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ABSTRAK 

IntanSanusi, Makhda. Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid (Analisis Manajemen 
Atas Tanah Wakaf Masjid At-Taqwa Desa Soco Kecamatan Slogohimo 
Kabupaten Wonogiri).Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah, Program 
Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: 
Iza Hanifudin, Ph.D. 

Kata Kunci: Pengelolaan, Tanah Wakaf Masjid. 
 
 Di Indonesia, perwakafan amat lekat dengan wakaf tanah meskipun pada 
hakikatnya benda yang dapat diwakafkan tidak terlepas pada tanah. Disamping itu 
data wakaf yang ada belumlah akurat mengingat data tentang aset wakaf tidak 
terkoordinir dengan baik dan terpusat dalam satu institusi yang profesional. Hal 
terpenting dari pengelolaan wakaf adalah bagaimana pengalaman paranad}ir dalam 
mengembangkan wakaf. Maka dari itu manajemen pengelolaan menempati pada 
posisi paling urgen dalam dunia perwakafan. Karena, yang paling menentukan 
benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantung pada pola pengelolaan. 

Penelitianinibertujuanuntuk: (1) Untuk mengetahui secara kritis dan 
mendalam pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf masjid At-Taqwa. (2) Untuk 
mendalami secara kritis praktik pengelolaan tanah wakaf menggunakan naz}ir 
organisasi. (3) Untuk mendapatkan gambaran transformatif terhadap dampak 
penggunaan naz}ir organisasi terhadap perkembangan luas tanah wakaf dan 
asetnya.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini 
adalah tanah wakaf masjid At-Taqwa Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupten 
Wonogiri. Pengumpulan data peneliian ini dilakukan melalui observasi  berperan 
serta, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan 
menggunakan metode deskriptif induktif. Deskriptif dimaksudkan dengan 
memaparkan sedetail mungkin pengelolaan tanah wakaf masjid At-Taqwa, 
sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang real, faktual dan akurat mengenai 
fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sehingga 
dapat digunakan untuk membuat kesimpulan dengan interpretasi yang tepat. 
Induktif, suatu cara atau jalan yang di pakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan 
ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas penglolaan tanah wakaf masjid 
At-Taqwa, secara terperinci, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. 

Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data, penelitian ini 
menghasilkan tiga temua. Pertama, Bahwa, pengelolaan tanah wakaf masjid At-
Taqwa Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri belum memenuhi 
manajemen yang baik atau profesioanal dikarenakan ada beberapa fungsi dan 
proses manajemen yang tidak terpenuhi. Kedua, Nad}ir yang dijadikan untuk 
mengelola tanah wakaf masjid At-Taqwa ini merupakan nad}ir organisasi, 
dikarenakan nad}ir organisasi lebih mampu menjaga harta wakaf dan lebih lebih 
mampu meningkatkan peran-peran ke- nad}iran untuk mengelola wakaf secara 
baik. Ketiga, Bahwa penggunaan nad}ir organisasi di masjid At-taqwa ini 
mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu tanah 
wakaf mengalami perkembangan yang cukup baik terhadap luas tanah wakaf 
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masjid dan asetnya, nad}ir dapat memproduktifkan tanah wakaf. Adapun dampak 
negatifnya wakaf produktif disini belum memiliki kontribusi yang cukup penting 
dalam pemberdayaan masyarakat.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia, perwakafan amat lekat dengan wakaf tanah meskipun pada 

hakikatnya benda yang dapat diwakafkan tidak terlepas pada tanah. Disamping itu 

data wakaf yang ada belumlah akurat mengingat data tentang aset wakaf tidak 

terkoordinir dengan baik dan terpusat dalam satu institusi yang profesional.1 

Perkembangan institusi wakaf saat ini tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan Islam 

di tanah Nusantara. Wakaf, khususnya berupa wakaf tanah, sudah ada dan dilakukan 

semenjak lahirnya komunitas-komunitas muslim di berberapa daerah di Nusantara. 

Lembaga wakaf muncul bersamaan dengan lahirnya masyarakat muslim sebagai 

sebuah komunitas keagamaan yang pada umumnya memerlukan fasilitas-fasilitas 

peribadatan dan pendidikan untuk menjamin kelangsungannya. Fasilitas-fasilitas itu 

dapat terpenuhi dengan cara berwakaf, baik berupa wakaf tanah, bangunan, maupun 

aset wakaf lainnya. Gambaran tentang praktik wakaf di Indonesia dilukiskan, seperti 

fenomena masjid sebagai sebuah harta wakaf. Harta wakaf tersebut tidak boleh 

diperjualbelikan, digadaikan, diwariskan, dan dihadiahkan. Hal ini, disebabkan masjid 

mempunyai sifat wakaf yang abadi dan langgeng.2 

Wakaf tanah masjid merupakan bagian dari praktik perwakafan di Indonesia 

selain wakaf-wakaf yang lain. Selama ini wakaf tanah masjid menemui pada 

problematika di lapangan. Sebagaimana diliput dalam berita republika.co.id Jakarta, 

bahwasannya Potensi wakaf sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan umum, 

                                                            
1Saifuddin, “The Role Of Cash Waqf In Poverty Allevation: Case Of Malaysia”, International journal 

of business, Economics and law, 4, (Maret 2016), 1553.  
2Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di 

Indonesia), (Bekasi: Gramata Publising, 2015), 1-2.  
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sehingga wakaf saat ini tengah gencar disosialisasikan kepada masyarakat. Namun, 

ada beberapa tantangan untuk pengelolaan wakaf di Indonesia.Hal ini diungkapkan 

Sekjen Kementerian Agama, Nur Syam dalam acara pembukaan kegiatan rapat kerja 

Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Gedung Kebon Sirih, Bank Indonesia, Jakarta 

Pusat, Rabu (24/1) belum lama ini. "Sedikitnya enam tantangan perwakafan yang 

perlu mendapat perhatian kita semua," ujar Nur Syam saat membuka acara tersebut 

mewakili Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. 

Tantangan pertama, kata dia, yaitu terkait validasi data aset wakaf, termasuk 

wakaf uang atau wakaf tunai. Kedua, peningkatan pengumpulan wakaf uang. Ketiga, 

sertifikasi tanah wakaf. Keempat, sengketa tanah wakaf yang memerlukan mediasi 

dan advokasi serta ruislag (tukar guling) tanah wakaf yang bermasalah.Tantangan 

kelima, lanjut dia, yaitu pemanfaatan aset wakaf untuk kegiatan ekonomi produktif 

yang memberi nilai tambah bagi kesejahteraan umat. Keenam, kapasitas dan rasa 

tanggung jawab para naz}ir. Karena itu, Nur Syam meminta perhatian seluruh jajaran 

pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk melakukan penanganan terhadap isu-

isu aktual perwakafan khususnya yang bersentuhan langsung dengan peran BWI di 

tingkat pusat.BWI perlu memberi perhatian terhadap kinerja Perwakilan BWI di 

daerah-daerah yang belum semua menjalankan mampu fungsinya sebagaimana 

mestinya disebabkan berbagai kendala dan keterbatasan, termasuk kendala biaya 

operasional dan sumber daya organisasi yang masih menjadi isu krusial di sejumlah 

provinsi," ucap Nur Syam. 

Tantangan lainnya, tambah dia, yaitu belum meratanya pemahaman wakaf 

masyarakat terhadap ketentuan Undang-Undang No 41 tahun 2004, khususnya 

tentang wakaf dan jenis-jenis wakaf, belum optimalnya pengelolaan aset tanah wakaf 

secara produktif, masih banyaknya naz}iryang belum profesional, belum tersedianya 
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data base wakaf, serta belum optimalnya jejaring pemberdayaan dan pengembangan 

wakaf uang.Menurut dia, wakaf bagi kebanyakan umat Islam di Tanah Air masih 

identik dengan harta tidak bergerak, seperti wakaf tanah atau bangunan. Baru 

belakangan ini masyarakat dikenalkan dengan wakaf dalam bentuk harta bergerak, 

kebanyakan orang menyebut dengan Wakaf Uang. "Saya berharap, terobosan 

pengelolaan wakaf produktif dan wakaf uang juga perlu menjadi perhatian kita 

bersama," kata Nur Syam.3 

Desa Soco merupakan suatu Desa yang terletak di Kecamatan Slogohimo 

Kabupaten Wonogiri. Di Desa Soco berdiri berbagai macam musholla dan masjid, 

salah satunya adalah masjid At-Taqwa. Sebagaimana penjajakan awal peneliti, masjid 

At-Taqwa merupakan masjid Desa yang berdiri diatas tanah wakaf yang sudah 

bersertifikat. Terkait pengelolaan yang selama ini berjalan ternyata masih ada 

beberapa hal yang perlu dikaji lebih jauh lagi karena masih jauh dari harapan yang 

selama ini kita harapkan. Hal itu dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya yaitu, 

dalam proses proses pelaporan wakaf tidak dicatat secara gamblang, dalam hal 

pemberdayaan hasil wakaf belum dialokasikan kepada masyarakat luas, namun masih 

dialokasikan kepada pengurus beserta jajarannya. Dalam penghimpunan sumber dana 

wakaf masih menunggu kesadaran masyarakat.4 

Ada beberapa masalah yang perlu dikaji lebih lanjut yaitu belum maksimalnya 

sistem pengelolaan harta wakaf yang ada, sistem pemberdayaan yang belum memadai 

dan juga belum mampu memberikan kontribusi yang jelas untuk kesejahteraan 

masyarakat . Pengharapan dengan adanya penelitian pengelolaan tanah wakaf  masjid 

di Desa Soco masyarakat dan naz}ir paham bagaimana manajemen yang baik dalam 

mengelola aset wakaf. 
                                                            

3https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/01/26/p34v39396-ini-enam-tantangan-
perwakafan-di-indonesia. Diakses pada hari jumat, tanggal 29 maret, 2019. Pukul 23.00. 

4 Tijo, wawancara, Soco, 11 Januari 2019. 
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Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengkaji lebih dalam tentang pengelolaan tanah wakaf masjid yang merupakan 

bagian penting dalam pengelolaan wakaf. Maka dari sinilah penulis bermaksud untuk 

menuangkan tulisan dalam bentuk tesis dengan mengambil beberapa rumusan 

masalah. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf masjid At-Taqwa? 

2. Mengapa praktik pengelolaan tanah wakaf menggunakan naz}ir organisasi? 

3. Bagaimana dampak penggunaan naz}ir organisasi terhadap perkembangan luas 

tanah wakaf dan asetnya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui secara kritis dan mendalam pelaksanaan pengelolaan tanah 

wakaf masjid At-Taqwa. 

2. Untuk mendalami secara kritis praktik pengelolaan tanah wakaf menggunakan 

naz}ir organisasi 

3. Untuk mendapatkan gambaran transformatif terhadap dampak penggunaan naz}ir 

organisasi terhadap perkembangan luas tanah wakaf dan asetnya.  

 

D. Kegunaan Penelitian 

Agar tujuan pembahasan tesis ini sesuai dengan tujuan penulis maka, penulis 

berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut: 

1. Teoritis 
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Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau 

teori yang menyokong perkembangan wakaf, khususnya pengelolaan tanah wakaf 

masjid. 

2. Praktis 

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan bagi IAIN Ponorogo dan adik-adik angkatan, serta dapat 

memberikan kontribusi terhadap para naz}ir dalam mengelola dan 

memberdayakan harta wakaf, khususnya  untuk naz}ir di masjid At-Taqwa Desa 

Soco Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri. 

 

E. Kajian Terdahulu 

Berdasarkan hasil penelusuran, beberapa penelitian yang releven dengan tema 

kajian penulis adalah sebagai berikut. 

1. Tesis karya Zulfan Nashby dengan judul “Penyelesaian Sengketa Antar naz}ir 

Tanah Wakaf di Kecamatan Larangan Kota Tangerang Banten (Studi Kasus 

Tanah Wakaf Masjid Al Furqon Tangerang)ˮ. Penulisan tesis ini membahas 

tentang penyelesaian sengketa antar naz\ir tanah wakaf di Kecamatan Larangan 

Kota Tangerang Banten. Persamaanya sama-sama membahas tentang tanah wakaf 

masjid, dan perbedaannya pada tesis diatas lebih fokus pada penyelesaian 

sengketa antar naz}ir tanah wakaf. Sedangkan pada tesis yang akan peneliti bahas 

adalah lebih pada pengelolaan tanah wakaf masjid. 5 

2. Artikel karya Sirajuddin dan Asrum Yolleng dengan judul “Pemberdayaan Tanah 

Wakaf Sebagai Potensi Ekonomi Umat Di Masjid Al-markaz Al-Islami 

                                                            
5Zulfan Nashby, “Penyelesaian Sengketa Antar Nadzir Tanah Wakaf di Kecamatan Larangan Kota 

Tangerang Banten (Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid Al Furqon Tangerang)”, (Tesis, Universitas Diponegoro 
Semarang, 2011), 72.  
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Makassarˮ. Penulisan artikel ini membahas tentang pemberdayaan tanah wakaf 

sebagai potensi ekonomi umat di masjid al-markaz al-islami makassarˮ. 

Persamaannya sama-sama membahas tentang tanah wakaf masjid, dan 

perbedaannya pada artikel diatas lebih fokus pada pemberdayaan tanah wakaf 

sebagai potensi ekonomi umat di masjid Al-Markaz Al-Islami. Sedangkan pada 

tesis yang akan peneliti bahas adalah lebih pada pengelolaan tanah wakaf masjid. 6 

 

F. Landasan Teori 

1. Wakaf 

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

menahan, berhenti, diam ditempat, atau berdiri. Kata waqafa – yaqifu – waqfan 

semakna dengan kata habasa – yahisu – tahbisan yang maknanya terhalang untuk 

menggunakan. Kata wakaf berarti menahan harta untuk diwakafkan dan tidak 

dipindah milikkan.7Menurut istilah wakaf merupkan pranata keagamaan dalam 

Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya 

pemecahan masalah-masalaah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan 

kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.8 

Sedangkan menurut UU No.41 tahun 2004 Tentang Wakaf dijelaskan 

bahwa: Wakaf adalah perbuatan hukum wa>kif 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.9 

                                                            
6Sirajuddin dan Asrum Yolleng, “Pemberdayaan Tanah Wakaf Sebagai Potensi Ekonomi Umat di 

Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar”, Laa Maysir, Vol. 5, Nomor 1 (Januari 2018), 80-106. 
7 Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf, 7. 
8 Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), 1.  
9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 

2006 Tentang Pelaksanaannya, 41.  
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2. Tata Kelola Wakaf 

a. Menghimpun Harta Wakaf 

Mekanisme tata kelola yang paling utama dan awal adalah 

menghimpun harta benda wakaf dari para wa>kif. Mekanisme seperti ini 

dikenal dengan aktifitas fundraising.10 Fundraising merupakan sebuah 

kerangka konsep tentang suatu kegiatan dalam rangka menggalang dana dan 

daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program 

dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan.11 

Karena itu, aktifitas fundraising dalam sebuah lembaga harus 

dikembangkan, baik dalam konteks awal perencanaan maupun pengawasan 

oleh pengelola lembaga dengan berbagai perspektif manajemen modern yang 

ada.  

b. Memproduktifkan Harta Wakaf 

Ketika harta wakaf itu sudah diwakafkan oleh para wa>kif, maka suatu 

keharusan bagi naz}ir untuk mengelola dan mengembangkan agar harta 

tersebut tidak habis. Beberapa pola dan strategi dalam menahan pokok harta 

dalam konteks pengembangan aset wakaf adalah: 

1) Dengan meminjamkan atau menyewakan harta wakaf. Orang yang 

berwenang menyewakan atau meminjamkan harta wakaf adalah naz}ir. 

Cara meminjamkan atau menyewakan harta wakaf ada 2 model yaitu: 

Model Klasik   Sewa 

Ruislah (Tukar Guling), ganti untung sesuai 

dengan keberuntungan dan neraca aset wakaf. 

 Model Kontemporer Investasi, ada investasi internal dan eksternal. 

                                                            
10 Miftahul Huda, Mengalirkan, 197. 
11 Ibid., 199. 
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  Usaha Produktif, seperti membangun rumah 

makan, mini market, industri rumahan dll. 

2) Dengan menukar harta wakaf. Dalam tukar menukar harta wakaf ada dua 

hal penting yang berhubungan dengan hal tersebut adalah ibdal dan 

istibdal. Ibdal adalah menjual harta wakaf untuk memberi harta lain 

sebagai gantinya. Sedangkan Istibdal adalah menjadikan barang lainn 

sebagai pengganti harta wakaf yang asli yang telah dijual. 

3) Dengan investasi harta wakaf. Ada dua macam investasi dana barang 

wakaf, yaitu: 

a) Investasi Internal (al-Istismar az-Zatiyyah), yaitu berupa berbagai 

macam akad dan pengelolaan proyek investasi wakaf yang dibiayai 

dari dana wakaf sendiri. 

b) Investasi Eksternal (al-Istismar al-Kharijiyyah), yaitu investasi dana/ 

barang wakaf yang menyertakan modal pihak luar/ bekerja sama 

dengan pihak luar.12 

c. Menyalurkan Harta Wakaf 

Penyaluran hasil wakaf dalam bentuk pemberdayaan hasil-hasil wakaf 

secara umum di tujukan kepada mauku>f ‘alaih (penerima wakaf) yang 

terkadang sudah ditunjuk oleh wa>kif untuk apa dan kepada siapa. Meskipun 

demikian, beberapa wa>kiftidak menunjuk penyaluran hasil wakaf kepada 

orang secara spesifik.Dalam menyalurkan hasil wakaf dapat dilakukan dengan 

cara sebagai berikut: 

                                                            
12 Ibid., 219-221. 
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1) Karitatif/ Charity (Cuma-Cuma), dapat diberikan kepada masyarakat yang 

tidak mampu atau tidak berdaya seperti, fakir miskin, anak terlantar, 

seseorang yang kesulitan ekonomi. 

2) Empowering (Pemberdayaan), mengembangkan harta wakaf kelevel yang 

lebih tinggi sehinnga penyaluran wakaf dapat dilakukan dengan 

melakukan pembangunan proyek seperti, sarana pendidikan dan 

keagamaan, gedung wakaf dan bisnis center, gedung rumah sakit Islam, 

toko, dll. 

3) Social Enterpreneuship (Wiraswasta), dimana potensinya ada namun 

belum terwujud.13 

d. Melaporkan Harta Wakaf 

Pelaporan wakaf harus dilakukan dengan prinsip transparan, terbuka 

kepada masyarakat dan akuntabilitas, harus dapat dipertanggungjawabkan 

kesahihannya dari segi akuntansi. Pelaporan ini penting karena beberapa 

alasan diantaranya: 

1) Merupakan kewajiban untuk keperluan audit. 

2) Anjuran. 

3) Untuk mewujudkan manajemen profesionalitas dari naz\ir. 

4) Menujukkan brand image (kesan yang bagus). 

Wujud laporan bisa dilakukan dengan cara diunggah ke website, media 

masa, dalam Desa dapat berupa papan tulis, rapat/musyawarah, laporan klaim 

terwujud, dan laporan partisipasi lapangan tentang program yang akan 

dilaksanakan.14 

 

                                                            
13 Ibid., 240-246. 
14 Ibid., 
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3. Manajemen Wakaf 

Tata kelola atau manajemen secara konvensional didefinisikaan sebagai 

proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha 

seseorang atau sebuah organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi 

lainnya agar tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam konteks yang 

lebih terkini, manajemen tidak hanya dipahami sebagai serangkaian tahapan demi 

tahapan yang harus dilalui, tetapi manajemen pada intinya diarahkan pada penguatan 

mutu dan hasil proses yang diciptakan dengan pola yang lebih komprehensif.15  

Terkait dengan fungsi manajemen wakaf untuk memahami suatu proses yang 

kompleks dari manajemen, dilakukan dengan cara memecah beberapa bagian dan 

mengidentifikasi hubungan dasar antar bagian tersebut. Uraian ini disebut dengan 

model, seperti skema di bawah ini. Proses interaktif fungsi manajemen wakaf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
15 Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf, 177.  

Perencanaan 

Menyusun sasaran dan 
tindakan untuk 

mencapai tujuan 
pengelolaan wakaf 

Pengorganisasian 

Mengatur dan 
mengalokasikan 

pekerjaan, wewenang 
dan sumber daya untuk 
mencapi sasaran wakaf 

Pengawasan 

Memastikan bahwa 
pengelolaan waqaf 
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tujuan dan sasaran 

wakaf 

Perencanaan 

Menyusun sasaran dan 
tindakan untuk 

mencapai tujuan 
pengelolaan wakaf 
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G. MetodePenelitian 

Tesis ini memaparkan beberapa hal penting terkait dengan metode penelitian 

sebagaimana berikut: 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

Penelitian dengan rencana disiplin keilmuan ekonomi syariah ini 

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. 

b. Jenis penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskripsi 

analisis, dititikberatkan pada wawancara dan observasi yang mendalam serta 

setting alamiah. 

2. Kahadiran Peneliti  

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan aktor sentral dan 

pengumpul data, sementara instrumen selain manusia sebagai pendukung saja. 

Kehadiran dan tingkat kehadiran peneliti dilapangan sebagai pengamat penuh, 

dan pengamatan peneliti dalam rangka observasi dilakukan secara terang-

tarangan.  

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti memilih masjid At-taqwa yang berlokasi di 

Desa Soco, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah sebagai 

lokasi penelitian. 

4. Data dan Sumber Data 

Data yang dihimpun dalam penelitian secara garis besarnya dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut:  

a. Data tentang pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf masjid At-Taqwa. 
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b. Data tentang praktik pengelolaan tanah wakaf masjid At-Taqwa menggunakan 

naz}ir organisasi. 

c. Data tentang dampak penggunaan naz}ir organisasi terhadap perkembangan 

luas tanah wakaf dan asetnya 

Adapun sumber data yang dipakai oleh penulis yaitu sumber data primer, 

yang meliputi beberapa oknum yaitu naz}ir, pengurus masjid serta masyarakat 

sekitar Desa Soco, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri. Sedangkan 

untuk data sekunder merupakan data tambahan atau data yang digunakan untuk 

melengkapi data primer. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau 

data laporan yang tersedia.  

5. Prosedur Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Disini penulis mewawancarai responden dan informan, yaitu 

naz}ir,pengurus masjid dan masyarakat Desa Soco Kecamatan Slogohimo 

Kabupaten Wonogiri.  

b. Observasi 

Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melihat pengelolaan tanah 

wakaf masjid At-taqwa di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten 

Wonogiri. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi disini penulis membutuhkan dokumen-dokumen yang 

dibutuhkan peneliti, seperti data tentang tanah wakaf masjid At-Taqwa, 

dokumen sertifikat wakaf, dan data-data yang berhubungan dengan 

pengelolaan tanah wakaf masjid At-Taqwa. 
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6. Analisa Data 

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam rangka 

mempermudah pembahasan tesis ini penulis menggunakan metode: 

a. Deskripstif, yaitu dengan memaparkan sedetail mungkin pengelolaan tanah 

wakaf masjid At-Taqwa, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang real 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar 

fenomena yang diselidiki. Sehingga dapat digunakan untuk membuat 

kesimpulan dengan interpretasi yang tepat. 

b. Induktif, suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu 

pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas pengelolaan 

tanah wakaf masjid At-Taqwa, secara terperinci, kemudian menarik 

kesimpulan yang bersifat umum.16 

Secara rinci, langkah-langkah analisis data kualitatif menurut Matthew B. 

Milles and A. Michael. Huberman dilakukan sebagai berikut: 

a. Reduksi data, adalah proses penyederhanaan data dengan memilih hal-hal yang 

pokok sesuai dengan rumusan masalah penelitian, yaitu tentang pelaksanaan 

pengelolaan tanah wakaf masjid At-Taqwa, praktik pengelolaan tanah wakaf 

masjid At-Taqwa menggunakan naz}ir organisasidan dampak penggunaan naz}ir 

organisasiterhadap perkembangan luas tanah wakaf dan asetnya. 

b. Display data, adalah suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah 

untuk dianalisis dan disimpulkan. Data yang diperoleh setelah direduksi 

kemudian diorganisasikan sesuai dengan rumusan masalah, yaitu data tentang 

pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf masjid At-Taqwa, praktik pengelolaan 

tanah wakaf masjid At-Taqwa menggunakan naz}ir organisasidan dampak 

                                                            
16 Lexy j. Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009), 248. 
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penggunaan naz}ir organisasiterhadap perkembangan luas tanah wakaf dan 

asetnya. 

c. Conclution, adalah dengan mengambil kesimpulan yang merupakan langkah 

ketiga dalam proses analisis.17  Data yang sudah didisplay kemudian tentang 

yaitu tentang pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf masjid At-Taqwa, praktik 

pengelolaan tanah wakaf masjid At-Taqwa menggunakan naz}ir organisasi dan 

dampak penggunaan naz}ir organisasiterhadap perkembangan luas tanah wakaf 

dan asetnya, kemudian diambil kesimpulan. 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep 

kesahihan (validitas) dan kendala (rehabilitas).18Derajat kepercayaan keabsahan 

data (kredibilitas data) dan diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang 

tekun, dan triangulasi.  

a. Ketentuan pengamatan ini dilakukan dengan cara:  

1) Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yangada 

hubungannya dengan pengelolaan tanah wakaf masjid At-Taqwa Desa 

Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri, 

2) Menelaahnya secara rinci sampaipada suatu titik, sehingga pada 

pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang 

ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.  

b. Teknik Triangulasi dapat dicapai peneliti dengan jalan:  

1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 

                                                            
17 Sutrisno Hadi, Metodologi Research vol. 2 (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 45. 
18Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 344.  
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2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi, 

3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan  apa yang dikatakan sepanjang waktu,  

4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagaipendapat dan pandangan orang yang berpendidikan,  

5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Suatu upaya untuk mempermudah pembahasan masalah dalam tesis ini, dan 

mudah dipahami permasalahannya dengan teratur dan sistematis, maka penulis 

kemukaan sistematika pembahasan. Perlu diketahui bahwa pembahasan tesis ini 

terdiri dari berbagai bab. Tiap-tiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, maka untuk 

lebih jelasnya penulis kemukakan sistematika pembahsan sebagai berikut: 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini berfungsi sebagai pola umum yang menggambarkan seluruh 

isi tesis yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan 

Sistematika Pembahasan. 

Bab II : PENGELOLAAN TANAH WAKAF 

Pada bab kedua berisi tentang landasan teori, yang merupakan pijakan 

dan selanjutnya digunakan untuk menganalisis data didalam laporan 

penelitian (tesis) ini.  
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BAB III : HASIL LAPANGAN GAMBARAN UMUM TANAH WAKAF MASJID 

AT-TAQWA 

Pada bab ini pemaparan secara umum tentang Sejarah Desa Soco, Visi 

Misi Desa, Kondisi Geografis, Kondisi Demografi, Keadaan Sosial Ekonomi, 

Keadaan Sosial Pendidikan, Keadaan Sosial Keagamaan, Sejarah Tanah 

Wakaf, Struktur Kepengurusan naz}ir dan Struktur Kepengurusan Ta’mir 

Masjid. 

BAB IV : PELAKSANAAN PENGELOLAAN TANAH WAKAF MASJID AT-

TAQWA  

Pada bab ini menjelaskan dan menganalisis tentang pelaksanaan 

pengelolaan tanah wakaf masjid At-taqwa 

BAB V : PENGELOLAAN TANAH WAKAF MASJID AT-TAQWA 

MENGGUNAKAN NAD}IRORGANISASI 

Pada bab ini menjelaskan dan menganalisis tentang pengelolaan tanah 

wakaf menggunakan naz}ir organisasi 

BAB VI : DAMPAK PENGGUNAAN NAD}IRORGANISASI TERHADAP 

PERKEMBANGAN LUAS TANAH WAKAF DAN ASETNYA 

Pada bab ini menjelaskan dan menganalisis bagaimana dampak naz}ir 

organisasiterhadap perkembangan luas tanah wakaf dan asetnya 

BAB VII : PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup dari pembahasan tesis ini, yang berisi 

kesimpulan akhir dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. Pengertian Wakaf 

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

menahan, berhenti, diam ditempat, atau berdiri. Kata waqafa – yaqifu – waqfan 

semakna dengan kata habasa – yahisu – tahbisan yang maknanya terhalang untuk 

menggunakan. Kata wakaf berarti menahan harta untuk diwakafkan dan tidak 

dipindah milikkan.19 Menurut istilah wakaf merupkan pranata keagamaan dalam 

Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan 

masalah-masalaah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan 

pemberdayaan ekonomi umat.20 

Sedangkan menurut UU No.41 tahun 2004 Tentang Wakaf dijelaskan bahwa: 

Wakaf adalah Wakaf adalah perbuatan hukum wa>kif 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.21 

 

B. Tata Kelola Wakaf 

1. Menghimpun Harta Wakaf 

Mekanisme tata kelola yang paling utama dan awal adalah menghimpun 

harta benda wakaf dari para wa>kif. Mekanisme seperti ini dikenal dengan aktifitas 

                                                            
19Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf, 7. 
20 Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), 1.  
21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 

2006 Tentang Pelaksanaannya, 41.  
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fundraising.22 Fundraising merupakan sebuah kerangka konsep tentang suatu 

kegiatan dalam rangka menggalang dana dan daya lainnya dari masyarakat yang 

akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga 

sehingga mencapai tujuan.23 

Karena itu, aktifitas fundraising dalam sebuah lembaga harus 

dikembangkan, baik dalam konteks awal perencanaan maupun pengawasan oleh 

pengelola lembaga dengan berbagai perspektif manajemen modern yang ada.  

2. Memproduktifkan Harta Wakaf 

Ketika harta wakaf itu sudah diwakafkan oleh para wa>kif, maka suatu 

keharusan bagi naz}ir untuk mengelola dan mengembangkan agar harta tersebut 

tidak habis. Beberapa pola dan strategi dalam menahan pokok harta dalam konteks 

pengembangan aset wakaf adalah: 

a. Dengan meminjamkan atau menyewakan harta wakaf. Orang yang berwenang 

menyewakan atau meminjamkan harta wakaf adalah naz}ir. Cara meminjamkan 

atau menyewakan harta wakaf ada 2 model yaitu: 

Model Klasik   Sewa 

Ruislah (Tukar Guling), ganti untung sesuai 

dengan keberuntungan dan neraca aset wakaf. 

 Model Kontemporer Investasi, ada investasi internal dan eksternal. 

  Usaha Produktif, seperti membangun rumah 

makan, mini market, industri rumahan dll. 

b. Dengan menukar harta wakaf. Dalam tukar menukar harta wakaf ada dua hal 

penting yang berhubungan dengan hal tersebut adalah ibdal dan istibdal. Ibdal 

adalah menjual harta wakaf untuk memberi harta lain sebagai gantinya. 

                                                            
22 Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf, 197. 
23 Ibid., 199. 
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Sedangkan Istibdal adalah menjadikan barang lainn sebagai pengganti harta 

wakaf yang asli yang telah dijual. 

c. Dengan investasi harta wakaf. Ada dua macam investasi dana barang wakaf, 

yaitu: 

c)  Investasi Internal (al-Istismar az-Zatiyyah), yaitu berupa berbagai macam 

akad dan pengelolaan proyek investasi wakaf yang dibiayai dari dana 

wakaf sendiri. 

d) Investasi Eksternal (al-Istismar al-Kharijiyyah), yaitu investasi dana/ 

barang wakaf yang menyertakan modal pihak luar/ bekerja sama dengan 

pihak luar.24 

3. Menyalurkan Harta Wakaf 

Penyaluran hasil wakaf dalam bentuk pemberdayaan hasil-hasil wakaf 

secara umum di tujukan kepada mauku>f ‘alaih (penerima wakaf) yang terkadang 

sudah ditunjuk oleh wa>kif untuk apa dan kepada siapa. Meskipun demikian, 

beberapa wakif tidak menunjuk penyaluran hasil wakaf kepada orang secara 

spesifik.Dalam menyalurkan hasil wakaf dapat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

4) Karitatif/ Charity (Cuma-Cuma), dapat diberikan kepada masyarakat 

yang tidak mampu atau tidak berdaya seperti, fakir miskin, anak 

terlantar, seseorang yang kesulitan ekonomi. 

5) Empowering (Pemberdayaan), mengembangkan harta wakaf kelevel 

yang lebih tinggi sehinnga penyaluran wakaf dapat dilakukan dengan 

melakukan pembangunan proyek seperti, sarana pendidikan dan 

                                                            
24 Ibid., 219-221. 
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keagamaan, gedung wakaf dan bisnis center, gedung rumah sakit 

islam, toko, dll. 

6) Social Enterpreneuship (Wiraswasta), dimana potensinya ada namun 

belum terwujud.25 

4. Melaporkan Harta Wakaf 

Pelaporan wakaf harus dilakukan dengan prinsip transparan, terbuka 

kepada masyarakat dan akuntabilitas, harus dapat dipertanggungjawabkan 

kesahihannya dari segi akuntansi. Pelaporan ini penting karena beberapa alasan 

diantaranya: 

5) Merupakan kewajiban untuk keperluan audit. 

6) Anjuran. 

7) Untuk mewujudkan manajemen profesionalitas dari naz}ir. 

8) Menujukkan brand image (kesan yang bagus). 

Wujud laporan bisa dilakukan dengan cara diunggah ke website, media 

massa, dalam desa dapat berupa papan tulis, rapat/musyawarah, laporan klaim 

terwujud, dan laporan partisipasi lapangan tentang program yang akan 

dilaksanakan.26 

 

C. Nad}irWakaf  (Pengelola Wakaf) 

Pada umumnya, di dalam kitab-kitab fiqh tidak disebutkan naz}ir wakaf sebagai 

salah satu rukun wakaf. Hal ini dapat dimengerti karena wakaf merupakan ibadah 

tabarru‟. Namun demikian, memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan 

manfaat dari benda wakaf, maka kehadirannya sangat diperlukan.27 Pada dasarnya 

                                                            
25 Ibid., 240-246. 
26Ibid., 
27Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1998), 399. 
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siapapun dapat saja menjadi naz}ir asalkan ia tidak terhalang melakukan tindakan 

hukum. Akan tetapi karena fungsi naz}ir sangat penting dalam perwakafan maka 

diberlakukan syarat-syarat naz}ir..  

Imam mazhab sepakat bahwa naz}ir harus memenuhi syarat adil dan mampu.28 

Sedangkan menurut Ahmad Rofiq dalam bukunya “Hukum Islam Di Indonesia” 

bahwa seorang naz}ir harus memiliki kreativitas (za ra‟y). Hal ini didasarkan pada 

perbuatan Umar menunjuk Hafsah menjadi naz}ir karena ia dianggap mempunyai 

krativitas.29Adapun persyaratan untuk menjadi seorang naz}ir berdasarkan Undang-

Undang No.41 Tahun 2004 haruslah memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Warga negara Indonesia. 

2. Beragama Islam. 

3. Dewasa. 

4. Amanah. 

5. Mampu secara jasmani dan rohani. 

6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.30 

  

D. Syarat-Syarat PengangkatanNaz}ir 

Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah produktif, tentu memerlukan nazhir 

yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung 

jawab. Oleh karena itu untuk menjadikannaz}irharus memiliki persyaratan yaitu 

sebagai berikut:31 

1. Syarat Moral diantaranya sebagai berikut: 

                                                            
28Said Agil Husain Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial (akarta: Penamadani, 2004), 161. 
29 Ahmad Rofiq,Hukum Islam di Indonesia, 400. 
30 Departemen Agama RI, Undang-Undang wakaf dan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaanya, 

Jakarta, Direktorat JendralPemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007, 8.  
31 Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 

dan Penyelenggaraan Haji, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, tahun 2005, 51.   
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a. Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syariah mapun 

perundang-undangan yang berlaku   

b. Jujur, amanah dan adil sehingga dapat di percaya dalam proses pengelolaan 

kepada sasaran wakaf  

c. Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha  

d. Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan  

e. Punya kecerdasan, baik emosional maupun spritual  

2. Syarat Manajemen sebagai berikut: 

a. Mempunyai kapasitas yang baik dalam leadership 

b. Visioner  

c. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan  

d. Profesional dalam bidang pengelolaan harta  

e. Ada masa bakti naz}ir 

f. Memiliki program kerja yang jelas  

3. Syarat Bisnis sebagai berikut:  

a. Mempunyai keinginan 

b. Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk di magangkan  



 

23 
 

c. Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya enterpreneur 

Dari persyaratam yang telah di kemukakandi atas menunjukkan bahwa naz}ir 

menempati pada pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Di 

tinjau dari segi tugas naz}ir, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, 

mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang di wakafkan bagi orang-

orang yang berhak menerimanya, jelas bahwa fungsi dan tidak fungsinya suatu wakaf 

tergantung pada peran naz}ir.32 

 

E. Nad}\ir Organisasi 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahu 2006 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ditegaskan bahwanaz}irmencakup 

tiga macam yaitu naz}irperseorangan, naz}irorganisasi, naz}irbadan hukum.33 Berhubung 

pengelolaan di masjid At-Taqwa menggunakan naz}irorganisasi maka yang penulis 

paparkan disini hanyanaz}irorganisasi. 

  Ketentuan mengenai naz}iryang berbentuk organisasi, pertama naz}irorganisasi 

wajib didaftarkan pada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui KUA 

setempat.34 Kedua, naz}irorganisasi yang melaksanakan pendaftaran harus memenuhi 

persyaratan: (a) organisai yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan 

dan atau keagamaan Islam, (b) pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan 

naz}irperseorangan, (c) salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di 

kabupaten atau kota tempat benda wakaf berada, (d) melampirkan: (1) salinan akta 

notaris pendirian dan anggaran dasar, (2) daftar susunan pengurus, (3) anggaran 

rumah tangga, (4) program kerja dalam pengembangan wakaf, (5) daftar kekayaan 

                                                            
32 Ibid., 52. 
33 Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 3.  
34 Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 7, ayat 1. 
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yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dai kekayaan lain atau yang merupakan 

kekayaan organisasi, dan (6) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.35 Ketiga, 

pendaftaran naz}irorganisasi dilakukan sebelum penandatanganan Akta Ikrar Wakaf.36 

  Sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai pebubaran dan penggantia 

naz}irorganisasi: pertama, naz}irorganisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan 

anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Kedua, apabila salah seorang 

naz}irorganisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan atau dibatalkan 

kedudukannya sebagai naz}ir, ia harus digati. Ketiga, apabila naz}irperwakilan 

organisasi tidak melaksanakan tugasnya dan atau melakukan pelanggaran dalam 

pendayagunaan wakaf, pengurus pusat organisasi yang bersangkutan wajib mengatasi 

dan menyelesaikannya, baik diminta oleh Badan Wakaf Indonesia maupun tidak.37 

Keempat, naz}irorganisasi yang tidak menjalalankan kewajibannya, dapat 

diberhentikan dan digani ak ke-naz}ir-nya oleh Badan Wakaf Indonesia dengan 

memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia setempat.38 Kelima, 

naz}ir organisasi yang tidak menjalankan kewajibannya dalam jangka waktu satu tahun 

(sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat), dapat diusulkan kepada Badan Wakaf Indonesia oleh 

ketua KUA untuk diberhentikan dan diganti oleh naz}irlain.39Keenam, apabila salah 

seorang naz}irorganisasi meninggal, megundurkan dirir, berhalangan tetap, dan atau 

dibatalkan kedudukannya sebagai naz}iryang diangkat oleh organisasi, organisasi yang 

bersangkutan harus melapor ke KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada Badan 

Wakaf Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kjadian tersebut.40 

 
                                                            

35 Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 7, ayat 3 dan 4. 
36 Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 7, ayat 5. 
37 Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 9, ayat 1 
38 Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 9, ayat 1. 
39Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 9, ayat 3. 

 
40Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 10.  
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F. Fungsi dan TugasNaz}ir 

Dengan melihat realitas status dan kedudukan naz}ir di dalam praktek 

perwakafan, khusunya wakaf di bidang tanah, terlihat begitu penting dalam rangka 

tetap terjaganya kelestarian harta wakafitu sendiri. Ia berfungsi sebagai administrator 

yang di serahi dan di beri amanat untuk mengelola dan memeliharanya. Selain itu, ia 

juga berfungsi sebagai kuasadari pada harta wakaf ia tidak saja berkewajiban 

menjaga, memelihara, dan mengurusnya, melainkan ia juga sebagai kuasa yang 

mewakili harta wakaf yang di kelolanya di dalam dan di luar hukum.41 

Melihat begitu pentingnya fungsi yang di emban oleh naz}ir, maka status dan 

kedudukannya itu sendiri oleh politik hukum Agraria Nasional yang tertuang dalam 

sistem perundang-undangan yang berlaku, yang semula dalam pandangan fuqaha 

tidak di perhitungkannya sebagai suatu syarat sahnya suatu wakaf, akhirnya 

ditingkatkan status dan kedudukan di tempat yang sebaliknya. Ia di naikkan statusnya 

sebagai suatu syarat yang harus senantiasa disertakan dalam pengucapan ikrar 

wakafnya.42 

Sedangkan tugas naz}ir menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang 

wakaf pasal 11 meliputi:  

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf  

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

fungsi, dan peruntukannya 

c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf  

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia  

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

2003), 98.   
42 Ibid., 99. 
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Karena beratnya tugas yang diemban oleh seorang naz}ir maka naz}ir berhak 

menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda 

wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 %.43 

  

G. Hak dan Kewajiban Naz}ir 

Naz}ir wakaf, baik yang merupakan kelompok perorangan, organisasi maupun 

yang berbadan hukum merupakan merupakan orang yang di beri amanat oleh wa>kif 

untuk memelihara, mengurus dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan 

tujuan ikrar. Sebagai pemegang amanat tersebut, naz}ir tentu mempunyai berbagai hak 

dan kewajibantertentu. Kewajiban adalah menyangkut hal-hal yang harus di kerjakan 

dan di selesaikan demi tercapainya tujuan wakaf sebagaimana yang dikehendaki oleh 

ikrar wakaf. Sedangkan hak-haknya itu sendiri menyangkut penghargaan atas jasa 

atau jerih payah dari naz}ir yang telah mengelola harta wakaf baik berupa honor atau 

gaji maupun fasilitas harta wakaf yang telah dikelolanya.44 ada beberapa kewajiban 

naz}iryaitu: 

1. Kewajiban-kewajiban Naz}ir yaitu sebagai berikut:45 

a. Pemeliharaan dan Pengurusan  

Kewajiban di maksud adalah suatu kewajiban untuk memelihara, 

mengurus dan mengawasi harta wakaf serta hasil-hasilnya. Di dalam 

melaksanakan kewajiban ini, naz}ir diwajibkan agar menyimpan baik-baik atas 

lembar kedua dari salinan akta ikrar wakafnya. Lembaran ini sangat penting, 

karena ia adalah merupakan bukti otentik yang akan dapat di pergunakan 

untuk berbagai kepentingan. 

                                                            
43 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 12. 
44 Farid Wadjdy, Mursyid, Wakaf Kesejahteraan Umat (Flantropi Islam yang Hampir terlupakan), 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 167. 
45 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, pasal 7 ayat 1 dan 2. 
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b. Memelihara, mengurus dan memanfaatkan harta wakaf serta berusaha 

meningkatkan produktifitas hasilnya. 

c. Menggunakan hasil-hasil harta wakaf sebagaimana mestinya sesuai dengan 

ikrar dan kehendak wa>kif. 

d. Laporan Tahunan  

Laporan tahunan ini wajib dilakukan setiap akhir bulan desember. 

Laporan ini berisitentang hasil pencatatan keadaan tanah wakaf yang di 

pelihara dan di kelolanya serta penggunaan hasil-hasil wakafnya itu sendiri. 

Dengan kata lain, bahwa laporan tahunan ini merupakan rekapitulasi dari pada 

pembukuan wakaf.  

e. Laporan Insidentil  

Laporan ini sifatnya tidak menentu. Artinya ia wajib melaporkannya 

kepada pihak yang berwenang jika terjadi sesuatu yang sifatnya sewaktu-

waktu. Laporan di maksud adalah yang berhubungan dengan anggota naz}ir. 

Jika suatu saat ternyata ada seorang naz}ir yang meninggal dunia, 

mengundurkan diri, melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan 

dengan jabatannya sebagai naz}ir, tidak memenuhi syarat lagi dan tidak dapat 

lagi melakukan kewajibannya sebagai naz}ir.Maka naz}ir yang lainya 

diwajibkan untuk melaporkan perubahan ke naz}iran tersebut. Dan apabila hal 

semacam tersebut di atas mengakibatkan berkurangnya anggota naz}ir sesuai 

dengan kehendak peraturan perundang-undangan yang berlaku (minimal 3 

orang) maka ia juga mengusulkan penggantinya.  

2. Hak-Hak Naz}ir 

Sebagai naz}ir seorang, organisasi maupun badan hukum yang telah 

bersusah payah menjalankan tugasnya di dalam memelihara, mengurus dan 
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mengawasiharta kekayaan wakaf, maka naz}ir yang bersangkutan boleh dan bahkan 

berhak untuk mendapatkan bagian dan menerima penghasilan yang pantas.46 

Dengan di berinya imbalan yang pantas bagi naz}ir, maka di harapkan 

pemeliharaan, pengurusan dan penyelenggaraan harta wakaf akan dapat berjalan 

dengan sebaik-baiknya. Selain itu di harapkan juga bahwa dengan imbalan tersebut 

dapat di hindari adanya penyimpangan terhadap penggunaan harta wakaf itu 

sendiri. Selain naz}ir berhak menerima imbalan yang pantas sebagaimana tersebut 

di atas, ia juga di dalam menjalankan dan menunaikan tugasnya berhak 

menggunakan fasilitas sepanjang di perlukan dari harta wakaf atau hasilnya. Yang 

jenis dan jumlahnya yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.47 

 

H. Asas Profesionalitas Manajemen 

Manajemen pengelolaan menempati pada posisi paling urgen dalam dunia 

perwakafan. Karena yang paling menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau 

tidak tergantung pada pola pengelolaan, bagus atau buruk. Kalau pengelolaan benda-

benda wakaf selama ini hanya dikelola “seada-adanya” dengan menggunakan 

“manajemen kepercayaan” dan sentralisme kepemimpinan yang mengesampingkan 

aspek pengawasan, maka dalam pengelolaan wakaf secara modern harus menonjolkan 

sistem manajemen yang lebih profesional. Asas profesionalitas manajemen ini 

harusnya dijadikan semangat pengelolaan benda wakaf dalam rangka mengambil 

kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak 

(kebajikan). 48 

                                                            
46 Taufiq Hamami, Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional,110   
47 Ibid., 111. 
48Departemen Agama RI Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia (Jakarta: t.p., 2008), 81. 
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Nabi Muhammad SAW sebenarnya telah mengajarkan kepada kita bahwa 

segala sesuatu, termasuk masalah yang terkait dengan manajemen jika dilakukan 

dengan mengikuti 4 sifat minimal yang dimiliki oleh Nabi dapat dikategorikan 

sebagai  perbuatan yang profesional. Hanya saja dalam ukuran manajemen modern 

mengalami penafsiran dan pelebaran makna yang spesifik. Dalam sebuah teori 

manajemen modern biasa disebut dengan istilah TQM (Total Quality Management).49 

Namun, jika diruntut dalam sebuah kerangka teori yang utuh hanya mengerucut 

kepada empat hal tersebut, yaitu: 

1. Amanah (dapat dipercaya). Secara garis umum, pola manajemen diangggap 

profesional jika seluruh sistem yang digunakan dapat dipercaya, baik in put 

atau out put-nya. In put dalam sebuah pengelolaan bisa dilihat dari Sumber 

Daya Manusia (SDM) nya, dalam hal wakaf adalah pihak naz}ir, yaitu:  

a. Memiliki standar pendidikan yang tinggi (terdidik) dan standar 

moralitas yang unggul, sehingga seluruh proses yang dilakukan dapat 

menghasilkan produk yang baik dan tidak merugikan orang lain. 

b. Memiliki keterampilan lebih, sehingga dapat membrikan produk yang 

berkualitas dan memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang lain.  

c. Adanya pembagian kerja (Job Description) yang jelas, sehingga tidak 

akan terjadi tumpang tindih wewenang, peran dan tanggung jawab. 

d. Adanya stansdar hak dan kewajiban. Tidak ada ketimpangan antara 

hak dan kewajiban setiap masing-masing pihak yang terlibat dalam 

sebuah pengelolaan manajemen. 

e. Adanya standar operasional yang jelas dan terarah, sehingga tidak akan 

terjadi kepincangan manajemen. 

                                                            
49 Ibid., 81-82.   
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2. Shiddiq (jujur). Disamping amanah (dapat dipercaya), shiddiq (jujur) 

adalah sifat mendasar, baik yang terkait dengan kepribadian SDM nya 

maupun bentuk program yang ditawarkan sehingga konsumen atau 

masyarakat merasa tidak dimanfaatkan secara sepihak. Bentuk program 

atau produk yang dipasarkan harus diinformasikan secra benar, seperti jika 

membuat produk makanan harus dijelaskan secara gamblang bahwa 

produk tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang atau 

membahayakan kesehatan, seperti minyak babi, formalin dan lain 

sebagainya. 

3. Fathanah (cerdas/ brilian). Kecerdasan sangat diperlukan untuk 

menciptakan produk (program) yang bisa diterima oleh pasar (masyarakat) 

dengan menawarkan berbagai harapan yang baik dan maju. Produk yang 

ditawarkan memberikan kesempatan yang sangat dinantikan oleh 

konsumen atau pihak-pihak yang terkait dengannya. Sebagi contoh, dalam 

pengelolaan benda-benda wakaf harus berbentuk usaha yang kiranya dapat 

membuka lapangan kerja baru, dapat membantu pedagang kecil dan 

sebagainya, serta hasilnya dapat dinikmati untuk kesejahteraan masyarakat 

banyak.  

4. Tabligh (menyampaikan informasi yang benar/ transparan) sebenarnya 

konsep tabligh ini lebih kepada kemauan dan kemampuan menyampaikan 

segala informasi yang baik dan benar. Dalam manajemen, penyebarluasan 

informasi yang baik dan jujur sangat terkait dengan pola pemasaran dan 

pelaporan keuangan. Pemasaran sebuah  produk disampaikan secara jujur, 

tidak menipu atau membodohi masyarakat. Strategi pemasaran yang 

diterapkan harus mengikuti kaidah-kaidah hukum dan moral yang berlaku 
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di masyarakat sehingga tidak akan menimbulkan kecurigaan atau 

keresahan yang tidak perlu. Dari segi pelaporan keuangan, manajemen 

profesional itu harus dilakukan secara transparan, jujur dan bertanggug 

jawab, sehingga pihak yang mengatur seluruh aliran uang (bagian 

keuangan) siap untuk diaudit oleh pihak manapun dan kapanpun juga.50 

Sedangkan, potret kepemimpinan manajamen yang baik dalam 

lembaga kenaz}iran bisa dilihat dari tiga aspek sebagai berikut: 

Pertama, transparansi. Dalam kepemimpinan manajemen 

professinoal, transparansi menjadi ciri utama yang harus dilakukan oleh 

seorang pemimpin. Ketika aspek transparansi sudah ditinggalkan, maka 

kepemimpinan tidak akan berjalan dengan baik, bahkan membuka peluang 

terjadinya penyelewengan yang tak terkendali. Adanya transparansi 

kepemimpinan dalam lembaga kenaz}iran harus dijadikan tradisi untuk 

menutup tindakan ketidakjujuran, korupsi, manipulasi dan lain sebagainya. 

Transparansi adalah aspek penting yag tak terpisahlan dalam rangkaian 

kepemimpinan yang diajarkan oleh nilai-nilai Islam.  

Kedua, public accountability (pertanggungjawaban umum). 

Pertanggungjawaban umum merupakan wujud dari pelaksanaan sifat 

amanah (kepercayaan) dan shidiq (kejujuran). Karena kepercayaan dan 

kejujuran memang harus dipertanggung jawabkan baik di sunia maupun 

diakhirat kelak. Sehingga tidak ada istilah manajemen “Co Boy”, yaitu 

manajemen tunggal yang tertutup tanpa adanya kterbukaan yang sangat 

rentan dengan penyimpangan. 

                                                            
50 Ibid., 82-84.   
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Ketiga, aspiratif (mau mendengar dan mengakomodasi seluruh 

dinamika lembaga kenaz}iran). Seorang naz}ir yang dipercaya mengelola 

harta milik umum harus mendorong terjadinya sistem sosial yang 

melibatkan patisipasi banyak kalangan. Hal ini dilakukan untuk 

menghindari terjadinya pola pengambilan keputusab secara sepihak oleh 

kalangan elit kepemimpinan. Sehingga mengurangi, bahkan menutup 

poensi-potensi yang berkurang, yang bisa jadi mungkin jauh lebih baik 

atau sempurna. Kaedah prinsip dalam gerakan yang aspiratif merupakan 

cermin dari sifat adil dalam diri atau lingkungannya. 

Keempat, Dalam kerangka menjaga akuntabilitas dan 

pertanggungjawaban, yang bermakna menjadi keseimbangan hubungan 

antara pihak-pihak yang terlibat dalam ikatan bisnis atau keperluan 

lainnya, Islam menegaskan urgrnsi pencatatan setiap transaksi atau 

hubungan niaga yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari 

kemungkinan persoalan yang akan timbul. Makna filosofis dan 

kemanusiaan proporsi pencatatan (akuntansi) demi menjaga keharmonisan 

hubungan pihak-pihak yang terikat dalam bekerja sama. hal ini merupakan 

refleksi kedamaian yang memang menjadi garis besar haluan Islam. 

Dengan mmencemati makna substansi dari sikap Islam terhadap 

persoalan etika atau moral akuntan, kita diingatkan bahwa akuntan yang 

menjunjung tinggi etika akan memberikan susana koorperatif bagi pihak-

pihak yang berkepentingan, disamping kemanfaatan luas yang dirasakan 

publik.51 

 

                                                            
51Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan 

Wakaf, Model Pengembangan Wakaf Produktif (Jakarta: t.p., 2007), 118-126. 
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I. Sistem Manajemen Pengelolaan 

Sistem manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting 

dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Kalau dalam paradigma 

lama wakaf selma ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda 

wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada 

aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu 

sendiri. Untuk meningkatkaan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya, tentu 

yang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan. 

52 

Untuk itu, sebagai salah satu eleman penting dalam pengembangan paradigma 

baru wakaf, sistem manajemen pengelolaan wakaf harus ditampilkan lebih profesional 

dan modern. Disebut profesional dan modern itu bisa dilihat pada aspek-aspek 

pengelolaan: 

1. Kelembagaan 

Untuk mengelola benda benda wakaf secara produktif, yang 

pertama-tama harus dilakukan adalah perlunya pembentukan suatu badan 

atau lembaga yang khusus mengelola wakaf yang ada dan bersifat 

nasional yang diberi nama: Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf 

Indonesia (BWI) diberikan tugas mengembangkan wakaf secara produktif, 

sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat. Badan Wakaf Indonesia (BWI) ini secara organisatoris harus 

bersifat independen, dimana pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator, 

regulator, motivator dan pengawasan. Tugas utama badan ini adalah 

memberdayakan wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda 

                                                            
52 Departemen Agama RI Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia,105-106. 
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bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi 

umat.  

Tugas BWI adalah membina naz}ir yang sudah ada di seluruh 

Indonesia. BWI bersama dengan Departemen Agama mengawasi 

pengelolaan wakaf di seluruh Indonesia dengan membuat kebijakan-

kebijakan yang mengarah pada peningkatan kemampuan naz}ir sehingga 

mereka dapat mengelola wakaf yang menjadi tanggung jawabnya secara 

produktif. Untuk itu tugas-tugas operaif, BWI hanyalah mengelola harta 

benda wakaf yang terlantar, bersifat nasional dan internasional. Wakaf 

benda-benda bergerak tersebut kemudian dikembangkan melalui lembaga-

lembaga terkait.  

Selain BWI yang akan menjadi pioner pengelolaan wakaf, 

lembaga-lembaga naz}ir yang sudah ada selama ini harus ditata sedemikian 

rupa agar bisa menjalankan tugas-tugas kenaz}iran secara lebih maksimal. 

Kalau selama ini lembaga naz}ir hanya dikuasai oleh beberapa 

kepengurusan, atau bahkan satu orang, maka mekanisme kelembagaanya 

harus diperbaiki. Struktur organisasi yang baik dan modern itu jika 

seluruh potensi kelembagaan berjalan sebagaimana mestinya dan ada 

mekanisme kontrol yang baik. Bagaimana format kepengurusan yang 

baik, tergantung dari situasi dan kondisi di lapangan. Namun yang paling 

utama dalam sebuah organisasi adalah berjalannya sistem keorganisasian, 

seperti yang terkait dengan pengambilan keputusan melalui musyawarah, 

standar operasional lembaga, standar akuntansi usaha (pengelola profi), 
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pertnggungjawabanan kepengurusan dan pengawasan pelaksanaan 

kelembagaan.53 

2. Pengelolaan Operasional 

Yang dimaksud dengan standar operasional pengelolaan wakaf 

adalah batasan atau garis kebijakan dalam pengelola wakaf agar 

menghasilkan suatu yang lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat 

banyak. Dalam istilah manajemen dikatakan bahwa yang disebut dengan 

pengelolaan operasional adalah proses-proses pengambilan keputusan 

berkenaan dengan fungsi operasi. Pengelolaan operasional ini terasa sangat 

penting dan menentukan berhasil tidaknya manajemen pengelolaan secara 

umum. Adapun standar operasional itu meliputi seluruh rangkaian 

program kerja (action plan) yang dapat menghasilkan sebuah produk 

(barang atau jasa).  

Standar keputusan oprasional merupakan tema pokok dalam 

operasi kelembagaan naz}ir yang ingin mengelola secara produktif. 

Keputusan yang dimaksud disini berkenaan dengan lima fungsi utama 

manjamen operasional, yaitu: proses, kapasitas, sediaan (infentory) tenaga 

kerja dan mutu.  

Proses, keputusan mengenai proses termasuk proses fisik, 

berkenaan dengan fasilitas yang akan dipakai type peralatan dan teknologi, 

arus proses, penyusunan fasilitas dan aspek-aspek lain yang menyangkut 

peralatan secara fisik atau fasilitas jasa. Keputusan mengenai ini harus 

benar-benar diperhitungkan secara matang karena pada umunya akan terus 

dipakai dalam jangka waktu yang panjang dan tidak mudah diubah-ubah, 

                                                            
53 Ibid., 106-108. 



 

36 
 

terlebih jika menyangkut investasi yang cukup besar. Karena itu, sangat 

penting untuk menyerasikn antara proses fisik dan strategi pemberdayaan 

produktif terhadap benda-benda wakaf dalam jangka panjang.  

Kapasitas, keputusan mengenai kapasitas diperlukan untuk 

menghasilkan jumlah produk yang tepat, ditempat yang tepat dan dalam 

waktu yang tepat pula. Kapasitas jangka panjang ditentukan dari ukuran 

fasilitas fisik yang dipakai. Adapun untuk jangka pendek, kapasitas dapat 

diperbanyak melalui subkontrak, tambahan gilir-kerja (shift), atau 

menyewa tempat. Perencanaan kapasitas tidak hanya menyangkut 

besarnya fasilitas, tapi juga menyangkut jumlah orang yang dibutuhkan 

dalam pengoperasiannya. Dengan kata lain, harus disesuaikan antara 

pemenuhan permintaan pasar dan keinginan untuk menjaga stabilitas 

tenaga kerja. Atau secara garis besar, kapasitas yang ada harus 

dialokasikan dengan gugus-gugus tugas melaluimenjadwalkan tenaga 

kerja, peralatan dan fasilitas.54 

Sediaan, keputusan berkaitan dengan sediaan ini mencakup apa 

yang akan dipesan, berapa banyak, dan kapan dipesan. Sistem 

pengendalian sediaan dipakai untuk mengatur bahan-bahan mulai dari 

pembeliannya sebagai barang jadi. Manajer sediaan memutuskan berapa 

banyak barang yang akan disimpan sebagi sediaan, dimana 

penyimpanannya, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan sediaan. 

Mereka mengelola arus barang dalam lembaga usaha, termasuk lembaga 

naz}ir wakaf produktif. 

                                                            
54 Ibid., 108-109.  
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Tenaga kerja, pengelolaan SDM merupakan hal yang sangat 

penting dalam operasional lembaga kenaz}iran, mengingat tidak ada 

sesuatu yang dapat diselesaikan tanpa SDM yang mencukupi. Keputusan 

dengan tenaga kerja menyangkut bagaimana rekruitmen dilakukan 

(dibawah akan dibahas secara lebih detail),  proses seleksi diselesaikan, 

pelatihan dan pengembangan, supervisi, kompensasi dan PHK. 

Pengelolaan tenaga kerja agar bisa bekerja secara produktif, tetapi tetap 

manusiawi adalah kunci dari bagian operasional. 

Mutu, salah satu fungsi terpenting dari bagian operasi adalah 

bertanggung jawab atas mutu barang atau jasa yang dihasilkan. Karena 

akan mempengaruhi organisasi kenaz}iran secara luas, keputsan yang 

menyangkut penentuan mutu produk ini harus selalu menjadi orientasi 

bersama dalam setiap pross operasi, penetapan standar, desaian peralatan, 

pemilihan orang-orang terlatif  dan pengawasan terhadap produk yang 

dihasilkan.  

3. Kehumasan 

Dalam mengelola benda-benda wakaf, maka peran kehumasan 

(pemasaran) dianggap menempati posisi penting. Fungsi dari kehumasan 

itu sendiri dimaksudkan untuk:  

a. Memperkuat image bahwa benda-benda wakaf yang dikelola oleh 

naz}ir profesional bentul-betul dapat dikembangkan dan hasilnya 

untuk kesejahteraan masyarakat banyak. 

b. Menyakinkan kepada calon wa>kif masih ragu-ragu apakah benda-

benda yang ingin diwakafkan dapat dikelola secara baik atau tidak. 
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Dan peran kehumasan juga dapat menyakinkan bagi orang yang 

tadinya tidak tertarik menunaikan ibadah wakaf menjadi tertarik. 

c. Memperkenalkan aspek wakaf yang tidak hanya berorientasi pada 

pahala oriented, tapi juga memberikan bukti bahwa ajaran islam 

sangat meninjolkan aspek kesejahteraan bagi umat manusia lain, 

khususnya bagi kalangan yang kurang mampu.55 

Adapun kiat praktis untuk membanguan citra atau image pengelolaan 

wakaf yang baik terkait dengan:  

a. Penampilan, tidak membohongi pelanggan, masyarakat penerima 

wakaf baik yang terkait dengan kuantitas (besaran) atau kualitas. 

b. Pelayanan, kualitas pelayanan baik dengan tidak membuka peluang 

menyakiti para konsumen atau para penerima wakaf. 

c. Persuasi, yaitu meyakinkan dengan tindakan yang santun dan ramah 

tanpa berbuat kasar atau membuat sumpah yang berlebihan. 

d. Pemuasan, dengan ke terhadap kerja yang rapi, profesioanal dan 

bertanggung jawab terhadap para konsumen atau para penerima 

wakaf akan menjadikan pengelolaan wakaf semakin bertambah 

sempurna.  

4. Sistem Keuangan 

Penerapan sistem keuangan yang baik dalam sebuah proses 

pengelolaan manajemen lembaga kenaz}iran sangat terkait dengan: 

Akuntansi. Pada awalnya, akuntansi lebih diwarnai dan  relatif 

terbatas pada aspek pertanggungjawaban belaka. Namun dalam 

perkembangannya, akuntansi mengalami transformasi sebagai salah satu 

                                                            
55 Ibid., 111.  
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sumber informasi dalam pengambilan keputusan bisnis. Ini membawa 

konsekuensi, misalnya pada bentuk dan kandngan laporannya. Bila dalam 

tahapan awal ada penekanan yang berlebih pada aspek neraca, misalnya, 

kemudian beralih kepada aspek laba-rugi. 

Berdasarkan tujuan dasar dan pola operasi sebuahentitas, akuntansi 

dapat dipilih menjadidua, yakni akuntansi untuk organisasi yang 

bermotifkan mencari laba (profit oriented organization) dan akuntansi 

untuk organisasi nirlaba (non-profit oriented organization). Bentuk yang 

pertama diwakili oleh perusahaan-perusahaan komersial, baik yang 

bersifat menjual jasa (perbankan, transportasi, hotel dan lain sebagainya), 

perdagangan (toko, supermarket, swalayan dan lain sebaginya), dan 

perusahaan-perusahaan manufaktur, yakni perusahaan yang berfungsi 

merunah bahan baku menjadi produk jadi, seperti pabrik sepatu, mebel, 

kendaraan dan lain-lain. Sedang bentuk kedua diwakili oleh organisasi 

pemerintah di segala tingkatan (pusat, propinsi, kabupaten dan seterusnya), 

lembag pendidikan pada umumnya, dan organisasi massa serta social 

kemasyarakatan. Yayasan yang banyak mengelola kekayaan wakaf. Ada 

sejumlah perbedaan mendasar antara akuntansi untuk kelompok entitas 

yang pertama, kendati secara teknis ada beberapa kesamaan.56 

Auditing. Yang dimaksud dengan auditing adalah bahwa pihak 

pelaksana melaporkan secara terbuka tugas atau amanah yang diberikan 

kepadanya, dan pihak yang memberikan amanah mendengarkan. Jadi ini 

mrupakan manifestasi pertanggungjawaban pihak tertentu yang diberi 

taggung jawab kepada pihak yang memberi amanah. Sebagaimana halnya 

                                                            
56 Ibid., 111-113.  
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akuntansi, auditing juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. 

Perkembangan inipun meliputi tujuan, ruang lingkup dan tentu saja teknik 

dan prosedurnya. 

Dari sudut pandang tujuan dan ruang lingkup, misalnya, bila ulu 

ada batasan audit sekedar untuk memberikan opini auditor terhadap aspek 

finansial sebuah entitas atau organisasi, maka saat ini misalya auditing 

sudah melebar jauh sampai kepada audit operasional, audit manajemen, 

investigasi khusus, bahkan audit forensic dan audit lingkungan. Dengan 

perkembangan ruang lingkup ini, sudah barang tentu tujuan audit juga 

mengalami perkembangan, dari sekedar opini umum (terhadap penyajian 

laporan keuangan), sampai kepada tujuan-tujuan tertentu yang dapat 

bersifat sangat spesifik. Adalah logis, aspek teknik dan prosedur juga 

mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan ruang lingkup 

dengan tujuan, ditambah lagi dengan kemajuan teknologi luar biasa cepat 

dan kecanggihan seorang dalam berbuat kejahatan.  

Khusus dari kacamata prosedur seca umum, auditing dan akuntansi 

berawal dari titik yang saling bertolak belakang. Bila akuntansi berawal 

dari adanya transaksi, diikuti oleh proses pencatatan, sampai pada akhirnya 

pembuktian kebenaran adanya nilai transaksi tersebut.  

Dalam konteks lembaga wakaf, bagaimana peran dan fungsi 

akuntansi dan auditing? Baik akuntansi maupun auditing, keduanya 

merupakan alat yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Seyogyanya tujuan keberadaan sebuah entitas dijadikan titik tolak 

penggunaan, baik (alat) akuntansi, maupun auditingnya. Persoalannya 

adalah apakah tujuan lembaga wakaf? 
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Secara sangat umum, semua lembaga wakaf  dibentuk atau 

didirikan adalah mengelola sebuah atau sejumlah akekayaan wakaf, agar 

manfaat maksimalnya dapat dicapai untuk kesejahteraan umat, dan 

mungkin menolong mereka yang kurang mampu khusunya. Pengertian 

inilah yang secara sangat umum dianut oleh masyarakat muslim Indonesia 

dan sekaligus diimplementasikan dalam kehidupan sehai-hari. 

Dengan merujuk secara sederhana pada bangunan akuntansi 

konvensional, maka bentuk entitas seperti ini dapat “dilayani” oleh 

akuntansi nirlaba, atau sering juga dosebut istilah dengan fund accounting 

atau akuntansi dana. Secara teknis, praktis akuntansi seperti ini relatif 

sederhana untuk dipelajari dan ditetapkan.57 

Namun demikian, bilamana pemikiran pemberdayaan kekayaan 

wakaf dalam bentuk mengarahkannya kepada pembentukan entitas-entitas 

yang lebih bersifat komersial, dapat diterima dan akan diterapkan, maka 

sekali lagi dengan merujuk pola yang ada dalam dunia akuntansi 

konvensional, maka dapat dipakai model akuntansi komersial. Namun 

perlu dicatat tentunya,seiring dengan wacana Islamisasi, maka seyogyanya 

pula praktik akuntansiyang akan dipakai nanti sepenuhnya harus 

memperhatikan apa yang menajdi tuntutan akuntansi yang dipandang lebih 

mendekati atau sesuai dengan prinsip syariah itu sendiri, baik dari aspek 

tujuannya maupun pada aspek metode dan tekniknya. 

Hal yang sama berlaku untuk proses auditingnya. Artinya, sebatas 

secara jelas tidak melanggar asas-asas syariah, tujuan dan prosedur 

auditing dalam perspektif konvensional dapat dipaki, setidaknya untuk 

                                                            
57 Ibid., 113-114. 
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sementara waktu. Ini juga berlaku, baik untuk tujuan, ruang lingkup dan 

prosedurnya. 

Sebuah konsekuensi lain yang mendesak adalah bahwa dengan 

mempertimbangkan secara sungguh-sungguh berbagai kritik pakar trhadap 

kelemaha dan keterbatasan akuntansi dan auditing konvensional, maka 

untuk mengiringi dan memfasilitasi berbagai lembaga keuangan dan 

ekonomi Islam, termasuk lembaga wakaf-sudah saatnya diselenggarakan 

lahirnya sebuah standar akuntansi yang lebih Islami, seperti apa yang 

sedang dilakukan terhadap perbankan Syaiah. Perbedaannya, tentu saja 

bahwa standar ini harus meliputi akuntansi dana Islami, karena mayoritas 

lembaga wakaf dan lembaga-lembaga Islam lainnya lebih berbentuk 

Yayasan dan bersifat non profit oriented, disamping tentunya standar 

akuntansi Islami untuk entitas komersial, yang juga meliputi bentuk usaha 

jasa, perdagangan dan manufaktur atau mungkin kombinasi dari ketiganya. 

58 

Sedangkan dalam realitasnya menunjukkan bahwa sebagian besar 

lembaga wakaf memakai format Yayasan yang memang lebih bernuansa 

soscial dan nirlaba, daripada komersial. Untuk keperluan ini, 

sesungguhnya dapat dipakai pendekatan akuntansi dana. Selanjutnya bila 

wakaf akan dikelola secara lebih produktif dalam bentuk usaha komersial, 

misalnya, maka dapat dipakai akuntansi konvensional. Namun, perlu 

dicatat bahwa memang terdapat sejumlah permasalahan dalam akuntansi 

konvesional,  baik karena sifat  bawaannya, maupun bila dilihat dari 

perspektif Islam. Oleh karena itu diperlukan segera upaya untuk 

                                                            
58 Ibid., 116 
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melakukan penyempurnaan agar bagian-bagian yang dipandang tidak 

islami, dapat dikurangi atau kalau dapat dieliminasi. Sesungguhnya 

akuntansi hanya sebatas alat, sedapatnya juga bersifat Islami. Prinsip yang 

sama juga berlaku bagi system auditing. 59 

J. Sistem Manajemen Kenaz}iran 

Dalam kitab-kitab fikih, ulama tidak mencantumkan naz}ir wakaf sebagai salah 

satu rukun wakaf, karena wakaf merupakan ibadah tabarru’ (peberian yang bersifat 

sunnah). Namun demikian, setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin 

elestarikan manfaat dari hasil harta wakaf, maka keberadaan nazhir sangat diutuhkan, 

bahkan menempati pada peran sentral. Sebab, di pundak naz}irlah tanggung jawab dan 

kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil 

atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf.  

Terlalu banyak contoh pengelolaan harta wakaf yang dikelola oleh naz}ir yang 

sebenarnya tidak mempunyai kemampuan memadai, sehingga harta wakaf tidak 

berfungsi secara maksimal, bahkan tidak memberi manfaat sama sekali kepada 

sasaran wakaf, untuk itulah profesionalisme naz}ir menjadi ukuran yang paling penting 

dalam pengelolaan wakaf jenis apapun. Kualifikasinprofesionalisme naz}ir secara 

umum dipersyaratkan menurut fiqihh sebagai berikut, yaitu: beragama Islam, 

mukallaf (memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum), baligh (sudah 

dewasa) dan ‘aqil (berakal sehat), memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf 

(profesional) dan memiliki sifat amanah, jujur dan adil. 

Untu itu, dalam rangka meningkatkan kemampuan naz}ir diperlukan sistem 

manajemen SDM yang handal. Sistem pengelolaan SDM ini bertujuan untuk: 

                                                            
59  Departemen Agama RI Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, 109-116.  
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1. Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan 

keterampilan para naz}ir wakaf disemua tingkatan dalam rangka 

membangun kemampuan manajerial yang tangguh, profesional dan 

bertanggung jawab. 

2. Membentuk sikap dan perilaku naz}ir wakaf sesuai dengan posisi yang 

seharusnya, yaitu pemegang amanat umat Islam yang mempercayakan 

harta benda untuk dikelola secara baik dan pertanggungjawaban di 

hadapan Allah kelak. 

3. Menciptakan pola pikir atau persepsi yang sama dalam memahai dan 

menerapkan pola pengelolaan wakaf, baik dari segi peraturan perundang-

undangan maupun teknis manajerial sehingga lebih mudah diadakan 

control, baik di daerah maupun pusat.  

4. Mengajak para naz}ir wakaf untuk memahami tata cara dan pola 

pengelolaan yang berorientasi pada kepentingan pelaksanaan Syariat Islam 

scara lebih luas dan dalam jangka panjang. Sehingga wakaf bisa dijadikan 

sebagai salah satu elemen penting dalam menunjang penerapan sistem 

ekonomi Syariah secara terpadu.60 

Setalah diketahui persyaratan minimal seorang naz}ir wakaf dan tujuan 

diperlukannya pengelolaan SDM kenaz}iran, maka diperlukan upaya 

pembinaan agar mereka dapat menjalani tugas-tugas kenaz}iran secara 

produktif dan berkualitas. Upaya pembinaan ini yang harus dilakukan 

berdasarkan standar pola manajemen terkini adalah: 

a. Pendidikan formal. Melalui sekolah-sekolah umum dan kejujuran dapat 

dicetak calon-calon SDM kenaz}iran yang siap pakai, dengan catatan 

                                                            
60 Ibid., 116-118. 
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sekolah itu sendiri harus dibentuk secara kualitas dengan memberikan 

format kurikulum yang mantap dengan disiplin pengajaran yang tinggi, 

terarah enurut bidang yang dituju. Misalnya, sekolah menengah pertanian 

maupun tingkat perguruan tingginya (fakultas pertanian) yang diharapkan 

dapat mengelola tanah-tanah wakaf beruba persawahan, perkebunan, 

ladang pembibitan dan lain-lain. Atau sekolah-sekolah teknik menengah 

dan perguruan tingginya yang meliputi berbagai jurusan, seperti teknik 

industri, arsitektur, metalurgi, pemasaran industri yang kelak bisa 

mengelola berbagai potensi benda wakaf secara produktif dan sebagainya. 

Atau bisa juga sekolah dan perguruan tinggi yang membuka jurusan 

sosial, seperti akuntansi, hukum dan lain-lain yang bisa diarahkan untuk 

memback-up pengembangan secara umum. 

b. Pendidikan non formal. Bentuk dari pendidikan model ini adalah dengan 

mengadakan kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan SDM kenaz}iran baik 

yang terkait dengan manajerial organisasi, atau meningkatkan 

keterampilan dalam bidang profesi seperti administrasi, teknik 

pengelolaan pertanian, teknik perbankan, pengelolaan kepariwisataan, 

perdagangan, pemasaran dan lain sebagainya. Pendidikan non formal ini 

perlu digalakkan oleh beberapa pihak yang terkait dengan dunia 

perwakafan, seperti Departemen Agama, lembaga-lembaga Islam, 

lembaga swadaya msyarakat (LSM), perguruan tinggi dan sebagainya 

dengan mutu pembelajaran yang lebih ditingkatkan sehingga benar-benar 

dapat menghasilkan tenaga kerja terampil dan siap pakai.61 

                                                            
61 Ibid., 118-120.  
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c. Pendidikan Informal. Berupa latihan-latihan dan kaderisasi langsung 

tempat-tempat pengelolaan benda wakaf. Naz}iryang telah ada, 

ditingkatkan kemampuannya melalui latihan-latihan yang intensif dan 

bimbingan yang membuatnya kian maju dan mampu dalam bidang tugas 

dan tanggung jawabnya. Medan kerja itu sendiri menjadi “sekolah” dan 

taman belajar yang lebih praktis yang terkadang bobot dan mutunya lebh 

mantap dibandingkan dengan sekolah atau kursus. Misalnya naz}ir wakaf 

yang sedang mengelola usaha perdagangan kebutuhan pokok (ritel) akan 

lebih mudah meningkatkan kemampuannya dalam mengelola usaha 

tersebut jika dibina dan diarahkan dengan manajemen modern yang 

praktis dan dicontohkan langsung. Contoh lain, banyak montir  yang ahli 

atau memiliki kemampuan baik karena mereka bisa praktek langsung, 

walaupun mereka bukan lulusan sekolah teknik dan bukan dari lembaga 

kursus montir. Keahlian ini diperoleh dari pengalaman dan bimbingan 

supervisornya yang menurunkan ilmunya.62 

d. Pembinaan fisik. Faktor olah raga dan istirahat para tenaga kerja, 

termasuk para naz}ir tidak boleh diabaikan dalam rangka membangun fisik 

yang prima. Demikian juga kelengkapan gizi memerlukan perhatian 

khusus dengan makanan yang mencukupi nilai gizinya. Karena tubuh kita 

dibentuk, tumbuh dan berkembang disebabkan adanya gizi makanan yang 

setiap hari dikonsumsi. Kesehatan tubuh manusia tergantung pada apa 

yang diamankannya. Sehingga dengan keseimbangan antara kerja, 

istirahat, olah raga dan asupan makanan bergizi yang cukup akan 

menjadikan tubuh lebih terlihat energik, dinamis dan mengemban tugas 

                                                            
62 Ibid., 120-121. 
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kenaz}iran. Pola pembinaan fisik ini barangkalai dianggap terlalu ideal 

dilakukan oleh sebuah lembaga kenaz}iran, akan tetapi bukan hal yang 

tidak mungkin dalam sebuah lembaga pengelola wakaf yang cukup 

profesional bisa melakukan ini. Atau paling tidak, jika lembaga kenaz}iran 

menganggap upaya pembinaan fisik SDMnya terlalu jauh, paling tidak 

sebagai salah satu prasyarat menjadi naz}ir harus dipastikan memiliki 

tubuh yang sehat, sehingga dengan kondisi tersebut yang bersangkutan 

dapat menjalankan tugas dengan baik.  

e. Pembinaan mental. Spirit kerja harus menerus dibina agar para pemegang 

amanah perwakafan senantiasa bergairah dalam melaksanakan 

pekerjaannya. Demikian juga pembinaan mental budi pekerti (akhlak) 

yang luhur dibina melalui berbagai kesempatan seperti ceramah-ceramah 

agama, out-bond, simulasi pengembangan diri  dan organisasi untuk 

menjaga dan meningkatkan ketahanan mental supaya SDM kenaz}iran bisa 

mengemban amanat untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Menjadi hal 

yang sering terjadi, dalam sebuah lembaga-lembaga usaha sering diadakan 

pembinaan-pembinaan kualitas kerjanya, namun mengesampingkan 

pembinaan mentalnya. Sehingga, walaupun SDM nya sudah memiliki 

kehandalan dalam pengelolaan usaha, tapi karena mentalnya yang sangat 

lemah mengakibatkan terjadiya tindakan-tindakan menyimpang, seperti 

korupsi, mark up anggaran sampai penyimpangan moral pribadinya. Jika 

kondisi metal para pelaksana tugas kenaz}iran lemah atau buruk, maka 

pengelolan wakaf tidak akan menghasilkan secara maksimal.  63 

 

                                                            
63 Ibid., 120-122.  
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BAB III 

HASIL LAPANGAN  

 

A. Gambaran Umum Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri 

1. Sejarah Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri 

Sebagimana penuturan dari Eyang Parimin, salah seorang sesepuh Desa 

Soco, beliau mengatakan, pada awalnya terdapat perkampungan kecil yang belum 

mempunyai nama, di perkampungan itu dulunya direncanakan akan di dirikan 

keraton. Lebih lanjut Bapak Parimin menuturkan bahwa disuatu tempat di 

kampung itu telah diadakan penggalian sebagai awal dari rencana pendirian 

keraton. Namun pada saat penggalian tersebut di laksanakan ternyata ditempat itu 

banyak sekali  muncul hewan yang disebut “Tengu” yaitu hewan kecil yang 

apabila menempel ditubuh akan menimbulkan gatal-gatal. Karena itulah rencana 

pendirian keraton ditempat itu dibatalkan karena ditempat itu dianggap cacat atau 

coco, dari situlah kemudian muncul nama soco. Sampai dengan sekarang tempat 
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dimana pernah diadakan penggalian, oleh masyarakat setempat diberinama 

“Blumbang”. 64 

Hal tersebut juga dibenarkan oleh sesepuh Desa yang lain yaitu Bapak 

Mitro Karyono mantan Kepala Desa Soco. Bahkan beliau menambahkan rencana 

pembangunan keraton tersebut yang berkaitan erat dengan adanya sumber air yang 

akan digunakan untuk keperluan keraton yang sampai sekarang mata air itu masih 

ada dan digunakan oleh penduduk sekitar dan lebih dikenal dengan sebutan “Belik 

Ombo”. Yang sampai sekarang masih dikeramatkan.   

 

 

2. Visi dan Misi Desa 

Visi sebagai mana visi Kabupaten Wonogiri, visi Desa Soco tidak berbeda 

dengan visi Kabupaten Wonogiri yaitu, terwujudnya pemerintahan Desa Soco 

yang kredibel, efektif dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat 

untuk terciptanya masyarakat yang berkualitas dan beraklaq mulia serta bebas dari 

kemiskinan.  

Adapun misinya dalam mewujudkan visi tersebut antara lain yaitu 

meningkatkan profesionalitas kelembagaan dan aparatur pemerintah Desa dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintah yang transparan, akuntabel, respondensif, dan 

adil. Meningkatkan profesionalitas perangkat Desa dalam rangka peningkatan 

kualitas pelayanan. Meningkatan koordinasi lintas sektor alam mewujudkan 

pembangunan sarana dan prasarana, pengelolaan sumber  daya alam dan sumber 

daya manusia untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Mewujudkan 

hubungan yang sinergis antara pemerintah Desa dan BPD maupun lembaga guna 

                                                            
64Dokumen Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri, 13 Mei 2017. 
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penyelenggaraan pemerintahan yang harmonis dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat yang berkualitas, beraklaq mulia dan bebas dari kemiskinan. 

Meningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Mendorong 

berkembannya usaha-usaha rumahan dengan memanfaatkan bantuan modal dari 

dinas terkait. 65 

3. Kondisi Geografis 

Secara geografis Desa Soco berada pada koordinat 7’. 49’-29,3” Lintang 

Selatan (LS) dan 111’. 12’-0,25” Bujur Timur (BT). Terletak di timur laut Kota 

Kabupaten Wonogiri dengan kondisi tanah berbukti dan suhu rata-rata 24’C-29’C 

pada ketinggian 498 s/d 504 mdpl  di atas permukaan laut.  

Adapun batas-batas wilayah Desa Soco antara lain yaitu sebelah utara 

Desa Klunggen, sebelah timur Sungai Madan, sebelah selatan Jalan Raya 

Purwantoro-Wonogiri, sebelah barat Sungai Doning. 66 

4. Kondisi Demografi 

Jumlah Penduduk Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 penduduk 

Desa Soco sejumlah 3676 jiwa, terdiri dari Kepala Keluarga berjumlah 1055 KK, 

penduduk laki-laki berjumlah 1843 orang, penduduk perempuan berjumlah 1833 

orang. 67 

Mengenai sarana prasarana Peribadatan, Desa Soco mempunyai masjid 

berjmlah 4 buah, sedangkan musholla berjumlah 4 buah dan gereja katolik 

berjumlah 1 buah. Desa Soco juga mempunyai prasarana olahraga antara lain 

yaitu lapangan sepak bola berjumlah 1 buah dan lapangan bola volly berjumlah 1 

buah. Adapun Prasarana Kesehatan antara lain yaitu Poliklinik Kesehatan 

                                                            
65Ibid. 
66Ibid., 
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berjumlah 1 buah, posyandu berjumlah 4 buah, rumah praktek Doktek 1 unit, dan 

rumah bersalin 1 unit.  

5. Keadaan Sosial Ekonomi 

Lapangan pekerjaan sebagai petani, buruh tani dan pekerja buruh lepas 

masih mendominasi mata pencaharian penduduk Desa Soco. Adapun pekerja 

sebagai petani mencapai 668 orang, sedangkan buruh tani 59 orang dan pekerja 

buruh lepas 573. Hal ini dibuktikan dengan luasnya lahan pertanian yang tersedia 

dan ada sebagian dari mereka yang bekerja sebagai pekerja untuk mencukupi 

kebutuhan sehari-hari.  

 

6. Keadaan Sosial Pendidikan 

Dalam sosial pendidikan, Desa Soco tergolong punya pendidikan yang 

cukup. Hal ini diperoleh dari dokumen Desa pada tahun 2016, usia 3-6 yang 

belum masuk TK berjumlah 136 orang, usia 3-6 yang sedang TK/Playgrup 

berjumlah 31 orang, Usia 7-18 yang sedang sekolah berjumlah 457 orang, usia 18-

56 tidak pernah sekolah berumlah 7 orang, usia 18-16 pernah SD tapi tidak tamat 

sekolah berjumlah 96 orang, Tamat SD/sederajat berjumlah 1814 orang, jumlah 

usia 12-56 tidak tamat SLTP berjumlah 4 orang, tamat SLTP/sederajat berjumlah 

549 orang, tamat SLTA/sederajat berjumlah 422 orang, tamat DLL berjumlah 19 

orang, tamat S1 berjumlah 32 orang. 68 

7. Keadaan Sosial Keagamaan 

Penduduk yang bermukim di Desa Soco mayoritas beragama Islam. 

Mereka selain taat dalam menjalankan agama yakni dengan mengadakan 
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pengajian Umum pada hari-hari besar, pengajian keliling bapak-bapak pada 

malam Jum`at yang tempatnya bergantian, dan pengajian ibu-ibu pada hari sabtu.  

Untuk menyatakan syiar Islam juga dalam menjalankan ibadah, mereka 

mempunyai sarana ibadah. Yaitu masjid berjumlah 4 buah, mushollaa berjumlah 4 

buah dan 2 Madrasah Diniyah. 69 

8. Kesehatan  

Sarana kesehatan di Desa Soco belum bisa mencukupi kebutuhan 

masyarakat Desa Soco untuk masalah kesehatan. Desa Soco tidak memiliki  

sarana kesehatan seperti Puskesmas, akan tetapi di Desa Soco ini terdapat tempat 

praktik bidan, jika masyarakat sekitar ingin melakukan chek kesehatan bisa 

ditempat bidan tersebut. 

9. Sosial Budaya  

Sebagai masyarakat pedesaan, Desa Soco masih tergolong masyarakat 

paguyuban, yang masih memegang teguh kerukunan, nilai-nilai kebersamaan, 

kekeluargaan dan gotong royong. Hal ini merupakan ciri sangat menonjol dalam 

setiap interaksi sosial kemasyarakatan.Terbukti mereka bersama-sama 

melakukan pekerjaan demi kepentingan umum, misalnya perbaikan jalan, 

pembangunan masjid, pembuatan jembatan dan lain-lain.Mereka juga bersama-

sama dalam melakukan pekerjaan yang bersifat pribadi, misalnya pembangunan 

rumah, resepsi, bahkan apabila terjadi musibah kematian mereka datang 

meskipun tidak diundang. Gotong royong yang dilakukan masyarakat di Desa 

Soco merupakan salah satu bentuk solidaritas, khas masyarakat pedesaan yang 

masih bersifat tradisional. Masyarakat ini terkait satu sama lain berdasarkan 
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hubungan sosial yaitu ikatan kekeluargaan, dekatnya letak geografis serta 

berdasarkan iman kepercayaan.  

Meskipun mayoritas masyarakat di Desa Soco beragama Islam mereka 

juga selalu melestarikan tradisi dan kebudayaan.Tadisi-tradisi kebudayaan yang 

terjadi di Desa Soco tersebut tidak lepas dari pengaruh antara kebudayaan jawa 

dan agama. 

 

B. Sejarah Tanah Wakaf Masjid At-Taqwa 

Mengenai tanah wakaf tersebut, pada awalnya tanah tersebut status 

kepemilikkan tanahnya adalah kepemilikan pribadi merupakan tanah warisan. Dengan 

niat untuk mensejahterakan desa tersebut Ibu Endah Saniah sebagai wa>kif akan 

mewakafkan tanahnya yang diikrarkan pada tanggal 26 Januari 1975 yang di berikan 

kepada nad}ir Bpk. H. Tijo, tanah tersebut dimaksudkan untuk pembangunan masjid. 

Satu tahun setelah tanah tersebut diwakafkan ada seorang warga yang ingin 

mewakafkan tanahnya kepada pihak Al-Barakah (Yayasan), yaitu bapak Agung Bin 

Tojiban. Kemudian, di atas tanah wakaf tersebut dibangunlah sebuah musholla guna 

untuk kepentingan ibadah masyarakat Desa Soco, setelah musholla sudah berdiri atas 

inisiatif nad}ir dan masyarakat sekitar, musholla tersebut selain digunakan untuk 

tempat ibadah digunakan untuk Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA). Selang 

beberapa tahun musholla berdiri pihak nad}ir dan masyarakat Desa Soco 

mengembangkan musholla tersebut menjadi masjid, sebagian tanah wakaf tersebut 

digunakan untuk kebun jagung dan cengkeh.70 

Masjid At-Taqwa secara  formal seperti masjid pada umunya, masjid ini 

dikelola oleh pengurus dan juga imam (pemangku masjid yang merupakan imam atau 

                                                            
70Tijo, wawancara, Soco, 11 Januari 2019. 
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disebut juga sebagi imam rowatib. Berikut kepemimpinan imam rowatib masjid At-

Taqwa sejak masjid berdiri sampai sekarang:  

No Nama 

1 H. Abdur Rahman 

2 Gimin 

3 Joko 

4 Warno 

5 Paimin 

6 Andri 

1. Pihak-Pihak 

a. Wakif 1 

 

Nama Endah Saniah Binti Kromo 

Umur 71 tahun 

Agama Islam 

Pekerjaan Tani 

Alamat RT 01 RW 04 Desa Soco Kecamatan 

SlogohimoKabupaten Wonogiri. 

b. Wakif 2 

Nama Agung Bin Tojiban 

Umur 68 Tahun 

Agama Islam 
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Pekerjaan Tani 

Alamat RT 02 RW 04 Desa Soco Kecamatan 

SlogohimoKabupaten Wonogiri. 

c. Nad}ir 

1 H. Tijo lahir pada tahun 1955 (ketua) 

2 Bajuri lahir pada tahun 1953 (sekertaris) 

    3 Sirroj lahir pada tahun 1950 (bendahara) 

4 Ahmad lahir pada tahun 1950 (anggota) 

5 Robbi lahir pada tahun 1952 (anggota) 

Nad}ir di masjid At-Taqwa merupakan nad}ir organisasi yaitu dibawah 

naungan NU (Nahdlatul Ulama). Dari kelimanad}ir tersebut yang masih 

menjalankan tugasnya sebagai nad}ir yaitu H. Tijo, sedangkan yang lainnya telah 

meninggal dunia. H. Tijo selain nad}ir di Majid At-Taqwa  juga merupakan nad}ir 

NU kecamatan Slogohimo. Untuk mengelola aset wakaf juga dibantu oleh 

masyarakat sekitar.71 

d. Aset 

1 Tanah wakaf Endah Saniah 

Binti Kromo 

Luas: 500 m2

2 Tanah Agung Bin Tojiban 

 

Luas: 500 m2

Aset-aset yang dimiliki dan dikelola di masjid At-Taqwa berupa aset tidak 

bergerak dan aset bergerak. 

 Aset tidak bergerak berupa: 

                                                            
71Ibid., 
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1) Madrasah Diniyah At-Taqwa 

Madrasah Diniyah At-Taqwa didirikan pada tahun 1990 oleh KH 

Samsul dengan mangambil tempat di serambi masjid At-Taqwa. Tujuan 

awal didirikannya Madrasah Diniyah ini adalah sebagai sarana pendidikan 

keislaman tingkat dasar yang hanya mengajarkan baca tulis Al-Qur’an saja, 

namun juga didalamnya terdapat kurikulum keislaman yang luas. 

Jadi Madrasah Diniyah At-Taqwa ini merupakan lembaga 

pendidikan pelengkap dari lembaga pendidikan yang suda ada yaitu masjil 

ta’lim yang dirasakan karena hanya mengajarkan baca tulis Al-Qur’an. 

Dalam madrasah Diniyah ini diajarkan pula berbagai macam ilmu 

pengetahuan keislaman secara lebih luas diantaranya yaitu ilmu fiqih, ilmu 

hadits, akidah akhlaq, tajwid, tilawati, sejarah islam, bahasa arab, ulumul 

qur’an dan lain sebaginya, pada awal didirikan madrasah ini hanya 

memiliki dua ruang kelas yang ditempati kelas A dan kelas B saja juga 

belum mempunyai meja. Namun seiring berjalannya waktu sampai saat ini 

Madrasah Diniyah At-Taqwa telah memiliki tiga ruang kelas,  bertempat 

didalam masjid akan tetapi memiliki skat masing-masing juga sudah 

mempunyai papan tulis sendiri, setiap ruang kelas juga sudah mempunyai 

meja dan peralatan untuk mengajar.  

Madrasah Diniyah At-Taqwa dari waktu ke waktu alhamdulillah 

mengalami perkembangan yang luar biasa sehingga Madrasah Diniyah At-

Taqwa ini yang dulu muridnya hanya Kelas A dan B sekarang bertambah 

menjadi kelas A, B, C, D, dan E. Setalah muridnya bertambah ada 

perubahan nama Kelas, nama Kelasnya berganti menjadi Kelas A menjadi 

Rabbiah Adawiyyah, Kelas B menjadi Abu Bakar Ash-Shiddiq, Kelas C 
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menjadi Ali bin Abi Thalib, Kelas D menjadi  menjadi Umar bin Khattab, 

dan kelas E menjadi ustman  bin ‘Affan. Untuk saat ini murid Kelas 

Rabbiah Adawiyyah  berjumalah 31 anak, Kelas Abu Bakar Ash-Shiddiq 

berjumlah 35, Kelas Ali bin Abi Thalib berjumlah 33, Kelas Umar bin 

Khattab berjumlah 25, dan Kelas Ustman  bin ‘Affan berjumlah 30.72 

2) Masjid At-Taqwa 

Selain kegiatan pelaksanaan ibadah sholat, baik sholat lima waktu, 

sholat jum’at, sholat tarawih maupun sholat ied, ada beberapa kegiatan 

yang berkaitan dengan ta’mir masjid merupakan kegiatan-kegiatan yang 

bersifat rutin, baik yang bersifat haria, mingguan maupun bulanan, yaitu:  

a) Pengajian tilawati ibu-ibu untuk umum tiap hari sabtu yang dibimbing 

oleh ustadzah Jamilah dan Ustadzah Tarmi 

b) Pengajian ibu-ibu (belajar iqra’) yang dibimbing oleh Ustadzah Tarmi 

c) Berbagai kegiatan peringatan hari besar Islam, baik peringatan maulid 

nabi, isra’ mi’roj dan lain sebagainya. 

3) Dua petak tanah yang ditanami jagung  

4) Dua petak tanah yang ditanami Cengkeh 

Adapun tanah yang ditanami jagung dan cengkeh dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber dana anggran yang dikelola secara langsung oleh nad}ir dan 

orang-orang yang terlibat di dalamnya. 

Aset bergerak berupa: 

1) Segala macam kebutuhan yang ada didalam masjid (karpet, al-Qu’an, 

speaker, pintu, meterial pembangunan, dan pengembangan masjid). 

                                                            
72Gimin, wawancara, Soco, 12 Januari 2019. 
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2) Segala macam kebutuhan pendidikan (bangku, papan tulis, sarana bermain 

anak-anak TPA).73 

2. Sistem Kepengurusan 

Tanah atau lahan yang dikelola tersebut adalah lahan yang harus 

dilestarikan secara khusus agar tetap terjaga dan bermanfaat sesuai dengan tujuan 

dan fungsinya serta dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat secara 

umumnya. Khusunya masyarakat desa tersebut. Masjid At-Taqwa dibangun dan 

dikembangkan dengan susunan kepengurusan sebagai berikut: 

     1) Pelindung  Kepala Desa Soco (Agus) 

     2) Penasehat H. Afik 

H. Satmin 

H. Reni 

     3) Pengurus Ketua :  

1. Eko Pambudi 

2. S Gimin A 

Sekretaris :  

1. Wardi 

2. Sutino 

 

Bendahara :  

1. Mulyono 

2. Pujo  

Anggota :  

                                                            
73 Ibid., 
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-Muhammad Yusuf 

-Ihsan 

-Andi 

Subroto 

 

 

 

a. Seksi-seksi 

1) Seksi idaroh -Dwi 

-Handoko 

-Uly 

-Ani 

2) Seksi Imaroh -Ridwan 

-Rahman 

3) Seksi Riayah -Ahmad 

-Alif 

-Saiful 

4) Seksi 

pelengkapan 

-Bayu 

-Putra 

Ridlo 

5) Seksi -Ibu Karsi, S.Pd.I 
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Pendidikan -Ibu Hj. Wakinem, S.Pd.I 

b. Jadwal Petugas Jumat 

Jumat Muadzin Khotib/Imam 

Legi Wagiyo Joko W 

Pon Tukino Warno 

Kliwon Wardi H M. Tijo. W 

Paing R. Andri. A S. Gimin A 

Wage Mamad Paimin 

 

C. Data Wakif Berdasarkan Asset Tanah Wakaf yang Belum Bersertifikat (Proses) 

1 Agung Romdloni 1. Tanah wakaf 500 m2 diatasnya berupa kebun 

jagung dan cengkeh 

 

 

D. Data Wakif Berdasarkan Asset Tanah Wakaf yang Telah Bersertifikat 

1 Endah Saniah 1.  Luas tanah 500 m2 diatasnya didirikan Masjid. 
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BAB IV  

PELAKSANAAN PENGELOLAAN TANAH WAKAF MASJID AT-TAQWA 

 

A. Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid At-Taqwa  

Pengelolaan tanah wakaf masjid At-Taqwa Desa Soco Kecamatan Slogohimo 

Kabupaten Wonogiri ini sudah ada sejak dahulu, dimana sejak para nad}ir dalam 

mengelola tanah makaf masjid masih utuh dan mampu mengendalikan kondisi Desa 

tersebut agar dapat bermanfaat bagi orang lain. Terkait dengan hal tersebut 
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pengelolaan tanah wakaf yang ada di masjid At-Taqwa sudah terbentuk sejak masjid 

ini didirikan.  

Adapun upaya-upaya nad}ir dalam pengelolaan tanah wakaf masjid meliputi, 

hal-hal berikut ini: 

1. Penghimpunan Sumber wakaf 

Penghimpunan sumber wakaf langkah awal di peroleh dari wakif. Dalam 

penghimpunan sumber dana di masjid At-Taqwa yaitu dengan kesadaran diri. 

Melalui kesadaran diri ini seorang wakif secara suka rela dan ikhlas memwakafkan 

sebagian dari yang dimilikinya untuk dimanfaatkan sesuai dengan kemaslahatan 

umat. Penghimpunan sumber dana disini terbuka untuk siapa saja namun tidak ada 

strategi untuk menghimpun wakaf seperti melalui media cetak (koran, majalah), 

media elektronik, (TV, radio, media online). Sehingga tidak ada upaya apapun, 

nad}ir hanya bersifat pasif dan menanti kedatangan wakif.74 Hanya terkadang 

penghimpunan dana wakaf ini dilakukan pada saat pertemuan rutin tahunan para 

nadhir NU se-kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri, pada saat ada event 

besar, pada saat ada sosialisasi dari Desa Kemasyarakatan melalui pak RW (Rukun 

Warga), melalui Majelis Ta’lim, dengan pengajian dan pengarahan yang 

menjelaskan makna wakaf, manfaat wakaf dan kegunaan wakaf sangat besar, maka 

diharapkan ada seorang wa>kif yang ikhlas memwakafkan sebagian hartanya untuk 

kepentingan umat tanpa ada unsur paksaan. 

2. Mengelola Wakaf 

Aset wakaf berupa tanah yang berasal dari 2 wa>kif yang sudah dijelaskan di 

bab sebelumnya dikelola untuk kepentingan pendidikan untuk menciptakan sumber 

                                                            
74Tijo, wawancara, Soco, 11 Januari 2019. 



 

63 
 

daya manusia yang memiliki kualitas pendidikan yang bermutu dengan diimbangi 

ilmu keagamaan dan untuk kepentingan ibadah.75 

a. Kepentingan Pendidikan 

1) Madrasah Diniyah At-Taqwa 

Madrasah Diniyah At-Taqwa didirikan pada tahun 1990 oleh KH 

Samsul dengan mangambil tempat di serambi Masjid At-Taqwa. Tujuan awal 

didirikannya Madrasah Diniyah ini adalah sebagai sarana pendidikan 

keislaman tingkat dasar yang hanya mengajarkan baca tulis Al-Qur’an saja, 

namun juga didalamnya terdapat kurikulum keislaman yang luas. 

Jadi Madrasah Diniyah At-Taqwa ini merupakan lembaga pendidikan 

pelengkap dari lembaga pendidikan yang suda ada yaitu majlis ta’lim yang 

dirasakan karena hanya mengajarkan baca tulis Al-Qur’an. Dalam Madrasah 

Diniyah ini diajarkan pula berbagai macam ilmu pengetahuan keislaman 

secara lebih luas diantaranya yaitu ilmu fiqih, ilmu hadits, akidah akhlaq, 

tajwid, tilawati, sejarah islam, bahasa arab, ulumul qur’an dan lain sebaginya, 

pada awal didirikan madrasah ini hanya memiliki dua ruang Kelas  yang 

ditempati Kelas A dan Kelas B saja juga belum mempunyai meja. Namun 

seiring berjalannya waktu sampai saat ini Madrasah Diniyah at-taqwa telah 

memiliki tiga ruang Kelas, bertempat didalam masjid akan tetapi memiliki 

skat masing-masing juga sudah mempunyai papan tulis sendiri, setiap ruang 

kelas juga sudah mempunyai meja dan peralatan untuk mengajar.  

Madrasah Diniah At-Taqwa dari waktu ke waktu mengalami 

perkembangan yang luar biasa sehingga Madrasah Diniyah At-Taqwa ini yang 

dulu muridnya hanya Kelas A dan B sekarang bertambah menjadi Kelas A, B, 

                                                            
75Ibid.,  
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C, D, dan E. Setalah muridnya bertambah ada perubahan nama Kelas nama 

Kelasnya berganti menjadi Kelas A menjadi Rabbiah Adawiyyah, Kelas B 

menjadi Abu Bakar Ash-Shiddiq, Kelas C menjadi Ali bin Abi Thalib, kelas D 

menjadi  menjadi Umar bin Khattab, dan Kelas E menjadi Ustman  bin ‘Affan. 

Untuk saat ini murid kelas Rabbiah Adawiyyah  berjumalah 31 anak, Kelas 

Abu Bakar Ash-Shiddiq berjumlah 35, Kelas Ali bin Abi Thalib berjumlah 33, 

Kelas Umar bin Khattab berjumlah 25, dan Kelas ustman  bin ‘Affan 

berjumlah 30.76 

b. Kepentingan Ibadah 

Masjid, yang diperuntukan untuk ibadah masyarakat sekitar dan untuk 

kegiatan-kegiatan keagamaan. 

c. Kepentingan Lain-lain 

Aset wakaf yang belum dikembangkan untuk suatu kepentingan ditanami 

jagung seluas dua petak yang terletak di belakang masjid dan ditanami cengkeh 

seluas dua petak yang terletak di samping  masjid At-Taqwa. 

d. Pengembangan  

Untuk mengembangkan kepentingan-kepentingan diatas pihak nad}ir 

melakukan beberapa upaya yang digali dari para donatur yaitu pengelola itu 

sendiri, wali murid, masyarakat, pemerintah dll diantaranya adalah: 

1) Kegiatan Pendidikan: 

a) Bantuan dana BOSDAMADIN dari pemerintah Kabupaten Wonogiri 

pada tahun 2010 untuk Madrasah Diniyah 

b) Sumbangan dari Wali Murid sebesar Rp 15.000 per bulan guna 

pengembangan pendidikan 

                                                            
76Gimin, wawancara, Soco, 12 Januari 2019. 
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2) Kepentingan Ibadah  

a) Dana dari para pengurus majlis ta’lim 

b) Masyarakat yang ingin menyumbang untuk perlengkapan masjid dan 

pembangunan masjid semisal batu bata pada saat pembangun masjid 

pintu dll. 

3) Kepentingan Lain-lain: 

Untuk pembiayaaan penggarapan kebun yang ditanami jagung dan 

cengkeh biaya penggarapan juga diambilkan dari dana yang terkumpul, dan 

hasil panennya dikembalikan lagi ke dana masjid yang juga akan 

dipergunakan untuk kepentingan masjid. 

3. Menyalurkan Hasil Wakaf 

Dari seluruh aset masjid At-Taqwa terbagi menjadi dua macam dalam 

pengelolaannya yaitu untuk lahan perkebunan yang dimanfaatkan hasil 

pertaniannya untuk perbaikan dan prawatan masjid, gaji ustadz Madrasah Diniyah, 

biaya operasional madrasah, imam rowatib, nad}ir dan juga para penggarap kebun. 

Lahan perkebunan yang dimaksud adalah berupa tanah perkebunan yang ditanami 

jagung dan cengkeh yang dikelola oleh nad}ir dan orang yang dipilih nad}ir. 

Sedangkan lahan yang digunakan untuk kepentingan sosial keagamaan maupun 

pendidikan belajar mengajar untuk anak didik Madrasah Diniyah.77 

4. Pelaporan  

Untuk pelaporan hasil dari tanaman jagung dan cengkehtidak terperinci 

secara detail. Hal itu dikarenakan pengelolaannya dilakukan bersama-sama 

sehingga transparansinya pun tidak di catat secara gamblang dan hasil dari tanaman 

tersebut tidak seberapa. Para nad}ir mempercayakan transparansi kepada orang yang 

                                                            
77Tijo, wawancara, Soco, 11 Januari 2019.  
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mengelola tanah tersebut. Pelaporan dilakukan satu tahun sekali pada saat 

pertemuan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh NU karena masjid At-Taqwa 

nad}ir atau pelaksananya dibawah naungan dari NU.78 

 

B. Pendaftaran Ikrar Wakaf 

Prosedur persyaratan pengurusan akta ikrar wakaf seperti yang disampaikan 

Bpk Mijan selaku ketua KUA di  Kecamatan Slogohimo sebagai berikut:79 

1. Melengkapi berkas dari Desa  

2. Melengkapi berkas dari Kecamatan 

3. Menyiapkan semua berkas yang diperlukan di KUA 

4. Penerbitan akta ikrar wakaf  

Berkas yang harus disiapkan:80 

1. Foto Copy KK & KTP Wakif 4 lembar.  

2. Foto Copy KTP nad}ir (yang diamanahi wakaf) 4 lembar dan menunjukkan SK 

nad}ir dari KUA. 

3. Foto Copy KTP 2 orang Saksi 4 lembar. 

4. Foto Copy bukti kepemilikan harta/tanah (Sertifikat / Akta jual beli / Petok D) 

yang akan diwakafkan 4 lembar. 

5. Surat Keterangan kepemilikan harta/tanah tidak dalam sengketa dari Kelurahan 

dan mengisi Formulir Model W.K 4 lembar. 

6. Menyediakan Materai Rp. 6000,- 6 lembar. 

7. Peruntukan harta/tanah wakaf (produktif / bangunan masjid, langgar, madrasah). 

                                                            
78Tijo, wawancara, Soco, 11 Januari 2019. 
79Ibid., 
80Ibid., 
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8. Wa>kif, Nad}ir dan 2 Saksi harus hadir di KUA didepan PPAIW untuk diikrarkan. 

 

C. KENDALA DAN SOLUSI 

1. Kendala  

Masjid At-Taqwa baik dalam menghimpun, mengelola maupun 

menyalurkan tentu menemukan banyak kendala-kendala yang dialami diantaanya 

adalah: 

a. Kesadaran dan keiklasan masyarakat yang masih rendah sehingga kurang 

adanya motivasi untuk berwakaf sehingga kesulitan untuk menghimpun 

aset wakaf. 

b. Kurangnya pengurus wakaf yang berkompeten dengan baik dan memiliki 

inovasi untuk mengembangkan wakaf yang bersifat produktif.81 

2.   Solusi  

a. Tahun-tahun terakir ini para wa>kif diarahkan supaya tujuan wakaf itu tidak 

mengikat sehingga dapat dikembangkan untuk produktif karena wakaf jika 

sudah terucap tujuannya ini tidak boleh diubah.  

b. Yang terpenting adalah upaya mempertahankan wakaf untuk menghindari 

konflik dengan ahli waris, dengan masyarakat dan yang sering terjadi adalah 

dengan ormas. Upaya tersebut diantaranya: 

1) Al-ishad yaitu ditandai dengan diberi plang yang bertanda “Tanah 

Wakaf” 

2) Akte ikrar wakaf, mengurusnya hanya sampai KUA 

3) Sertifikat Tanda Bukti Wakaf, dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan 

Nasional) ini merupakan bukti wakaf paling kuat.  

                                                            
81Warimin, wawancara, Soco, 13 Januari 2019 
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4) NU melakukan gerakan sertifikasi wakaf yang nad}irnya berbadan 

hukum.82 

 

D. Analisa Manajemen Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid At-Taqwa 

Manajemen pengelolaan menempati pada posisi paling urgen dalam dunia 

perwakafan. Karena yang paling menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau 

tidak tergantung pada pola pengelolaan, bagus atau buruk. Kalau pengelolaan benda-

benda wakaf selama ini hanya dikelola “seada-adanya” dengan menggunakan 

“manajemen kepercayaan” dan sentralisme kepemimpinan yang mengesampingkan 

aspek pengawasan, maka dalam pengelolaan wakaf secara modern harus menonjolkan 

sistem manajemen yang lebih profesional. Asas profesionalitas manajemen ini 

harusnya dijadikan semangat pengelolaan benda wakaf dalam rangka mengambil 

kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak 

(kebajikan). 83 

Sehingga manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan 

melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan dengan 

mengarahkan sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang 

ditetapkan.84Dalam wakaf manajemen diperlukan bagi upaya agar kegiatan 

pengelolaan wakaf dapat berjalan efektif dan efisien. Untuk itu manajemen wakaf 

perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya. Ahmad al-shabab dalam bukunya 

Mabadi’u al-Idarah dan Ahmad Ibrahim Abu siinmengemukakan bahwa unsur-unsur 

                                                            
82Tijo, wawancara, Soco, 11 Januari 2019. 
83Departemen Agama RI Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, 81. 
84Ahmad Ibrahim Abu Sinn (1981), dalam Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: 

Rajagrafindo Persada, 2015), 73. 
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manajemenn antara lain perencanaan(perencanaan (al-takhthith), Pengorganisasian 

(al-Thanzim), Kepemimpinan (al-Qiyadah), Pengawasan (al-Riqabah).85 

Berkaitan dengan perencanaan dalam mengelola tanah wakaf, nad}ir tidak 

melakuka perencaan yang matang, nad}ir ketika akan melaksanakan kegiatan yang 

berkaitan dengan pengembangan tanah wakaf ini hanya sebatas rencana yang 

selanjutnya tidak dilakukan rapat untuk menindak lanjuti rencana tersebut. 

Pengelolaan tanah wakaf masjid At-Taqwa Desa Soco ini mengenai perencaaan 

belum bisa dikatakan memiliki manajemen pengelolaan yang baik atau profesional. 

Karena, dalam teori manajemen wakaf Perencanaan merupakan keputusan terdepan 

tentang apa yang akan dilakukan. Ahmad Ibrahim dan Abu Sinn merumuskan 

perencanaan strategis sebagai proses penentuan tujuan organisasi, penentuan 

kebijakan, dan program yang diperlukan untuk mencapai sasaran tertentu dalam 

rangka mencapai tujuan yang kemudian menetapkan metode untuk menjamin 

kebijakan dan program strategis yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan 

dan kondisi.86 

Berkaitan dengan perencanaan dalam perwakafan ada tiga hal mendasar yang 

termaktub yaitu  

a. Dari sisi proses, merupakan proses dasar yang digunakan untuk 

menetapkan tujuan pengelolaan wakaf dan menentukan bagaimana 

tujuan dapat terealisasi, menentukan sumber daya yang diperlukan, 

menetapkan standar keberhasilan dalam pencapaian tujuan.  

                                                            
85 Ahmad al-Shabab,  dalam Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 

2015), 73. 

86Ahmad Ibrahim Abu Sinn (1981), dalam Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, 74. 
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b. Dari sisi fungsi manajemen, akan mempengaruhi dan memberikan 

wewenang kepada nad}ir untuk menentukan rencana kegiatan 

organisasi.  

c. Dari sisi pengambilan keputusan, merupakan pengambilan keputusan 

untuk jangka waktu panjang. 

Berkaitan dengan pengorganisasian, disini nad}ir menetapkan tugas serta 

menetapkan prosedur yang ditetapkan, berhubung nad}ir tanah wakaf masjid at-taqwa 

ini tinggal satu yang menjalankan tugas karena yang lain sudah meninggal, jadi untuk 

kegiatan-kegiatan seperti pelatihan-pelatihan dan pengembangan sumber daya nad}ir 

tidak dilakukan, dan meskipunnad}ir hanya bekerja sendiri akan tetapi dibantu 

masyarakat sekitar guna untuk mencapai sasaran wakaf.  

Dalam teori manajemen Pengorganisasian adalah mempertemukan dan 

mengoordinasikan SDM, sumber daya fisik, finansial, informasi dan sumber daya 

lainnya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.87 Dalam proses pengorganisasian 

wakaf, manajer wakaf atau ketua nad}ir mengalokasikan sumber daya organisasi sesuai 

dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi atau 

struktur organisasi di mana terdapat kejelasan bagaimana rencana organisasi akan 

dilaksanakan, dikoordinasikan dan dikomunikasikan.88 

Dalam manajemen wakaf, pengorganisasian berfungsi merumuskan dan 

menetapkan tugas, serta menetapkan prosedur yang diperlukan. Kemudian, 

menetapkan struktur organisasi dengan menunjukkan adanya garis kewenangan dan 

tanggung jawab masing-masing nad}ir, kegiatan perekrutan nad}ir, penyeleksian, 

                                                            
87Thomas S. Batteman dan Scott A. Snell (2002) dalam Rozalinda, Manajemen Wakaf 

Produktif(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015),77. 

88Erni Trisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen (Jakarta : Kencana Prenada 
Media Grup, 2008), 152. 
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pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan kegiatan penempatan sumber 

daya manusia pada posisi yang paling tepat pada lembaga pengelolaan wakaf.  

Berkaitan dengan kepemimpinan, kepemimpinan nad}ir tanah wakaf masjid at-

taqwa disini tugasnya yaitu mengarahkan, memotivasi, memimpin, membimbing dan 

juga melaksanakan tugas sebagai nad}ir. Hanya saja nadir tanah wakaf masjid at-taqwa 

ini tidak memiliki jiwa profesional sehingga dalam melaksanakan dan menghimpunan 

dana wakaf nad}irtidak ada upaya apapun, nad}ir hanya bersifat pasif dan menanti 

kedatangan wa>kif. Dalam mengelola  harta wakaf nad}ir memanfaatkan lahan kosong 

untuk ditanami cengkeh dan juga jagung, dalam mengelola nad}ir menunjuk msyarakat 

sekitar untuk membantu menggarap panen. Dalam menyalurkan hasil wakaf dari 

seluruh aset masjid At-Taqwa terbagi menjadi dua macam dalam pengelolaannya yaitu 

untuk lahan perkebunan yang dimanfaatkan hasil pertaniannya untuk perbaikan dan 

prawatan masjid, gaji ustadz Madrasah Diniyah, biaya operasional madrasah, imam 

rowatib, nad}ir dan juga para penggarap kebun. Jadi penyaluran hasil wakafnya belum 

tersalurkan untuk masyarakat banyak. Dan mengenai pelaporan nad}ir tidak melakukan 

pencatatan secara detail.  

Sedangkan dalam teori manajemen kepemimpinan atau Leading berarti 

membangkitkan semangat orang lain untuk menjadi pelaku organisasi yang lebih baik. 

Maksudnya mengarahkan, memotivasi, dan mengkomunikasikan dengan karyawan 

secara perorangan dan kelompok. 89Berkaitan dengan wakaf, dalam fungsi 

kepemimpinan yang harus dilakukan adalah mengimplemenetasikan proses 

                                                            
89 Ibid., 
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kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberi motivasi kepada nad}ir agar dapat bekerja 

secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan wakaf.90 

Sedangkan, potret kepemimpinan manajamen yang baik dalam lembaga 

keNadziran bisa dilihat dari tiga aspek sebagai berikut: 

Pertama, transparansi. Dalam kepemimpinan manajemen professinoal, 

transparansi menjadi ciri utama yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Ketika 

aspek transparansi sudah ditinggalkan, maka kepemimpinan tidak akan berjalan 

dengan baik, bahkan membuka peluang terjadinya penyelewengan yang tak terkendali. 

Adanya transparansi kepemimpinan dalam lembaga kenad}iran harus dijadikan tradisi 

untuk menutup tindakan ketidakjujuran, korupsi, manipulasi dan lain sebagainya. 

Transparansi adalah aspek penting yang tak terpisahkan dalam rangkaian 

kepemimpinan yang diajarkan oleh nilai-nilai Islam.  

Kedua, public accountability (pertanggungjawaban umum). 

Pertanggungjawaban umum merupakan wujud dari pelaksanaan sifat amanah 

(kepercayaan) dan shidiq (kejujuran). Karena kepercayaan dan kejujuran memang 

harus dipertanggung jawabkan baik di sunia maupun diakhirat kelak. Sehingga tidak 

ada istilah manajemen “Co Boy”, yaitu manajemen tunggal yang tertutup tanpa adanya 

keterbukaan yang sangat rentan dengan penyimpangan. 

Ketiga, aspiratif (mau mendengar dan mengakomodasi seluruh dinamika 

lembaga kenad}iran). Seorang nad}ir yang dipercaya mengelola harta milik umum harus 

mendorong terjadinya sistem sosial yang melibatkan patisipasi banyak kalangan. Hal 

ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pola pengambilan keputusab secara 

sepihak oleh kalangan elit kepemimpinan. Sehingga mengurangi, bahkan menutup 
                                                            

90Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 81. 
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potensi-potensi yang berkurang, yang bisa jadi mungkin jauh lebih baik atau sempurna. 

Kaedah prinsip dalam gerakan yang aspiratif merupakan cermin dari sifat adil dalam 

diri atau lingkungannya. 

Keempat, Dalam kerangka menjaga akuntabilitas dan pertanggungjawaban, 

yang bermakna menjadi keseimbangan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat 

dalam ikatan bisnis atau keperluan lainnya, Islam menegaskan urgensi pencatatan 

setiap transaksi atau hubungan niaga yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk 

menghindari kemungkinan persoalan yang akan timbul. Makna filosofis dan 

kemanusiaan proporsi pencatatan (akuntansi) demi menjaga keharmonisan hubungan 

pihak-pihak yang terikat dalam bekerja sama. hal ini merupakan refleksi kedamaian 

yang memang menjadi garis besar haluan Islam.91 

Berkaitan dengan pengawasan, nad}ir tanah wakaf masjid At-Taqwa tidak 

melakukan pengawasan yang ketat jadi dalam mekasanakan kegiatan yang berkaitan 

dengan pegelolaan tanah wakaf masjid ini tidak ada evaluasi dan koreksi secara rutin 

sehingga tidak bisa memperoleh pembelajaran dari kegagalan ataupun kesalahan dalam 

mengelola harta wakaf.  

Sedangakan di dala teori manajemen wakaf Controlling atau pengawasan 

adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan yang 

direncanakan. Berkaitan dengan manajemen wakaf agar tidak terjadi mis 

management ataupun penyalahgunaan harta wakaf, fungsi kontrol perlu berjalan 

dengan baik.92Dalam prinsip manajemen Islam, pengawasan tidak hanya dikenal 

dengan pengawasan yang bersifat eksternal semata, tetapi juga mengedepankan 

                                                            
91Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan 

Wakaf, Model Pengembangan Wakaf Produktif, 118-126.  
92 Ibid., 84.  
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pengawasan yang bersifat internal, untuk bersikap amanah dan adil dalam setiap 

pekerjaan yang diembannya.93 

Berkaitan dengan manajemen Wakaf, dalam fungsi 

pengawasan (controlling) yang dilakukan nad}ir adalah mengevaluasi pencapaian 

tujuan dan target kegiatan sesuai dengan standar atau prinsip investasi dalam perspektif 

ekonomi syariah. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang 

ditemukan dengan solusi untuk pencapaian tujuan pengelolaan wakaf. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolan tanah wakaf masjid at-Taqwa 

Desa Soco belum memenuhi manajemen yang baik atau profesioanal dikarenakan ada 

beberapa fungsi dan proses manajemen yang tidak terpenuhi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

                                                            
93Ahmad Ibrahim Abu Sinn (1981), dalam Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, 75.  
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PENGELOLAAN TANAH WAKAF MASJID AT-TAQWA 

MENGGUNAKAN NAD}IR ORGANISASI 

 

A. Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid At-Taqwa Menggunakan Nad}ir Organisasi 

Dalam pengelolaan harta wakaf, pihak yang paling berperan berhasil tidaknya 

dalam pemanfaatan harta wakaf adalah nad}ir wakaf, yaitu seseorang atau organasisasi 

dan badan hukum yang diserahi tugas oleh wakif untuk mengelola wakaf. Selama ini 

pengelolaan harta wakaf dikelola oleh nad}ir yang sebenarnya belum mempunyai 

kemampuan memadai, sehingga harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal, bahkan 

tidak memberi manfaat sama sekali kepada sasaran wakaf. Maka profesionalisme dan 

kompetensi nad}ir menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan wakaf jenis 

wakaf apapun. Seperti pengelolaan wakaf yang terjadi di masjid At-Taqwa.  

Pada awalnya masjid At-Taqwa yang dulunya musholla itu dikelola 

menggunakan single nad}ir atau nad}ir perseorangan. Waktu itu nad}ir yang mengelola 

tanah wakaf masjid tersebut Bapak Sholihin, beliau mengelola kurang lebih 4 tahun. 

Pada saat itu bapak sholihin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai 

nad}irdikarenakan beliau sudah merasa tua dan tidak sanggup untuk mengelola tanah 

wakaf tersebut. Pada saat tanah wakaf masjid dikelola oleh Bapak Sholihin memang 

sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan tanah wakaf itu tidak berkembang 

bahkan tidak berharga.94 Faktor-faktor tersebut diantaranya: 

1. Nad}ir tidak paham tugas dan tanggung jawabnya sebagai nad}ir 

2. Nad}ir tidak mengembangkan tanah wakaf 

3. Nad}ir kurang memegang amanah, sehingga melakukan penyimpangan dalam 

pengelolaannya 
                                                            

94Warimin, wawancara, Soco, 13 Januari 2019. 



 

76 
 

4. Kurang melindungi harta wakaf 

5. Nad}ir dipilih bukan karena keprofesionalitasnya akan tetapi karena beliau 

ditunjuk karena kerabat dekat wa>kif 

6. Tanah yang belum dimanfaatkan untuk apa-apa tidak diproduktifkan 

7. Tidak ada kegiatan sosial kemasyarakatan yangberkaitan dengan pengembangan 

tanah wakaf masjid 

8. Musholla jarang digunakan untuk kegiatan apapun yang berkaitan dengan 

pengembangan aset wakaf95 

Pada waktu itu sebenarnya yang akan menggantikan Bapak Sholihin putra 

beliau, akan tetapi sejauh ini melihat pengelolaan dengan menggunakan nad}irnad}ir  

(nad}ir pereorangan) tidak ada kemajuan dan ditakutkan tidak melindungi harta wakaf.  

Maka dari itu dari beberapa pertimbangan yang dilakukan. Atas keputusan dan 

musyawarah bersama akhirnya pengelolaan tanah wakaf masjid At-Taqwa 

penggelolaannya menggunaka nad}ir organisasi yang diketuai oleh bapak H. Tijo, 

dengan sekertaris Bapak Bajuri, bendahara bapak Sirroj, dan anggota-anggotanya 

yakni Bapak Ahmad dan Bapak Robbi. Pengharapan dengan berganti nad}ir organisasi 

tanah wakaf tersebut menjadi bermanfaat untuk kesejahteraan umat dan nad}ir dapat 

memproduktifkan harta wakaf. 96 

Bergantinya single nad}ir ke nad}ir organisasi ini sedikit demi sedikit 

mengalami perkembangan yang cukup pesat, dari yang awalnya musholla menjadi 

sekarang menjadi masjid dan mempunyai anak didik di Madrasah Diniyah. Nad}ir - 

nad}ir yang ditunjuk untuk mengelola tanah wakaf masjid At-Taqwa ini nad}ir 

organisasi dibawah naungan NU yakni organisai yang bergerak di bidang sosial, 

                                                            
95 Ibid., 
96 Ibid.,  
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pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam, pengurus organisasi, salah 

seorang pengurus organisasi yang berdomisili di kabupaten atau kota tempat benda 

wakaf berada.  

Setelah beberapa tahun berjalan dengan dikelola menggunakan nad}ir 

organisasi satu persatu nadirnya meninggal dunia, hingga sampai sekarang yang 

tersisa tinggal satu nad}ir yaitu Bapak H. Tijo. Sampai saat ini belum ada pergantian 

nad}ir. 

B. Analisis Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid At-Taqwa Menggunakan 

Nad}irOrganisasi 

Dalam rangka membangun pardigma baru wakaf terkait dengan nad}ir 

perseorangan, ada nad}ir organisasi dan badan hukum. Penekanan berupa badan 

hukum dan organisasi sebagai nad}ir merupakan pilihan yang sangat tepat, karena 

pengalaman membuktikkan bahwa nad}ir perseorangan (single) telah banyak 

membuka peluang terjadinya penyelewengan dan atau pengabaian terhadap tugas-

tugas kenadiran. Sehingga denganberbentuk badan hukum dan organisasi diharapkan 

dapat meningkatkan peran-peran ke-nad}iran untuk mengelola wakaf secara baik.  

Seperti yang sudah dipaparkan diatas bahwasannya masjid At-Taqwa yang 

dulunya musholla itu dikelola menggunakan Singlenad}ir atau nad}ir perseorangan. 

Waktu itu nad}ir yang mengelola tanah wakaf masjid tersebut Bapak Sholihin, beliau 

mengelola kurang lebih 4 tahun. Pada saat itu bapak sholihin mengundurkan diri dari 

jabatannya sebagai nad}ir dikarenakan beliau sudah merasa tua dan tidak sanggup 

untuk mengelola tanah wakaf tersebut. Pada saat tanah wakaf masjid dikelola oleh 

Bapak Sholihin memang sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan tanah 
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wakaf itu tidak berkembang bahkan tidak berharga.97 Faktor-faktor tersebut 

diantaranya: 

1. Nad}ir tidak paham tugas dan tanggung jawabnya sebagai nad}ir 

2. Nad}ir tidak mengembangkan tanah wakaf 

3. Nad}ir kurang memegang amanah, sehingga melakukan penyimpangan dalam 

pengelolaannya 

4. Kurang melindungi harta wakaf 

5. Nad}ir dipilih bukan karena keprofesionalitasnya akan tetapi karena beliau 

ditunjuk karena kerabat dekat wa>kif 

6. Tanah yang belum dimanfaatkan untuk apa-apa tidak diproduktifkan 

7. Tidak ada kegiatan sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan pengembangan 

tanah wakaf masjid 

8. Musholla jarang digunakan untuk kegiatan apapun yang berkaitan dengan 

pengembangan aset wakaf 

Sedangkan yang terdapat dalam teori profesionalitas manajemen wakaf ada 

empat hal diantaranya yaitu: 

5. Amanah (dapat dipercaya). Secara garis umum, pola manajemen diangggap 

profesional jika seluruh sistem yang digunakan dapat dipercaya, baik in put atau 

out put-nya. In put dalam sebuah pengelolaan bisa dilihat dari Sumber Daya 

Manusia (SDM) nya, dalam hal wakaf adalah phak nad}ir, yaitu:  

f. Memiliki standar pendidikan yang tinggi (terdidik) dan standar moralitas 

yang unggul, sehingga seluruh proses yang dilakukan dapat menghasilkan 

produk yang baik dan tidak merugikan orang lain. 

                                                            
97Ibid., 
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g. Memiliki keterampilan lebih, sehingga dapat membrikan produk yang 

berkualitas dan memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang lain.  

h. Adanya pembagian kerja (Job Description) yang jelas, sehingga tidak akan 

terjadi tumpang tindih wewenang, peran dan tanggung jawab. 

i. Adanya stansdar hak dan kewajiban. Tidak ada ketimpangan antara hak dan 

kewajiban setiap masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah 

pengelolaan manajemen. 

j. Adanya standar operasional yang jelas dan terarah, sehingga tidak akan 

terjadi kepincangan manajemen. 

6. Shiddiq (jujur). Disamping amanah (dapat dipercaya), shiddiq (jujur) adalah sifat 

mendasar, baik yang terkait dengan kepribadian SDM nya maupun bentuk 

program yang ditawarkan sehingga konsumen atau masyarakat merasa tidak 

dimanfaatkan secara sepihak. Bentuk program atau produk yang dipasarkan harus 

diinformasikan secra benar, seperti jika membuat produk makanan harus 

dijelaskan secara gamblang bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan-

bahan yang dilarang atau membahayakan kesehatan, seperti minyak babi, 

formalin dan lain sebagainya. 

7. Fathanah (cerdas/ brilian). Kecerdasan sangat diperlukan untuk menciptakan 

produk (program) yang bisa diterima oleh pasar (masyarakat) dengan 

menawarkan berbagai harapan yang baik dan maju. Produk yang ditawarkan 

memberikan kesempatan yang sangat dinantikan oleh konsumen atau pihak-pihak 

yang terkait dengannya. Sebagi contoh, dalam pengelolaan benda-benda wakaf 

harus berbentuk usaha yang kiranya dapat membuka lapangan kerja baru, dapat 

membantu pedagang kecil dan sebagainya, serta hasilnya dapat dinikmati untuk 

kesejahteraan masyarakat banyak.  



 

80 
 

8. Tabligh (menyampaikan informasi yang benar/ transparan) sebenarnya konsep 

tabligh ini lebih kepada kemauan dan kemampuan menyampaikan segala 

informasi yang baik dan benar. Dalam manajemen, penyebarluasan informasi 

yang baik dan jujur sangat terkait dengan pola pemasaran dan pelaporan 

keuangan. Pemasaran sebuah  produk disampaikan secara jujur, tidak menipu atau 

membodohi masyarakat. Strategi pemasaran yang diterapkan harus mengikuti 

kaidah-kaidah hukum dan moral yang berlaku di masyarakat sehingga tidak akan 

menimbulkan kecurigaan atau keresahan yang tidak perlu. Dari segi pelaporan 

keuangan, manajemen profesional itu harus dilakukan secara transparan, jujur dan 

bertanggug jawab, sehingga pihak yang mengatur seluruh aliran uang (bagian 

keuangan) siap untuk diaudit oleh pihak manapun dan kapanpun juga.98 

Adapun nad}ir- nad}ir  yang ditunjuk untuk mengelola tanah wakaf masjid 

At-Taqwa ini nadhir organisasi dibawah naungan NU yakni organisai yang 

bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan 

Islam, pengurus organisasi, salah seorang pengurus organisasi yang berdomisili di 

kabupaten atau kota tempat benda wakaf berada, dan sudah memenuhi 

persyaratan sebagainad}ir organisasi. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahu 2006 tentang pelaksanaan 

Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Ketentuan mengenai nad}ir 

yang berbentuk organisasi, menurut  pertama nad}irorganisasi wajib didaftarkan 

pada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui KUA setempat.99 

Kedua,nad}irorganisasi yang melaksanakan pendaftaran harus memenuhi 

                                                            
98Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan 

Wakaf, Model Pengembangan Wakaf Produktif, 82-84.   
99Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 7, ayat 1. 



 

81 
 

persyaratan: (a) organisai yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, 

kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam, (b) pengurus organisasi harus 

memenuhi persyaratannad}irperseorangan, (c) salah seorang pengurus organisasi 

harus berdomisili di kabupaten atau kota tempat benda wakaf berada, (d) 

melampirkan: (1) salinan akta notaris pendirian dan anggaran dasar, (2) daftar 

susunan pengurus, (3) anggaran rumah tangga, (4) program kerja dalam 

pengembangan wakaf, (5) daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang 

terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi, dan (6) 

surat pernyataan bersedia untuk diaudit.100 Ketiga, pendaftarannad}irorganisasi 

dilakukan sebelum penandatanganan Akta Ikrar Wakaf.101 

Sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai pebubaran dan 

penggantiannad}irorganisasi: Pertama,nad}ir organisasi bubar atau dibubarkan 

sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Kedua, apabila salah 

seorang nad}ir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan 

atau dibatalkan kedudukannya sebagai nad}ir, ia harus digati. Ketiga, apabila nad}ir 

perwakilan organisasi tidak melaksanakan tugasnya dan atau melakukan 

pelanggaran dalam pendayagunaan wakaf, pengurus pusat organisasi yang 

bersangkutan wajib mengatasi dan menyelesaikannya, baik diminta oleh Badan 

                                                            
100 Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 7, ayat 3 dan 4. 
101 Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 7, ayat 5. 
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Wakaf Indonesia maupun tidak.102 Keempat, nad}irorganisasi yang tidak 

menjalalankan kewajibannya, dapat diberhentikan dan diganti ak ke- nad}ir-nya 

oleh Badan Wakaf Indonesia dengan memperhatikan saran dan pertimbangan 

Majelis Ulama Indonesia setempat.103 Kelima,nad}irorganisasi yang tidak 

menjalankan kewajibannya dalam jangka waktu satu tahun (sejak Akta Ikrar 

Wakaf dibuat), dapat diusulkan kepada Badan Wakaf Indonesia oleh ketua KUA 

untuk diberhentikan dan diganti olehnad}irlain.104Keenam, apabila salah seorang 

nad}irorganisasi meninggal, megundurkan diri, berhalangan tetap, dan atau 

dibatalkan kedudukannya sebagainad}iryang diangkat oleh organisasi, organisasi 

yang bersangkutan harus melapor ke KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada 

Badan Wakaf Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kjadian 

tersebut.105 

Bergantinya singlenad}ir ke nad}ir organisasi ini sedikit demi sedikit 

mengalami perkembangan yang cukup pesat, dari yang awalnya musholla 

sekarang menjadi masjid dan mempunyai anak didik di Madrasah Diniyah At-

Taqwa. 

Dalam teori manajemen kenadiran memang diperlukan sistem 

manajemen SDM yang handal dengan tujuan untuk  

                                                            
102 Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 9, ayat 1 
103 Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 9, ayat 2 
104 Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 9, ayat 3 
105 Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 10.  
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5. Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan 

keterampilan paranad}ir wakaf disemua tingkatan dalam rangka 

membangun kemampuan manajerial yang tangguh, profesional dan 

bertanggung jawab. 

6. Membentuk sikap dan perilaku nad}ir wakaf sesuai dengan posisi yang 

seharusnya, yaitu pemegang amanat umat Islam yang mempercayakan 

harta benda untuk dikelola secara baik dan pertanggungjawaban di 

hadapan Allah kelak. 

7. Menciptakan pola pikir atau persepsi yang sama dalam memahai dan 

menerapkan pola pengelolaan wakaf, baik dari segi peraturan perundang-

undangan maupun teknis manajerial sehingga lebih mudah diadakan 

control, baik di daerah maupun pusat.  

8. Mengajak para nad}ir wakaf untuk memahami tata cara dan pola 

pengelolaan yang berorientasi pada kepentingan pelaksanaan Syariat Islam 

scara lebih luas dan dalam jangka panjang. Sehingga wakaf bisa djadikan 

sebagai salah satu elemen penting dalam menunjang penerapan sistem 

ekonomi Syariah secara terpadu.106 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasannya nad}ir yang dijadikan 

untuk mengelola tanah wakaf masjid at-taqwa ini merupakan nadir organisasi, 

dikarenakan nad}ir organisasi lebih mampu menjaga harta wakaf dan lebih lebih 

mampu meningkatkan peran-peran kenad}iran untuk mengelola wakaf secara baik.  

 

 

                                                            
106Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan 

Wakaf, Model Pengembangan Wakaf Produktif, 116-118. 
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BAB VI 

DAMPAK PENGGUNAAN NAD}IR ORGANISAI TERHADAP 

PERKEMBANGAN LUAS TANAH WAKAF DAN ASETNYA 

 

A. DAMPAK PENGGUNAAN NAD}IR ORGANISASI TERHADAP 

PERKEMBANGAN LUAS TANAH WAKAF DAN ASETNYA 

Wakaf selain bermanfaat bagi orang yang bermanfaat (wa>kif) dalam 

meningkatkan amal ibadah untuk menambah pahala di akherat kelak, juga dapat 

memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara luas khususnya umat 

Islam. Dampak pahala itu agaknya menjadi motivasi yang kuat bagi umat Islam 

sehingga lerlihat dalam perkembngannya. Seiring dengan meningkatkan usaha nadir 

dalam mengelola aset wakaf, manfaat wakaf diharapkan meningkat pula baik kegiatan 

keagamaan maupun kesejahteraan umt. Untuk memenuhi harapan itu maka 

pengelolaan tanah wakaf di masjid at-taqwa Desa Soco ini diharapkan dilakukan 

secara profesional wakaf dapat lebih bermanfaat secara efektif dan maksimal. 

Sehingga mempunyai dampak yang positif terhadap luas tanah wakaf dan asetnya.  

Tanah wakaf masjid at-taqwa ini mengalami perkembangan setelah dikelola 

menggunakan nad}ir organisasi, jadi penggunaan nad}ir ini mempunyai dampak positif 

dan negatif diantarnya yaitu: 

Dampak positif : 

1. Luas tanah wakaf yag dulunya 500m2menjadi 1.000m2 

2. Nad}ir dapat memproduktifkan tanah wakaf, yang semula tidak digunakan untuk 

apa-apa sekarang menjadi kebun cengkeh dan jagung 
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3. Selain ibadah, masjid mempunyai kegiatan keagamaan lainnya 

4. Mempunyai anak didik Madrasah Diniyah yang dibimbing oleh Ustadz Gimin 

dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun 

5. Hasil dari panen cengkeh dan jagung juga mengalami kenaikan meskipun 

sedikit107 

Dampak Negatif: 

1. Mengenai penghimpunan dana wakaf nad}ir kurang aktif sehingga tidak 

mengalami perkembangan yang pesat terhadap luas tanah wakaf masjid dan 

asetnya 

2. Mengenai pengelolaan, dalam memproduktifkan harta wakaf nad}ir bekerja 

dengan meminta bantuan saudaranya sendiri setiap memanen sehingga 

menimbulkan iri dengki terhadap masyarakat sekitar 

3. Mengenai penyaluran hasil belum menyebar luas ke masyarakat sekitar sehingga 

masyarakat yang tidak mampu tidak bisa merasakan hasilnya meskipun sedikit 

4. mengenai pelaporan, tidak dicatat secara rinci sehingga perhitungannya tidak 

jelas dan masyarakatpun tidak tau berapa hasilnya dulu dan sekrang. Hal seperti 

juga menjadi salah satu faktor pemicu keributan.108 

Kurang efektifitas nad}ir seperti tersebut diatas dapat menimbulkan 

permasalahan dikemu dian hari. Sebenarnya, Ada beberapa perencanaan yang 

dilakukan oleh terhadap pengelolaan aset aset tanah wakaf masjd At-Taqwa, dari 

mulai awal tanah wakaf ada sampai saat ini guna untuk perkembangan aset tanah 

wakaf. Diantarnya yaitu  

1. Merenovasi musholla menjadi masjid  
                                                            

107Warimin, wawancara, Soco, 13 Januari 2019. 
108 Ibid.,  
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2. Memproduktifkan tanah wakaf 

3. Mensertifikatkan tanah wakaf 

4. Mendirikan Pondok mengaji 

5. Harta wakaf dapat bermanfaat untuk masyarakat banyak109 

Ada beberapa perencanaan yang sudah terealisasikan seperti merenovasi 

musholla menjadi masjid, memproduktifkan tanah wakaf, mensertifikatkan tanah 

wakaf. Akan tetapi untuk masalah pensertifikatan tanah wakaf ini belum semua 

bersertifikat. Tanah yang bersertifikat hanya yang masjid saja untuk selebihnya 

seperti pohon cengkeh dan jagung masih belum disertifikatkan. Ada juga perencanaan 

yang belum terealisasikan seperti mendirikan pondok mengaji dikarenakan dana yang 

terkumpul untuk melakukan pembangunan pondok mengaji.  

B. Analisis Dampak Penggunaan Nad}ir Organisasi Terhadap Perkembangan Luas 

Tanah Wakaf dan Asetnya 

Keberhasilan perwakafan dalam sejarah Islam dulu dan kini tidak terlepas 

dari pemanfaatan wa>kif tentang harta yag diwakafkan dan kepadaiannya dalam 

memilih nad}ir (pengelola) wakaf. Sebab dalam upaya memelihara harta wakaf agar 

tetap terpelihara pokoknya dan manfaatnya terus mengalir selamanya hanya dapat 

ditentukan dari carawa>kif mengeluarkan hartanya untuk diwakafkan dan memilih 

nad}ir untuk mengelola dan mengembangkannya. Prinsipnya nad}ir menjadi kunci 

keberhasilan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf agar hasilnya dapat 

dinikmati oleh mauqu>f alaih (peruntukannya). 

                                                            
109Warimin, wawancara, Soco, 13 Januari 2019.  
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Tanah wakaf masjid At-Taqwa ini mengalami perkembangan setelah dikelola 

menggunakan nad}ir organisasi, jadi penggunaan nad}ir ini mempunyai dampak positif 

dan negatif diantarnya yaitu: 

Dampak positif : 

1. Luas tanah wakaf yag dulunya 500 m2 menjadi 1.000m2 

2. Nad}ir dapat memproduktifkan tanah wakaf, yang semula tidak digunakan untuk 

apa-apa sekarang menjadi kebun cengkeh dan jagung 

3. Selain ibadah masjid mempunyai kegiatan keagamaan lainnya 

4. Mempunyai anak didik Madrasah Diniyah yang dibimbing oleh Ustadz Gimin dan 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun 

5. Hasil dari panen cengkeh dan jagung juga mengalami kenaikan meskipun sedikit 

Dampak Negatif: 

1. Mengenai penghimpunan dana wakaf nad}ir kurang aktif sehingga tidak 

mengalami perkembangan yang pesat terhadap luas tanah wakaf masjid dan 

asetnya 

2. Mengenai pengelolaan, dalam memproduktifkan harta wakaf nad}ir bekerja dengan 

meminta bantuan saudaranya sendiri setiap memanen sehingga menimbulkan iri 

dengki terhadap masyarakat sekitar 

3. Mengenai penyaluran hasil belum menyebar luas ke masyarakat sekitar sehingga 

masyarakat yang tidak mampu tidak bisa merasakan hasilnya meskipun sedikit 

4. Mengenai pelaporan, tidak dicatat secara rinci sehingga perhitungannya tidak jelas 

dan masyarakatpun tidak tau berapa hasilnya dulu dan sekarang.110 

                                                            
110 Ibid., 
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Dalam teori manajemen wakaf, potret kepemimpinan manajamen yang baik 

dalam lembaga kenad}iran bisa dilihat dari tiga aspek sebagai berikut: 

Pertama, transparansi. Dalam kepemimpinan manajemen professinoal, 

transparansi menjadi ciri utama yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Ketika 

aspek transparansi sudah ditinggalkan, maka kepemimpinan tidak akan berjalan 

dengan baik, bahkan membuka peluang terjadinya penyelewengan yang tak 

terkendali. Adanya transparansi kepemimpinan dalam lembaga kenad}iran harus 

dijadikan tradisi untuk menutup tindakan ketidakjujuran, korupsi, manipulasi dan lain 

sebagainya. Transparansi adalah aspek penting yang tak terpisahkan dalam rangkaian 

kepemimpinan yang diajarkan oleh nilai-nilai Islam.  

Kedua, public accountability (pertanggungjawaban umum). 

Pertanggungjawaban umum merupakan wujud dari pelaksanaan sifat amanah 

(kepercayaan) dan shidiq (keujuran). Karena kepercayaan dan kejujuran memang 

harus dipertanggung jawabkan baik di dunia maupun diakhirat kelak. Sehingga tidak 

ada istilah manajemen “Co Boy”, yaitu manajemen tunggal yang tertutup tanpa 

adanya kterbukaan yang sangat rentan dengan penyimpangan. 

Ketiga, aspiratif (mau mendengar dan mengakomodasi seluruh dinamika 

lembaga kenad}iran). Seorang nad}ir yang dipercaya mengelola harta milik umum harus 

mendorong terjadinya sistem sosial yang melibatkan patisipasi banyak kalangan. Hal 

ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pola pengambilan keputusab secara 

sepihak oleh kalangan elit kepemimpinan. Sehingga mengurangi, bahkan menutup 

potensi-potensi yang berkurang, yang bisa jadi mungkin jauh lebih baik atau 

sempurna. Kaedah prinsip dalam gerakan yang aspiratif merupakan cermin dari sifat 

adil dalam diri atau lingkungannya. 
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Keempat, Dalam kerangka menjaga akuntabilitas dan pertanggungjawaban, 

yang bermakna menjadi keseimbangan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat 

dalam ikatan bisnis atau keperluan lainnya, Islam menegaskan urgrnsi pencatatan 

setiap transaksi atau hubungan niaga yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk 

menghindari kemungkinan persoalan yang akan timbul. Makna filosofis dan 

kemanusiaan proporsi pencatatan (akuntansi) demi menjaga keharmonisan hubungan 

pihak-pihak yang terikat dalam bekerja sama. hal ini merupakan refleksi kedamaian 

yang memang menjadi garis besar haluan Islam. 

Dengan mencemati makna substansi dari sikap Islam terhadap persoalan etika 

atau moral akuntan, kita diingatkan bahwa akuntan yang menjunjung tinggi etika akan 

memberikan susana koorperatif bagi pihak-pihak yang berkepentingan, disamping 

kemanfaatan luas yang dirasakan publik.111 

Selain itu nad}ir juga dituntut untuk dapat dipercaya, jujur, cerdas dan bisa 

menyampaikan informasi yang benar/ transparan. Melihat dampak positif dan negatif 

yang terjadi di tanah wakaf masjid At-Taqwa sudah mengalami perubahan yang 

cukup baik ketika dikelola dengan menggunakan nad}ir organisasi karena tanah wakaf 

sudah menghasilkan hasil yang cukup untuk perkembangan luas tanah dan asetnya. 

Akan tetapi wakaf produktif disini belum memiliki kontribusi yang cukup penting 

dalam pemberdayaan masyarakat. Memberdayakan masyarakat berarti melakukan ke 

arah masyarakat yang lebih baik dengan pembangunan yang berarti perubahan 

kemajuan.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan nad}ir organisasi di masjid At-

taqwa ini mempunyai dampak positif dan dampak negatif seperti yang sudah 

dipaparkan diatas.  

                                                            
111Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan 

Wakaf, Model Pengembangan Wakaf Produktif (Jakarta: t.p., 2007), 118-126. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Bahwa, pengelolaan tanah wakaf masjid At-Taqwa Desa Soco Kecamatan 

Slogohimo Kabupaten Wonogiri belum memenuhi manajemen yang baik atau 

profesioanal dikarenakan ada beberapa fungsi dan proses manajemen yang tidak 

terpenuhi.  

2. Nad}ir yang dijadikan untuk mengelola tanah wakaf masjid At-Taqwa ini 

merupakan nad}ir organisasi, dikarenakan nad}ir organisasi lebih mampu menjaga 

harta wakaf dan lebih lebih mampu meningkatkan peran-peran ke- nad}iran untuk 

mengelola wakaf secara baik.  

3. Bahwa penggunaan nad}ir organisasi di masjid At-taqwa ini mempunyai dampak 

positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu tanah wakaf mengalami 

perkembangan yang cukup baik terhadap luas tanah wakaf masjid dan asetnya, 

nad}ir dapat memproduktifkan tanah wakaf. Adapun dampak negatifnya wakaf 

produktif disini belum memiliki kontribusi yang cukup penting dalam 

pemberdayaan masyarakat.  

 

B. Saran 

1. Peneliti berharap padanad}irlembaga wakaf yang ada di masjid At-Taqwa Desa 

Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri dalam mengelola dan 

memberdayakan harta wakaf lebih ditingkatkan lagi profesionalitas kerjanya agar 

harta wakaf dapat terjaga dengan baik dan berkembang. Sistem pengawasan dan 
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pertanggungjawaban dalam mengelola dan memberdayakan pokok wakaf 

diperlukan juga adanya kontrol dari pihak masyarakt dan juga pemerintah, 

pelaporannya dirinci secara detail supaya tidak ada perselisihan dikemudian hari 

sehingga manfaat dari adanya wakaf dapat dirasakan oleh masyarakatlebih luas 

dan bisa menjadikannya salah satu jalan amal jariyah yang tiada putus untuk 

generasi endatang dan kelak bisa menjadikan beratnya amal kebajikan yang 

diperhitungkan di akhirat bagiwa>kifmaupunnad}irnya.  

2. Bagi para pembaca yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang 

pengelolaan wakaf, diharapkan tesis ini bisa membrikan kontribusi sesuai dengan 

tema yang dipilih, karena dengan alasan yang bersifat sosial-lah tesis ini 

dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat Islam.  
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