KREBET 

KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Diskripsi Umum Kondisi Masyarakat   

1. Sejarah Berdirinya Desa Krebet  

Desa Krebet merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten 

Ponorogo tepatnya berada di Kecamatan Jambon. Desa ini dulunya sangat 

luas jadi pemerintah desa sangat sulit menjangkaunya di pelosok-pelosok 

desa, sehingga sekitar tahun 2002 Desa Krebet di pecah menjadi 2 yaitu 

Desa Sidoharjo dan Desa Krebet namun pecahnya secara resmi dari 

pemerintah pada tahun 2007. Kedua desa ini sering dijuluki sebagai 

kampung idiot, karena kebanyakan masyarakat desa ini dulunya kawin 

sedarah, sehingga melahirkan keturunan yang keterbelakangan mental.
1
 

Adapun kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah 

sebagai berikut: 

a. Samingun 

b. Suparin, 43 tahun menjabat 

c. Habib Huseini, 18 tahun menjabat 

d. Djemiran, 7 tahun menjabat sampai sekarang.
2
 

 

 

                                                           
1
 Suroto, Hasil Wawancara, tanggal 1 Maret 2019. 

2
 Ibid. 
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2. Kondisi Geografis 

Secara geografis Desa Krebe terletak pada posisi koordinat lintang  

-7.936067 dan koordinat bujur 111.345267 dengan luas wilayah 135.95 

hektar. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu 

sekitar 1200 meter diatas permukaan air laut. 

Secara administratif, Desa Krebet terletak di wilayah Kecamatan 

Jambon Kabupaten Ponorogo dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-

desa tetangga yaitu, di sebelah utara berbatasan dengan Desa Jambon 

Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, di sebelah selatan berbatasan 

dengan Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, di 

sebelah barat berbatasan dengan Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan 

Kabupaten Ponorogo, dan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Bulu 

Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.
3
 

Jarak tempuh Desa Krebet ke ibu kota Kecamatan adalah 4 km, 

yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 7 menit. Sedangkan jarak 

tempuh ke ibu kota Kabupaten adalah 20 km, yang dapat ditempuh dengan 

waktu sekitar 30 menit.  

3. Kondisi Sosial 

Masyarakat di Desa Krebet termasuk masyarakat pedesaan yang 

jauh dari perkotaan. Hal ini dibuktikan dengan Kondisi kehidupannya 

yang masih bersifat pedesaan yaitu masih bergotong-royong dalam setiap 

kegiatan. Sikap gotong-royong ini sangat tampak dalam berbagai masalah 

kehidupan seperti masalah kelahiran, pernikahan dan kematian. Juga 

                                                           
3
 Data Desa Krebet, 2019. 
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terlihat adanya keragaman budaya masyarakat di dusun-dusun dan juga 

cukup tersedia banyak sumber daya manusia di berbagai lapangan 

pekerjaan.
4
    

4. Kondisi Seni Budaya dan Kegiatan  

Kondisi masyarakat Desa Krebet bisa dikatakan masyarakat yang 

agamis dan dinamis. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya kelompok-

kelompok kegiatan masyarakat seperti jama’ah tahlil, jama’ah yasin, 

arisan, karang taruna, kelompok tani, PKK rukun warga (RW) dan rukun 

tangga (RT). Masyarakat Desa Krebet masih menggunakan nilai-nilai 

persatuan dan gotong royong yang mana nilai tersebut masih menjiwai 

masyarakat Desa Krebet  dalam kegiatan sosial, keagamaan, seni dan 

budaya. Seni budaya masyarakat Desa Krebet berupa reog, hadrah, 

krawitan, dan campursari. Yang mana semua kegiatan seni budaya tersebut 

masih eksis adanya.
5
  

5. Kondisi Keagamaan  

Berdasarkan data di lapangan menyebutkan bahwa mayoritas 

masyarakat Desa Krebet beragama Islam. Sedangkan menurut jumlah 

pemeluk agama yang ada di Desa Krebet yang tertera dalam profil desa 

adalah sebagai berikut:
6
 

Tabel 1.1 

NO PEMELUK AGAMA JUMLAH 

1 Islam 7.841 Orang 

                                                           
4
 Suroto, Hasil Wawancara, Tanggal 1 Maret 2019. 

5
 Sunarto, Hasil Wawancara, Tanggal 1 Maret 2019. 

6
  Data Desa Krebet, 2019. 
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2 Kristin 7 Orang 

3 Hindu 3 

4 Budha - 

6.  

Kondisi keagamaan di Desa Krebet berkembang pesat, hal ini 

sejalan dengan berjalannya kehidupan perekonomian masyarakat yang 

sudah mapan. Hal ini terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan 

keagamaan yang sangat di kedepankan. 

Tokoh-tokoh agama sudah berusaha dengan baik dalam membina 

mental dan spiritual masyarakat yang dibantu oleh pemerintah desa 

setempat. Dari upaya tersebut telah banyak kegiatan-kegiatan keagamaan 

yang secara rutin dilakukan.
7
  

Adapun dibawah ini terdapat profil sarana dan pra sarana tempat-

tempat  ibadah seperti di bawah ini:
8
 

Tabel 1.2 

NO TEMPAT IBADAH JUMLAH 

1 Masjid 7 Buah 

2 Mushala 21 Buah 

3 Gereja - 

4 Pura - 

7.  

Selaian itu kondisi keagamaan mengalami perkembangan ini di 

tandai dengan ada banyaknya pengajar agama serta lembaga pendidikan 

                                                           
7
 Suroto, Hasil Wawancara, Tanggal 2 Maret 2019. 

8
 Data Desa Krebet, 2019. 



42 

 

 

agama seperti taman pendidikan Al-Qur’an (TPA), madrasah diniyah 

(MADIN), dan lain sebagainya.
9
 

6. Kondisi Pendidikan 

Di dalam mengadakan penelitian di lapangan terhadap keadaan 

wilayah di Desa Krebet serta keadaan sosial, pendidikan di Desa Krebet 

Kecamatan Jambon, mempunyai sarana pendidikan yang layak,  yaitu lima 

sarana pendidikan tingkat SD yang terletak di Dusun Gupak warak, Dusun 

Pakis, Dusun Jangglengan, Dusun Gelangan, dan Dusun Kayen. Sarana 

pendidikan tingkat TK ada dua yang terletak di Dusun Gupak Warak 

semua dan sarana pendidikan PAUD terletak di Dusun Jangglengan.
10

 

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwasanya tingkat 

pendidikan penduduk Desa Krebet sudah sangat memadai. Sekolah tingkat 

SMP juga sudah ada tepatnya di Dusun Platang Desa Krebet. Desa ini 

termasuk desa pinggiran akan tetapi sarana pendidikan sangat memadai 

sehingga tidak ada lagi anak yang tidak sekolah. Program-progam 

sekolahan untuk gratis biaya SPP juga banyak kita temui di Desa kRebet 

ini.   

7. Kondisi Perekonomian 

Kondisi perekonomian masyarakat Desa Krebet Kecamatan 

Jambon  Kabupaten Ponorogo tergolong dalam kategori menengah ke atas, 

tetapi banyak juga yang masih dalam kondisi kekurangan. Dengan 

majunya pembangunan di sana-sini dan sudah terlihat banyak rumah 

mewah yang berdiri juga sarana prasarana yang cukup memadai. Dan 

                                                           
9
 Mulyono, Hasil Wawancara, Tanggal 2 Maret 2019. 

10
 Data Desa Krebet, 2019.  
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dapat terlihat dari mata pencaharian sebagian penduduk Desa Krebet 

seperti tabel berikut ini: 

Tabel 1.3 

NO MATA PENCAHARIAN JUMLAH 

1 PNS Guru 10 Orang 

2 TNI/Polri 8 Orang 

3 Swasta 379 Orang 

4 Petani 2811 Orang 

5 Buruh Tani 627 Orang 

6 Ketrampilan 64 Orang 

7 Bidan 3 Orang 

8 Angkutan Bermotor 34 Orang 

9 Perdagangan 61 Orang 

10 Lainnya 17 Orang 

 

Masyarakat Desa Krebet juga bisa dikatakan masyarakat yang 

agraris karena mayoritas penduduknya petani walaupun ada yang 

dikatakan stabilitas buruh tani. Kondisi petani dan buruh tani termasuk 

nekat dan mempunyai etos kerja tinggi. Karena saluran irigasi petani yang 

belum memadai, namun demikian masyarakat Desa Krebet tetap eksis 

bercocok tanam.
11

 

 

 

                                                           
11

 Ibid.  
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B. Deskripsi Na>z}ir Perseorangan di Desa Krebet, Kecamatan Jambon, 

Kabupaten Ponorogo  

1. Status Nazir Perseorangan 

Sebelum membahas tentang na>z}ir perseorangan, terlebih dahulu 

peneliti akan memaparkan wawancara dengan beberapa narasumber 

tentang tahapan dalam prosesi wakaf di Desa Krebet. Sebagai Modin, 

Bapak Suroto menjelaskan:  

“Di Desa Krebet dalam mewakafkan sesuatu biasanya masyarakat 

langsung menghubungi pihak terkait, dalam hal ini tokoh 

masyarakat yang dianggap sebagai pemimpin kegiatan agama 

seperti kiyai atau ustadz atau organisasi masyarakat seperti NU 

atau Muhammadiyah. Tetapi masyarakat di sini lebih sering 

memasrahkannya kepada saya selaku Modin. Selanjutnya saya 

melaporkan ke petugas KUA untuk melaksanakan prosesi ikrar 

wakaf. Dalam prosesi ikrar wakaf, karena saya adalah orang yang 

dianggap paling mengetahui data para wakif, saya ditunjuk 

sebagai na>z}ir. Setelah prosesi ikrar wakaf, selanjutnya benda 

wakaf dikelola oleh warga sekitar harta benda wakaf.”
12

 

 

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa prosesi 

wakaf yang dilakukan di Desa Krebet ada dua macam. Pertama, orang 

yang akan mewakafkan hartanya selanjutnya disebut wakif, mendatangi 

Modin. Kedua, wakif mendatangi organisasi kemasyarakatan. Akan tetapi 

dalam model yang pertama, yaitu na>z}ir perseorangan, wakif tidak 

mengetahui secara mendetail tentang prosesi wakaf. Wakif memasrahkan 

sepenuhnya kepada Modin atau tokoh agama setempat. Setelah prosesi 

ikrar wakaf selesai, harta benda wakaf dikelola oleh warga sekitar lokasi 

harta benda wakaf tersebut. 
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 Suroto, Hasil Wawancara, Tanggal 10 Maret 2019. 
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Selanjutnya peneliti mewawancarai Bapak Dugel yang pernah 

melakukan prosesi wakaf. Beliau mengatakan:  

“Saat saya melakukan wakaf, saya mendatangi Modin dan 

memberitahunya tentang maksud saya untuk melakukan wakaf. 

Untuk hal-hal yang diperlukan agar wakaf ini sesuai hukum 

agama atau hukum negara, saya pasrah sepenuhnya kepada 

Modin. Hal ini saya lakukan karena Modin lebih mengerti tentang 

aturan-aturan agama dan aturan perundang-undangan yang 

berlaku mengenai wakaf.”
13

 

 

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa wakif tidak 

mengetahui secara mendetil proses wakaf mewakafkan yang ia lakukan. 

Mereka pasrah sepenuhnya kepada Modin atau tokoh agama setempat. Hal 

ini dilakukan karena masyarakat menganggap Modin atau tokoh agama 

setempat lebih paham perihal hukum dan aturan-aturan yang mesti 

dipenuhi. 

Selanjutnya, perihal pemahaman tentang na>z}ir perseorangan, 

Bapak Suroto selaku Modin di Desa Krebet menyatakan hanya sebatas arti 

tersuratnya saja. Beliau menyatakan, “na>z}ir perseorangan itu pokoknya 

na>z}ir yang bukan berbadan hukum”
14

. Berdasarkan pernyataan Modin 

yang demikian itu dapat disimpulkan masyarakat di Desa Krebet belum 

memahami betul tentang na>z}ir perseorangan. Mereka hanya memahami 

secara tersurat dari terminologi na>z}ir perseorangan tersebut.  

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan Bapak 

Mulyono selaku tokoh agama Desa Krebet. Dalam pemahaman beliau 

na>z}ir perseorangan itu adalah pejabat pemerintah desa yang mengurusi 

bidang keagamaan dalam hal ini Modin. Beliau mengatakan;  

                                                           
13

 Dugel, Hasil Wawancara, Tanggal 14 Maret 2019. 
14

 Ibid.  
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“Sepengetahuan saya, yang dimaksud na>z}ir perseorangan saat ini 

adalah Modin. Karena beliau adalah aparat pemerintah yang 

membidangi keagamaan di desa. Kalau dalam hukum Islam sendiri 

tidak mensyaratkan bahwa seorang na>z}ir haruslah pejabat 

pemerintahan. Akan tetapi pemikiran yang demikian itu saat ini 

tidak serta merta dapat dilaksanakan karena kita ini selain 

beragama, kita juga bernegara. Jadi, selain mengikuti aturan 

syariat kita juga harus mengikuti aturan dari negara.”
15

 

 

Dari pernyataan Bapak Mulyono selaku tokoh agama Desa Krebet 

di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman masyarakat tentang 

na>z}ir perseorangan sangat terbatas pada aparat pemerintah desa yang 

membidangi urusan keagamaan dalam hal ini Modin. Lebih lanjut dapat 

dikatakan bahwa masyarakat memasrahkan semua urusan agamanya 

kepada seorang Modin.  

Lebih lanjut, peneliti juga memaparkan hasil wawancara mengenai 

syarat-syarat na>z}ir perseorangan. Bapak Suroto selaku Modin di Desa 

Krebet menyatakan: “Syarat-syarat na>z}ir perseorangan yang saya ketahui 

harus sehat jasmani dan rohani, muslim, dan baligh, dan itu sudah cukup. 

Apabila harus sesuai dengan syarat-syarat dalam undang-undang maka 

akan sangat sulit dan tidak ada yang sanggup menjadi na>z}ir, karena na>z}ir 

juga tidak mendapatkan upah.”16 Berdasarkan pernyataan Bapak Suroto 

tersebut, untuk menjadi seorang na>z}ir hanya berfokus pada persona atau 

individu seseorang yang menjadi nazir. Perihal syarat dalam undang-

undang tidak menjadi pertimbangan. 

Pandangan seperti ini juga dinyatakan oleh Bapak Mulyono selaku 

tokoh agama Desa Krebet. Beliau mengatakan: “Mengenai syarat-syarat 
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 Mulyono, Hasil Wawancara, Tanggal 11 Maret 2019. 
16

 Suroto, Hasil Wawancara, Tanggal 10 Maret 2019. 
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na>z}ir perseorangan menurut saya yang penting itu muslim, baligh, dan 

pastinya tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.” 
17

 Menurut bapak 

Tumirin selaku na>z}ir perseorangan di Desa Krebet mengenai syarat-syarat 

menjadi na>z}ir perseorangan, beliau menyatakan: “Untuk syarat-syarat 

menjadi na>z}ir perseorangan itu harus muslim, dewasa, dan sedikit-sedikit 

paham mengenai wakaf.”18 

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Bapak Daroini selaku ketua 

KUA Kecamatan Jambon mengenai syarat na>z}ir perseorangan. Beliau 

mengatakan:  

“Na>z}ir perseorangan itu na>z}ir yang bukan badan hukum dan 

memenuhi syarat menjadi na>z}ir sesuai UU No 41 Tahun 2004 dan 

PP No 42 Tahun 2006. Akan tetapi apabila sepenuhnya harus 

sesuai aturan undang-undang tersebut sangat menyulitkan bagi 

masyarakat yang ingin melakukan wakaf. Na>z}ir perseorangan kan 

jumlahnya tidak satu tetapi lebih dari itu, bisa dua atau tiga. 

Selanjutnya harus terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. Ini kan 

sangat menyulitkan, dan tidak semua masyarakat percaya apabila 

mewakafkan hartanya kepada organisasi masyarakat.”
19

 

 

Dari pernyataan Bapak Daroini selaku ketua KUA Kecamatan 

Jambon dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat menjadi na>z}ir perseorangan 

dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sangat 

menyulitkan. Dan tidak semua masyarakat percaya apabila mewakafkan 

harta bendanya kepada organisasi kemasyarakatan. Sehingga Bapak 
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  Mulyono, Hasil Wawancara, Tanggal 11 Maret 2019. 
18

 Tumirin, Hasil Wawancara, Tanggal 12 Maret 2019. 
19

 Daroini, Hasil Wawancara, Tanggal 13 Maret 2019. 
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Daroini membuat terobosan dengan menerima wakaf dengan na>z}ir seorang 

Modin.  

Lebih lanjut bapak Daroini menjelaskan status na>z}ir perseorangan 

di Desa Krebet. Beliau memaparkan: ”Walaupun sangat sulit bagi na>z}ir 

perseorangan di sini untuk memenuhi persyaratan menurut undang-

undang, tetapi, na>z}ir perseorangan harus mempunyai SK yang 

dikeluarkan KUA sebagai bukti kelegalan na>z}ir. Na>z}ir perseorangan di 

sini juga dibentuk secara struktural oleh PPAIW yang terdiri dari ketua, 

sekretaris dan anggota”. 

Dari pernyataan Bapak Daroini tersebut dapat dipahami bahwa 

meskipun syarat-syarat na>z}ir perseorangan tidak sesuai dengan undang-

undang secara sempurna, namun na>z}ir perseorangan di Desa Krebet 

memiliki Surat Keputusan (SK) sebagai bukti keabsahannya sebagai na>z}ir. 

Mengapa wakaf dari nadzir perseorangan diterima, Bapak Daroini 

melanjutkan, “Saya menerima wakaf meskipun na>z}irnya Modin, karena 

pada akhirnya wakaf tersebut dikelola oleh masyarakat sekitar benda 

wakaf. Saya melihat gotong royong masyarakat di sini masih sangat 

tinggi. Ibadah itu kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit.” 

Dari penjelasan tersebut, Bapak Daroini melakukan terobosan 

hukum, yakni menerima wakaf dari nazir perseorangan agar tidak 

mempersulit seseorang untuk melakukan wakaf. Bapak Daroini 

mempertimbangkan sifat gotong royong yang masih melekat di Desa 

Krebet karena nantinya yang mengelola benda wakaf adalah masyarakat 

sekitar benda wakaf. 
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Dari ketiga pernyataan mengenai syarat menjadi na>z}ir 

perseorangan di atas isinya sama satu sama lain, fokus pada persona 

seorang nazir. Yang membedakan adalah kecakapan seseorang yang 

menjadi nazir perseorangan. Dapat dilihat pada pernyataan Bapak 

Mulyono yang menyatakan, “pastinya tidak terhalang melakukan 

perbuatan hukum”. Dari pernyataan Bapak Tumirin, “…..dan sedikit-

sedikit paham mengenai wakaf” dipahami bahwa seorang nazir harus 

sedikit banyak tahu perihal hukum dan aturan-aturan wakaf. Adapun 

mengenai syarat-syarat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf tidak menjadi pertimbangan, karena dianggap sangat 

menyulitkan bagi na>z}ir. Walaupun demikian, na>z}ir perseorangan di Desa 

Krebet memiliki Surat Keputusan (SK) sebagai bukti keabsahannya, 

sehingga ia dapat berlaku sebagai na>z}ir. 

2. Tugas dan Fungsi Na>z}ir Perseorangan  

Na>z}ir perseorangan adalah pihak yang diamanati oleh wakif untuk 

menerima dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai peruntukannya, 

sehingga na>z}ir perseorangan memiliki tugas dan fungsi dalam 

menjalankan amanat tersebut. Berikut penulis akan memaparkan hasil 

wawancara dengan berbagai narasumber mengenai keempat tugas dan 

fungsi na>z}ir perseorangan, yakni melakukan pengadministrasian harta 

benda wakaf, mengelola dan mengembangkannya sesuai dengan tujuan, 

fungsi dan peruntukanya, mengawasi dan melindungi, serta melaporkan 

pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.  
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Bapak Suroto selaku Modin Desa Krebet dan juga na>z}ir 

perseorangan menyatakan: “Tugas dan fungsi na>z}ir itu hanya sebatas 

serah terima harta wakaf dan mengurus administrasinya, sedangkan untuk 

pengelolaannya itu di tanggung oleh masyarakat sekitar harta benda 

wakaf tersebut. Karena saya keberatan jika satu Desa Krebet ini 

semuanya saya yang mengelola.”
20

 

Adapun mengenai keempat tugas dan fungsi na>z}ir perseorangan, 

Bapak Suroto menyatakan :  

“Tugas pengadministrasian wakaf sudah saya lakukan, karena 

selain sebagai na>z}ir, saya adalah pihak pertama yang dipasrahi 

masyarakat mengurus pendaftaran wakaf ke PPAIW Kecamatan 

Jambon. Kalau tugas mengelola, mengembangkan, mengawasi dan 

melindungi harta wakaf tidak saya lakukan karena saya menjadi 

na>z}ir untuk banyak sekali harta wakaf, sehingga tidak mungkin 
saya melakukannya semua. Adapun yang melakukannya adalah 
masyarakat sekitar harta wakaf berada. Tugas na>z}ir untuk 
melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia 

tidak saya lakukan karena masyarakat sini kurang mengetahui 

Badan Wakaf Indonesia. Prosesi wakaf di desa ini dilakukan murni 

dengan niatan ibadah dan tidak ingin mempersulit masyarakat 

maupun pengurus wakaf dalam menjalankan ibadah tersebut.” 

Berdasarkan pemaparan data diatas, dapat disimpulkan bahwa 

tugas dan fungsi na>z}ir perseorangan di Desa Krebet telah melakukan 

pengurusan administrasinya sesuai ketentuan tugas pertama na>z}ir dalam 

undang-undang. Meliputi pendaftaran benda wakaf ke KUA dan 

melakukan prosesi ikrar wakaf. Perihal pengelolaan dan pengembangan, 

dilakukan oleh masyarakat sekitar harta benda wakaf. Pengawasan dan 

pemeliharaan benda wakaf, dilakukan oleh Krebet yakni tugas kedua dan 

keempat tidak dilakukan, akan tetapi dipasrahkan kepada masyarakat 
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 Suroto, Hasil Wawancara, Tanggal 10 Maret 2019. 
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sekitar benda wakaf. Karena na>z}ir di sana tidak hanya menjadi na>z}ir untuk 

beberapa harta wakaf saja, namun hampir sebagian besar harta wakaf 

diurusnya. Adapun tugas keempat na>z}ir yakni melaporkan tugasnya 

kepada BWI belum dilakukan oleh na>z}ir maupun warga sekitar harta 

benda wakaf karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap 

eksistensi BWI. 

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Daroini selaku 

petugas KUA dan juga PPAIW Kec Jambon mengenai tugas dan fungsi 

na>z}ir perseorangan. Beliau mengatakan:    

“Menurut saya  selaku petugas KUA Kecamatan Jambon dan juga 

menjabat sebagai PPAIW Kecamatan Jambon, tugas dan fungsi 

na>z}ir disini hanya sebatas mengurusi serah terima harta wakaf 

secara administratif saja. Na>z}ir tidak ikut mengelola, 
mengembangkan, memelihara dan mengawasi harta wakaf, karena 

jika na>z}ir perseorangan ikut melaksanakan pengelolaan maka 

akan keberatan. Soalnya na>z}ir perseorangan Desa Krebet ini 

kebanyakan larinya ke Pak Modin Suroto dan jika Pak Modin ikut 

melaksanakan maka akan sangat keberatan dan bisa dikatakan 

tidak bisa mengurusnya dengan maksimal. Pengelolaan benda 

wakaf selanjutnya diberikan kepada masyarakat sekitar benda 

wakaf itu berada. Na>z}ir juga tidak melaporkan tugasnya kepada 
BWI, karena na>z}ir perseorangan di Desa Krebet ini dipilih secara 

sukarela dan tidak mendapat upah, jadi jangan sampai 

menyulitkan. Pak Suroto yang bertugas sebagai Modin dan 

sekaligus na>z}ir perseorangan, akan mempermudah proses 

administrasi wakaf di KUA dan mempermudah masyarakat untuk 

mendaftar wakaf. Jika na>z}ir disini di atur sesuai Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf maka tidak akan ada yang 

sanggup menjadi na>z}ir.”.
21

 

 

Dari pernyataan Bapak Daroini di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa beliau selaku pegawai KUA dan juga PPAIW sebenarnya tahu 

tentang na>z}ir perseorangan yang dijalankan oleh Modin hanya 

                                                           
21

 Daroini, Hasil Wawancara, Tanggal 13 Maret 2019. 
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melaksanakan tugas secara administratif saja, karena Modin tidak hanya 

mengurus beberapa harta wakaf saja, namun ia yang menerima dan 

mengurus sebagian besar permintaan wakaf di Desa Krebet. Bapak 

Daroini memaklumi hal ini, dibuktikan dengan menerima pendaftaran 

wakaf tersebut yang nantinya juga menerbitkan akta ikrar wakaf. Selain 

itu, pengadministrasian juga akan lebih mudah bagi PPAIW apabila Modin 

sebagai orang yang dipasrahi masyarakat untuk mengurusi wakaf, juga 

berposisi sebagai na>z}ir perseorangan sekaligus. Perihal pengelolaan benda 

wakaf Bapak Daroini juga tahu bahwa na>z}ir perseorangan di Desa Krebet 

tidak bisa melakukannya untuk seluruh harta benda wakaf yang diurusnya. 

Beliau melihat kegotong-royongan warga masyarakat Desa Krebet 

sehingga menerima pendaftaran tersebut. Sedangkan untuk pelaporan 

tugas na>z}ir kepada BWI beliau mengatakan bahwa hal tersebut belum 

terlaksana karena na>z}ir perseorangan dipilih secara sukarela sehingga 

beliau berpendapat jangan mempersulitnya. Bila ketentuan na>z}ir harus 

sesuai dengan undang-undang maka tidak ada yang sanggup 

melakukannya. 

Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Mulyono selaku tokoh 

agama di Desa Krebet, mengenai tugas dan fungsi seorang na>z}ir beliau 

menyatakan:  

“Saya tidak terlalu kaku dengan aturan  Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di mana seorang na>z}ir harus 

mengawasi, mengadministrasi serta melaporkan ke BWI  karena 

orang Desa Krebet ini masih tergolong sangat rendah 

pendidikannya dan hanya beberapa orang saja yang paham 

terhadap wakaf. Menurut saya tugas dan fungsi na>z}ir di sini hanya 

sebatas serah terima harta wakaf saja dan mengurusnya atau 

mendaftarkannya ke PPAIW Kecamatan Jambon saja. Untuk 
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pengelolaan dan pengadministrasian biasanya dilakukan oleh 

orang-ornag sekitar harta wakaf tersebut berada.”
22

 

Dari penjelasan Bapak Mulyono ditarik kesimpulan bahwa tugas 

dan fungsi seorang nazir adalah melakukan pendaftaran benda wakaf. 

Mengenai pengelolaan dan pengadministrasian benda wakaf dilakukan 

oleh masyarakat sekitar benda wakaf berada. Sebenarnya beliau paham 

mengenai aturan dalam prosesi wakaf tetapi mendiamkan hal tersebut. 

Karena menurut beliau tidak banyak masyarakat yang mempunyai 

kecakapan untuk menjadi nazir yang sesuai aturan perundang-undangan. 

Ini diambil dari pernyataan beliau, “karena orang Desa Krebet ini masih 

tergolong sangat rendah pendidikannya dan hanya beberapa orang saja 

yang paham terhadap wakaf”. 

Penulis juga mewawancarai Bapak Dugel, beliau adalah wakif 

yang memasrahkan sepenuhnya perihal perwakafan tanahnya kepada 

Modin. Beliau menyatakan: “saya tidak mengetahui sama sekali tugas 

na>z}ir dan fugsinya, menurut saya wakaf yang penting sudah di urusi oleh 

seorang modin dan didaftarkan ke KUA. Masalah pengelolaan itu nanti 

dikerjakan bersama-sama orang sekitar harta wakaf saya.”
23

 

Dari pernyataan Bapak Dugel di atas, tugas seorang nazir hanya 

melakukan pendaftaran ke KUA. Mengenai pengelolaan benda wakaf 

dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat sekitar benda wakaf 

berada.  
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 Mulyono, Hasil Wawancara, Tanggal 11 Maret 2019. 
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 Dugel, Hasil Wawancara, Tanggal 14 Maret 2019. 
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Selain Modin di Desa Krebet ada nazir perseorangan lainnya yaitu 

Bapak Tumirin. Mengenai tugas dan fungsi nazir Bapak Tumirin 

menyatakan:  

“Tugas dan fungsi nadzir itu hanya serah terima saja untuk 

pengelolaan dan administrasinya dilakukan oleh orang-orang 

sekitar harta wakaf tersebut. Saya disini menjadi nadzir bukan 

berati saya memahami tentang wakaf akan tetapi kebetulan tanah 

wakaf tersebut berada di wilayah saya menjadi RT. Saya tidak 

melakukan pengelolaan, pengadministrasian dan juga melaporkan 

ke BWI apalagi, karena saya sebagai nadzir hanya bertugas serah 

terima wakaf secara administrasi saja dan tidak ikut campur 

dalam pengelolaan wakaf. Di Desa Krebet ini untuk mengelola 

wakaf dikerjakan secara gotong royong.
24

 

 Dari pernyataan Bapak Tumirin di atas dapat disimpulkan bahwa 

tugas dan fungsi nazir hanya melakukan serah terima benda wakaf dan 

tidak ikut campur dalam pengelolaannya. Pengelolaan benda wakaf 

dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat. 

                                                           
24

 Tumirin, Hasil Wawancara, Tanggal 12 Maret 2019. 
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BAB IV 

ANALISIS TERHADAP EKSISTENSI NA>Z}IR  PERSEORANGAN DI 

DESA KREBET KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO 

DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 

TENTANG WAKAF 

 

A. Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 

Terhadap Status Na>z}ir  Perseorangan di Desa Krebet, Kecamatan 

Jambon, Kabupaten Ponorogo 

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab 3 mengenai eksistensi na>z}ir  

perseorangan di Desa Krebet, Kecamata Jambon Kabupaten Ponorogo, maka 

dalam bab ini penulis akan menganalisis status na>z}ir perseorangan yang 

ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.  

Berdasarkan berbagai penjelasan tokoh agama dan na>z}ir  perseorangan 

di Desa Krebet, bahwa secara persona, untuk menjadi na>z}ir perseorangan tidak 

secara kaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang 

Wakaf. Selain itu, para na>z}ir perseorangan di Desa Krebet kurang memahami 

syarat-syarat yang terdapat dalam undang-undang, kecuali hanya sebagian 

kecilnya. Untuk menjadi na>z}ir perseorangan di Desa Krebet, PPAIW 

memperhatikan beberapa kriteria yang patut sebagai seorang na>z}ir, yakni: 

dewasa, Islam, sehat jasmani dan rohani serta paham mengenai perihal wakaf. 

Syarat na>z}ir dalam hal ini sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 Tentang Wakaf yang mana syarat untuk menjadi na>z}ir 
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perseorangan yaitu: Warga Negara Indonesia, Islam, dewasa, amanah, tidak 

terhalang melakukan perbuatan hukum, serta mampu secara jasmani dan 

rohani.  

Adapun mengenai pendaftaran na>z}ir perseorangan ke Badan Wakaf 

Indonesia, di Desa Krebet belum ada na>z}ir perseorangan yang terdaftar di 

Badan Wakaf Indonesia, sehingga na>z}ir perseorangan di Desa Krebet tidak 

mendapatkan pembinaan dari Menteri dan BWI. Hal ini terjadi karena 

kurangnya sosialisai BWI terhadap masyarakat di pedesaan, sehingga 

mayoritas masyarakat belum mengetahui eksistensi Badan Wakaf Indonesia 

tersebut. Padahal ketentuan pendaftaran na>z}ir tersebut tercantum dalam Pasal 

14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa 

na>z}ir perseorangan wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui Kantor 

Urusan Agama setempat.
1
 Aturan yang lebih jelas tertulis pada Pasal 4 

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menekankan bahwa 

apabila tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, pendaftaran na>z}ir 

dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen 

Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten/kota. 

Ketentuan pemberian pembinaan oleh Menteri dan BWI juga tercantum dalam 

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa 

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, na>z}ir 

memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. 

                                                           
1
Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif  (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 42. 
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 Na>z}ir perseorangan di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo memiliki Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh KUA 

Kecamatan Jambon, yang menjadi dasar pokok wewenangnya sebagai na>z}ir 

perseorangan. Sehingga, secara administratif na>z}ir perseorangan dapat 

bertindak sebagai na>z}ir perseorangan di Desa Krebet. 

Na>z}ir perseorangan di Desa Krebet dibentuk secara struktural yang 

terdiri lebih dari tiga orang yakni ketua, sekretaris dan anggota. Hal ini sesuai 

dengan ketentuan pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 

2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang 

Wakaf yang menyatakan bahwa “na>z}ir perseorangan harus merupakan suatu 

kelompok yang terdiri paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat 

menjadi ketua.” 

B. Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 

Terhadap Tugas dan Fungsi Na>z}ir  Perseorangan di Desa Krebet, 

Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo 

Na>z}ir sebagai orang yang diberi amanat menerima harta wakaf, 

tentunya memiliki tugas dan fungsi. Berikut penulis akan memaparkan 

analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap 

tugas dan fungsi na>z}ir perseorangan di Desa Krebet Kecamatan Jambon 

Kabupaten Ponorogo. 

1. Tugas pertama na>z}ir adalah melakukan pengadministrasian harta benda 

wakaf, dalam hal ini na>z}ir perseorangan di Desa Krebet sudah 

melaksanakan administrasi harta wakaf. Na>z}ir perseorangan telah 

menerima harta benda wakaf dan mengurus pendaftarannya secara 
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prosedural dan administratif. Sehingga, tugas pengadministrasian harta 

wakaf sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 huruf a Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang dijelaskan lebih mendetail 

dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 

Tentang Perwakafan Tanah Milik, bahwa na>z}ir wajib menyelenggarakan 

pembukuan/administrasi yang meliputi: 1) buku catatan tentang keadaan 

tanah wakaf; 2) buku catatan tentang pengelolaan dari hasil tanah wakaf; 

dan 3) buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf, sudah 

dilaksanakan oleh na>z}ir perseorangan di Desa Krebet. 

2. Tugas kedua na>z}ir adalah mengelola dan mengembangkan harta benda 

wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukanya. Hal ini belum 

dilakukan oleh na>z}ir perseorangan di Desa Krebet. Adapun yang 

mengelola dan mengembangkan harta wakaf adalah warga sekitar harta 

benda wakaf berada dan dilaksanakan secara bergotong-royong. Na>z}ir 

perseorangan tidak ikut campur dalam pengelolaan dan pengembangan 

harta benda wakaf, karena na>z}ir perseorangan di sana mengurus mayoritas 

harta wakaf milik masyarakat Desa Krebet dan tidak sanggup untuk 

mengurus seluruhnya. Sehingga tugas pengelolaan dan pengembangan 

harta wakaf yang tercantum dalam Pasal 11 huruf b Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang dijelaskan lebih mendetail 

dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 

Tentang Perwakafan Tanah Milik bahwa na>z}ir perseorangan harus 
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memelihara tanah wakaf, memanfaatkan tanah wakaf, serta berusaha 

meningkatkan hasil wakaf, belum dilaksanakan oleh na>z}ir perseorangan di 

Desa Krebet. 

3. Tugas ketiga na>z}ir adalah mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. 

Dalam hal ini, na>z}ir melaksanakan pengawasan dan perlindungan terhadap 

harta benda wakaf di bantu masyarakat sekitar harta benda wakaf berada 

dan dilaksanakan secara bergotong-royong. Hal ini juga didasarkan rasa 

antusias dan semangat masyarakat untuk mengawasi dan melindungi harta 

wakaf disekitarnya. Sehingga tugas mengawasi dan melindungi harta 

benda wakaf yang tercantum dalam Pasal 11 huruf c Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sudah dilaksanakan oleh na>z}ir 

perseorangan di Desa Krebet. 

4. Tugas keempat na>z}ir adalah melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan 

Wakaf Indonesia. Tugas ini belum dilakukan oleh na>z}ir perseorangan, 

karena baik na>z}ir perseorangan maupun masyarakat kurang mengetahui 

eksistensi Badan Wakaf Indonesia (BWI). Selain itu, hal tersebut juga 

dianggap menyulitkan bagi na>z}ir. Yang terpenting bagi na>z}ir perseorangan 

adalah masyarakat dapat melaksanakan ibadah wakaf dengan mudah. 

Apabila ketentuan tugas na>z}ir harus sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf maka tidak ada yang sanggup 

menjadi na>z}ir. Sehingga tugas melaporkan pelaksanaan tugas kepada 

Badan Wakaf Indonesia yang tercantum dalam Pasal 11 huruf d Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf belum dilaksanakan oleh 

na>z}ir perseorangan di Desa Krebet. 
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Tugas dan fungsi na>z}ir perseorangan di Desa Krebet tersebut sudah 

terlaksana 50%. Tugas dan fungsi mengelola, mengembangkan dan 

melaporkan harta benda wakaf kepada BWI belum dilaksanakan karena na>z}ir 

perseorangan tidak mendapatkan haknya, yakni sebesar maksimal 10% dari 

hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Hal 

tersebut juga disebabkan harta benda wakaf di Desa Krebet masih berbentuk 

tradisional, belum berbentuk produktif, sehingga belum menghasilkan 

keuntungan. Kurangnya kesadaran masyarakat akan wakaf produktif juga 

disebabkan oleh kurangnya sosialisasi wakaf produktif dari BWI. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, penulis 

pada akhirnya mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Syarat na>z}ir perseorangan di Desa Krebet sesuai dengan Pasal 10 Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yakni: Warga Negara 

Indonesia, Islam, dewasa, amanah, tidak terhalang melakukan perbuatan 

hukum, serta mampu secara jasmani dan rohani. Na>z}ir perseorangan di 

Desa Krebet yang dibentuk secara struktural dan terdiri lebih dari tiga 

orang juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (5) Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Di Desa Krebet belum ada na>z}ir 

perseorangan yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia, sehingga na>z}ir 

perseorangan di Desa Krebet tidak mendapatkan pembinaan dari Menteri 

dan BWI. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisai BWI terhadap 

masyarakat di pedesaan, sehingga mayoritas masyarakat belum 

mengetahui eksistensi Badan Wakaf Indonesia tersebut. Padahal ketentuan 

pendaftaran na>z}ir tersebut tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta pada Pasal 4 

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Ketentuan pemberian 
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pembinaan oleh Menteri dan BWI juga tercantum dalam Pasal 13 Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 

2. Di Desa Krebet, pengadministrasian harta benda wakaf sudah dilakukan 

oleh na>z}ir perseorangan, karena ia telah menerima harta benda wakaf dan 

mengurus pendaftarannya secara administratif dan prosedural. Sedangkan 

pengelolaan dan pengembangan harta wakaf diserahkan kepada 

masyarakat sekitar harta benda wakaf dan dilaksanakan secara bergotong-

royong. Pengawasan dan perlindungan harta wakaf sudah dilakukan oleh 

na>z}ir perseorangan dengan bantuan masyarakat sekitar. Adapun pelaporan 

pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia belum dilakukan oleh 

na>z}ir perseorangan. Tugas dan fungsi mengelola, mengembangkan dan 

melaporkan harta benda wakaf kepada BWI belum dilaksanakan karena 

na>z}ir perseorangan tidak mendapatkan haknya, yakni sebesar maksimal 

10% dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda 

wakaf. Hal tersebut juga disebabkan harta benda wakaf di Desa Krebet 

masih berbentuk tradisional, belum berbentuk produktif, sehingga belum 

menghasilkan keuntungan. Kurangnya kesadaran masyarakat akan wakaf 

produktif juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi wakaf produktif dari 

BWI. 

B. Saran 

1. Bagi na>z}ir perseorangan yang belum menjalankan syarat, tugas dan fungsi 

sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 

diharapkan agar tidak mengenyampingkan undang-undang tersebut serta 
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mmenumbuhkan kesadaran masyarakat akan wakaf produktif. Hal tersebut 

harus dilakukan supaya tercipta administrasi wakaf yang rapi dan 

menghindari penyalahgunaan harta wakaf, sehingga dapat mewujudkan 

tujuan wakaf sesuai yang diamanatkan wakif dan dapat memberikan 

manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.  

2.  Bagi Badan Wakaf Indonesia diharap lebih memperhatikan dan 

memberikan sosialisasi pendaftaran nazir, pembinaan tugas dan fungsi 

nazir serta kesadaran wakaf produktif sesuai ketentuan Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, khususnya kepada masyarakat 

pedesaan. Hal tersebut demi tercapainya administrasi yang rapi dan 

transparan, terlaksananya tugas dan fungsi nazir sebagaimana mestinya 

serta tercipta kesadaran masyarakat akan pentingnya wakaf produktif. 
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