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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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PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
 Allah menciptakan langit dan 
bumi untuk manusia dan diamanatkan 
kepada manusia sebagai khalifah di 
muka bumi, tanah yang merupakan 
salah satu bagian dari bumi mempunyai 
hubungan yang erat dengan kehidupan 
manusia.Bahkan dapat dikatakan setiap 
saat manusia berhubungan dengan 
tanah, tidak hanya pada masa hidupnya 
tetapi sudah meninggalpun masih tetap 
berhubungan dengan tanah. Oleh sebab 
itu tanah merupakan suatu kebutuhan 
yang paling penting dalam kehidupan 
dunia ini(Mudjiono:1977).Islam adalah 
agama Allah yang berisi tentang ajaran-
ajaran dan perintah-perintah yang 
pokoknya disampaikan kepada seluruh 
manusia melalui Nabi Muhammad Saw 
(Syaltout, 1965: 25). Islam yang 
diwahyukan oleh Allah Swt kepada nabi 
Muhammad Saw adalah sebagai dîn 
yang meliputi semua urusan hidup 
manusia. Terkandung di dalamnya 
‘aqîdah, akhlak dan syariat yang 
berkaitan dengan jasmani dan rohani, 
individu maupun komunal, agama dan 
politik dan segala urusan hidup di dunia 
dan akhirat (Djaelani, 2005: 29-30).  

Sejak Islam datang di wilayah 
nusantara wakaf telah menjadi bagian 
dari praktek keberagamaan umat Islam 
dan telah di laksanakan berdasarkan 
paham yang dianut sebagian besar 
dianut oleh masyarakat Indonesia, yaitu 
paham Syafi’iyah (Depag RI, 2003: 48). 

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. 

“Barang siapa yang mewakafkan 
sesuatu yang dapat memberi mudharat 
kepada warisnya ,maka wakafnya 
menjadi batal, karena Allah SWT tidak 
mengizinkan hal seperti itu. Dan semua 
wakaf  yang dimaksudkan untuk 
menghentikan perintah Allah dan 
menghasilkan sesuatu yang berlawanan 
dengan kewajiban-kewajiban dari Allah 
Azza wa jalla maka wakaf itu itu 
batal.(Adijani Al-Alabij, 2002: 32). 

Sekarang ini masih banyak  
harta wakaf  yang belum dikelola secara 
efektif sebagai mana mestinya sesuai 
dengan perkembangan masa derap 
langkah pembangunan.Dalam Undang-
undang Republik Indonesia No. 41 
Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa 
wakaf bertujuan memanfaatkan harta 
benda wakaf sesuai dengan fungsinya, 
serta wakaf berfungsi mewujudkan 
potensi dan manfaat ekonomis harta 
benda wakaf untuk kepentingan ibadah 
dan untuk memajukan kesejahteraan 
umum. Sedangkan dasar harta wakaf 
adalah untuk diambil manfaatnya 
sebanyak mungkin untuk jalan yang di 
ridhoi Allah SWT dan kemaslahatan 
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umat. Tetapi pada kenyataannya, 
pemanfaatan harta wakaf belum berjalan 
sebagaimana mestinya sesuai dengan 
tujuan wakaf (Undang-undang RI 
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, 
Depatemen Agama RI, Direktorat 
Jendral Bimas Islam dan 
Penyelenggaraan Haji,, 2005: 5). 

Hal ini disebabkan kurangnya 
pengetahuan masyarakat tentang wakaf 
dan hukum-hukum yang menyangkut 
dengan wakaf, disamping kurangnya 
perhatian dari pemuka agama dan 
pemerintah sendiri dalam pengurusan 
dan pemanfaatan harta wakaf.Tetapi 
sebenarnya berkembang tidaknya harta 
wakaf, salah satunya banyak tergantung 
pada Nazhir (pengelola), baik yang 
dikelola secara perorangan, organisasi, 
ataupun badan hukum.Walaupun 
mujtahid tidak menjadikan Nazhir 
sebagai salah satu rukun wakaf, namun 
para ulama sepakat bahwa wakif (orang 
yang mewakafkan hartanya) harus 
menunjuk Nazhir wakaf. Dalam 
Undang-undang RI No. 41 Tahun 2004 
tentang wakaf pun, Nazhir merupakan 
unsur yang harus ada dalam masalah 
wakaf. Hal ini mengingat pentingnya 
keberadaan Nazhir agar harta wakaf itu 
harus tetap terjaga dan terpelihara 
sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia 
dan dapat dikembangkan secara terus 
menerus. 

Tugas Nazhir selain bertugas 
melakukan pengadministrasian harta 
benda wakaf dan melaporkan 
pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf 
Indonesia, Nazhir juga bertugas untuk 
mengelola dan mengembangkan harta 
benda wakaf sesuai dengan tujuan, 

fungsi dan peruntukannya serta 
mengawasi dan melindungi harta benda 
wakaf yang dikelolanya (Undang-
undang RI Nomor 41 Tahun 2004 
tentang wakaf: 9) 

Melihat tugas tersebut, maka jelaslah 
bahwa, berfungsi atau tidaknya suatu 
lembaga perwakafan tergantung pada 
Nazhirnya.Masalah Nazhir sebagai 
orang yang mengurus harta wakaf 
sangat penting diperhatikan, mengingat 
banyaknya terjadi sengketa terhadap 
harta wakaf, semisal diselewengkan 
harta tersebut bahkan ada yang 
diwariskan.Potensi wakaf di Indonesia 
yang jumlahnya begitu banyak, pada 
umumnya pemanfaatannya masih 
bersifat konsumtif dan belum dikelola 
secara produktif dan dinamis. 
 
Tujuan Penelitian 

Maka tujuan yang ingin dicapai  
penulis adalah: 

1. Tujuan  
Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui 
efektifitas Nazhir dalam 
pengelolaan dan pemanfaatan 
harta wakaf yang berada di Panti 
Asuhan Mardhatillah. 

2. Manfaat   
a. Sebagai kontribusi pemikiran 

bagi  lembaga dalam 
mengelola harta wakaf. 

Bahan kajian bagi 
pengembangan keilmuan, khususnya 
dalam bidang pengelolaan dan 
pemanfaatan harta wakaf. 

Dalam penelitian ini, peneliti 
ingin mengetahui pelaksanaan 
bimbingan rohani pada pasien yang 
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berkenaan dengan nilai-nilai pendidikan 
‘aqîdah dan faktor apa saja yang 
mempengaruhi pelaksanaan bimbingan 
rohani pada pasien di rumah sakit PKU 
Muhammadiyah Surakarta.  
 
LANDASAN TEORI 

Untuk melengkapi penulisan 
skripsi ini, berikut penulis kemukakan 
sekilas dari gambaran rujukan yang 
penulis ambil dari penelitian 
kepustakaan.Pada umumnya, buku-buku 
yang berkaitan dengan wakaf banyak 
sekali.Hal ini dapat dimaklumi, karena 
kajian tentang wakaf memegang 
peranpenting baik dalam perkembangan 
Islam maupun kesejahteraan sosial 
ekonomi masyarakat. Untuk lebih 
jelasnya, berikut ini adalah uraian 
beberapaskripsi yang penulis jumpai, 
diantaranya : 
1. Skripsi Riki Faizal (2003), yang 

berjudul “Pendayagunaan Tanah 
Wakaf Untuk Mensejahterakan 
Umat Menurut Hukum Islam dan 
PP Nomor 28 Tahun 1977 (Studi 
AnalisaPeran 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 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. 

2. Tesis Jauhar Faradis (2010) yang 
berjudul“Analisis Strategi 
Penghimpunan Wakaf Uang Tunai 
(Study Kasus Badan Wakaf Uang 
Tunai Majelis Ulama Indonesia 
Yogyakarta)”. Pada tesis tersebut, 
peneliti menitik beratkan pada 
preferensi wakaf terhadap produk 
penghimpunan wakaf tunai dan 
menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi preferensi wakif 
terhadap produk wakaf uang/tunai 
dengan metode SWOT. 

3. Skripsi Miftahul Ulum (2008) yang 
berjudul “Tinjauan Fiqh Terhadap 
Wakaf Hak Cipta (Copyright) (Studi 
PP.No. 42 Tahun 2006 Pasal 21 
huruf b.1)”. Dari judul skripsi 
tersebut, penulis membahas suatu 
masalah yaitu yang berkenaan 
dengan Wakaf Hak cipta bahwa 
obyek wakaf dalam PP Nomor 42 
Tahun 2006 menggunakan istilah 
"harta benda" dalam fiqh disebut 
mal, menurut Jumhur Ulama' dapat 
menjangkau terhadap hak cipta. 
Mayoritas ulama fiqh mensyaratkan 
mauquf (benda wakaf) harus berupa 
benda materiil (berwujud), bahkan 
ulama hanafiyah hanya 
memperbolehkan wakaf benda 
immaterial (tidak berwujud) yang 
berupa manfaat ataupun haq, 
disinilah letak legalitas hukum 
kebolehan wakaf hak cipta. 

Dari beberapa skripsi di atas, 
penulis mengakui banyak mahasiswa 
yang telah melakukan kajian 
yangberkaitan dengan wakaf.Namun, 
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skripsi yang sedang penulis bahas ini 
berbeda dari skripsi-skripsi yang telah 
ada.Dalam penelitian ini penulis menitik 
beratkan pada pengelolaan dan 
pemanfaatan harta wakaf khususnya di 
Panti Asuhan Mardhatillah. Seandainya 
sudah pernah ada atau telah dibahas 
oleh mahasiswa lain, hal tersebut 
merupakan hal diluar pengetahuan 
penulis. 
 
METODE PENELITIAN 

Untuk melakukan penelitian, 
diperlukan metode penelitian yang 
tersusun secara sistematis dengan tujuan 
agar data yang diperoleh valid, sehingga 
penelitian ini layak untuk diuji 
kebenarannya.Pendekatan penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode kualitatif. Menurut 
Bogdan dan Tylor dalam S. Margono 
(1996), metode kualitatif adalah sebagai 
prosedur penelitian  

1. Jenis Penelitian. 
Penelitian ini adalah penelitian 

lapangan,field research, dengan 
pendekatan kualitatif, yakni sebuah 
proses penyelidikan untuk memahami 
masalah sosial atau masalah manusia, 
berdasarkan pada penciptaan gambar 
holistik yang dibentuk dengan kata-
kata, melaporkan pandangan informan 
secara terperinci, dan disusun dalam 
sebuah latar ilmiah (Creswell yang 
dikutip Patilima, 2005: 3). 

Penelitian dengan data deskriptif 
ini dilakukan untuk memberikan 
gambaran yang lebih detail mengenai 
suatu gejala atau fenomena. Hasil akhir 
dari penelitian ini secara umum berupa 
tipologi atau pola-pola mengenai 
fenomena yang sedang 
dibahas.Penelitian ini diidentikkan 

dengan penelitian yang menggunakan 
pertanyaan “bagaimana” dalam 
mengembangkan informasi yang ada. 
Tujuan dari penelitian deskriptif adalah: 
a. Menggambarkan mekanisme 

sebuah proses. 
b. Menciptakan seperangkat kategori 

atau pola (Prasetyo dan Lina, 
2005:42). 

2. Sumber Data 
Sumber data adalah dari 

mana data diperoleh. Dalam 
penelitian ini diperoleh dari data 
primer dan data skunder. 

a. Data Primer 
Sumber data primer 

adalah data yang dikumpulkan 
langsung dari individu-individu 
yang diselidiki. (S. Margono, 
1996: 23).Informan adalah 
orang yang memberikan 
informasi guna dapat 
memecahkan masalah yang 
diajukan. Informan dalam 
penelitian ini adalah: 

1) Pimpinan Panti Asuhan 
2) Pengurus dan pengasuh 

Panti Asuhan 
b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu 
sumber data yang ada dalam 
pustaka-pustaka. Sumber data 
sekunder bisa didapat atau 
diperoleh dengan cara tidak 
langsung. Sumber data 
sekunder dapat diperoleh dari: 

1) Sumber tertulis 
Sumber tertulis yang 

dipakai dalam penelitian ini 
meliputi arsip, dokumen-
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dokumen, catatan dan 
laporan rutin Panti Asuhan. 

 

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 
Adapun pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 

a. Wawancara 
Wawancara adalah 

percakapan dengan maksud 
tertentu. Percakapan itu 
dilakukan oleh dua pihak yaitu 
pewawancara (interviewer) yang 
mengajukan pertanyaan dan 
terwawancara (interviewee) 
yang memberikan jawaban atas 
pertanyaan itu (Moleong, 2004: 
186). 

Wawancara digunakan 
untuk mengungkap data tentang 
pengelolaan dan pemanfaatan 
harta wakaf di Panti Asuhan 
Yatim Mardhatillah Kartasura, 
Sukoharjo. Dalam penelitian ini 
peneliti menggunakan alat 
pengumpulan data yang berupa: 

1) Pengembangan pedoman 
wawancara 

2) Pedoman wawancara, yang 
berbentuk pertanyaan-

pertanyaan yang ditujukan 
kepada pimpinan panti 
asuhan, pengurus atau 
pengasuh panti asuhan yang 
ada di Panti Asuhan Yatim 
Mardhatillah. 

b. Observasi 
Observasi atau 

pengamatan meliputi kegiatan 
pemusatan perhatian terhadap 
sesuatu obyek yang 
menggunakan alat indra 
(Arikunto,2002:133). Dalam 
penelitian ini, yang digunakan 
peneliti adalah observasi 
langsung dan tidak langsung. 

1) Observasi langsung, yaitu 
pengamatan dan pencatatan 
yang dilakukan terhadap 
objek ditempat terjadi atau 
berlangsungnya peristiwa, 
sehingga observasi berada 
bersama objek yang 
diselidiki. 

2) Observasi tidak langsung 
adalah pengamatan yang 
dilakukan tidak saat 
berlangsungnya suatu 
peristiwa yang akan 
diselidiki, misalnya 
peristiwa tersebut diamati 
melalui film, rangkaian 
slide, atau rangkaian foto. 

 
c. Dokumentasi  

Metode dokumentasi 
yaitu mencari data mengenai 
hal-hal atau variabel yang 
berupa catatan, transkip, buku, 
surat kabar, majalah, prasasti, 
notulen rapat, agenda dan 
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sebagainya (Arikunto, 2002: 
148). Dokumentasi diperlukan 
untuk memperkuat data-data 
yang diperoleh melalui sumber-
sumber data diatas. 

Dokumentasi didalam 
penelitian ini diperlukan untuk 
memperkuat data-data yang 
diperoleh dari lapangan yaitu 
dengan cara mengumpulkan 
data yang berupa dokumen 
resmi dari Panti Asuhan. 
Peneliti juga merekam hasil 
penelitian dalam bentuk foto-
foto mengenai kegiatan-
kegiatan dan kondisi Panti 
Asuhan Yatim Mardhatillah. 

d. Metode Analisis data 
Data-data yang telah 

penulis dapatkan akan dianalisis 
dengan metode deskriptif 
kualitatif. Dalam menganalisis 
data penulis menggunakan cara 
pertahapan secara berurutan dan 
interaksionis, terdiri dari tiga 
alur kegiatan yaitu: 
Pengumpulan data sekaligus 
reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan atau 
verifikasi. (Miles dan Haberman, 
1992:16).Pertama setelah data 
selesai, maka tahap selanjutnya 
adalah mereduksi data yang 
telah diperoleh yaitu dengan 
menggolongkan, mengarahkan, 
membuang yang tidak 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. 

HASIL PENELITIAN 
1. Efektifitas Nazhir dalam 

pengelolaan Harta Wakaf Panti 

Asuhan Mardhatillah. Mengenai 

efektifitas pengelolaan harta wakaf 

di Panti Asuhan Mardhatillah yang 

dikelola oleh Majelis Wakaf dan 

YPSDWAY, yang bertanggung 

jawab dalam pengelolaan dan 

pemanfaatan harta wakaf. Maka dari 

itu semua harta wakaf dikelola oleh 

Yayasan melalui Majelis Wakaf 

yang selanjutnya ditetapkan sebagai 

Nazhir organisasi untuk 

bertanggung jawab dalam 

pengelolaan dan pemanfaatan harta 

wakaf di Panti Asuhan Mardhatillah. 

Dalam  pasal 11 huruf a, b, c 

dan d selanjutnya dijelaskan 

mengenai tugas Nazhir, yakni : 

a. Melakukan 
pengadministrasian harta benda 
wakaf. 
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b. Mengelola dan 
mengembangkan harta benda 
wakaf  sesuai dengan tujuan, 
fungsi dan peruntukannya. 

c. Mengawasi dan melindungi 
benda wakaf. 

d. Melaporkan pelaksanaan 
tugas kepada badan wakaf 
Indonesia. 

Tugas Nazhir yang 
disebutkan pada pasal tersebut yakni 
Nazhir bertugas sebagai pengelola 
wakaf. Akan tetapi bukan berarti 
Nazhir berkuasa mutlak terhadap 
harta yang diamanatkan kepadanya. 
Umumnya ulama sepakat kekuasaan 
Nazhir hanya sebatas pengelolaan 
wakaf yang hasilnya harus 
dimanfaatkan sesuai tujuan wakaf. 
Dari beberapa syarat di atas, dalam 
pelaksanaannya supaya Nazhir dapat 
bekerja secara profesional dalam 
mengelola wakaf maka Nazhir juga 
harus memiliki berbagai 
kemampuan yang menunjang 
tugasnya sebagai Nazhir wakaf 
produksi berjalan lancar 
diantaranya: 
a. Memahami hukum wakaf dan 

perundang-undangan yang 
terkait masalah perwakafan 

b. Memahami pengetahuan 
mengenai ekonomi syariah dan 
instrumen keuangan syariah 

c. Memahami praktik perwakafan 
khususnya praktik wakaf uang di 
berbagai Negara 

d. Mengelola uang secara 
profesional dan sesuai dengan 
prinsip-prinsip syariah seperti 
investasi dana wakaf 

e. Melakukan distribusi hasil 
investasi dana wakaf. 

Secara umum penulis 
berpendapat bahwa 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  karena 
sudah sesuai dengan tujuan wakaf 
itu sendiri serta telah memenuhi 
tugasnya dalam menjalankan amanat 
yang diberikan wakif kepada 
Yayasan selaku pengelola yaitu 
untuk melengkapi, meluaskan, dan 
menyempurnakan program 
pendidikan, kesehatan dan sosial 
guna meningkatkan ketaqwaan 
kepada Allah SWT, kecerdasan dan 
ketrampilan, mempertinggi budi 
pekerti, memperkuat kepribadian 
dan mempertebal semangat 
kebangsaan dan cinta tanah air dan 
turut bertanggung jawab dalam 
proses pembangunan bangsa. 

2. Efektifitas Nazhir dalam 
pemanfaatan Harta Wakaf Panti 
Asuhan Mardhatillah. 

Hasil wawancara dengan Qri 
Ishana Mukti Dewa sebagai Nazhir 
bahwasannya harta wakaf yang ada 
selama ini Yayasan masih terfokus 
kepada tujuan wakif ketika 
mewakafkan hartanya, diantaranya 
yakni membangun sarana ibadah, 
pendidikan yang bersifat formal. 
Adapun secara terperinci 
pemanfaatan yang sudah 
dilaksanakan oleh Majelis Wakaf 
dan Yayasan dalam memanfaatkan 
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tanah wakaf antara lain sebagai 
berikut. 

1. Asrama Panti Asuhan 
Mardhatillah 

2. Masjid Mardhatillah 
3. Usaha Kesehatah Panti (UKP) 
4. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) 
5. Pembudiyaan tanaman  

Dr. Idris Khalifah, ketua 
Forum Ilmiah di Tethwan Maghrib 
dalam hasil penelitiannya yang 
berjudul Istismar Mawarid al-
Awqaf memberikan 9 (sembilan) 
tugas Nazhir sebagai berikut : 

1. Memelihara harta wakaf. 
2. Mengembangkan wakaf, dan 

tidak membiarkan terlantar 
sehingga tidak mendatangkan 
manfaat. 

3. Melaksanakan syarat dari wakaf 
yang tidak menyalai hukum 
syara’. 

4. Membagi hasilnya kepada 
pihak-pihak yang berhak 
menerimanya tepat waktu. 

5. Membayarkan kewajiban yang 
timbul dari pengelolahan wakaf 
dari hasil wakaf itu sendiri. 

6. Memperbaiki asset wakaf yang 
rusak sehingga kembali 
bermanfaat. 

7. mempersewakan harta-harta 
wakaf tidak bergerak, seperti 
bangunan dan tanah, dengan 
sewa pasaran. 

8. Menginvestasikan harta wakaf 
untuk tambahan penghasilan. 

9. Nazhir bertanggung jawab atas 
kerusakan harta wakaf yang 
disebabkan kelalaiannya, dan 

dengan itu ia boleh 
diberhentikan jabatan itu 
(Depatemen Agama RI, 2005: 7-
8). 

Dalam pemberian manfaat 
kepada si penerima wakaf Majelis 
Wakaf dan Yayasan, sering kali 
hanya berifat konsumtif dan belum 
sampai kepada pemberian yang 
bersifat produktif dan bersifat 
mandiri. Adapun dalam manajemen 
dan tatanan organisasi di Majelis 
Wakaf dan YPSDWAY belum 
terorganisir secara sistematis dan 
dari masing-masing personel 
berjalan sendiri-sendiri sehingga 
tanpa koordinasi secara jelas mereka 
memberikan kebijakan dengan 
mengatasnamakan Majelis Wakaf 
dan Yayasan. Walau di satu sisi 
pengelolaan harta wakaf yang 
bersifat produktif masih belum 
optimal dikarenakan kurangnya 
sumber daya manusia (SDM) yang 
ahli dalam menangani hal tersebut. 

Meninjau dari teori di atas, 
penulis berpendapat jika kita kaitkan 
dengan pembahasan yang penulis kaji 
yakni mengenai “Efektifitas Nazhir 
dalam pengelolaan dan pemanfaatan 
harta wakaf” (Studi kasus di Panti 
Asuhan Mardhatillah) bahwasanya 
dalam pemanfaatan tanah 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, ini bisa dilihat 
dari semakin berkembangnya sarana dan 
prasarana pendidikan dan amal usaha 
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lain yang ada di Komplek Panti Asuhan 
Mardhatillah. 

Adapun yang menjadi ukuran 
efektifitas dalam pemanfaatan harta 
wakaf di Panti Asuhan Mardhatillah 
selain keenam syarat diatas terpenuhi 
yakni adanya manajemen yang baik 
yang merupakan alat untuk mengatur 
proses pemanfaatan sumber daya 
manusia dan sumber daya lainnya untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan, 
perencanaan pembinaan sumber daya 
manusia  dalam hal ini adalah kader dan 
warga sekitar serta umat islam pada 
umumnya dengan tujuan yang jelas 
sebagaiman tujuan awal didirikannya 
Yayasan yakni Menegakkan dan 
Menjunjung Tinggi Agama Islam 
sehingga Terwujud Masyarakat utama 
yang Adil dan Makmur yang Diridhai 
Allah Subhanahu Wata’ala. 

Sedangkan pemanfaatannya pun 
menurut penulis juga efektif, terbukti 
dengan semakin berkembangnya 
Sumber Daya Manusia dalam 
mengembangkan dan mengelola harta 
wakaf serta terciptanya kader yang 
memiliki wawasan yang luas dan 
berakhlaq mulia. Dan juga semakin 
berkembangnya pembangunan fisik 
dalam amal usaha Yayasan di bidang 
pendidikan, kesehatan dan sosial 
kemasyarakatan yang merupakan tujuan 
didirikannya Yayasan Pengembangan 
Sumber Daya dan Anak Yatim 
(YPSDWAY). Inilah sedikit gambaran 
mengenai pengelolaan dan pemanfaatan 
harta wakaf yang ada di Panti Asuhan 
Mardhatillah  yang dilakukan oleh 
Majelis Wakaf dan Yayasan 
Pengembangan Sumber Daya dan Anak 
Yatim (YPSDWAY). 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Berdasarkan data yang terkumpul 
dan analisis yang dikemukakan pada 
Bab-bab sebelumnya dapat diambil 
beberapa kesimpulan bahwa secara 
umum efektifitas Nazhir dalam 
pengelolaan dan pemanfaatan harta 
wakaf Panti Asuhan Mardhatillah 
Kartasura telah dilakukan secara 
optimal karena sudah sesuai dengan 
tujuan wakaf itu sendiri serta telah 
memenuhi tugasnya dalam menjalankan 
amanat yang diberikan wakif kepada 
Yayasan selaku pengelola yaitu untuk 
melengkapi, meluaskan, dan 
menyempurnakan program pendidikan, 
kesehatan dan sosial guna meningkatkan 
ketaqwaan kepada Allah Swt, 
kecerdasan dan ketrampilan, 
mempertinggi budi pekerti, memperkuat 
kepribadian dan mempertebal semangat 
kebangsaan dan cinta tanah air dan turut 
bertanggung jawab dalam proses 
pembangunan bangsa. 
Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, 
maka penulis memberikan saran-saran 
berikut: 
1. Bagi pihak Nazhir Panti Asuhan 

Mardhatillah Kartasura untuk 
senantiasa mengelola tanah wakaf 
dengan baik dan untuk lebih 
mefungsikan lahan tanah wakaf 
yang belum terpakai untuk 
kemajuan panti secara khusus dan 
bagi ummat Islam secara umum. 

2. Bagi penghuni Panti Asuhan 
Mardhatillah Kartasura 
a. Pengasuh Panti Asuhan 

Mardhatillah Kartasura untuk 
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selalu menjaga dan 
meningkatkan pendampingan 
serta asuhan para santri panti. 
Mengingat para anak tersebut 
adalah penerus perjuangan 
agama dan Negara. 

b. Para santri Panti Asuhan 
Mardhatillah Kartasura untuk 
selalu tekun dalam belajar dan 
peraturan yang ada di Panti 
Asuhan Mardhatillah Kartasura. 
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