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ABSTRAK 

Jumlah aset wakaf dari tahun ke tahun terus berkembang bahkan nilainya akan 

terus melonjak tinggi seiring pertumbuhan ekonomi. Namun kekuatan wakaf ini 

belum mampu memperlihatkan fungsi sosial ekonomi dalam meningkatkan 

kesejahteraan umat Islam. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak berjalannya 

fungsi sosial ekonomi wakaf salah satunya karena tidak maksimalnya peran sentral 

nazhir wakaf dalam manajemen wakaf, juga disebabkan karena tingkat kepercayaan 

masyarakat masih rendah dan sistem wakaf belum optimal. Dari beberapa masalah 

wakaf tersebut, masalah nazhir yang paling mendasar dikaji dalam menyelesaikan 

masalah manajemen wakaf di Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar. Nazhir 

adalah entitas yang menjembatani pihak wakif dengan mauqûf „alaih (masyarakat 

penerima wakaf), fungsi nazhir sebagai faktor penentu berkembang atau kerdilnya 

eksistensi wakaf. 

 Penelitian ini bertujuan untuk, (1) Menganalisis problematika sumber daya 

manusia nazhir dalam manajemen lembaga wakaf di Kabupaten Tulungagung dan 

Kota Blitar (2) mengidentifikasi prioritas masalah SDM nazhir dan prioritas solusi 

tepat terhadap permasalahan nazhir wakaf di Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar 

(3) untuk menentukan prioritas strategi pengembangan wakaf melalui dalam tata 

kelola wakaf di Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar. 

Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif non parametrik non bayesian, 

untuk proses pengambilan keputusan, dengan kerangka kerja umum, tanpa membuat 

asumsi-asumsi. Penelitian Analytic Network Process (ANP) dengan menggunakan 

jaringan umum dalam bentuk sederhana. Langkah pertama penelitian ANP, 

mengkonstruksi model ANP, sehingga struktur  penelitian ini adalah peranan nazhir 

wakaf dalam manajemen wakaf sebagai tujuannya (goal), membentuk jaringan atau 

node dalam kategori kriteria internal dan eksternal. Kategori kriteria internal yaitu 

masalah internal dan solusi internal, sementara kategori kriteria eksternal yaitu 

masalah eksternal dan solusi eksternal. Atas dasar masalah internal, masalah 

eksternal, solusi internal dan solusi eksternal menghasilkan prioritas strategi SDM 

nazhir dalam manajemen wakaf. 

Hasil penelitian ini menghasilkan, (1) problematika nazhir wakaf di 

Tulungagung dan Kota Blitar berkaitan mayoritasnya  nazhir perorangan, banyaknya 

harta wakaf tidak produktif, dan corak wakaf dipengaruhi corak masyarakat Muslim 

dalam berwakaf di Tulungagung dan Blitar ini belum bergeser dari corak wakaf 

ibadah yang lebih dominan. (2) prioritas masalah nazhir wakaf di Tulungagung dan 

Blitar, adalah masalah eksternal yaitu adanya konflik antara nazhir dengan keluarga 

wakif dan prioritas masalah internal yaitu umumnya nazhir perorangan. Prioritas 

solusi nazhir, adalah solusi eksternal nazhir yaitu, musyawarah/mediasi antara nazhir 

dan ahli waris dan solusi internal adalah sertifikasi nazhir, (3) prioritas strategi 

berdasarkan masalah dan solusi nazhir wakaf adalah strategi peningkatan kualitas 

SDM nazhir. 
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Kata Kunci: Problematika Nazhir, Masalah Solusi Nazhir, Strategi Peran 

Nazhir. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Pedoman transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin yang digunakan dalam 

penelitian disertasi ini berdasarkan hasil Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 atau Nomor: 0543 

b/u 1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ba B Be ب

 ta‟ T Te ت

 s\a‟ s\ Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ha‟ ḥ Ha (dengan titik dibawah) ح

 kha‟ Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 z\al‟ Ż Ze (dengan titik di atas) ذ

 ra‟ R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es س

 syin Sy Es dan ye ش

 ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) ض

 ṭa‟ ṭ Te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa‟ ẓ Zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ Koma terbalik di atas„ ع

 gain G Ge غ

 Fa‟ F Ef ف
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 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L El ل

 mim M Em م

 nun N En ن

 waw W We و

 ha‟ H Ha ه

 hamzah ‟ Apostrof ء

 ya‟ Y Ye ي

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 Ditulis Muta‟addidah متعددة

 Ditulis „Iddah عدة

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h. 

 Ditulis Hikmah حكمة

 Ditulis Jizyah جسية

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam 

bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki 

lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis h. 

 ‟Ditulis Karâmah al-auliyâ كرمة األونيبء

3. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis 

t. 

 Ditulis Zakât al-fitr زكبة انفطر
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D. Vokal Pendek 

------------ Fathah Ditulis A 

------------ Kasrah Ditulis I 

------------ Dammah Ditulis U 

E. Vokal Panjang 

1. fathah + alif Ditulis Â 

 Ditulis Jâhiliyyah جبههية 

2. fathah + ya‟ mati Ditulis Â 

 Ditulis Tansâ تىسي 

3. kasrah + ya‟ mati Ditulis Ī 

 Ditulis Karīm كريم 

4. dammah + wawu mati Ditulis Û 

 Ditulis Furûd فروض 

F. Vokal Rangkap 

1. fathah + ya‟mati Ditulis Ai 

 Ditulis Bainakum بيىكم 

2. fathah + wawu mati Ditulis Au 

 Ditulis Qaul قول 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof 

 Ditulis A‟antum أأوتم

 Ditulis U‟iddat أعدت

ه شكرتمنئ  Ditulis La‟in syakartum 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah. 
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 Ditulis al-Qur‟ân انقرأن

 Ditulis al-Qiyâs انقيبش

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf  l  (el) nya. 

 ‟Ditulis as-Samâ انسمبء

 Ditulis asy-Syams انشمص

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 Ditulis Żawī al-furûḍ ذوى انفروض

 Ditulis Ahl as-Sunnah أهم انسىة
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KATA PENGANTAR 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 اشرف على والسالم والصالة والدين الدنيا امور على نستعني وبه العاملني رب هلل احلمد

 .وبعد .امجعني وصحبه اله وعلى املرسلني
 

Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karya ini 

dapat dirampungkan sebagaimana mestinya, hanya karena hidayah dan pertolongan 

Allah SWT. Masa-masa sulit telah dilewati sepanjang penulisan disertasi ini. Oleh 

karena itu, ungkapan pertama yang dipanjatkan adalah Alhamdulillah, segala puji 

hanya tertuju dan milik Allah SWT. Selanjutnya, shalawat dan salam tak henti-

hentinya kita persembahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan 

sahabat-sahabat yang setia menyertai dan mendukung perjuangan beliau dalam 

menegakkan kalimat Allah. 

Perjalanan panjang dalam menempuh kuliah S3 di UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, kisah perjalanan kuliah telah ditempuh selama tujuh tahun. Tentu 

perjalanan panjang selama menempuh kuliah pulang-pergi kota Yogyakarta ke kota 

marmer Tulungagung membutuhkan tekad yang kuat,  semangat yang membara dan 

pengorbanan cukup besar agar bisa menyelesaikan kuliah S3 ini.  

Dengan selesainya penulisan disertasi ini, disampaikan penghargaan dan 

ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung 

maupun tidak langsung dalam penyelesaian disertasi ini: 
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kebijaksanaan yang diberikan kepada penulis selama mengikuti program doktor 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Secara historis perkembangan filantropi wakaf di tanah air berkaitan 

penyebaran Islam di mana pembangunan sarana ibadah masjid sebagai sarana 

dakwah, dengan ini pula dapat dikatakan pembangunan masjid sebagai tonggak 

lahirnya tradisi wakaf. Wilayah Jawa Timur khususnya Kabupaten Tulungagung dan 

Blitar tidak lepas masjid sebagai sarana ibadah yang berkembang kemudian meluas 

dengan wakaf pendidikan ( madrasah/pesantren), juga wakaf sosial (panti asuhan).  

Wilayah Tulungagung tercatat 1951 lokasi dan Blitar 427 lokasi tanah wakaf 

yang tersebar di berbagai tempat baik wilayah pedesaan dan kota. Mayoritas di 

antaranya diperuntukkan sebagai tempat ibadah seperti masjid dan musala, 

pemakaman, panti asuhan, juga lembaga pendidikan seperti madrasah, pesantren.
1
 

Namun realitas tanah wakaf tersebut, belum memberikan kontribusi pada kemajuan 

ekonomi masyarakat sekitar. Alih-alih sebagai dalam mengentaskan kemiskinan, hal 

ini tampak masih banyak para nazhir dan manajemennya belum mampu 

mengembangkan tata kelola wakaf. 

Potensi wakaf melalui tanah wakaf di Tulungagung dan Blitar dapat 

dikembangkan menjadi peluang dalam memajukan ekonomi. Beberapa tanah wakaf 

berada di wilayah strategis meskipun sebagian besar di wilayah pedesaan. Potensinya 

                                                 
1
 Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar, “Direktori Wakaf Tahun 

2017‟. 



2 
 

dapat dilihat di antaranya: (1) karena aset tanah wakaf jumlahnya banyak, tentu hal 

ini dapat dipandang sebagai potensi secara ekonomi; (2) tanah adalah aset dengan 

nilai ekonomi dan terus akan meningkat nilainya dari waktu ke waktu; (3) mayoritas 

tanah dikelola oleh masyarakat Muslim baik nazhir perorangan, nazhir organisasi 

maupun nazhir badan hukum.  

Walaupun sistem wakaf telah berkembang, namun perkembangan wakaf 

dalam paradigma kemaslahatan yang mendasari praktik dan tradisi wakaf belum 

berkontribusi untuk pengembangan dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. 

Konsep pemberdayaan di sini, tidak sekedar penyediaan kebutuhan pokok masyarakat 

seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, serta layanan kesehatan. Tetapi 

prinsip ini lebih diarahkan kepada upaya peningkatan kemampuan masyarakat yang 

tidak berdaya untuk dapat bersama dengan yang lain mengakses sumber-sumber dan 

politik yang tersedia.
2
 

Tampaknya pengembangan wakaf mengalami beberapa masalah yang 

dihadapi dalam pengembangan perwakafan di antaranya pemahaman masyarakat 

tentang hukum wakaf pengelolaan dan manajemen wakaf, keberadaan harta benda 

wakaf dan kelembagaan nazhir.
3 Beberapa persoalan yang dihadapi dalam 

pengembangan wakaf di antaranya: (1) rendahnya pemahaman masyarakat dalam 

hukum wakaf; (2) umumnya masyarakat pemahaman hukum wakaf sangat rendah ini 

                                                 
2
 Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary, Wakaf Tuhan dan Agenda Kemanusiaan Studi 

tentang dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia, (Jakarta: Center for the Studi of Religion and 

Culture, 2006), 10. 
3
 Uswatun Hasanah, “Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam di 

Indonesia,” Paper dipresentasikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Indonesia, 

Depok, 06 April 2009. 
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bisa dilihat masih banyak masyarakat tidak mengerti rukun dan syarat wakaf. 

Masyarakat harus paham fikih wakaf karena berkaitan siapa saja boleh berwakaf, 

bagaimana caranya, untuk siapa peruntukan wakaf, siapa yang berhak jadi nazhir dan 

lain sebagainya. Saat ini, mayoritas masyarakat memahami bahwa wakaf berkaitan 

barang yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Atas dasar ini, peruntukan 

wakaf hanya pada masjid, musala, bangunan, rumah yatim piatu, madrasah, kuburan. 

Masyarakat berwakaf untuk pembangunan masjid semata-mata dorongan amal dan 

ibadah.  

Permasalahan dalam pengembangan wakaf berkaitan manajemen wakaf yaitu 

tata kelola yang tidak maksimal bahkan banyak salah urus yang berdampak banyak 

harta wakaf terlantar bahkan ada yang hilang. Hal ini terjadi karena masyarakat 

mewakafkan tanah atau bangunan untuk sekolah saja, tanpa berpikir berkaitan biaya 

operasional wakaf. Padahal dalam tata kelola wakaf memerlukan manajemen 

profesional agar pengelolaan wakaf bisa berkembang dan produktif. 

Seperti diungkapkan Ali Hashmi bahwa manajemen wakaf yang ideal adalah 

manajemen yang menyerupai manajemen perusahaan dapat diaplikasikan terhadap 

manajemen wakaf. Dalam hal ini peranan kunci terlerak pada eksistensi nazhir, dan 

tim kerja yang solid untuk memaksimalkan hasil wakaf yang diharapkan.
4
 

Sementara permasalahan dalam pengembangan wakaf berkaitan eksistensi 

nazhir. Nazhir memiliki peran penting dalam mengembangkan wakaf, nazhir adalah 

                                                 
4
 Sherafat Ali Hashmi, “Management of Waqf: Past and Present”, dalam Hasmar Basar (ed.), 

Management and Depelopment of Awqaf Properties, (Jeddah: IRTI/IDB, 1987), 21. 
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sumber daya manusia sebagai elemen kunci dalam meningkatkan aset lembaga dan 

pekerja dalam rangka meningkatkan produktifitas.
5
 Kaitan dengan SDM nazhir wakaf 

sebagai salah satu faktor kunci penentu berkembangnya harta wakaf. Di beberapa 

kelembagaan wakaf berkembang karena dikelola SDM nazhir profesional, dari sekian 

banyak lembaga wakaf, hanya beberapa lembaga wakaf yang berkembang dan 

produktif tentu karena faktor SDM nazhir. 

Sebagaimana permasalahan yang dikemukakan di atas, bermuara pada: (1) 

belum maksimalnya peran sentral nazhir wakaf; (2) tingkat kepercayaan masyarakat 

masih rendah; (3) sistem wakaf belum optimal.
6
 Terkait permasalahan peran sentral 

nazhir dalam tata kelola perwakafan dapat dikelompokkan atas 3 (tiga) permasalahan 

terkait dengan nazhir yaitu: (1) manajemen tata kelola aset wakaf yang masih belum 

beranjak dari keagamaan semata; (2) belum digunakannya aset wakaf untuk kegiatan 

ekonomi yang memberikan keuntungan; serta (3) rendahnya fundrising wakaf tunai 

yang disebabkan lemahnya SDM nazhir. Tiga persoalan lainnya terkait dengan nazhir 

yang tentu saja karena rendahnya profesionalisme nazhir, belum maksimalnya 

program pendayagunaan wakaf dan kualitas sumber daya manusia nazhir serta satu 

persoalan terkait dengan peran pemerintah dalam pengelolaan wakaf.  

Dengan kondisi sumber daya manusia nazhir wakaf berdampak kepada 

kegagalan pengelolaan aset wakaf secara produktif, membuat wakaf tidak mampu 

                                                 
5
 Muhammad Tariq Khan, “Development of Human Capital Through Institution of Islamic 

Waqf” dalam International Journal of Information,Business and Management, Volume 7    Number 3, 

( Aug 2015), 37. 
6
 Aan Rusydiana dan Abrista Devi, “Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang di Indonesia: 

Pendekatan Metode Analytic Network Process (ANP),” AL-AWQAF: Jurnal Wakaf dan Ekonomi 

Islam 10, no. 02 (Desember 2017): 122-124. 
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menjalankan fungsi utamanya dalam menyediakan barang publik di masyarakat 

muslim. Permasalahan yang harus diselesaikan dalam konteks manajemen wakaf 

tidak optimalnya pengelolaan wakaf di antaranya: pertama, umumnya pengelolaan 

wakaf belum dikembangkan menjadi wakaf produktif. Hal ini terjadi karena persepsi 

publik bahwasanya wakaf hanya berupa tanah, makam, sekolah, masjid yang tidak 

menghasilkan nilai ekonomis; kedua, dalam rangka mengembangkan wakaf tentu 

membutuhkan biaya operasional, dan sumber pendanaan itu sangat tergantung donasi 

dari masyarakat; ketiga, mayoritas nazhir tidak profesional dan tanpa kreasi dalam 

mengelola wakaf. Hal ini tampak dengan banyaknya harta wakaf berupa tanah, 

masjid, maupun gedung terbengkalai. 

Banyak faktor yang mempengaruhi tidak produktifnya lahan wakaf tersebut, 

salah satu yang dikaji dalam penelitian ini, terkait persoalan SDM nazhir wakaf pada 

umumnya karena ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan 

harta wakaf, kekakuan para nazhir dalam memahami fikih wakaf di mana pada 

umumnya nazhir wakaf di Indonesia dipengaruhi oleh pemahaman fikih wakaf yang 

bermazhab Syafi‟i. Menurut Dimyathi fikih wakaf para nazhir umumnya adalah fikih 

wakaf Syafi‟iyah. Mazhab Syafi‟iyyah berpandangan bahwasanya adanya larangan 

penjualan aset wakaf. Mazhab ini berpandangan lebih baik suatu masjid daripada 

ditukar ataupun dijual dengan benda wakaf yang produktif. 
7
 Pandangan fikih yang 

kaku ini misalnya dalam aspek barang-barang yang boleh diwakafkan (mauqūf bih), 

                                                 
7
 Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha al-Dimyati, I‟ana al-Talibin, (Bandung: al-Maarif, 

t.t) Jilid III, 179. 
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peruntukan wakaf (mauqūf alaih) dan pertukaran wakaf (istibdâl) akan menyulitkan 

perkembangan wakaf. Meskipun dalam riset CSRC UIN Jakarta menunjukkan 

bahwasanya mayoritas nazhir wakaf (67%) mendukung adanya pembaharuan fikih 

wakaf agar lebih berorientasi pada tercapainya kesejahteraan dan keadilan 

masyarakat. Dan sisi lain 27% para nazhir tidak melihat bahwasanya faktor 

pemahaman fikih sebagai suatu solusi dari mandegnya produktifitas aset wakaf.
8
 

Faktor persoalan SDM nazhir adalah rendahnya kompetensi indikatornya 

adalah rendahnya pengetahuan, rendahnya skill nazhir yang berdampak tidak dapat 

memahami akan fungsi, tujuan, dan peran harta wakaf menurut syariat Islam. 

Konsekuensinya, terciptanya pola pikir masyarakat bahwa tanah wakaf tidak boleh 

diganggu meskipun tidak produktif, seperti dijual ataupun dialihfungsikan.  

 Juga problem mendasar dihadapi manajemen wakaf dewasa ini adalah 

kelembagaan wakaf dikelola oleh nazhir perorangan. Nazhir perorangan menjadi 

problem karena rendahnya kompetensi dan manajerialnya, umumnya mereka dipilih 

sebagai nazhir karena kepercayaan wakif atas kejujuran, kesalehan pada sosok 

tertentu.
9
 Berkaitan dengan mayoritasnya nazhir perorangan juga tampak dalam 

manajemen wakaf di wilayah Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar. Berdasarkan 

data Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar jumlah nazhir 

perorangan 1658 Tulungagung, 416 Blitar, nazhir organisasi 91 Tulungagung, 11 

                                                 
8
 Najib dan al-Makassary, Wakaf Tuhan, 106. 

9
 Muhammad Yusuf Saleem, “Towards Institutional Mutawallis for the Management of Waqf 

Properties”, Paper dipresentasikan dalam International conference on Waqf laws and Management 

International Islamic University Malaysia,  20-22 oct 2009. 
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Blitar, dan nazhir badan hukum sebanyak 215 Tulungagung, dan sebanyak 10 Blitar. 

Data ini menunjukkan bahwa mayoritas aset wakaf adalah tanah yang berdiri di 

atasnya bangunan masjid atau musala, pemakaman, dan sebagian kecil aset wakaf 

bangunan sekolah ataupun madrasah. 

 Dilihat dari karakter aset wakaf menunjukkan bahwa pemanfaatan aset wakaf 

ini berwatak ritual keagamaan, realitas itu sejatinya mengilustrasikan adanya potensi 

wakaf yang besar dan dapat didayagunakan untuk mengejawantahkan berbagai 

inisiatif dan tujuan-tujuan keadilan sosial. Dengan kata lain, banyak aset wakaf 

beredar berada secara strategis dan bernilai ekonomi yang tinggi, tetapi potensi 

tersebut belum mampu didayagunakan untuk kesejahteraan masyarakat.  

Di sisi yang lain problematika tata kelola wakaf di Tulungagung dan Blitar 

berkaitan belum tuntasnya administrasi wakaf berkenaan sertifikasi tanah. Ada 

beberapa alasan menyangkut belum tuntasnya sertifikat tanah. Umumnya karena 

masalah dan hambatan yang dihadapi oleh nazhir sendiri. Termasuk di antaranya 

adanya sengketa antara ahli waris wakif, masalah birokrasi seperti biaya sertifikasi 

tanah, prosesnya pelik, bahkan ada yang beranggapan bahwa sertifikat tanah belum 

hal mendesak. Namun secara umum para nazhir sadar bahwa kepastian hukum 

pengelolaan wakaf salah satunya adanya sertifikasi tanah wakaf dan persoalan sangat 

penting guna meminimalisir konflik antara masyarakat dan nazhir. 

Pola manajemen wakaf dengan beberapa indikator di antaranya: pertama, 

mengelola keuangan secara transparan; kedua, pengambilan keputusan berdasarkan 

aturan organisasi; ketiga, mencatat administrasi wakaf; keempat, kegiatan 
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berdasarkan rencana kerja terencana; kelima, pergantian kepengurusan secara 

periodic; keenam, mengembangkan harta wakaf; ketujuh, mengembangkan SDM. 

Sementara pengembangan SDM nazhir melalui peningkatan pengetahuan, 

kemampuan, sikap, dan sifat-sifat kepribadian. Jadi, dengan kata lain pengembangan 

lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan melakukan pekerjaan pada masa 

sekarang dan terutama masa yang akan datang.
10

  

Dalam suatu survey berkaitan manajemen wakaf, ternyata pengembangan 

sumber daya nazhir (SDM) paling rendah nilainya yaitu (56%).
11

 Gambaran ini tentu 

menyimpan persoalan lemahnya profesionalisme nazhir. Dapat dikatakan persoalan 

dihadapi dalam pengelolaan adalah kualitas nazhir wakaf nazhir dapat diibaratkan 

sebagai manajer investasi dalam perusahaan reksadana, adalah seseorang profesional 

dengan keahlian dan kewenangan mengelola portofolio aset investor dengan segenap 

waktu dan tenaga, sehingga hasilnya maksimal mendapatkan keuntungan sesuai yang 

diharapkan. Namun potret perwakafan saat ini dapat dilihat dari hasil riset 

menunjukkan profesionalisme nazhir, sekitar 16% yang benar-benar mengelola wakaf 

secara penuh waktu (full time). Indikator ini menunjukkan bahwa umumnya nazhir 

dalam menjalankan tugas-tugas kenazhiran secara maksimal. Sebaliknya mayoritas 

84% mengaku sebagai nazhir hanyalah pekerjaan sampingan (part time). Dengan kata 

                                                 
10

 Burhanuddin Yusuf, Manajemen Sumber daya Manusia di Lembaga Leuangan Syariah, 

cet. ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 134. 
11

 Hasil survey nasional tentang manajemen wakaf menggambarkan praktik pengelolaan 

wakaf dengan nilai tertinggi 1. mengelola keuangan secara transparan, 2. pengambilan keputusan 

berdasarkan aturan organisasi, 3. mencatat administrasi wakaf 4. kegiatan berdasarkan rencana kerja 

terencana, 5.pergantian kepengurusan secara periodic, 6. mengembangkan harta wakaf, 7. 

mengembangkan SDM. Najib dan al-Makassary,  Wakaf, 140. 
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lain para nazhir akan mengutamakan pekerjaan utamanya baik sebagai pegawai 

negeri sipil, petani, nelayan, guru ataupun dosen maupun profesi lainnnya.
12

  

Munculnya fakta manajemen wakaf di atas, seharusnya menjadi tugas dan 

tanggungjawab oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai pendamping dan 

pelaksana dalam berlangsungnya manajemen wakaf khususnya pembinaan terhadap 

nazhir wakaf. Oleh karena salah satu tugas utama BWI
13

 adalah melahirkan nazhir 

yang handal dan profesional. Profesionalisme nazhir juga dilihat mekanisme 

pemilihan nazhir oleh wakif maupun pihak yang berwenang menetapkan nazhir, 

termasuk juga alasan penunjukan nazhir yang dipilih dari kalangan tertentu juga 

memperkuat adanya hubungan tersebut. 

 Berdasarkan uraian di atas, beberapa permasalahan dihadapi lembaga wakaf 

khususnya di Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar, maka berbagai faktor SDM 

nazhir dijadikan asumsi yang diuji dalam kajian ini bahwasanya kapasitas manajerial 

dan profesionalisme nazhir dan miskinnya inovasi dalam mengembangkan wakaf 

                                                 
12

 Amelia Fauziah dkk., Filantropi Islam, 97. 
13

 Sebagaimana dalam undang-undang wakaf No 41 Tahun 2004 mengatur tugas dan 

wewenang BWI mencakup: pertama, bertanggung jawab dalam kegiatan pembinaan kepada nazhir 

untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf; kedua, ikut terlibat langsung dalam tata kelola dan 

pengembangan harta wakaf baik tingkat nasional dan internasional; ketiga, melaksanakan kegiatan 

administrasi dalam memberikan persetujuan, pemberian izin atau jikalau terdapat perubahan 

peruntukan dan status harta wakaf; keempat, melakukan kegiatan pemberhentian dan penggantian 

nazhir; kelima, melaksanakan dengan memberikan dalam tukar guling ataupun penggantian harta 

wakaf; keenam. Terlibat aktif dalam memberikan saran dan memberikan pertimbangan kepada 

pemerintah terkait kebijakan wakaf di Indonesia.
13

 Namun di sisi lain, peran BWI dinilai belum 

optimal dalam mendorong lembaga wakaf dan nazhir wakaf dari nazhir perorangan menuju nazhir 

berbasis organisasi maupun badan hukum yang telah mengaplikasikan manajemen modern dibanding 

nazhir perorangan yang masih tradisional. Berdasarkan UU No 41 Tahun 2004 pengawasan menjadi 

tanggung jawab BWI. Seharusnya BWI sebagai pengawas berimplikasi tumpang-tindih oleh karena 

sebagai pengawas, pembina, sekaligus pelaksana wakaf.
13 
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untuk peningkatan kesejahteraan sosial. Kajian ini menitikberatkan pada masalah 

pada nazhir dan apa solusi serta strateginya.  

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana problematika sumber daya nazhir dalam manajemen lembaga 

wakaf di Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar? 

2. Bagaimana prioritas masalah dan solusi sumber daya manusia nazhir yang 

dihadapi lembaga wakaf di Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar? 

3. Bagaimana prioritas strategi pengembangan wakaf melalui optimalisasi peran 

nazhir dalam manajemen wakaf di Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar? 

B. TUJUAN PENELITIAN 

1. Menganalisis problematika sumber daya manusia nazhir dalam manajemen 

lembaga wakaf di Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar. 

2. Menentukan dan menganalisis prioritas masalah dan solusi tepat terhadap 

permasalahan nazhir wakaf di Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar.  

3. Menentukan dan menganalisis prioritas strategi pengembangan wakaf melalui 

optimalisasi peran nazhir dalam manajemen wakaf di Kabupaten Tulungagung 

dan Kota Blitar. 

C. Tinjauan Pustaka 

Wakaf tidak hanya berkutat pada aspek spiritual dan keagamaan saja, tetapi 

juga berkaitan pada pembangunan ekonomi, politik, komunitas, pendidikan dan 
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sosial. Oleh karena itu kajian wakaf mencakup berbagai isu pengembangan ekonomi 

hingga aspek sosial dalam membangun sumber daya manusia (SDM) nazhir.
14

.  

Konsep pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam manajemen 

wakaf berkaitan dengan SDM nazhir. Kata nazhir kata serapan dari bahasa arab 

mempunyai arti menjaga, mengelola, memelihara, dan mengawasi. Dapat diartikan 

adalah orang melaksanakan kepengurusan dan pengelolaan wakaf pihak yang diserahi 

kepengurusan dan pengelolaan, pengaturan, pemeliharaan, pengivestasian harta 

wakaf baik wakaf perorangan maupun yang berbadan hukum. Orang yang 

melaksanakan kepengurusan dan pelaksanaan tersebut dinamai sebagai nazhir 

wakaf.
15

 Juga dimaknai sebagai wali atau mutawalli, yang berarti dekat. Jadi kata 

walayah atau wilayah dapat diartikan perlindungan dan kasih sayang, orang yang 

akan melindungi keberadaan harta wakaf.
16

 Nazhir juga dikenal sebagai manajer 

wakaf dapat didefinisikan sebagai orang, sekelompok orang atau lembaga yang 

ditunjuk oleh nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf.
17

  

Pengertian nazhir sebagaimana dalam UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 

dinyatakan bahwa nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif 

                                                 
14

 Shahedur Rahaman Chowdhury dkk, “Problems Of Waqf Administration And Proposals 

For Improvement: A Study In Malaysia,” Journal of Internet Banking and Commerce, diakses 14 

Agustus 2019, http://www.icommercecentral.com/open-access/problems-of-waqf-administration-and-

proposalsfor-improvement-a-study-in-malaysia.php?aid=38086. 
15

 Muhammad al-Zuhaili, al-Waqfu al-Żurry, (Kuwait: „Amal Qodhoya al-Waqf al-Tsani al-

Amanah al-„Ammah Li al-Auqaf, t.t), 277. 
16

 Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Hukum Wakaf, terj. Ahrul Sani Faturrohman, 

(Jakarta: IIMan, 2008), 429. 
17

 Hasyeilla Abd Mutalib dan Selamah Maamor, “Utilization of Waqf Property: Analyzing an 

Institutional Mutawalli Challenges in Management Practices” International Journal of Economics and 

Financial, Vol 6.  (April 2016), 37. 
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untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
18

 Hal ini diperkuat 

hasil penelitian Diana Mutia Habibati,
19

yang menyatakan bahwa nazhir dengan 

fungsinya sebagai pengelola, maka harta benda wakaf yang didaftarkan oleh wakif 

harus atas nama nazhir. Terdaftarnya harta benda wakaf atas nama nazhir tidak 

menjadikan nazhir sebagai pemilik atas harta benda wakaf. Perlakuan tersebut untuk 

mempermudah nazhir dalam mengelola harta wakafnya. Dalam mengemban amanah 

sebagai nazhir, tentunya nazhir diharuskan memiliki beberapa kriteria khusus. 

Standar minimal yang harus dimiliki seorang nazhir, yaitu: beragama Islam, mukallaf 

(memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum), dan akil baligh, memiliki 

sifat amanah, jujur, dan adil serta memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf 

(professional). 

Kemampuan yang dimiliki oleh seorang nazhir harus sesuai dengan harta 

wakaf yang akan dikelolanya sehingga tujuan kebermanfaatan harta wakaf dapat 

dirasakan secara maksimal di masyarakat. Misalnya bila nazhir ahli di bidang 

pertanian, maka nazhir yang dibutuhkan adalah nazhir yang dapat mengelola tanah 

wakaf sehingga menghasilkan produk pertanian. Demikian pula bila nazhir memiliki 

keahlian investasi, maka nazhir dapat mengelola investasi saham, reksadana, sukuk, 

logam mulia, maupun uang dari wakif untuk dikembangkan pada lembaga- lembaga 

keuangan. Semakin memiliki keahlian khusus terhadap bidang yang ia geluti, 

                                                 
18

 Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004. 
19

 Diana Mutia Habibaty, “Kompetensi Nazhir Pada Wakaf Produktif Ditinjau dari Undang-

Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”.  AL-AWQAF: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam 10, No. 

2 (Desember 2017), 154-161. 
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semakin besar kemungkinan berkembangnya harta wakaf. Untuk itu seorang nazhir 

dituntut berpikiran luas dan senang mempelajari hal baru. 

Berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia sebagaimana 

dikembangkan G. R. Terry bahwa manajemen adalah suatu proses spesifik terdiri 

sebuah tindakan diawali perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengendalian yang dilaksanakan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran 

yang telah ditentukan berdasarkan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber 

daya lainnya. Dalam manajemen sumber daya manusia merupakan modal dasar yang 

paling utama dalam setiap organisasi. Tanpa adanya sumber daya manusia maka 

organisasi tersebut tidak akan berjalan optimal.
20

 Sementara sumber daya manusia 

didefinisikan sebagai individu dalam organisasi yang melakukan perancangan untuk 

memproduksi out put dalam upaya pencapaian strategi dan tujuan yang telah 

diagendakan organisasi. Individu harus memiliki keahlian dan kompetensi yang 

sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) nazhir adalah upaya 

mempersiapkan tenaga kerja untuk memikul tanggung jawab lebih tinggi dalam 

organisasi kelembagaan wakaf. Pengembangan sumber daya manusia sangat erat 

kaitannya peningkatan intelektual yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan 

yang lebih baik. Pengembangan SDM nazhir berpijak pada fakta bahwa nazhir 

membutuhkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang memadai. Karena itulah 

                                                 
20

 Yusuf, Manajemen, 24-25. 
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perlu upaya pengembangan melalui pendidikan dan pelatihan.
21

 Pelatihan merupakan 

bagian dari pendidikan, namun terdapat perbedaan di mana pendidikan lebih bersifat 

teoritis dan filosofis, sementara pelatihan lebih praktis dan spesifik. 

Berkaitan pengembangan SDM nazhir Malaysia seperti temuan Muhammad 

Tariq Khan bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah berkaitan upaya 

penyiapan dalam perekrutan langkah selanjutnya manajemen lembaga menyiapkan 

proses pendidikan dan pelatihan bagi individu. Berkaitan pengembangan SDM, 

terdapat beberapa lembaga wakaf di Malaysia yang melakukan upaya pengembangan 

SDM. Pengembangan SDM nazhir berhubungan dengan peningkatan kemampuan 

intekletual para nazhir. Lembaga wakaf berperan dalam meningkatkan pendidikan 

Islam melalui dibangunnya madrasah, sekolah, perpustakaan umum, bahkan hasil 

pemanfaatan harta wakaf dapat membiayai penelitian. Dalam sajarah wakaf tepatnya 

Khalifah al-Walid bin Abd al-Malik pada tahun 88 H, adalah orang pertama kali 

membangun rumah sakit dan karantina penderita kusta, pembangunan sarana 

kesehatan ini berasal dari pendapatan dari pengelolaan wakaf.
 22

 

Berdasarkan temuan penelitian Ahmad Furqon 
23

 bahwa pengembangan SDM 

nazhir melalui pelatihan kewirausahaan sosial bisnis pada lembaga Wakaf Bisnis 

Center Pekalongan. Pola ini yang dikembangkan nazhir dalam tata kelola 

kelembagaan wakaf bisnis center Pekalongan maka strategi pengembangan dengan 

                                                 
21

 Khan, “Development of Human Capital…, 39. 
22

 Ibid. 44. 
23

 Ahmad Furqon, “Kompetensi Nazhir Wakaf Berbasis Sosial Entrepreneur; (Studi Kasus 

Nazhir Wakaf Bisnis Center Pekalongan). Penelitian IAIN Semarang, 2014. 
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membangun sistim kewirausahaan berbasis sosial bisnis dengan tiga kompetensi, 

yaitu kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap. Hasil penelitian ini 

menemukan bahwa kompetensi pengetahuan, di mana mayoritas nazhir Wakaf Bisnis 

Center Pekalongan belum pernah mendapat pendidikan pendidikan formal 

kewirausahaan. Terkait pengetahuan nazhir di mana mayoritas rendahnya 

pemahaman nazhir terhadap regulasi tentang wakaf. Selanjutnya rendahnya tingkat 

pemahaman nazhir berkaitan sistem pembiayaan dalam keuangan Islam. Sementara 

keterampilan nazhir rata-rata cukup terampil, karena mayoritas nazhir adalah seorang 

latar belakang wirausahawan, meskipun mereka mengakui jarang melakukan 

pelatihan terkait manajemen keuangan. Selanjutnya kompetensi sikap nazhir, 

umumnya memiliki sikap semangat tinggi, akomodatif, ulet, transparan, akuntabel 

terhadap pengembangan wakaf produktif. 

Selanjutnya Tiswarni
24

, menemukan bahwasanya strategi tata kelola nazhir 

yang dikembangkan oleh lembaga wakaf BWA dan WATER dengan menerapkan 

strategi dengan strategi ekspansi, namun hasil yang dicapai berbeda pada lembaga 

wakaf BWA dan WATER. Dalam hal ini lembaga BWA fokus pada penerapan 

strategi berkaitan pembuatan program wakaf, sementara lembaga wakaf WATER 

lebih menekankan pada strategi pada program wakaf, yaitu program investasi wakaf, 

dan mengembangkan usaha dengan membuat perusahaan dan membentuk lembaga 

baru. Hasil penelitian ini menemukan bahwa BWA dan WATER mengembangkan 

                                                 
24

 Tiswarni, “Strategi Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf pada Badan Wakaf Al-Qur‟an dan 

Wakaf Center, eprints.walisongo.ac.id/26/2/Tiswarni_Disertasi_Sinopsis.pdf., diakses 23 Juni 2018. 

eprints.walisongo.ac.id/26/2/Tiswarni_Disertasi_Sinopsis.pdf. 
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strategi sama terhadap tata kelola wakaf mereka dengan mengimplementasikan 

strategi Jauch dan Glueck yaitu strategi ekspansi, kombinasi dan stabilitas. Dengan 

strategi diharapkan kinerja lembaga wakaf memperlihatkan hasil yang bagus ditandai 

dengan program kerjasama lembaga wakaf dengan mitra usaha. Namun secara 

pengimplementasian strategi modern ke dalam strategi lembaga wakaf berhasil bila 

nazhir pada lembaga tersebut ulet dan sabar dalam mengelola lembaga wakaf baik 

BWA dan WATER.  

Penelitian Fahadil Amin Al Hasan,
25

 menemukan bahwa aset wakaf tanah di 

Indonesia mencapai 3,99 miliar meter persegi yang tersebar sebanyak 429.911 lokasi 

di seluruh Indonesia. Jumlah aset tanah wakaf di Indonesia merupakan aset wakaf 

terbesar di dunia. Meskipun terbesar namun, kenyataannya sebagian besar aset wakaf 

belum mampu membawa kemakmuran bagi masyarakt muslim di Indonesia. Ada 

beberapa hal yang menyebabkannya terjadi, termasuk: Pertama, umumnya para 

nazhir tidak memiliki kompetensi dalam menginvestasikan aset wakaf produktif. 

Kedua, pengelolaan wakaf yang ada saat ini tidak mengarah pada pola pemberdayaan 

masyarakat. Sementara tata kelola aset wakaf diarahkan dengan pola pemberdayaan 

tentu saja ini membutuhkan konsep inovatif baru. Tawaran konsep inovatif adalah 

melalui pendekatan ABCD atau Pengembangan Komunitas Berbasis Aset. Konsep 

metode ABCD sebagai tawaran dan solusi terhadap belum maksimalnya 

pengembangan konsep wakaf produktif. Dalam penerapan konsep ABCD ke depan. 

                                                 
25

 Fahadil Amin Al Hasan, “Waqf Management in Indonesia Through Asset Based 

Community Development (ABCD) Approach”, International Journal of Social Science and Economic 

Research 02, Issue 08 (Agustus 2017): 4070- 4087.  
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Pola ini setidaknya 5 aktor dalam program ini. Di antaranya: masyarakat, organisasi 

sosial kemasyarakatan, lembaga wakaf, aset wakaf, dan pengembangan jejaring 

manajemen. Implementasi Pengembangan Masyarakat Berbasis Aset (ABCD) dalam 

wakaf dapat tercapai melalui 7 tahapan pengembangan wakaf: persiapan (preparing), 

program, reinventing, aset, designing, implementing, dan evaluating. 

Selanjutnya Penelitian Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary,
26

 sebagai 

peneliti Center for the Studi Religiun and Culture (CSRC) UIN Jakarta menemukan; 

Pertama, pada umumnya masyarakat memahami wakaf sebagai persoalan ibadah an 

sich sehingga perkembangan wakaf masih berpusat pada kisaran pengembangan 

pelayanan keagamaan. Kedua, kapasitas manajerial dan profesionalisme nazhir masih 

rendah, yang tidak memungkinkan adanya inovasi-inovasi baru dalam pengembangan 

wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Ketiga, peran pemerintah dalam 

mengembangkan wakaf belum optimal dalam mendorong fungsi wakaf untuk 

memajukan kesejahteraan dan keadilan sosial yang lebih luas. 

Juga menemukan bahwa potensi aset wakaf nasional yang begitu besar, 

mencapai Rp. 590 Triliun, jika dilihat dari angka rata-rata aset lembaga wakaf dengan 

jumlah lokasi wakaf. Dengan aset besar ini idealnya wakaf diberdayakan untuk 

membiayai pembangunan masyarakat melalui berbagai kegiatan produktif yang 

dikembangkannya. Dari temuan ini menunjukkan bahwa pendistribusian hasil wakaf 

kepada masyarakat miskin sekitar 30% dan penyaluran tingkat organisasi sekitar 

10%. Kecilnya pemanfaatan harta wakaf tersebut salah satu penyebabnya adalah 

                                                 
26

 Najib dan al-Makassary, Wakaf Tuhan, 13-125 
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mayoritas tanah wakaf cuma dimanfaatkan sebagi tempat ibadah dan pengembagan 

lembaga pendidikan seperti madrasah, pesantren dan sekolah. Indikator rendah 

pemanfaatan harta wakaf karena dipengaruhi: Pertama, secara historis mesjid sebagai 

pusat pengembangan dakwah yang orientasi lebih pada ghirah keagamaan saja. 

Kedua, kontribusi pemahaman fikih wakaf yang dianut masyarakat Indonesia 

bermazhab Syafi‟iyah yang lebih kaku dalam memahami persoalan wakaf. Salah satu 

contohnya wakaf uang yang tidak mengesahkan dengan alasan cepat habis dan tidak 

lestari, baru tahun 2002 baru wakaf uang baru dibolehkan Majelis Ulama Indonesia 

(MUI). Ketiga, manajemen lembaga wakaf menjadi paling krusial dalam memahami 

persoalan wakaf. Manajemen wakaf berkaitan dengan nazhir selaku pengelola wakaf, 

sistem pengelolaan wakaf, dan akuntabilitasnya. Penelitian ini menunjukkan sebagian 

besar lembaga wakaf dikelola oleh perseorangan (66%) dan selebihnya dikelola oleh 

nazhir organisasi dan badan hukum. Keempat, permasalahan wakaf di Indonesia 

berkaitan dengan kepastian hukum dan perundang-undangan wakaf belum mampu 

mengakomodir untuk mendukung pengembangan wakaf untuk kesejahteraan rakyat. 

Berdasarkan kajian literatur wakaf di atas, maka kajian penelitian pada aspek 

problematika SDM nazhir dalam tata kelola wakaf belum dilakukan. Kajian disertasi 

ini berbeda dari kajian terdahulu dalam beberapa aspek: 

a. Objek kajian memfokuskan pada persoalan manajemen SDM wakaf yaitu 

mengurai masalah nazhir dan solusi nazhir wakaf serta menemukan alternatif 

solusi yang ditawarkan dengan obyek riset di Kabupaten Tulungagung dan 

Kota Blitar. 
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b. Berdasarkan masalah penelitian mengurai masalah, solusi dan strategi peran 

nazhir wakaf dengan menggunakan metode analytic network process (ANP) 

D. METODOLOGI PENELITIAN 

1.  Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif bersifat non parametrik dan 

non bayesian, untuk proses pengambilan keputusan, dengan kerangka kerja umum, 

tanpa membuat asumsi-asumsi. Penelitian Analytic Network Process (ANP) dengan 

menggunakan jaringan umum dalam bentuk sederhana. Konteks penelitian ini adalah 

peranan nazhir wakaf dalam system tata kelola wakaf sebagai tujuannya (goal), 

membentuk jaringan atau node dalam kriteria internal dan eksternal masalah nazhir 

dan solusi nazhir. Atas dasar masalah internal, solusi internal, masalah eksternal, 

solusi internal dan solusi eksternal menghasilkan prioritas strategi. Adanya strategi 

merupakan rangkaian karena atas masalah dan solusi SDM nazhir tersebut. Seperti 

gambar di bawah pemodelan dalam jaringan ANP.   

 

 

 

 

Tabel I.1  

Model ANP SDM Nazhir 
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Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data primer yang 

didapat dari hasil wawancara (indepth interview) dengan nazhir, wakif, para regulator 

baik Kasi Penyelenggara Syariah, BWI Kota Blitar dan Tulungagung maupun 

akademisi atau pakar wakaf yang memiliki pemahaman tentang permasalahan sumber 

daya manusia nazhir wakaf yang dibahas. Dilanjutkan dengan pengisian kuesioner 

pada pertemuan kedua dengan para pakar dan praktisi sebagai responden. 

2. Informan Penelitian 

Pemilihan informan tentunya dikaitkan dengan tujuan penelitian yang ingin 

dicapai dari penulisan disertasi. Informan pada penelitian ini, peneliti sebut dengan 

istilah stakeholder wakaf yaitu pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan wakaf 

di Kota Blitar dan Kabupaten Tulungagung pihak-pihak yang dimaksud yaitu :  

a. Pemerintah selaku regulator dan pengawas yang dalam hal ini Kementerian 

Agama Kepala Seksi Penyelenggara Syariah Zakat dan Wakaf. Pemilihan 
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informan karena diharapkan diperoleh informasi terkait hasil fungsi pengawasan 

dan pembinaan terhadap penyelenggara wakaf baik wakaf produktif maupun non 

produktif. 

b. Nazhir wakaf yang tergabung organisasi Asosiasi Nazhir Wakaf Kabupaten 

Tulungagung dan Kota Blitar. Pemilihan informan ini diharapkan akan dapat 

memberikan informasi terkait permasalahan yang dihadapi oleh para pengelola 

organisasi wakaf. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan purposive 

sampling dengan kriteria yang peneliti tentukan yaitu: nazhir badan hukum, nazhir 

organisasi dan nazhir perorangan. 

c. Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah organisasi yang bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan, pengembangan untuk kemajuan wakaf Indonesia. Pemilihan 

informan ini diharapkan akan dapat memberikan informasi terkait permasalahan 

yang dihadapi oleh para pengurus BWI dalam pembinaan dan pendampingan para 

nazhir wakaf, khususnya wilayah Blitar dan Tulungagung. Yang dijadikan sumber 

informan adalah ketua BWI Blitar dan Tulungagung serta salah satu pengurus 

BWI Pusat. 

d. Wakif adalah orang mewakafkan hartanya dan telah menempuh proses 

administrasi sebagaimana dalam regulasi wakaf Indonesia. Pemilihan informan ini 

dapat menjadi informasi terkait permasalahan yang dihadapi para wakif khususnya 

terkait pemilihan nazhir. Pemilihan wakif dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan purposive sampling berdasarkan data yang data disampaikan dari 

Kementerian Agama sebagai regulator dan data para nazhir. 
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e. Pakar atau ahli wakaf, batasan yang peneliti berikan terkait dengan makna pakar 

yaitu seseorang yang sangat mengetahui secara mendalam persoalan wakaf di 

Indonesia dengan salah satu ukuran banyaknya tulisan berupa artikel atau buku 

yang sudah diterbitkan selain itu memiliki pengalaman dalam pengelolaan wakaf. 

Informan ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang persoalan 

wakaf yang sedang dihadapi Indonesia. 

3. Tekhnik Pengumpulan Data 

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang diajukan dalam 

penulisan disertasi ini maka data yang dibutuhkan mencakup Informasi persoalan 

wakaf Indonesia dalam perspektif stakeholder wakaf (Pemerintah, nazhir (pengurus 

wakaf), Pengurus BWI, Ahli wakaf atau akademisi), dan wakif. Program dan 

persoalan utama yang SDM nazhir dalam pengelolaan wakaf. Informasi ini diperoleh 

dengan cara :  

a. Indepth interview atau wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait dengan 

pengelolalaan wakaf yang meliputi regulator dan pengawas yaitu Pemerintah 

khususnya Kasi Penyelenggar Syariah Zakat dan Wakaf, nazhir wakaf, wakif dan 

pengurus organisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Tulungagung dan 

Kota Blitar.  

b. Focus Group Discussion (FGD) dilakukan dengan mengumpulkan para nazhir 

yang terkumpul dalam Asosiasi Nazhir Wakaf, akademisi wakaf, BWI, Pemda, 

secara bersama-sama dalam suatu ruangan khusus dan melakukan diskusi dalam 

masalah perwakafan di Indonesia. dengan alat FGD ini diharapkan dapat 
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mengungkap data berdasarkan pengalaman mereka, gagasan atau ide dan refleksi 

mereka secara terbuka.   

c. Dokumentasi dilakukan juga untuk sekaligus untuk melakukan cross check 

(triangulasi) terhadap hasil wawancara yang dilakukan. 

d. Kuisioner dilakukan untuk menganalisis prioritas permasalahan, solusi dan 

kerangka strategi yang dipilih dalam manejemen SDM nazhir. 

Bentuk kuisioner dengan skala numerik (1-9) pada ANP Di antaranya; 

Tabel I.2 

Skala ANP 

 

Pertanyaan-pertanyaan yang dibuat dalam kuesioner ANP dikenal pairwise 

comparison (pembandingan antar pasangan), juga terkait antar elemen-elemen dalam 

cluster. Tujuannya untuk menggali data mana di antara keduanya yang nilainya lebih 

besar atau lebih dominan dari pernyataan pada kuisioner tersebut. juga dengan 

SKALA VERBAL SKALA NUMERIK 

Amat sangat lebih besar pengaruhnya (ekstrim) 9 

 8 

Sangat lebih besar pengaruhnya 7 

 6 

Lebih besar pengaruhnya 5 

 4 

Sedikit lebih besar pengaruhnya 3 

 2 

Sama besar pengaruhnya 1 

   Sumber: Ascarya (2005) 
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kuisioner menggali data seberapa besar perbedaannya dilihat dari satu sisi. Skala 

numerik 1-9 yang digunakan atas pernyataan. Pengisian kuesioner ini harus 

didampingi peneliti guna menjaga obyektifitas dan konsistensi dari jawaban yang 

diberikan. 

4. Tahap-tahap Penelitian  

Adapun tahapan yang ditempuh dalam penelitian dapat diuraikan sebagai 

berikut :  

a. Membuat Kerangka ANP Nazhir Wakaf  

   Langkah pertama dilakukan adalah proses pengumpulan data baik 

dengan dokumentasi data dari hasil penelitian sebelumnya dan teori-teori 

yang dikembangkan para ahli wakaf. Pada tahap ini peneliti melakukan 

dekomposisi masalah, yaitu memahami masalah yang terkait tatakelola 

wakaf khusus mendalami permasalahan nazhir wakaf. Masalah nazhir wakaf 

ini, akan dikaji melalui beberapa cara baik dengan melakukan kajian pustaka 

lalu membuat kisi-kisi pertanyaan kepada informan, selanjutnya melakukan 

wawancara kepada nazhir, regulator, dan wakif wakaf. Ataupun untuk 

efektifnya bisa melakukan FGD (Focus Group Discussion) dengan 

mengumpulkan para nazhir yang terkumpul dalam Asosiasi Nazhir Wakaf, 

akademisi wakaf, BWI, secara bersama-sama dalam suatu ruangan khusus 

dan melakukan diskusi dalam masalah perwakafan di Indonesia.  

   Masalah-masalah tersebut dikonstruksikan dalam suatu model agar 

dapat memberikan kemudahan peneliti maupun informan dalam memahami 
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masalah wakaf yang kompleks. Setelah model selesai, peneliti melakukan 

validasi/konfirmasi model kepada salah satu responden yang dianggap pakar 

dari pakar yang lainnya. Validasi dan konfirmasi model ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa model masalah wakaf ini dibuat berdasarkan pendapat 

dari berbagai sumber adalah benar dan sudah dapat mewakili dari masalah 

yang diteliti.  

b. Kuantifikasi Model 

   Setelah model dikomfirmasi kepada pakar wakaf dengan memastikan 

kebenarannya, maka tahap selanjutnya melakukan kuantifikasi model 

menggunakan pertanyaan dalam kuesioner ANP berupa pairwise comparison 

(pembandingan pasangan) antar elemen dalam kluster untuk mengetahui 

mana diantara keduanya yang lebih besar pengaruhnya (lebih dominan) dan 

seberapa besar perbedaannya melalui skala numerik 1-2-3-4-5-6-7-8-9. Data 

hasil penilaian kemudian dikumpulkan dan diinput melalui software super 

decision untuk diproses sehingga menghasilkan output berbentuk prioritas 

dan supermatriks. Hasil dari setiap responden akan diinput pada jaringan 

ANP tersendiri. Seperti gambar di bawah bentuk kuantifikasi model. 

Tabel I.3 

 Tahapan Penelitian 
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5. Tahap Analisis dan Sintesis Hasil 

  Kuisioner yang telah diisi oleh responden dari pakar dan praktisi 

wakaf dilakukan kuantifikasi dengan input pada software super decision lalu 

mencari nilai rata-rata dari jawaban setiap responden. Tahapan inilah dikenal 

sintesis hasil. Hasil yang sudah ada juga akan dihitung nilai kendall‟s 

cooficient of concordance di mana Kendall‟s merupakan salah satu alat ukur 

untuk menghitung rater agreement yaitu nilai kesepakatan antara responden. 

Setelah dilakukan sintesis, langkah terakhir adalah melakukan interpretasi 

hasil. Tahapan ini merupakan akhir dari tahapan penelitian.
27

 

                                                 
27

 Hendri Tanjung dan Abrista Devi, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, (Jakarta: Gramata 

Publishing, 2013), 235-236, lihat juga Saaty, Thomas L and Vargas, Louis G.,  Decision Making with 
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Sintesis dan analisis dilakukan dalam suatu cara untuk mengungkapkan 

temuan penelitian pada ANP. Dengan ANP memiliki fungsi yang lebih penting lagi 

dalam ANP adalah kemampuannya untuk membantu dalam melakukan pengukuran 

dan sintesis sejumlah faktor-faktor dalam hirarki atau jaringan. Selanjutnya dengan 

menggunakan analisis dan sintesis, setidaknya dengan metode ANP akan berfungsi 

yaitu: (1) mampu melakukan strukturisasi terhadap kompleksitas; dan (2) mampu 

melakukan pengukuran ke dalam skala rasio. Metodologi pengambilan keputusan 

yang terdahulu pada umumnya menggunakan pengukuran level rendah (ordinal dan 

interval), sedangkan metodologi ANP menggunakan pengukuran skala rasio sebagai 

pengukuran paling akurat dalam mengukur faktor-faktor yang membentuk hierarki. 

Karena hasil perkalian dari dua pengukuran level interval secara matematis tidak 

memiliki arti, skala rasio diperlukan untuk perkalian ini. ANP menggunakan skala 

rasio pada semua level terendah dari hierarki dan jaringan, termasuk level terendah 

(Skala rasio ini menjadi semakin penting jika prioritas tidak hanya digunakan untuk 

aplikasi pilihan, namun untuk aplikasi-aplikasi lain, seperti untuk aplikasi alokasi 

sumber daya.  

Konkritnya sintesis sebagai sebagai analisis dalam menghasilkan 

temuan dalam penelitian ini. Sintesis mengurai bagian-bagian ke dalam satu 

kesatuan. Kompleksitas masalah nazhir dan solusinya diurai dan 

                                                                                                                                           
the Analitic Network Process. Economic, Political, Social and Technological Applications with 

Benefits, Opportunities, Costs and Risks. (Springer. RWS Publication, Pittsburgh. 2006), 34-36. 
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dihubungkan sehingga dapat melahirkan ide strategi yang dikembangkan atas 

dasar masalah dan solusi nazhir wakaf. 

E. Sistematika Pembahasan 

Untuk mendapat gambaran yang utuh dan terpadu, maka sistematika penulisan 

disertasi ini disusun sebagai berikut: 

Bab I  Pendahuluan. 

Menguraikan hal-hal sebagai pendahuluan terdiri Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, 

Sistematika Pembahasan. 

Bab II  Landasan Teori Nazhir Wakaf.  

Memberikan pijakan teoritis penelitian ini dengan menguraikan 

tentang, teori wakaf berdasarkan kajian fikih memuat, dasar hukum 

wakaf, rukun dan syarat wakaf, tujuan wakaf, macam-macam wakaf, 

dan mengkaji wakaf sebagai filantropi keadilan sosial. Selanjutnya 

juga mengkaji dari aspek manajemen sumber daya manusia wakaf 

yang terdiri dari teori manajemen sumber daya manusia, memuat 

pengertian dan tujuan manajemen, fungsi manajemen SDM, berikut 

manajemen sumber daya manusia nazhir memuat eksistensi nazhir, 

perencanaan SDM nazhir, pola rekrutmen nazhir, dan pengawasan 

nazhir dan terakhir faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja nazhir 

memuat faktor kompetensi nazhir dan pemahaman regulasi wakaf.  
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Bab III Pembahasan Potret Manajemen Sumber daya Manusia Nazhir Wakaf di 

Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar. Pembahasan sebagai 

gambaran berkaitan praktik wakaf, problematika nazhir dan peranan 

nazhir dalam manajemen wakaf di Tulungagung dan Blitar. 

Bab IV  Pembahasan: berisi deskripsi temuan hasil analisis penelitian di 

antaranya masalah nazhir internal, masalah nazhir eksternal, solusi 

nazhir internal, solusi nazhir eksternal dan alternatif strategi 

berdasarkan masalah dan solusi nazhir.  

Bab V  Penutup: 

Rumusan akhir sebagai kesimpulan dari hasil penelitian yang dibahas 

pada bab sebelumnya yaitu kesimpulan dan Saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Problematika yang dialami nazhir wakaf nazhir wakaf di antaranya: (1) 

berkaitan nazhir perorangan mengalami persoalan dalam pengelolaan wakaf 

produktif. Pertama, nazhir perorangan biasanya tidak memiliki struktur 

kepengurusan yang jelas dan tidak memiliki kekuatan hukum seperti akte 

notaris. Kedua, umumnya nazhir perorangan ditunjuk oleh wakif berdasarkan 

hubungan kekerabatan bukan atas dasar profesionalisme. Ketiga, Umumnya 

nazhir perorangan tidak mengerti apa yang mereka lakukan dalam rangka 

mengembangkan harta wakaf. (2) umumnya aset wakaf tidak produktif, hal ini 

dipengaruhi corak masyarakat Musllim dalam berwakaf di Tulungagung dan 

Blitar ini belum bergeser dari corak wakaf ibadah yang lebih dominan. Adapun 

fungsi wakaf untuk kepentingan sosial masih rendah. Ada dua alasan yang 

menarik untuk menginterpretasi mengapa masyarakat ini jarang memberikan 

layanan wakaf untuk layanan publik. Pertama, pemahaman sempit masyarakat 

berkaitan peruntukan tanah itu, hanya untuk kepentingan ibadah. Hal ini 

didasarkan atas pemahaman mereka bahwa wakaf untuk masjid, karena ibadah 

lebih besar pahalanya ketimbang untuk lainnya.  

2. Hasil prioritas masalah eksternal nazhir adalah “konflik antara nazhir dengan 

keluarga wakif”. Konflik ini terjadi berkaitan ahli waris mengklaim aset wakaf 

adalah milik keluarga mereka. Model konflik kedua, pihak wakif tidak lagi 



31 
 

mempercayai pihak nazhir. Mereka menganggap kepengurusan nazhir tidak 

transparan, tidak jujur, tidak amanah, sehingga pihak wakif mencurigai terjadi 

penyimpangan atau penyelewengan dalam tata kelola harta wakaf yang telah 

berkembang dan produktif. Selanjutnya prioritas masalah internal adalah 

“umumnya nazhir perorangan”, pertama, mayoritas nazhir perorangan 

dipercaya memegang amanah atas kepercayaan dari wakif bersifat subyektif 

personal, kedua, lemahnya koordinasi antara nazhir, wakif dan BWI. 

Kelembagaan nazhir perorangan jarang melakukan koordinasi berkaitan 

pelaporan tata kelola wakaf. ketiga, pengelolaan wakaf nazhir perorangan tidak 

terdapat team work yang solid. Sementara hasil prioritas solusi nazhir adalah 

musyawarah/mediasi antara nazhir dan ahli waris, melalui pendekatan 

kekeluargaan yaitu musyawarah mempertemukan kedua belah pihak dan 

mencari pemecahan atas masalah tersebut. Cara selanjutnya melalui mediasi 

antara nazhir dengan keluarga wakif. Sementara solusi internal adalah 

“sertifikasi nazhir”. Dengan program sertifikasi nazhir diajukan sebagai konsep 

pelatihan dan sekolah nazhir guna menghasilkan nazhir yang terampil. Output 

sekolah nazhir menghasilkan sertifikasi nazhir berdasarkan standar kompetensi 

nazhir. Standar kompetensi disusun oleh Asosiasi Nazhir dalam prakarsa BWI, 

selanjutnya diusulkan kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) juga 

kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk mendapatkan pengesahan legalitas 

dan ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 

(SKKNI) Nazhir. 
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3. Hasil prioritas strategi dalam peningkatan peran nazhir yang paling prioritas 

adalah, strategi peningkatan kualitas SDM nazhir. Strategi peningkatan kualitas 

SDM nazhir dengan memberikan motivasi dan pembinaan dalam rangka 

peningkatan profesionalisme manajemen, melalui pelbagai pemberian training 

dan orientasi. Peningkatan kualitas nazhir harus terus digalakkan terus menerus 

agar para nazhir termotivasi dan membenahi diri melalui peningkatan 

manajerial maupun skill individu sebagai faktor yang menentukan dalam 

pemberdayaan wakaf produktif. 

B. Saran  

Saran yang dapat diberikan kepada seluruh pihak yang terlihat dalam tata 

kelola wakaf baik para regulator, nazhir maupun organisasi kemasyarakatan yang 

terlibat dalam pengembangan wakaf. Berdasarkan analisis peneliti, penelitian 

menyarankan sebagai berikut: 

1. Nazhir.  

Bagi nazhir masalah terbesar yang dihadapi rendahnya profesionalisme nazhir di 

samping masalah-masalah lain dihadapi. Dalam kaitan ini, nazhir harus mampu 

mengembangkan diri dan terus mendapatkan pendampingan dan pembinaan 

melaui pelatihan, pendidikan informal. Disamping itu juga nazhir juga 

pengembangan dan meningkat diri melalui membangun soliditas asosiasi nazhir 

yang telah terbentuk. 

2. Badan Wakaf Indonesia.  
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BWI sebagai lembaga bertanggung jawab dalam pendampingan dan pembinaan 

terhadap nazhir. Realitas nazhir terlihat belum mampu secara maksimal dalam 

tata kelola wakaf, tentu perlu upaya optimalisasi dan revitalisasi peran dan fungsi 

BWI. Perlu strategi peningkatan SDM nazhir yang konkrit agar nazhir lebih 

professional. 

3. Regulator.  

Pihak regulator adalah pihak yang bertanggung jawab dalam tata kelola wakaf di 

Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang digulirkan. Perlunya pembinaan 

yang intensif terhadap para nazhir agar permasalahan rendahnya kompetensi dan 

tidak professional nazhir dapat di atasi. 

4. Perlunya dibangun sinergi dengan berbagai pihak atau instansi yang terkait baik 

pihak BWI, MUI, Kementerian Agama, BPN, Lembaga Zakat, Bank Syariah, 

BMT , sehingga upaya dalam pengembangan wakaf dapat berjalan baik dan 

hasilnya dapat dirasakan untuk kesejahteraan umat. 

5. Bagi peneliti selanjutnya. 

Penelitian ini menghasilkan prioritas strategi yang utama adalah dengan strategi 

peningkatan kualitas SDM nazhir. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian lebih 

lanjut untuk mencari strategi yang tepat dan efektif dalam peningkatan kualitas 

SDM melalui peningkatan kompetensi, pengetahuan nazhir agar terjadi 

peningkatan kualitas SDM nazhir.  
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