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MOTTO 
 
 
 

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan 
Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari 
apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu 

memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, 
Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 

memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha 
Kaya lagi Maha Terpuji."                                                                (Q.S 

al-Baqarah:267). 
 

 
وما تنفقوا من شيء فان اهللا بھ   لن تنالوا الیر حتى تنفقوا مما تحبون

 علیم
    “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), 

sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan 

apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah 

mengetahuinya.                                                                                           

(QS :Ali-Imron:92) 

 
علم ینتفع بھ او   ادا مات ابن ادم انقطع عملھ اال من ثلث صدقة جاریة

 او ولد صالح یدعولھ
(رواه مسلم )   

 
“Apabila anak Adam (manusia meninggal dunia, maka putuslah 

amalnya, kecuali tiga perkara: 

Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang 

mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim) 



vi 
 

PERSEMBAHAN 

 
Teriring doa di setiap langkah, dan dengan ridha Allah SWT serta 

dengan kerendahan hati, karya sederhana ini dipersembahkan untuk:  

 

 Ayahanda Syarif Siddik dan Ibunda Emilia tercinta yang tak 

pernah letih memanjatkan do’a untuk anak-anak-Nya,  

mengajarkan keceriaan setiap waktu, serta tegar dan ikhlas dalam 

menjalani hidup ini. 

 Kakak dan Adikku yang sangat aku sayangi yang telah memberi 

motivasi dan juga semangat untuk mengerti arti kehidupan. 

 Keluarga besar ibu wahyuni  yang sangat aku sayangi dan yang 

menjadi semangat hidupku. 

 Ibu Dra. Hj. Siti Taurat Aly, M.Pd yang telah memberikan 

pendidikan,bimbingan serta motivasi. Sehingga banyak 

pengalaman yang kami dapat darimu. 

 Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman 

seperjuangan di YPSDWAY Mardhatillah, Al-Farosyah Organizer, 

Amigos Solo Raya, FAI Syari’ah 2009 dan teman-temanku semua, 

kalian semua baik dan juga menyenangkan teruslah berjuang dan 

selesaikan studinya sampai titik penghabisan. 
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ABSTRAK  
 
 

Wakaf adalah suatu lembaga yang potensial dalam mengembangkan 
agama dan merupakan sarana untuk membangun umat. Terutama dalam bidang 
mental spiritual menuju pembangunan manusia seutuhnya. Dan juga lembaga 
wakaf merupakan sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfat 
ekonomi yang perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah 
dan  memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan sosial masyarakat yang 
diharapkan tidak dapat terealisasikan secara optimal bila Nazhir tidak 
menjalankan tugasnya secara maksimal, namun bila dikelola dengan baik dan 
dimanfaatkan secara optimal, maka akan dapat memberikan hasil yang baik dan 
maksimal dari keadaan sebelumnya, seperti Panti Asuhan Mardhatillah yang 
berada di Gempol, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Penulisan ini 
bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu untuk mengetahui bagaimana 
efektifitas Nazhir dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf yang berada di 
Panti Asuhan Mardhatillah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
efektifitas Nazhir dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf yang berada di 
Panti Asuhan Mardhatillah.  

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Penulis mengumpulkan 
data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang 
didapatkan diolah menggunakan metode deskriptif-kualitatif yaitu dengan 
menganalisis dan mendeskripsikannya. Berdasarkan penelitian dan analisis data 
yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa: 1) pengelolaan 
harta wakaf di Panti Asuhan Mardhatillah yang dilakukan oleh Majelis Wakaf dan 
Yayasan Pengembangan Sumber Daya dan Anak Yatim (YPSDWAY)  telah 
dilakukan secara optimal, 2) Pemanfaatan harta wakaf yang ada di Panti Asuhan 
Mardhatillah dalam hal ini Majelis Wakaf, Yayasan Pengembangan Sumber Daya 
dan Anak Yatim (YPSDWAY)  (Nazhir organisasi, pengelola) adalah sudah 
efektif dan efisien dalam memanfaatkan harta wakaf yang ada berupa: Asrama 
Panti Asuhan Mardhatillah, Masjid Mardhatillah, Usaha Kesehatah Panti (UKP), 
Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Pembudiyaan tanaman.  

 
 

 
Kata kunci: Efektifitas Nazhir, Pengelolaan dan Pemanfaatan, Harta Wakaf  
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KATA PENGANTAR 

 

   

Segala puji syukur “Alhamdulillahirobbil-alamin” disampaikan ke hadirat 

Allah, Tuhan semesta alam, Sang pemberi petunjuk, Sang pemberi pertolongan 

dan Sang maha segalanya yang telah memberikan kemudahan bagi penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap penulis curahkan kepada 

Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu 

berjuang di jalan Allah SWT. Karena jasa beliau yang telah memberikan contoh 

suri tauladan yang baik sehingga secara tidak langsung penulis termotivasi 

menyelesaikan skripsi ini sebagai bagian dari menuntut ilmu. 

Selama pembuatan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang 

dialami oleh penulis, baik yang menyangkut pengaturan waktu, pengumpulan data 

maupun pembiayaan dan sebagainya. Namun, dengan hidayah dan inayah Allah 

SWT dan berkat kerja penulis disertai dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, 

maka segala kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi dengan sebaik-baiknya 

sehingga skripsi ini dapat diselesaikan pada waktunya. Keberhasilan penulisan 

skripsi ini tidak terlepas dari motivasi, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. 

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, 

khususnya kepada: 
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membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi 
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6. Pengasuh putra dan putri Panti Asuhan Mardhatillah yang selama ini telah 

memberikan semangat kepada penulis. 

7. Keluarga besar Pondok Modern Gontor yang sejatinya menjadi saudara 

sepenanggungan menjalani hidup mencari jati diri, mengajarkan keceriaan 
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sudah membantu penulis dan memberikan keceriaan kepada penulis di saat 

penulis dalam keadaan risau.  
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9.   Sahabat-sahabatku, Pak Imam, Yudha, Ucup, Wisnu, Isman,  Fahmi, terima 

kasih ya untuk semuanya. Terima kasih karena telah mengajarkan arti sebuah 

kebersamaan dan persahabatan. 

Semoga amal kebaikan kalian semua bernilai ibadah dan diganjar berlipat-

lipat pahala dan kebaikan oleh Allah SWT. Tanpa jasa dan dukungan dari kalian 

mungkin penulis takkan bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Selanjutnya, 
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