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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Salah satu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan oleh 

seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepadanya 

adalah wakaf. Ada tiga sumber pengetahuan yang harus dikaji untuk memahami 

lembaga itu, yaitu (1) ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadits 

serta ijtihad para mujahid, (2) peraturan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan 

pemerintah belanda dahulu maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, dan 

(3) wakaf yang tumbuh dari masyarakat.  

Wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam dimanapun juga. Di 

Indonesia, lembaga ini telah menjadi penunjang utama perkembangan masyarakat. 

Hampir semua rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan 

Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf. 

Kendati di dalam Al-Qur’an tidak disebutkan soal wakaf seperti halnya dengan 

zakat, tetapi dari beberapa ayat Al-Qur’an, seperti yang akan disebutkan nanti, para 

ahli menyimpulkan bahwa Allah menghendaki adanya lembaga wakaf. Sunnah Nabi 

Muhammad yang terdapat dalam al-Kutub as sittah yaitu enam hadits yang disusun 

oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, at-Tirmizi dan an-Nasa’i, juga tidak 
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menyebut perkataan wakaf. Perinciannya dijelaskan oleh para mujtahid dalam kitab-

kitab hukum (Fiqh) berbagai mazhab.1  

 Hal ini sebagaimana yang di firmankan Allah SWT dalam surat Ali Imron ayat 92 : 

برهر َعلريم   وا مرْن َشْيٍء فَإرنَّ اّللََّ تُ ْنفرقُ  َلْن تَ َناُلوا اْلِبرَّ َحَّتَّ تُ ْنفرُقوا ِمرَّا ُتُربُّوَن َوَما                      

Artinya ; “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”. (Q.S. Al-Imron Ayat 

92).2 

Ayat Al-Qur'an di atas sering digunakan oleh para ahli hukum sebagai dalil rujukan 

wakaf. Selain ayat Al-Qur'an tersebut, juga ada hadits Nabi SAW yang menjadi dasar 

wakaf yaitu:   

بَ رَ  أَْرضر  مرنْ  أَْرًضا َأَصابَ  رَ ُعمَ  َأنَّ : }  ُعَمرَ  اْبنر  َوَعنْ   اّللَّر  َرُسولَ  يَ :  فَ َقالَ  ، َخي ْ

بَ رَ  أَْرًضا َأَصْبتُ  َي ْ ْنهُ  عرْندري أَنْ َفسَ  َقطُّ  َماًل  ُأصربْ  لَْ  ِبر  َصلَّى فَ َقالَ  ؟ ََتُْمُرنر  َفَما ، مر

ْئتَ  إنْ :  َوَسلَّمَ  َعَلْيهر  اّللَُّ  َا َوَتَصدَّْقت َأْصَلَها َحَبْست شر َا فَ َتَصدَّقَ .  ِبر  َعَلى ، ُعَمرُ  ِبر

 َواْبنر  َوالضَّْيفر  َوالر رقَابر  اْلُقْرَب  َوَذوري اْلُفَقَراءر  فر  ، ُتوَرثَ  َوَل  تُوَهبَ  َوَل  تُ َباعَ  َل  َأنْ 

َها ََيُْكلَ  َأنْ  َولريَ َها َمنْ  َعَلى ُجَناحَ  َل  ، السَّبريلر  ن ْ ْلَمْعُروفر  مر .  ُمَتَمو رلٍ  ي ْرَ غَ  َوُيْطعرمَ  ، ِبر

  اْْلََماَعةُ  َرَواهُ . {  َماًل  ُمَتأَث رلٍ  َغي ْرَ :  َلْفظٍ  َوفر 

                                                 
1 Mohammad Daud Ali, Sistem ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf, cetakan 1, hal 77. 
2Q.S, Al-Imron: 92. 
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Artinya: “Dari Ibnu 'Umar, bahwa 'Umar mempunyai sebidang tanah di Khaibar. 

Lalu dia berkata (kepada Rasulullah Saw.), "Wahai Rasulullah, aku mempunyai 

sebidang tanah di Khaibar yang sepanjang hidup aku tidak pernah memperoleh 

harta yang lebih berharga darinya. Apa saran Anda? "Beliau Saw. bersabda, "Bila 

engkau mau, maka engkau bias menahan tanah itu (untuk tetap menjadi milikmu), 

lalu engkau bersedekah dengan hasilnya." Kemudian 'Umar bersedekah dengan hasil 

tanah itu, sementara tanah itu tidak dijual, dihadiahkan, atau pun diwariskan, 

(Sedekah itu) diberikan kepada orang-orang miskin, kerabat, hambasahaya, tamu, 

dan ibnu sabîl. Dan bagi orang yang mengurusi tanah itu diperbolehkan untuk 

mengambil sebagian dari hasil tanah itu secara wajar, tanpa menjadikannya sebagai 

hak milik. (HR. Jama'ah.).3 

  

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi: 

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan 

sebagian harta bendamiliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka 

waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau 

kesejahteraan umum menurut syariah”. (Ketentuan Umum pasal 1 ayat 1 PP.No. 

42/2006) tersebut, memberikan setitik harapan bagi perkembangan dinamis wakaf di 

Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut mengamanatkan 

pemerintah untuk memberikan pembinaan terhadap lembaga wakaf di Indonesia agar 

dapat berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Dalam Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut fungsi pembinaan ini tidak dijalankan sendiri 

oleh pemerintah, melainkan melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat melalui Badan 

Wakaf Indonesia (BWI). Negara Indonesia memiliki masyarakat yang mayoritas 

beragama Islam. Kondisi yang demikian ini tentunya menjadikan masalah 

pengelolaan wakaf, menjadi suatu masalah yang sangat urgen dan sangat rentan. 

                                                 
3
Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, Al Jami’u As Shahih, Kairo : Al Mathba’ah As 

Salafiyah. 1403. Vol. ii hal. 285, hadits no. 2737 
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Munculnya penyimpangan pada pengelolaan wakaf akan menjadikan suatu masalah 

serius dalam dinamika kehidupan beragama di negara Indonesia apabila penyelesaian 

atas masalah tersebut tidak dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Bertitik tolak dari uraian latar belakang 

sebagaimana tersebut di atas, penulis berminat untuk melakukan penelitian secara 

lebih dalam mengenai penyelesaian masalah yang timbul dalam pengelolaan wakaf 

ke dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN Nomor 

:3407/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg. TENTANG SENGKETA WAKAF DI 

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan 

dibahas adalah: 

1. Bagaimana analisa terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 

3407/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg. tentang sengketa wakaf? 

2. Bagaimana analisa amar putusan hakim Nomor : 3407/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg. 

tentang sengketa wakaf? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara 

Nomor : 3407/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg. Tentang sengketa wakaf. 

2. Untuk mengetahui apakah amar putusan hakim Nomor : 

3407/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg Tentang sengketa wakaf tersebut sudah sesuai dengan 

undang – undang yang ada. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademik maupun praktis 

sebagai berikut: 

a. Manfaat akademis : 

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada jenjang strata 1 

pada Jurusan Syari’ah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. 

Sebagai referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang kajian yang sama.  

b. Manfaat praktis: 

1.Dapat mempertajam analisis dan wawasan terutama bagi penelitian terkait dengan 

faktor yang menyebabkan adanya persengketaan atas tanah wakaf. 

2.Dapat memberikan informasi terhadap masyarakat luas khususnya kepada para 

pejabat yang mengurusi seputar perwakafan. 

E. METODE PENELITIAN 

1. Jenis pendekatan 

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Yaitu 

penelitian  yang mengacu pada norma-norma hukum  yang  terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan.4 Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, 

kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta 

sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang 

dikenal hanya bahan hukum. Jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari 

                                                 
4Soerjono Soekamto,  Penelitian Hukum Normatif,  Penerbit Bayumedia,  Surabaya,  2006, hal.   
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makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan 

langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif. 

2. Bahan hukum 

Penelitian ilmu hukum normatif, sumber utamanya adalah bahan hukum bukan 

data atau fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji 

adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Bahan-bahan 

hukum tersebut terdiri dari: 

a. Data premier 

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan 

merupakan norma-norma dasar utama dalam setiap pembahasan masalah, yaitu: Al-

Qur’an, Hadist Rasulullah SAW, pendapat para Imam Mazhab yang membahas 

tentang sengketa wakaf. 

b. Data sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan  

terhadap bahan  hukum  primer  yaitu  buku    ilmu  hukum, tesis, disertasi, jurnal  

hukum, laporan  hukum,  makalah,  dan  media  cetak  atau  elektronik.  Bahan 

hukum sekunder yang digunakan adalah yang merupakan publikasi  tentang hukum 

yang bukan dokumen resmi, seperti hasil seminar atau pertemuan  ilmiah yang 

relevan dengan penelitian ini. 

c. Data tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan 

penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  yang  



 

 

7 

 

relevan  untuk  melengkapi data dalam penelitian  ini, yaitu seperti kamus umum, 

kamus hukum, majalah-majalah,  dan  internet serta  bahan-bahan  di  luar  bidang  

hukum  yang berkaitan guna melengkapi data.5 

3. Teknik pengumpulan data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum pada jenis penulisan 

yang bersifat normatif menurut Surjono Sukanto dapat digolongkan sebagai bahan 

hukum sekunder, artinya data-data dapat diperoleh dari bahan-bahan pustaka dengan 

menelusuri buku-buku dan tulisan-tulisan yang terkait dengan permasalahan sebagai 

objek analisis untuk dapat diinfentarisir. Penelitian normatif ini mengutamakan 

penelitian kepustakaan (library research).6 

4. Metode analisa data 

Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan 

teknik content analysis yaitu dengan cara mencari gambaran secara rinci dan 

menyeluruh mengenai objek masalah yang diteliti kemudian dianalisa. Metode ini 

merupakan teknik untuk membuat kesimpulan dengan mengidentifikasi secara detail 

karakteristik materi yang mengikat secara obyektif dan sistematik.7 Dalam hal ini 

peneliti akan mengambarkan tentang pnyelesaian sengketa wakaf yang tertera pada 

perkara No. 3407/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg dan kemudian akan peneliti analisis 

dengan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang ada. 

                                                 
5Jhonny  Ibrahim,  Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Penerbit Bayumedia, Jakarta, 

2005, hal. 340. 
6 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2004, hal. 82. 
7Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke 3 (jakarta; Rajawali Press, 2001), hal: 

21 
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Adapun pengolahan bahan hukum merupakan suatu proses atau langkah-

langkah dalam pengorganisasian dan mengurutkan bahan hukum yang  dikumpulkan 

pada suatu pola kategori dan satuan untuk  menjawab  permasalahan  yang telah 

dirumuskan diatas. Jadi, bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan, bahan 

hukum primer  seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti 

buku-buku teks, literatur, karya tulis ilmiah dan bahan  hukum tersier seperti kamus, 

tulisan, dan lain-lain diuraikan dan dihubungkan  begitu  rupa  sehingga  disajikan  

dalam  penulisan  yang  lebih  sistematis guna membahas  dan menjawab  

permasalahan  yang  telah  dirumuskan. 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk mempermudah dalam penulisan penelitian ini, perlu adanya sistematika 

penulisan yang tebagi menjadi empat bab yang terdiri dari : 

     BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, metode penelitian serta diakhiri dengans istematika penulisan. 

 

     BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diulas tentang bebapa pengertian mengenai masalah wakaf. 

Juga termasuk sebab terjadinya sengketa wakaf. 

 

 

 



 

 

9 

 

     BAB III PENELITIAN DAN ANALISIS 

Dalam bab ini penulis akan membahas / menganalisa tentang cara penyelesaian 

sengketa wakaf dalam putusan No. 3407/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg. Dan analisa 

putusan hakim mengenai sengketa wakaf tersebut. 

     BAB IV PENUTUP 

Sebagai bab terakhir, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran-saran dari 

keseluruhan penulisan skripsi. 

 

 

 


