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Keberadan Nadzīr wakaf di desa Troso sejauh ini hanya bertugas sebagai Nadzīr
penerima wakaf secara administratif saja. Adapun pelaksanakan pengelolaan
wakaf tidak menjadi tanggungjawabnya sebagai Nadzīr melainkan dilakukan oleh
warga setempat maupun lembaga yang berdekatan dengan lokasi wakaf.
Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang
eksistensi dan tugas serta fungsi Nadzīr desa di Desa Troso Kecamatan Pecangaan
Kabupaten Jepara. Adapun rumusan masalahnya adalah: (1) Bagaimana peran
Nadzīr wakaf Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dalam
pelaksanaan wakaf tanah? (2) Bagaimana tinjauan Yuridis terhadap status Nadzīr
desa dalam pelaksanaan wakaf tanah? Menurut jenisnya penelitian ini termasuk
penelitian lapangan artinya mencari data lapangan secara langsung dengan
pendekatan kualitatif. Sedangkan teknis menggali data menggunakan
dokumentasi, wawancara, dan observasi. Adapun teknis pengolahan data adalah
editing, organizing, dan penemuan hasil serta metode analisa yang peneliti
gunakan adalah deskriptif-analisis.
Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Nadzīr wakaf di Desa
Troso sebenarnya terbentuk sejak tahun 2015 namun terdaftar secara resmi di
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pecangaan tahun 2016 sejauh ini hanya
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melaksanakan pengadministrasian, pengawasan dan perlindungan harta benda
wakaf dan melakukan pelaporan ke BWI melalui KUA Kecamatan Pecangaan.
Sebagai pelaksana dan pengelola wakaf sepenuhnya diserahkan kepada
masyarakat sekitar dengan pengawasan dari Nadzīr desa. (2) Syarat Nadzīr
perseorangan di Desa Troso sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 Tentang Wakaf, yakni: Warga Negara Indonesia, Islam, dewasa,
amanah, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, serta mampu secara
jasmani dan rohani.
Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Nadzīr
Desa

ABSTRACT

So far, Nadzīr waqf has only been assigned to receive waqf in the village of
Troso. As for the management of waqf, it is not his responsibility as Nadzīr but is
carried out by local residents and institutions that are close to the location of the
waqf. Based on this description, the authors are interested in conducting research
on the existence and duties and functions of Nadzīr villages in Troso Village,
Pecangaan District, Jepara Regency. The formulations of the problem are: (1)
What is the role of Nadzīr waqf in Troso Village, Pecangaan District, Jepara
Regency in implementing land waqf? (2) What is the juridical review of the status
of village Nadzīr in implementing land waqf? According to the type, this research
includes field research which means looking for field data directly with a
qualitative approach. Meanwhile, technically collecting data uses documentation,
interviews, and observations. The data processing techniques are editing,
organizing, and finding the results and the analysis method that the researcher
uses is descriptive-analysis.
The results of the conclusions of this study are: (1) Nadzīr waqf in Troso Village
was actually formed since 2015 but has been officially registered at the Office of
Religious Affairs (KUA) in Pecangaan District in 2016 so far it only carries out
administration, supervision and protection of waqf property and performs
reporting to BWI through KUA Pecangaan District. As the executor and manager
of the waqf it is entirely up to the surrounding community with the supervision of
the village Nadzīr. (2) The requirements for individual Nadzīr in Troso Village are
in accordance with Article 10 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf,
namely: Indonesian citizens, Muslims, adults, trustworthy, not obstructed from
taking legal actions, and physically and spiritually capable.
Keywords: Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, Nadzīr Desa
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
Sistem Transliterasi Arab – Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
158/1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988 (Pedoman
Penulisan dan Ujian Skripsi, t.th:67).
A. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lain lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.
Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf
lain.
Huruf Arab Nama
Huruf Latin
Keterangan

ا

alif

tidak dilambangkan

tidak dilambangkan

ب

bā`

B

Be

ت

tā`

T

te

ث

śā

Ś

es (dengan titik diatasnya)

ج

jīm

J

je

ح

hā`

H

ha(dengan titik di
bawahnya)

خ

khā`

Kh

ka dan kha

د

dal

D

de

ذ

żal

Ż

zet (dengan titik di
atasnya)

ر

rā`

R

er

ز

zai

Z

zet

س

sīn

S

es

ش

syīn

Sy

es dan ye

ص

şād

Ş

es (dengan titik di
bawahnya)

xiii

ض

dād

D

de (dengan titik di bawahnya)

ط

ŝā`

Ŝ

te (dengan titik di bawahnya)

ظ

zā`

z

zet (dengan titik di bawahnya)

ع

‘ain

…‘…

koma terbalik (di atas)

غ

gain

g

ge

ؼ

fā`

f

ef

ؽ

qāf

q

qi

ؾ

kāf

k

ka

ؿ

lām

l

el

ـ

mīm

m

em

ف

nūn

n

en

و

wāwu

w

we

ىػ

hā`

h

ha

ء

hamzah

′

apostrof, tetapi lambang ini
tidak dipergunakan untuk
hamzah di awal kata

ي

yā`

y

ye

B. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau
harakat, transliterasinya sebagai berikut:
Tanda

Nama

Huruf Latin

Nama

َ

Fathah

a

a

َ

Kasrah

i

i

xiv

َ

Dammah

u

u

Contoh :

ب
َ ََكت
فَػ َع َل
ذُكَِر

ب
ُ يَ ْذ َى
ُسئِ َل

– kataba
– fa’ala
– żukira

– yażhabu
– su’ila

2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:
Tanda dan Huruf

ََي
ََو

Nama

Huruf Latin

Nama

Fathah dan Ya

ai

a dan i

Fathah dan wau

au

a dan u

Contoh:

ف
َ َكْي

– kaifa

َى ْوَؿ

– haula

C. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Harkat dan
Huruf

ََا
َِي
َُو
Contoh:

قَ َاؿ
َرَمى

– qāla
– ramā

Nama

Huruf dan
Tanda

Nama

Fathah dan alif atau ya

ā

a dan garis di atas

Kasrah dan ya

ī

i dan garis di atas

Dammah dan Wau

ū

u dan garsi di atas

قِْي َل
يَػ ُق ْو ُؿ
xv

– qīla
– yaqūlu

D. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:
1. Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta’ marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah /h/.
3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta’ marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah
maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh :
- raudah al-aţfāl
ضةُ اْألطْ َف ْاؿ
َ  َرْو- raudatul aţfāl
 اَلْ َم ِديْػنَةُ الْ ُمنَػ َّوَرْة- al-Madīnah al-Munawwarah
- al-Madīnatul-Munawwarah

طَْل َح ْة

- talhah

E. Syaddah
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi
ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama
dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.
Contoh:

َربػَّنَا
اَلِْ ّب
نػُ ِّع َم

نَػَّزَؿ
اَ ْْلَج

– rabbanā
– al-birr

– nazzala
– al-hajju

– nu’’ima

F. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu:

اؿ

. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara

kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang
diikuti oleh huruf qamariah.
1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

xvi

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan
bunyinya.
Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda
sambung/hubung.
Contoh:

اَ َّلر ُج ُل
س
ْ الش
ُ َّم
اَلْبَ ِديْ ُع

– ar-rajulu
– asy-syamsu
– al-badī’u

ُالسػيِّ َدة
َّ
اَلْ َقلَ ُم
اَ ْْلَالَ ُؿ

– as-sayyidatu
– al-qalamu
– al-jalālu

G. Hamzah
Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab Latin bahwa hamzah
ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan
akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan,
karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh :
1. Hamzah di awal:

ِ
ت
ُ أُم ْر

– umirtu

تَأْ ُخ ُذ ْو َف

– ta’khużūna

َشْيئ

– syai’un

أَ َك َل

2. Hamzah di tengah:

– akala

 – تَأْ ُكلُ ْو َفta’kulūna

3. Hamzah di akhir:

ُالنػ َّْوء

– an-nau’u

H. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah
lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang
dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa
dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.
Contoh :
- a innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
الرا ِزقِ ْي
َّ  َوإِ َّف اهللَ ََلَُو َخْيػ ُر- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
 فَأ َْوفُػ ْواالْ َكْي َل َوالْ ِمْيػَزا َف- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna
- Fa aufū-lkaila wa-lmīzāna

ِ
سها
َ بِ ْس ِم اهلل ََْم َرىا َوُم ْر

- Bismillāhi majrêhā wa mursāhā
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ِ َّاس ِحج الْبػي
ِ َولِلَّ ِو َعلَى الن
ت
َْ
اع إِلَْي ِو َسبِْيالا
َ َاستَط
ْ َم ِن
I.

- Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-baiti
manistatā’a ilaihi sabilā
- Wa lillāhi alan-nāsi hijjul-baiti manistatā’a
ilaihi sabilā

Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan
untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama
diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital
tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

َوَما ُُمَ َّمد إِالَّ َر ُس ْوؿ
ٍ إِ َّف أ ََّوَؿ بػي
ِ ت ُو ِض َع لِلن
َّاس لَلَّ ِذ ْي
َْ
بِبَ َّكةَ ُمبَ َاراكا
ضا َف الَّ ِذ ْي إُنْ ِزَؿ فِْي ِو الْ ُق ْرأ ُف
َ َش ْه ُر َرَم
ِ ْ ِولََق ْد رأهُ بِاْالُفُػ ْو ِؽ الْمب
ي
ُ
َ َ
ِ ِّ اَ ْْلم ُدلِلَّ ِو ر
ي
َ ْ ب الْ َعلَم
َ َْ

- Wa mā Muhammadun illā rasūl.
- Inna awwala baitin wudi’a lin-nāsi
lallażī bi Bakkata mubārakan
- Syahru Ramadāna al-lażī unzila fīhi
al-Qur’ānu.
- Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubin
- Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf
kapital tidak dipergunakan.
Contoh:

ِ نَصر ِمن
اهلل َوفَػْتح قَ ِريْب
َ ْ
َِ لِلّ ِو اْالَمر
َجْيػ اعا
ُْ
َواهللُ بِ ُك ِّل َشْي ٍئ َعلِْيم

- Nasrum minallāhi wa fathun qarib.
- Lillāhi al-amru jamī’an
- Lillāhilamru jamī’an
- Wallāhu bikulli syai’in ‘alīmun.
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