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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam sejarah Islam, wakaf adalah sarana dan modal yang sangat 

penting dalam memajukan perkembangan agama. Di dalam  sejarah 

peradaban Islam, sejak awal di-tasyrik-kannya, wakaf sudah  memiliki 

peran yang amat penting dalam langkah-langkah meningkatkan 

kesejahteraan sosial umat Islam pada masa itu dan di masa yang akan 

datang seperti masa yang kita rasakan saat ini. Hal ini disebabkan bahwa 

wakaf mempunyai prinsip yaitu memadukan dimensi ketakwaan dan 

kesejahteraan.
1
 Dan ini juga terbukti bahwa manfaat wakaf, pada masa 

keemasan Islam, telah melahirkan ilmuwan-ilmuwan tersohor dan 

kemajuan ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Seperti pada masa Dinasti 

Umayyah dan Abasiyyah,  wakaf tidak hanya di distrubusikan dan di 

kelola untuk orang-orang miskin dan fakir saja, tetapi wakaf menjadi 

modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan 

dan membayar gaji para guru, gaji para stafnya dan beasiswa untuk para 

siswa dan mahasiswa.
2
 

                                                             
1
 Samsudin,”Peranan Nazhir Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Pada 

Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggang Kecamatan Pinang kota Tangerang” 

(skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2011). 
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Di indonesia, sampai sekarang ini masih banyak harta wakaf yang 

belum dikelola secara efektif sebagaimana mestinya, contoh banyaknya 

masyarakat yang masih belum terlalu mengetahui dengan adanya Undang-

Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sebagai 

bentuk penyempurnaaan konsep wakaf yang terdapat dalam kompilasi 

hukum Islam. Sehingga banyak menimbulkan konflik wakaf di dalam 

masyarakat. Menurut data Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat, pada 

tahun 2011, dari 74.156 lokasi tanah wakaf di Jawa Barat, 22.587 lokasi 

(30,54 %) belum bersertifikat, bahkan 5.981 diantaranya belum memiliki 

dokumen Akta Ikrar Wakaf (AIW).
3
  

Kondisi tersebut antara lain yang menyebabkan sering terjadinya 

konflik tanah wakaf, terutama antara Ahli Waris Wakif dengan Nazhir, 

atau konflik pengelolaan wakaf antara Nazhir dengan masyarakat. Sebagai 

contoh lagi permasalahan wakaf yang ada di tengah masyarakat 

sebagaimana yang disampaikan oleh pengurus BWI Iwan Agustiawan 

Fuad mengatakan “Ada seseorang mewakafkan kebun sawit seluas 200 

hektare di Kalimantan kepada seorang ustadz. Sayangnya, sang ustadz 

kurang menyadari pentingnya sertifikat serta memiliki kemampuan 

finansial yang terbatas. Sementara, untuk pembuatan sertifikatnya serta 

Pajak Bumi Bangunan yang harus dibayar mencapai Rp75 juta Akhirnya, 

tanah tersebut terbengkalai.”
4
 Maka bisa di lihat dari permasalahan 

                                                             
3
 Badan Wakaf Indonesia (perwakilan Jawa Barat), Fakta dan Permasalahn Wakaf, Di akses 

pada tanggal 8 Mei 2018. http://www.bwi-jabar.or.id/fakta-dan-permasalahan-wakaf. 
4
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tersebut disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf dan 

hukum-hukum yang menyangkut tentang wakaf.
5
 

Lantas Mengapa potensi wakaf di Indonesia belum produktif dan 

masih banyak konflik di mana-mana? Ini disebabkan karena pengelolaan 

dan pemanfaatan harta wakaf belum di kelola secara profesional oleh 

Nazhir.
6
 Seharusnya, dengan ini Indonesia sebagai negara dengan jumlah 

penduduk muslim terbesar di dunia, menjadi pionir dalam pengembangan 

ekonomi umat.  

 Di samping banyaknya konflik dan permasalahan wakaf yang ada 

di Indonesia, ada banyak juga contoh wakaf yang berhasil, contoh wakaf 

produktif yang berhasil adalah Universitas Islam Indonesia, Pondok 

Pesantren Az- Zaytun, Pondok Modern Darussalam Gontor dan Uniersitas 

Islam Sultan Agung.
7
 Maka dari itu penulis mengambil objek penelitian di 

Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 5 Kediri, karena di umurnya 

yang baru menginjak 10 tahun sudah memiliki banyak pabrik-pabrik yang 

dikembangkan di dalamnya yaitu Pabrik Es Krim, Pabrik Roti, Pabrik 

Minuman, dan Pabrik Mie Ayam. Maka ini menjadi sebuah fenomena 

yang menarik bagi penyusun untuk mencermati lebih dalam dengan 

memilih judul Efektivitas Nazhir Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan 

Harta wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 5 Kediri.  

                                                             
5
 Ibid.  

6
 ibid 

7
 Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur Surabaya, Sertifikasi Tanah Wakaf (praktek 

pengelolaan wakaf produktif yang sukses), 2011. 
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Dan dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga bisa 

menjadi pembelajaran bagi para-para Nazhir yang mengemban amanat 

dalam wakaf dan kajian bagi pengembangan keilmuan, khususnya dalam 

pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf, agar wakaf di Indonesia bisa 

berkembang dan maju serta memenuhi kesejahteraan umat Islam. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

yang peneliti angkat dalam bahasan ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Peran Nazhir dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta 

Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 5 Kediri? 

2. Faktor apa saja yang menghalangi Nazhir dalam Pengelolaan dan 

Pemanfaatan Harta Wakaf di Pondok Modern Darusslam Gontor Putri 

5 Kediri? 

 

C. Tujuan Dan Konstribusi 

Adapun tujuan yang ingin di capai oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Peran Nazhir dalam pengelolaan dan pemanfaatan 

harta wakaf di Pondok Modern Darusalam Gontor Putri 5 Kediri. 

2. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang menghalangi Nazhir dalam 

pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf di Pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri 5 Kediri. 
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Adapun Konstribusi yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai 

berikut: 

1. Sebagai konstribusi pemikiran bagi lembaga dalam mengelola harta 

wakaf. Dan sebagai bahan kajian bagi pengembangan keilmuan, 

khususnya di dalam bidang pemanfaatan dan pengelolaan harta wakaf. 

 

D. Kajian Penelitian Terdahulu  

1. Skripsi Samsudin (2011), yang berjudul “Peranan Nadzhir dalam 

Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf pada Yayasan Islam 

AT-Taqwa Kelurahan Panungganan Kecamatan Pinang Kota 

Tangerang”. Pada skripsi tersebut, pokok bahasan masalah yang 

dikemukakan penulis yaitu tentang peran nazhir yang merupakan pihak 

yang menerima harta benda wakaf untuk dikelola dan dikembangkan 

sesuai peruntukkannya, maka dalam hal ini peneliti mengambil lokasi di 

tangerang yang mana tanah wakaf tersebut berkembang dengan sangat 

baik dalam pengelolaan nazhir. 

2. Skripsi Riki Faizal (2003), yang berjudul “Pendayagunaan Tanah Wakaf 

Untuk Mensejahterakan Umat Menurut Hukum Islam dan PP Nomor 28 

Tahun 1977 (Studi Analisa Peran Nazhir)”. Pada skripsi tersebut, pokok 

bahasan masalah yang dikemukakan penulis yaitu tentang tujuan 

perwakafan menurut syari'at Islam adalah untuk ibadah. Hal itu juga sesuai 

dengan dengan rumusan PP Nomor 28 Tahun1977 yang menyatakan 

tujuan perwakafan tanah untuk ibadah atau untuk kepentingan umum 



6 
 

sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karenanya, tanah yang telah diwakafkan 

untuk digunakan sebagai salah satu sarana demi tercapainya kesejahteraan 

manusia dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 

3. Skripsi Muhammad Yazid (2013), yang berjudul “Efektivitas tugas 

nazhir setelah berlakunya Undang-undang No 41 tahun 2004 di 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”. Pada skripsi tersebut, pokok 

bahasan masalah yang dikemukakan penulis adalah tugas nazhir wakaf 

ada perbedaan konsep wakaf dalam fiqh dan Undang-undang, jika 

dalam fiqh tugas nazhir tidak mengikat sehingga pelaksanaan tugas 

nazhir di Indonesia banyak besifat alami dan kurang efektif untuk 

pengembangan dan fungsional bentuk wakaf aslinya Undang- undang 

perlu membuat aturan mengikat tentang tugas-tugas nazhir ini. Dalam 

hal in ada perbedaan antara sebelum diberlakukan Undang-undang dan 

sesudahnya, karena itu setelah delapan tahun belakunya Undang-

undang ini adakah perubahan yang signifikan untuk tugas-tugas nazhir 

ini yang lebih baik. Untuk meneliti permasalahan ini lebih rinci 

bagaimana keselarasan antara peraturan yang ada dengan aplikasi tugas 

Nażhir dalam masyarakat 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Empiris yang dengan 

kata lain adalah penelitian hukum Sosiologis dan disebut pula penelitian 

lapangan, yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta dengan 
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apa yang terjadi di dalam masyarakat.
8
 Atau dengan kata lain yakni 

suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau 

keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakatdengan maksud untuk 

mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan, 

setelah data terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah 

yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.
9
  

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian Empiris karena, hendak 

mengetahui apa saja peran nazhir serta upaya nazhir dalam pengelolaan 

dan pemanfaatan harta wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor 

Putri 5 Kediri. 

2. Sumber data  

Sumber data adalah dari mana data diperoleh. Dalam 

penelitian ini diperoleh dari data primer dan data skunder.  

a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan 

dibahas.
10

 Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung 

dengan wawancara kepada Nazhir yaitu  Pengasuh Pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri 5 Kediri. 

b. Data Sekunder Data sekunder yaitu sumber data yang ada dalam pustaka-

pustaka, Sumber data sekunder bisa di dapat atau diperoleh dengan cara 

tidak langsung. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari:  

                                                             
8
 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 15. 

9
 Ibid,. 16. 

10
 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 

2006), 30. 
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1) Sumber tertulis Sumber tertulis yang di pakai dalam 

penelitian ini meliputi arsip, dokumen- dokumen, catatan dan 

laporan rutin Pondok Modern darussalam Gontor Putri 5 

Kediri. 

2) Foto Ada dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam 

penelitian kualitatif. Yaitu foto yang dihasilkan orang dan 

foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan Data Adapun pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah:  

a. Wawancara  

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, 

ketika seseorang yakni pewancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan denga 

masalah penelitian kepada responden.
11

 Wawancara digunakan untuk 

mengungkap data tentang pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf 

di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 5. 

b. Observasi  

Menurut Sutrisno “observasi adalah suatu cara 

pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung 

                                                             
11

 Ibid,..82. 
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terjun ke lapangan penelitian dengan pencatatan yang sistematis 

terhadap fakta yang ada”.
12

 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal 

yang berupa transkip, catatan, majalah, surat kabar, buku, dan 

sebagainya. Dokumentasi diperlukan untuk memperkuat data-data yang 

diperoleh dari sumber-sumber data di atas. Dokumentasi di dalam 

penelitian ini dibutuhkan untuk memperkuat data-data yang diperoleh 

dari lapangan, setelah terkumpulnya data yang diperoleh dari lapangan 

tersebut, selanjutnya data diolah dengan menggunakan metode 

deskriptif kualitatif.
13

 Pengertian metode deskriptif kualitatif adalah 

suatu metode di mana peneliti menggambarkan keadaan pada obyek 

didasarkan dengan data obyektif yang dikumpulkan oleh peneliti dari 

lapangan. 

4. Analisis Data  

Metode Analisis data Data-data yang telah peneliti dapatkan 

akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Dalam menganalisis 

data penulis menggunakan cara pertahapan secara berurutan, terdiri dari 

tiga alur kegiatan yaitu: Pengumpulan data sekaligus reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pertama setelah data selesai, 

maka tahap selanjutnya adalah mereduksi data yang telah diperoleh 

yaitu dengan menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

                                                             
12

 Sutrisno Hadi, Motode research I (UGM, Yogyakarta. 1969). 
13

 Ibid. 
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perlu dan mengorganisasi data, dengan demikian dapat ditarik 

kesimpulan. Tahap kedua, data akan disajikan dalam bentuk narasi. 

Kemudian tahap ketiga akan dilakukan penarikan kesimpulan dari data 

yang diperoleh.
14

 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam pembahasan penelitian ini, mka peneliti 

menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut: 

 BAB I : Pendahulan  

 Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka  

Dalam bab ini berisikan kajian tentang pengertian efektifitas nazhir 

atau peran nazhir dalam pemanfaatan harta wakaf serta sistem 

pengelolaannya. 

 BAB III : Hasil Penelitian  

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang berupa : 

gambaran lokasi penelitian, model atau macam-macam wakaf, hasil 

wawancara kepada nazhir atas pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf 

serta pendapat masyarakat sekitar tentang pemanfaatan wakaf di Pondok 

Modern Darussalam Gontor Putri 5 Kediri. 

                                                             
14

 Ibid. 
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BAB IV : Penutup 

Dalam bab ini berisikan kesimpulan mengenai hasil penelitian dan 

saran yang peneliti sampaikan berkaitan dengan hal-hal yang telah dibahas 

pada bab-bab sebelumnya.  

 

 

 

 

 


