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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Tanah Wakaf Masjid Al – Ikhsan Kelurahan Gadang Kecamatan 

Sukun Kota Malang 

1. Obyek sengketa 

Sebidang tanah wakaf dari Mbah Segari Sirah secara lisan pada tahun 

1943 kepada Mini, Djuwari, Djuwariyah, Djami’un, Abdul Razaq, 

Mardijah, Aluwi sebagai Nadzir, dengan luas 1364M2 yang terletak di 

Jalan kolonel Sugiono Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang. 

Kemudian pada tahun 1994 dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh 

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Nomor D.I.301 

No.6818/1994/Petok D.2744/46/s.III pada tanggal 23-5-1992 kemudian 

diperbaharui Dengan Nomor D.I. 301 No.1143 “wakaf” karena hilang. 

dari ahli waris (Alm.) Abdul Rozaq alias Marlan. Kemudian ada 

pergantian nadzir dengan diterbitkannya sertifikat tanah nomor 007 

dengan nadzir moch. Sulton 

Dilakukan renovasi beberapa kali pada tahun 1969 ada perluasan, 

kemudian pada tahun 1974 diresmikan pembangunan masjid bermotif 

joglo, kemudian pada tahun 1990-1993 penambahan joglo kembar, 

kemudian pada tahun 1997 Masjid dipugar kembali menjadi masjid al 

ikhsan joglo kembar menjadi berkubah kembar , pada awal berdiri 

diwakafkan dengan atas nama H.Ikhsan (ayah kandung dari Mbah Segari 
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Sirah) diatas tanah tersebut berdiri sebuah Masjid Al Ikhsan dengan 

bentuk bukti kepemilikan Letter C,  

Tanah wakaf tersebut berasal dari Petok D, yang berdasarkan akta 

ikrar wakaf yang telah dibuat oleh PPAIW tanah wakaf nomor 

2006/1995.1631/1995 luas 1364M2 dikuatkan camat kedungkandang 

diwakafkan telah disertifikatkan atas nama Mbah Segari Sirah1 

2. Kronologis Pengelolaan Obyek Sengketa 

Kronologi pengelolaan obyek sengketa wakaf yaitu Masjid Al – Ikhsan  

mengalami perubahan sebanyak 5 kali penggantian nadzir dan 6 kali 

penggantian ta’mir masjid al ikhsan  

a. Pengelolaan Obyek Wakaf pada Tahun 1943 - 1969 

Tepatnya dibangun sebelum Indonesia merdeka yaitu pada tahun 1943, 

berdiri Musollah dengan ukuran 6X6M=36M2 ,  yang berdiri di atas tanah 

sebelah timurnya kandang babi, menghadap ke jalan raya gadang, tepatnya 

di muka gang 21B. Musollah Tersebut diberi nama mushalla Al – Ikhsan. 

Berdasarkan berita sebelumnya pada waktu penjajahan jepang, mushalla 

tersebut dipakai sebagai tempat persembunyian para gerilyawan PETA 

melawan penjajahan tentara jepang. 

Kala itu pembangunan dilaksanakan oleh ambah segari sirah dan 

keluarga sendiri maka dengan itu sebagai Ta’mir, Nadzir, dan Ketua 

Pembangunan adalah pihak keluarga sendiri diantaranya Bu Mini, Pak 

                                                            
1 Wawancara Bapak Rachman Saleh, Nadzir dan takmir Masjid Al Ikhsan Kelurahan 

Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang, 20 april 2017 
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Djuwari, Bu Djuwariyah, Pak Djami’un, Pak Abdul Razaq, Bu Mardijah, 

Pak Aluwi  

b. Pengelola Obyek Wakaf pada Tahun 1969 - 1974 

Seiring dengan perkembangan jaman, dan kepadatan penduduk 

serta umat islam jumlahnya terus bertambah, dan dengan itu masyarakat 

berbondong – bondong berkunjung untuk melakukan kegiatan peribadatan  

ke Musollah sehingga jamaah berjubel penuh sesak, maka para tokoh 

masyarakat, seperti Bapak Djumal, Bapak Hasan, beliau – beliau ini 

memiliki rencana untuk memperluas musollah tersebut, agar dapat 

menampung jama’ah yang lebih banyak.  

 Tepatnya pada tahun 1969 Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat 

mengunjungi ke rumah Mbah Segari Sirah, Meminta ijin membongkar 

Musollah dan sekalian tanah wakafnya diperluas, rencananya akan dibuat 

bangunan Masjid yang lebih besar lagi. 

Pada waktu itu Mbah Segari Sirah segera meng-iyakan dan menyetujui 

permintaan mereka, tanah yang diwakafkan pada saat itu panjangnya 

adalah 45MX20M=900M2 

Kemudian rencana untuk membangun, dilaksanakan dengan biaya dari 

para tokoh – tokoh tersebut dan dibantu dari subsidi desa, yang pada saat 

itu sebagai Ta’mir Masjid adalah Bapak Djumal dan Ketua 

Pembangunannya adalah Bapak Abdul Khadir, beliau adalah Tokoh 

Muhammadiyah di Desa Gadang, sedangkan untuk menentukan arah 

kiblat pada saat itu mendatangkan Kiai Mu’alfan. 



61 
 

Setelah disepakati bersama, mulailah penggalian untuk pondasi 

pembangunan, untuk selanjutnya dana pembangunan diperoleh dari 

Pengurus dan Jama’ah Masjid. 

Seiring dengan bertambahnya usia wakif, beliau merasa sudah tua dan 

suaminya sudah almarhum, beliau merasa punya kewajiban untuk 

mewariskan harta kepada anak – anaknya, namun terlebih dahulu diambil 

sebagian untuk kepentingan wakaf membangun masjid, pada saat itu yang 

hadir menyaksikan antara lain :  

 Ambah Segari sirah 

 Pak de Juwari dan anak – anaknya  

 Bu Djuwariyah dan Bapak Djumal sebagai Ta’mir Masjid dan 

anak-anaknya 

 Bapak Djami’un dan anak-anaknya  

 Bapak Abd. Razaq dan anak – anaknya 

 Ibu Mardiyah + Bapak Soeyono dan anak-anaknya 

 Bapak Aluwi dan isterinya 

Pada waktu itu juga disaksikan Bapak Kepala Desa, Johan Peribadi 

dan Bapak Matsa’i selaku ketua RT 13 Desa Gadang gang 21 C, beberapa 

jamaah masjid diantaranya : 

 Bapak Hasan 

 Bapak Mahmud  

 Bapak Pi’I 

 Bapak Djupri  
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 Bapak Samsi 

 Bapak Ngadi. 

Saat itu pengukuran dimulai dari arah timur memanjang kearah barat, 

mentok sampai ke batas pagar tembok pembatas kandang babi, kemudian 

hasil pengukuran dicatat oleh Bapak Matsai panjangnya 55M, kemudian 

dari arah selatan kearah utara, melebar 20 M, jadi luasnya ; 

55MX20M=1100M2, dan berkasnya disimpan oleh Bapak Matsa’I selaku 

ketua RT. 13, Untuk diumumkan bersamaan bersamaan dengan acara 

peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. 

Setelah selesai pengukuran, mbah segari sirah berwasiat kepada anak – 

anaknya dan disaksikan cucu – cucunya, juga disaksikan Oleh Bapak 

Kepala Desa dan Jama’ah Masjid, Kalimat wasiatnya adalah sebagai 

berikut: 

“anakku lan putuku kabeh, saksenono mbahmu iki yen makapno 

sawah sing wis diukur iki kangge kepentingane masjid, kanggo 

ibadah dating kenjeng gusti Allah, lan maneh anak – anakku lan 

putuku kabeh podo nyeksekno, yen sak suwene sawah iki durung 

dibangun kanggo kepentingane masjid, yuk mu, mini sing ono 

Banjarmasin kate muleh nang malang, la sawah sing ono nang 

burine masjid iki, aku tak ngongkon poernomo cekne ditanduri 

kangkung, lek mini wes mulih nang malang,kangkunge cek keno 

didol nyang pasar, lha mene – mene nek dibangun kangge masjid 

yo balekno nyang masjid. Wong mini bagiane ora ono ndik kene, 

bagiane omah sing ono wetan embong, karo tegalan sing ono jero 

kampong. La sawah sing ono kidule masjid iki, tak wenehno nang 

arek loro dibagi podo kangge arek loro, jami’un karo aluwi, wis 

terimonen iki, ojok sampek tukaran, mesakne anak-anakmu, nek 

koen dol yo dolen”. 

Kemudian pada tahun 1974, bersamaan dengan peringatan Maulid 

Nabi Muhammad SAW. Diresmikan MASJID AL-IKHSAN yang tadinya 

bernama MUSALLAH AL-IKHSAN yang luasnya hanya 6X6=36M2 ,  
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setelah diperluas bangunannya menjadi 15X20 = 300M2, dan diresmikan 

oleh Kepala Desa Bapak Johan Peribadi dan sekalian penyerahan tanah 

wakaf yang diatasnya berdiri bangunan Masjid Al-Ikhsan Bermotif Joglo. 

Penyerahan tanah Wakaf dari Pewakif, diwakili oleh sekertaris 

Masjid Bapak Matsa’i dan disaksikan oleh Mbah Segari Sirah, kemudian 

disambung dengan acara pengajian yang diisi oleh Ustd. Gus Suyuti 

Dahlan dari Kebon Sari Kota Malang. 

c. Pengelola Obyek Wakaf pada Tahun 1974 - 1980 

Pada tahun 1974 Kepala Desa Bapak Johan Peribadi digantikan 

oleh Bapak Ngadiso, sedangkan Ta’mir Masjid Al-Ikhsan dipegang oleh 

Modin Bapak Rofi’an. 

d. Pengelola Obyek Wakaf pada Tahun 1980 - 1985 

Pada Tahun 1980, Ta’mir masjid tersebut diganti oleh Bapak 

Yaseri sampai dengan tahun 1985. 

e. Pengelola Obyek Wakaf pada Tahun 1986 - 1989 

Kemudian pada tahun 1986, Kepala Desa bapak ngadiso diganti 

oleh bapak sukarjo dan pengurus ta’mir pada saat(Bapak Yaseri) itu fakum 

sampai dengan tahun 1989. Pada tahun 1989, bangunan Masjid al – ikhsan 

masih akan diperluas lagi, pembangunan tidak cukup disitu saja, karena 

masih membutuhkan perluasan bangunan, yang awalnya satu Joglo akan 

ditambah satu Joglo lagi, maka Pengurus Pembangunan Masjid berinisiatif 

membeli tanah kosong yang ada disebelah barat masjid yang ditanami 

tumbuhan kangkung. 
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f. Pengelola Obyek Wakaf pada Tahun 1990 - 1997 

Kemudian pada akhir tahun 1990, penambahan bangunan, 

penambahan bangunan Joglo Kembar baru dimulai, dan diawali dengan 

Syukuran, kemudian dilanjutkan dengan Peletakan Batu Pertama dan 

disaksikan oleh para Tokoh Masyarakat dan para jama’ah masjid. 

Pada akhirnya tanah kosong yang ada di belakang masjid yang 

tadinya ditanami sayuran kangkung berhasil dibebaskan, dengan disertai 

Tanda Bukti Penyerahan Surat Keterangan Waris Atas Nama Djami’un, 

Tanggal .29 Agustus 1991. Kemudian disusul dengan Bukti Surat 

Pernyataan Ikrar Penyerahan Wakaf Dari Ibu Djitun Sekeluarga Kepada 

Pengurus Ta’mir Masjid Al-Ikhsan yaitu Bapak Yaseri. 

Berdasarkan akta wasiat pewakif (Mbah segari sirah berpesan) 

bahwa mbak mini yang ada di Banjarmasin mau pulang ke malang, lha 

sawah yang ada di belakang masjid mau ditanami kangkung sama cak 

poernomo, kalau lek mini pulang kangkungnya kan bisa dijual dipasar, lha 

kalo besok – besok dibangun untuk masjid ya kembalikan ke masjid, mbak 

mini bagiannya bukan disini, bagiannya adalah rumah yang ada di timur 

jalan, dan sawah yang ada di dalam kampung, lha sawah yang ada di 

selatan masjid ini, saya kasihkan ke kedua anak di bagi sama besarnya 

untuk keduanya yaitu jami’un dan aluwi, terimalah ini, jangan bertengkar, 

kasihan anak-anakmu, kalau mau di jual ya juallah sebelumnya. 

Dikarenakan wasiat dari mbah sagari maka pak jami’un melaksanakan 

amanah yaitu untuk pembangunan masjid : 
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“Alamat : Gadang Gg. 17 No 9A, Malang dengan Ukuran Lebar 

9½ M X Panjang 20 Luas = 190 M2 ,  Tertulis diatas Kertas Segel, 

Tertanggal 23 Mei 1992, Bukti Selengkapnya Ada Dikami Dan 

Bisa Dipertanggungjawabkan Bagi Siapa Saja Yang 

Berkepentingan,Tolong Segera Hubungi Kami, Biar Tidak 

Menambah Permasalahan.”2 

Kemudian Bangunan Masjid dapat dilanjutkan lagi jadi lebih luas, 

dengan menambah satu Joglo lagi dan disebelah baratnya dilengkapi 

dengan kamar mandi.Perluasan masjid berbentuk Joglo Ke Dua / Kembar 

biayanya sebagian besar ditanggung oleh Bapak Marlan / Alias H. Abdul 

Rozaq Sendiri. Tambahan perluasan masjid berbentuk Joglo Ke Dua 

dimulai pada tahun : 1990-1993, luas tanahnya waktu itu adalah 1100M2 

dan waktu itu Ta’mirnya Bapak Rochmad Efendi 

Rehab Joglo Kembar Menjadi Kubah Kembar Dan Peletakan 

Batu Pertama Di Lokasi Bangunan Masjid Al-Ikhsan 

1) Susunan Panitia 

Ketua I  :dr. H. Marwoto Mohammad 

Sekertaris   :H. Mas’ud Fatah 

Bendahara  :H. M. Hadianto 

Ketua Perencana :H. Soejod 

Pelaksana Harian :H. Mohammad Al Hamid 

Mereka inilah yang pertama kali berinisiatif memugar / renovasi 

Masjid Al-Ikhsan Joglo Kembar Menjadi Masjid Al – Ikhsan Kubah 

Kembar, dimulai pada hari : selasa Tanggal 18 Pebruari 1997 / Tanggal 10 

Syawal 1417 H. 

                                                            
2 Hasil dari wawancara Nadzir saat ini yaitu Bapak Rachman Saleh mengutip dari Pesan dan 

wasiat yu mini kepada pengurus dan ta’mir masjid al ikhsan  
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g. Pengelola Obyek Wakaf pada Tahun 2003 - 2009 

Pada Bulan Desember 2003 telah didirikan Dewan Masjid Al 

Ikhsan, dan Pada Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2009, Menunjuk 

Bapak Subari Menjadi Ta’Mir Masjid Al – Ikhsan. 

 Disini bila dilihat dari akhir penyelesaian yuridis untuk sertifikat 

lahan/tanah masjid al-ikhsan, bila dilihat dari buku tanah : hak milik 

No.1143 “Wakaf” kiranya perlu diperjelas Kepemilikan yang akan di 

dirikan masjid, berdasarkan sar’i / sari’at 

Status tanah yang akan didirikan masjid hendaknya betul – betul 

terbebas dari masalah. Mengingat bahwa masjid adalah rumah Allah, 

maka hendaknya ia dibebaskan dari keributan – keributan yang berurusan 

dengan duniawi. 

Selain itu, melaksanakan ibadah di atas tanah yang menjadi obyek 

sengketa mempunyai dampak hukum fikih tersendiri, ada yang 

mengatakan hukum shalat di atas tanah sengketa, dan tanah rampasan 

adalah salatnya tidak sah. Orang yang salat disitu harus mengulang 

salatnya, pendapat ini dianut oleh imam hambali 

Ulama’ lainnya dari kalangan Hanafi, Maliki dan Safi’i 

berpendapat bahwa orang yang salat diantara di atas tanah rampasan 

menjadi berdosa, meskipun salatnya tidak batal 

Menurut imam nawawi, dalam syarah al muhadzab disebutkan, 

“salat di atas tanah rampasan”, haram hukumnya menurut hukumnya 

menurut ijma’ ulama’ dan para ulama’ ushul fiqh 
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Ahmad bin Hambali, Al Juba’I dan ulma’ lainnya dari kalangan 

mu’tazilah berpendapat bahwa salatnya tidak batal.Kalangan ulama’ ushul 

fiqh berdalil atas mereka dengan ijma’ ulama’ sebelum mereka. 

Pendapat diantara ulama’ ini menunjukkan keharusan dibangunnya 

masjid diatas tanah yang baik, yang dimiliki secara sah oleh yang 

membangun masjid.Bisa juga dibangun diatas tanah yang merupakan hasil 

dari derma orang yang memilikinya, tanah mati yang tak bertuan atau 

tanah Negara yang kemudian diizinkan untuk dibangun sebuah bangunan 

masjid atau yang lainnya. 

Hal ini diisyaratkan karena syari’at islam menghormati hak-hak 

individu, yang diantaranya adalah hak kepemilikan tanah. Siapa yang 

kepemilikannya terhadap sesuatu telah pasti dan sah berdasarkan aturan 

syariat, maka hal itu tidak bisa dirampas darinya dengan cara yang zalim, 

dengan alasan apapun, sekalipun demi untuk membangun masjid, kecuali 

jika si pemilik merelakan, baik secara menjualnya atau mendermakan. 

3. Posisi Kasus 

1. Kronologis posisi kasus  

pada mulanya awal terjadinya sengketa adalah pada sekitar 

tahun 2003 ada sekitar tiga orang nadzir, bernama sukenan, 

turiman, moch sulton. Namun kemudian sekitar pada tahun 2007 

tuan sukenan selaku ketua nadzir.meninggal dunia, dan kemudian 

sekitar tahun 2009 tuan turiman selaku anggota nadzir 
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Seorang Nadzir Masih Hidup yakni Tn Moch Sulton 

Kemudian Sakit – Sakitan, kemudian tanpa sepengetahuan dari ahli 

waris wakif kemudian diganti secara sepihak kemudian diganti 

menjadi MWC (Majelis Wakil Cabang) NU dan secara sepihak 

antara Moch Sulton dengan Kepala KUA Sukun selaku PPAIW 

telah menerbitkan SK TUN tentang pengangkatan dan pengesahan 

orang – orang yang yang tercantum namanya dalam daftar 

lampiran surat keputusan nomor : K.K 13.32.05/BA 03.2/03/2010 

tertanggal 23 maret 2010 . 

Namun berdasarkan Undang Undang dan Peraturan 

Pelaksanaan yang baru (UU Nomor 41 Tahun 2004 dan PP Nomor 

42 Tahun 2006) Pendaftaran Nadzir yang baru setelah masa bakti 

selesai yaitu 5 tahun tidak lagi ke KUA Namun Ke BWI (Badan 

Wakaf Indonesia) dalam hal ini yaitu BWI Jawa Timur 

Karena keputusan KUA Produk Hukum Tata Negara Yang 

Lama Maka dengan itu keputusan KUA Batal demi Hukum. 

Sehingga status nadzir dari Nadzir organisasi (dalam hal ini MWC 

NU) dikembalikan kepada Nadzir Perseorangan (Tn. Sulton) 

dikarenakan Tn Sulton A-Quo (Berakhir) maka untuk Nadzir 

selanjutnya adalah ditetapkan oleh PTUN (Pengadilan Tata Usaha 

Negara) Jawa Timur 

Kemudian untuk menindaklanjuti dan menguatkan 

keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maka dikuatkan 
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oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan jawa timur Nomor 

: 004/BWIJTM/NZ/II/2013 tentang Penggantian Nadzir Tanah 

Wakaf Yayasan Masjid Al Ikhsan Jln Kolonel sugiono 254 

Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang yang 

memutuskan bahwa  

memberhentikan dengan hormat dari kedudukannya 

sebagai nadzir tanah wakaf seluas 1.364 M2 sertipikat Nomor 1143 

diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Malang tanggal 6 

pebruari 1995, nama-nama yang tercantum dalam lampiran I surat 

Keputusan ini disertai ucapan terimakasih atas amal baktinya 

semoga menjadi bagian dari amal salehnya  

menunjuk Sdr. Rachman Saleh, H.Mas’ud Fatah,BA, Drs. 

Miftakhul Huda, Arif Kustomo dan Muhammad Saiful, sebagai 

Nadzir Masjid al ikhsan 

Nadzir sebagaimana yang dimaksud dalam dictum KEDUA 

Keputusan ini bertugas dan bertanggungjawab : 

 Melakukan pengadministrasian harta wakaf benda wakaf 

 Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai 

dengan tujuan fungsi dan peruntukannya  

 Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf  

 Menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan tugas 

mengenai pelaksanaan tugas pada angka 1, angka 2, dan angka 

3 kepada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Jawa Timur dan 
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Kantor Urusan Agama seetempat paling sedikit sekali dalam 

setahun 

 Masa bakti nadzir sebagaimana dimaksud pada Surat 

Keputusan BWI adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 

Surat Keputusan ini ditetapkan yaitu februari 2013 

 Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan 

mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila 

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan 

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya 

2. Obyek Sengketa Tanah Wakaf Masjid Al Ikhsan Kelurahan 

Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang 

1.  Aset Masjid Al - Ikhsan 

Sejak zaman kemerdekaan Indonesia Yayasan Al Ikhsan sudah 

berdiri, Pada saat ini Masjid Al Ikhsan Gadang Sukun telah memiliki 

kekayaan berupa tanah yang berukuran 1364M2,  Berdiri sebelah 

timurnya kandang babi, menghadap ke jalan raya gadang, tepatnya di 

depan gang 21B. pada awalnya belumlah sebuah masjid, namun hanya 

mushalla kecil. 

Berdasarkan Status tanah Petok D Nomor D.I.301. No. 

6818/1994/Petok D,2744/46/s.III. tanah berikut semua harta kekayaan 

Masjid Al Ikhsan Gadang Sukun Malang itu dinyatakan sebagai Atas 

nama H.Ikhsan. 
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Pada mulanya Yayasan Masjid Al Ikhsan itu berjumlah 

6MX6M=36M2, menghadap kepada jalan raya gadang, tepatnya di 

muka gang 21B. Pada awalnya masih berupa mushalla, bernama 

mushalla al ikhsan, berdasarkan pada berita sebelum – sebelumnya 

yayasan al ikhsan pada waktu penjajahan jepang, mushalla tersebut 

digunakan sebagai tempat persembunyian para gerilyawan PETA 

melawan penjajahan tentara jepang. 

Seiring dengan perkembangan, tuntutan jaman, dan kepadatan 

penduduk serta umat islam terus bertambah jumlahnya, masyarakat 

berbondong berkunjung untuk melakukan kegiatan peribadatan ke 

mushalla sehingga jamaah berjubel penuh sesak, maka para tokoh 

masjid memiliki rencana untuk memperluas mushalla, agar mampu 

untuk menampung jamaah dengan jumlah yang lebih banyak. 

Kemudian selanjutnya Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat 

berkunjung ke rumah Mbah Segari Sirah, Memohon ijin untuk 

membongkar Musolla dan sekalian tanah wakafnya diperluas, 

rencananya akan dibuat bangunan masjid yang lebih besar lagi. Pada 

saat itu mbah segari sirah mengiyakan dan menyetujui permintaan 

mereka, tanah yang diwakafkan pada saat itu adalah 

45MX20M=900M2. Kemudian rencana untuk membangun, 

dilaksanakan dengan biaya dari para tokoh – tokoh tersebut dan 

kemudian dibantu dari subsidi desa, pada saat itu ta’mir masjid adalah 

bapak djumal dan ketua pembangunan adalah bapak abdul khadir, 
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beliau adalah tokoh muhammadiyah di desa gadang, sedang untuk 

menentukan arah kiblat adalah kiai Mu’alfan 

Seiring bertambahnya usia wakif, beliau merasa sudah terlalu tua 

dan suaminya telah wafat, beliau merasa punya kewajiban untuk 

kemudian mewariskan kepada anak – anaknya, namun terlebih dahulu 

diambil sebagian untuk kepentingan waqaf membangun masjid, pada 

saat itu juga disaksikan bapak kepala desa, johan peribadi dan matsa’I 

selaku dari ketua RT 13 desa gadang gang 21 C, saat itu acara 

pengukuran di mulai dari arah timur memanjang kearah barat mentok 

sampai ke batas pagar tembok pembatas kandang babi, lalu selanjutnya 

hasil pengukuran dicatat oleh bapak matsa’I panjangnya 55M, 

kemudian dari arah selatan kearah utara melebar 20M, jadi luasnya 

adalah:55MX20M=1100M2,  kemudian berkas di simpan oleh bapak 

matsa’I selaku ketua dari RT. 13, Untuk diumumkan bersamaan 

dengan peringatan mauled nabi Muhammad SAW. 

Kemudian pada tahun 1974, bersamaan dengan peringatan mauled 

nabi Muhammad SAW, kemudian diresmikan masjid al – ikhsan, yang 

tadinya bernama mushallah al – ikhsan yang luasnya hanya 

6MX6M=36M2, dan kemudian diresmikan untuk diperluas menjadi 

15MX20M=300M2 oleh Bapak Johan Peribadi dan sekalian 

penyerahan tanah wakaf yang diatasnya berdiri bangunan MASJID AL 

IHSAN bermotif JOGLO, kemudian pada tahun 1986, Kepala Desa 

Bapak Ngadiso digantikan oleh Bapak Sukarjo dan pengurus ta’mir 
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sampai dengan tahun 1989, bangunan Masjid Al – Ikhsan kemudian 

diperluas kembali, tidak cukup hanya disitu, karena masih 

membutuhkan perluasan dari bangunan yang awalnya satu joglo akan 

ditambah menjadi satu joglo lagi, maka kemudian pengurus masjid 

berinisiatif membeli tanah kosong yang ada di sebelahnya masjd untuk 

ditanami tumbuhan kangkung. Lalu, kemudian pada akhir tahun 1990, 

penambahan bangunan joglo kembar baru dimulai, dan diawali dengan 

syukuran, kemudian dilanjut peletakan bangunan pertama, disaksikan 

oleh para tokoh masyarakat dan para jamaah masjid. 

Pada akhirnya tanah kosong yang berada di belakang masjid yang 

tadinya ditanami oleh sayuran kangkung dibebaskan, dengan disertai 

Tanda Bukti Penyerahan Surat Keterangan Waris Atas Nama 

Djami’un, tertanggal 29 Agustus 1991, kemudian disusul dengan Bukti 

Surat Pernyataan Ikrar Penyerahan Wakaf 
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B. AKAR MASALAH SENGKETA YAYASAN MASJID AL IKHSAN 

KELURAHAN GADANG KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG 

Tertanggal 16 Juni 2010, Penggugat (Bapak Muhammad Shaleh) 

dengan Surat gugatannya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata 

Usaha Negara Surabaya pada tanggal 16 juni 2010, setelah melalui 

proses pemeriksaan pemeriksaan surat gugatan tersebut telah 

disempurnakan dan diterina oleh Majelis Hakim pada tanggal 13 Juli 

2010 dengan mengemukakan :  

Sekitar tahun 1942 Tuan Marlan alias H. Abdul Razaq menikah 

dengan Ny. Darni dan dari perkawinan antara Tuan Marlan alias H. 

Abdul Razaq tidak dikaruniai anak kandung, selanjutnya sekitar pada 

tahun 1976, Ny. Darni meninggal dunia. 

Kemudian sekitar tahun 1977 Tuan Marlan Alias Abdul Razaq 

kemudian menikah lagi dengan Ny. Djitun dan dari perkawinan antara 

Tuan Marlan alias H. Abdul Razaq dengan Ny. Djitun itu, mereka 

tidak pula dikaruniai anak kandung. Kemudian pada tahun 1999 Tuan 

Marlan, alias H. Abdul Rozaq Meninggal dunia, sedangkan Ny. Djitun 

meninggal dunia pada tahun 2007, semasa hidupnya Tuan Marlan alias 

H. Abdul Razaq mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung masing – 

masing bernama : Tuan Kamsuri dan Ny. Ratiah 

Tuan kamsuri meninggal dunia pada tanggal 10 juli 1946 dan 

meninggalkan 2 (dua) orang anakkandung yang masing – masing 

bernama (I) Kaya dan (II) M. Saleh 
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Ny. Ratiah meninggal dunia pada tanggal 5 mei 1982 dan 

meninggalkan 5 (lima) orang anak kandung yang masing – masing 

bernama : (I) Jasimah, (II) Marwah, (III) Mat Rais, (IV) Masiati, 

(V)Satunah. 

Para penggugat, yaitu M. Kaya, M Saleh, Jasimah alias Sarpini, 

Marwah, Mat Rais, Misiati, dan Satunah adalah anak, keponakan, 

sekaligus ahli waris dari tuan marlan alias H. Abdul Razaq 

(Almarhum), pemilik sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) 

Nomor 1143 dengan luas 1.363 m2 ,  yang terletak pada jalan kolonel 

sugiono, no.254, Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang, 

dengan batas – batas: 

Utara : Tanah Milik Tn. Jumal alias Imam Hambali; 

Selatan : PKPN (Pusat Koperasi Pegawai Negeri) 

Barat : Kandang ayam milik Tn. Pujiono  

Timur : Jalan Raya Gadang 

Tahun 1994, Tuan Marlan alias H. Abdul Razaq (Alm) telah 

mewaqafkan sebidang tanah a-quo untuk didirikan diatasnya bangunan 

masjid jami’ Al Ikhsan melalui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf 

(PPAIW) Kecamatan Sukun. Sebagaimana tercantum dalam Sertifikat 

Hak Milik (SHM) Nomor :1143 yang menantumkan Akta Ikrar Waqaf 

tanggal 6 juni 1994,Nomor : a. W. 2/00.01 Tahun 1994 yang 

diterbitkan oleh tergugat in casu pejabat pembuat akta ikrar waqaf 

(PPAIW) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukun, 
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menyebutkan bahwa Nadzir yang diangkat untuk mengelola harta 

benda waqaf a- quo adalah Nadzir Perseorangan, yang susunannya 

terdiri dari (1) Tn. Sukenan sebagai ketua, (2) Tn. Sulton sebagai 

Sekertaris, dan (3) Tn. Turiman sebagai Anggota 

Pada saat ini Nadzir yang masih hidup adalah Tn. Sulton, 

sedangkan dua Nadzir yang lainnya yakni Tn. Sukenan dan Tn. 

Turiman telah meninggal dunia beberapa Waktu yang lalu. Namun 

pada akhirnya Nadzir yang masih hidup, yakni Tn. Sulton yang 

menjabat sebagai sekertaris, menyatakan berhenti dari kedudukannya 

Nadzir dan dengan itu pula Tn. Sulton melakukan tindakan hukum 

berupa pengalihan status nadzir perseorangan menjadi nadzir 

organisasi Majelis Wakil Cabang (MWC) NU Kecamatan Sukun, 

Tanpa memberikan pemberitahuan ataupun bermusyawarah terlebih 

dahulu dengan para penggugat yang merupakan ahli waris dari Tuan 

Marlan Alias H. Abdul Razaq Selaku Wakif Masjid Jami’ Al – Ikhsan. 

Kemudian dengan berhentinya  Tn Sulton sebagai Nadzir, maka 

pada tanggal 23 maret 2010, tergugat in casu Kepala KUA Sukun 

selaku PPAIW telah menerbitkan SK TUN tentang pengangkatan dan 

pengesahan orang – orang yang namanya tercantum dalam daftar 

lampiran surat keputusan nomor : K.K 13.32.05/BA 03.2/03/2010 

Tertanggal 23 Maret 2010 sebagai Nadzir perorangan / organisasi / 

kelompok / berbadan hukum Organisasi Majelis Wakil Cabang 

(MWC) NU Kecamatan sukun atas nama : 
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1. Nama Badan Hukum : Nahdlatul Ulama’ 

2. Berbadan Hukum : SK. Menkeh No C2 7028.ht.01.05.TH89 

3. Pimpinan Pusat Berkedudukan : Jakarta 

4. Majelis Wakil Cabang didirikan sejak : 1952 

5. Pengurus yang sekarang : periode 2006 – 2011 

Ketua  :Ustadz H. M. Rifa’i 

Wakil Ketua : Ustadz Drs. Syaifudin Zaini 

Sekertaris   :Ustadz Abd. Rochim Ismail 

Wakil sekertaris  :Ustadz Imam 

Bendahara  :Ustadz Mas’ud Romli 

Sebagai Nadzir atas sebidang tanah dan bangunan diatasnya masjid 

jami’ Al Ikhsan Gadang berlokasi di Kelurahan Gadang, Kecamatan 

Sukun, Kota Malang, sebagaimana dalam sertifikat tanah wakaf 

sebagai berikut : 

Setifikat Tanah Wakaf nomor : 1143 

GS / GU Nomor    :343/1995 

Tanggal     :26-1-1995 

Luas     :1.364 M2 

Penerbitan sertifikat   :6-2-1995 

Kelurahan     :Gadang 

Kecamatan    :Sukun 

SK TUN Nomor KK 13. 32.05/BA.03.02/03/2010 memuat 

tindakan hukum yang bersifat konkret, individual, dan final serta 
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dikeluarkan oleh Tergugat dalam wewenangnya sebagai Pejabat Tata 

Usaha Negara pada salah satu Instansi Pemerintah di lingkungan 

Eksekutif. Oleh karena itu Surat keputusan a-quo sah dan memenuhi 

kualifikasi sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana 

diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara 

Berkenaan dengan kronologis awal mula para penggugat 

mengetahui tentang keberadaan SK TUN Nomor KK 13. 

32.05/BA.03.02/02/2010 tertanggal 23 maret 2010 a-quo adalah 

berdasarkan informasi dari salah seorang jamaah masjid Jami’ Al 

Ikhsan yang bernama bapak Rahman Saleh. Menurut bapak Rahman 

Saleh Sk TUN Nomor kk 13. 32.05/BA.03.02/03/2010 tertanggal 23 

maret 2010 a-quo ditempel dipapan pengumuman masjid al ikhsan 

gadang pada tanggal 26 april 2010. Selanjutnya Bapak Rahman Saleh 

pada tanggal 1 mei 2010 melakukan konfirmasi perihal surat 

keputusan KUA selaku PPAIW nomor : KK 

13.32.05/BA.03.02/03/2010 tertanggal 23 Maret 2010 a-quo baik 

kepada tergugat maupun kepada penggugat selaku ahli waris Tuan 

Marlan alias H. Abdul Roaq yakni Matrais dan M.Saleh 

Para penggugat sebelumnya tidak pernah diberi tahu / meneima 

pemberitahuan dari Tuan Sulton perihal pengunduran diri Tn. Sulton 

sebagai Nadzir maupun pengalihan status nadzir perseorangan menjadi 

Nadzir organisasi atau badan hukum yakni organisasi MWC NU serta 
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tidak tahu menahu mengenai terbitnya Surat Keputusan Tergugat in 

casu Kepala KUA Selaku PPAIW nomor : KK 

13.32.05/BA.03.02/03/2010 tertanggal 23 Maret 2010 a-quo. Mereka 

Para Penggugat justru mengetahui tentang hal tersebut dari informasi 

dari Bapak Rahman Saleh 

karena SK TUN Nomor KK 13.32.05/BA.03.02/03/2010 a-quo 

yang telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 23 Maret 2010 dan 

baru diketahui oleh para Penggugat pada tanggal 1 mei 2010, maka 

dengan demikian telah memenuhi syarat tenggang waktu pengajuan 

gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang – Undang Nomor 

5 Tahun 1986 Tentang Peradila Tata Usaha Negaara. 

Secara valid dan obyektif terbitnya SK TUN Nomor KK 

13.32.05/BA.03.02/03/2010 a-quo adalah cacat hukum formil. Sebab 

SK TUN a-quo nyata-nyata dibuat tidak berdasarkan ketentuan 

peraturan peraturan perundang – undangan yang baru. Hal demikian 

dapat dilihat pada bagoan konsiderans SK TUN Nomor : KK 

13.32.05/BA.03.02/03/2010 a-quo, yakni masih menggunakan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf. Padahal 

sebagaimana diketahui saat ini telah lahir Undang – Undang 41 Tahun 

2004 tentang Wakaf jo. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 

tentang Pelaksanaan Undang – Undang Wakaf yang materi muatannya 

secara tegas mengatur tentang tata cara penggantian Nadzir yang 
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secara prinsip berbeda dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 

28 Tahun 1977 tentang Wakaf. 

Perbuatan Hukum tegugat tidak saja bertentangan dengan 

peraturan perundang – undangan atau hukum yang berlaku yakni Pasal 

11, pasal 45 ayat (2) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf jo Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 

Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang – Undang Wakaf, Namun 

juga melanggar azas – azas umum pemerintahan yang baik. Dengan 

demikian perbuatan hukum Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 

53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang – Undang Nomor 9 Tahun 

2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 9  Tahun 

2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 3 undang – Undang 

Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Negara yang bersih 

dan Bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme. 

Menurut Pasal 11 UU Nomor 41 tentang Wakaf, kewenangan 

ataupun tupoksi Nadzir bersifat Limitatif, yaitu meliputi :  

(A) melakukan pengadministratian harta benda wakaf 

(B) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai 

dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya  

(C) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf  

(D) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia  
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maka berdasarkan bunyi pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf, Maka secara a contrario Nadzir tidaklah berwenang 

untuk mengalihkan status Nadzir Perseorangan kepada Nadzir 

Organisasi atau Badan Hukum; 

berkenaan dengan berhentinya atau pengunduran diri Nadzir, Pasal 

45 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menegaskan 

:”pemberhentian dan penggantian Nadzir sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia” selanjutnya 

berkaitan dengan prosedur penggantian Nadzir Pasal 6 ayat (1) 

Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006tentang Pelaksanaan 

Undang – Undang Wakaf menyatakan Bahwa “apabila nadzir 

perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud 

Pasal 5, maka Nadzir yang ada harus melaporkan ke KUA untuk 

selanjutnya di teruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari 

sejak tanggal berhentinya Nadzir Perseorangan yang kemudian 

pengganti nadzir tersebut akan ditetapkan oleh BWI.” Maka 

berdasarkan ketentuan ini, kepala KUA selaku PPAIW sesungguhnya 

tidak berwenang untuk mengganti nadzir yang berhenti dari jabatannya 

atau meninggal dunia, bahkan mengalihkan setatus Nadzir perorangan 

kepada Nadzir organisasi, Oleh karena Itu adalah kewenangan Badan 

Wakaf Indonesia (BWI) 

dalam hal penggantian dan pengisian jabatan Nadzir yang berhenti 

karena meninggal dunia, maka wakif maupun ahli waris wajib 
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diberitahu perihal meninggalnya Nadzir. Hal ini ditegaskan oleh pasal 

6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang 

Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang 

Wakaf, yang berbunyi : “Dalam hal di antara Nadzhir perseorangan 

berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 

untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka 

waktu tidak terbatas, maka nadzhir yang ada memberitahukan kepada 

wakif atau ahli waris wakif apabila wakif sudah meninggal dunia.” 

Namun dalam kenyataan baik Tn. Sulton selaku nazhir yang masih 

hidup, maupun tergugat tidak pernah memberitahukan perihal 

meninggalnya anggota nazhir maupun rencana penggantian nadzir 

kepada para penggugat. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 11, Pasal 45, Pasal ayat (2) Undang – 

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf jo. Pasal 6 ayat (1) dan 

(2) Peraturan Pemerinttah Nomor 42 tentang Pelaksanaan Undang – 

Undang Wakaf, maka penggantian Nadzir perseorangan in casu Tn. 

Sulton kepada Nadzir Organisasi atau Badan Hukum MWC NU yuang 

dilakukan oleh tergugat nomor KK 13.32.05/BA.03.02/03/2010 adalah 

tidak tepat dan melanggar hukum (overhead matigedaad). Selain itu 

perbuatan tergugat selaku PPAIW yang tertuang dalam SK TUN 

Nomor KK 13.32.05/BA.03.02/03/2010 a-quo merupakan perbuatan 

sewenang-wenang (abuse of power) dan atau melampaui kewenangan 

(Willekeur). 
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Atas perbuatan tergugat yang telah menerbitkan SK TUN Nomor 

KK 13.32.05/BA.03.02/03/2010 a-quo, dapatlah disimpulkan bahwa 

Tergugat telah bertindak kurang cermat dan kekurang hati-hatian 

didalam merujuk dasar hukum yang valid dan abash. Oleh karena itu 

tindakan Tergugat tegas-tegas telah bertentangan dengan prinsip atau 

azas-azas umum pemerintahan yang baik, yakni azas kepastian hukum 

dan azas proporsionalitas, serta azas profesionalitas sebagaimana 

tercantum di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi Korupsi dan 

Nepotisme. 

Yang dimaksud azas kepastian hukum adalah bahwa setiap 

penyelenggara Negara harus mengutamakan landasan peraturan 

perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan. Dalam hal ini, tindakan 

tergugat telah menerbitkan SK TUN Nomor KK 

13.32.05/BA.03.02/03/2010 a-quo nyata – nyata telah melanggar azas 

kepastian hukum, khususnya Pasal 11, Pasal 45 ayat (2) Undang – 

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo. Pasal 6 ayat (1) dan 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan 

Undang – Undang Wakaf, dan oleh karena tindakan Tergugat telah 

memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum (overheid matige 

daad) 

Yang dimaksud dengan azas proporsionalitas adalah setiap 

penyelenggara Negara harus mengutamakan keseimbangan antara hak 
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dan kewajibannya. Namun tindakan Tergugat yang menerbitkan SK 

TUN Nomor KK 13.32.05/BA.03.02/03/2010ba-quo nyata – nyata 

melanggar azas proporsionalitas, atau melampaui kewenangannya. 

Oleh karena itu Tindakan Tergugat dapat dikualifikasi sebagai 

tindakan yang melampaui kewenangan (willekeur) 

Yang dimaksud dengan azas profesionalitas, adalah setiap tindakan 

penyelenggara Negara harus didasarkan atas keahlian yang 

berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang – undangan yang 

berlaku. Namun tindakan tergugat yang telah menerbitkan SK TUN 

Nomor KK 13.32.05/BA.03.02/03/2010 a-quo nyata – nyata 

melanggar asas profesionalitas, yang bertindak nyata – nyata 

melanggar azas profesionalitas, yakni bertindak sewenang – wenang 

dengan menetapkan MWC NU notabene Nadzir organisasi / badan 

hukum sebagai pengganti Nadzir organisasi / badan hukum sebagai 

pengganti Nadzir perorangan in casu Tn. Sulton. Tindakan tergugat 

yang demikian ini jelas – jelas telah memenuhi kualifikasi perbuatan 

sewenang – wenang (d’tournment of depovoir) 

Selanjutnya Para Penggugat sebagai ahli waris dari Tuan Marlan 

alias H.Abdul Rozak (almarhum) merasa dirugikan secara moril atau 

imateriil atas terbitnya SK TUN Nomor KK 

13.32.05/BA.03.02/03/2010 tertanggal 23 maret 2010 a-quo oleh 

karena telah melanggar atau tidak mampu menjaga pesan/wasiat 

almarhum Tuan Marlan alias H. Abdul Rozak yang notabene sebagai 
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wakif Masjid Jami’ Al Ikhsan Gadang adalah diperuntukkan bagi 

semua umat dan bukan bagi sekelompok golongan orang tertentu. 

Maksud waqif in casu Tn Marlan alias H.Abdul Rozaq (alm) 

mewakafkan kepada nadzir Perseorangan dan bukannya kepada Nadzir 

Organisasi atau Badan Hukum, tidak lain adalah untuk merangkul 

ataupun menarik jamaah sebanyak – banyaknya untuk beribadah dan 

memakmurkan Masjid Jami’ Al Ikhsan. Sebaliknya jika harta benda 

waqaf itu diserhkan kepada Nadzir Organisasi atau kelompok tertentu, 

maka dikhawatirkan yang akan meramaikan dan berjamaah di masjid 

al – ikhsan relative lebih sedikit, sebab umat islam pada waktu itu 

terkotak – kotak dalam berbagai organisasi keagamaan. Lebih jauh, 

jika jamaah yang memakmurkan dan beribadat di masjid jami’ Al 

ikhsan itu semakin banyak, maka tak pelak aliran pahala dan doa yang 

akan diterima oleh almarhum Tuan Marlan alias H.Abdul Rozaq 

semakin bertambah banyak pula. Bahwa dengan adanya kerugian yang 

dialami oleh Para Penggugat akibat terbitnya SK TUN Nomor KK 

13.32.05/BA.03.02/03/2010 a-quo, maka gugatan Para Penggugat telah 

memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 tahun 

2004 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 

tentang Perdilan Tata Usaha Negara 

Nadzir yang masih hidup yaitu Tn. Sulton sebagai nadzir maupun 

pengalihan status Nadzir perseorangan menjadi Nadzir organisasi atau 

badan hukum yakni organisasi MWC NU  
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Tergugat yakni Bapak Sulton tidak memberi tahu sama sekali 

perihal terbitnya surat keputusan tergugat yakni Surat Keputusan 

Tergugat in casu Kepala KUA selaku PPAIW nomor : kk 13. 

32.05/BA.03.02/03/2010 tertanggal 23 maret 2010 a-quo 

Kewenangan nadzir dibatasi menurut pasal 11 UU Nomor 41 

tentang Wakaf, yaitu meliputi :  

 melakukan pengadministrasian harta benda wakaf  

 Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai 

dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya  

 Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan  

 Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf 

Indonesia. 

Maka berdasarkan bunyi pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf, maka secara a contrario Nadzir tidaklah berwenang 

untuk mengalihkan status Nadzir Perseorangan kepada Nadzir 

Organisasi atau Badan Hukum 

Kepala KUA mengganti nadzir secara sepihak tanpa 

mendaftarkan ke BWI (Badan Wakaf Indonesia) mengganti nadzir 

dari Perseorangan (Tn Sulton) menjadi Badan Hukum (Majelis 

Wakil Cabang Nahdatul Ulama’). Padahal hal ini ditegaskan dalam 

pasal 6 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 

tentang Pelaksanaan undang – undangan Nomor 41 Tahun 2004 
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tentang wakaf, yang berbunyi : “Dalam Hal di antara Nadzir 

perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 5 untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf 

dalam jangka waktu tak terbatas , maka nadzir yang ada 

memberitahukan kepada wakif atau ahli waris wakif apabila wakif 

sudah meninggal dunia.” Namun dalam kenyataan baik Tn.Sulton 

Selaku Nadzir yang masih hidup, maupun tergugat tidak pernah 

memberitahukan perihal meninggalnya anggota nadzir (Tn. 

Sukenan Sebagai Ketua Nadzir dan Tn. Turiman Sebagai Anggota) 

maupun rencana penggantian nadzir kepada para penggugat 

(M.Saleh). 

Penggantian Nadzir perseorangan in casu Tn.Sulton kepada 

Nadzir Organisasi atau Badan Hukum MWC NU yang dilakukan 

adalah ttidak tepat dan melanggar hukum (overheid matigedaad). 

Selain itu perbuatan tergugat selaku PPAIW yang tertuang dalam 

SK TUN Nomor Kk 13.32.05/BA.03.02/03/2010 a quo perbuatan 

sewenang – wenang (abuse of power) dan melampau kewenangan 

(willikeur)   
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C. Penyelesaian Sengketa dan Analisis Masjid Al – Ikhsan Kota Malang3) 

Masyarakat Kecamatan Sukun khususnya dan atau masyarakat Kota Malang 

pada umumnya telah mengetahui bahwa masjid Al – Ikhsan Kota Malang, yang 

terletak di wilayah Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang memiliki 

aset berupa bangunan yang merupkan Tanah wakaf Perseorangan yang dikelola 

dengan nadzir perseorangan di wilayah Kota Malang.4 

Bangunan Masjid Al – Ikhsan, Memiliki SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 

1143 dengan luas 1.364 M2 terletak di jalan soegiono, No.254, kelurahan Gadang, 

Kecamatan Sukun, Kota Malang, dengan batas-batas sebagai berikut 

Utara : Tanah milik Tn. Jumal alias Imam Hambali 

Selatan : PKPN (Pusat Koperasi Pegawai Negeri) 

Barat : Kandang Ayam milik Tn.Pujiono 

Timur : Jalan Raya Gadang5) 

tanah tersebut merupakan aset/tanah warisan dari Tuan Marlan alias H. Abdul 

Rozak (ALM) 

Berkenaan dengan persoalan tanah wakaf milik Masjid Al Ihsan 

Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang, salah satu gagasan (alternatif) 

penyelesaian masalah yang diajukan adalah sebagai berikut: 

                                                            
3. Melacak Banda Masjid yang Hilang, AnekaIlmu, Semarang, 2000. 
4.  Wawancara Bapak Rachman Saleh, Nadzir dan takmir Masjid Al Ikhsan Kelurahan 

Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang, 20 april 2017. 
5.  Laporan Tahunan Tugas Kenazhiran Tanah Wakaf  Yayasan Masjid Al Ikhsan Kepada 

Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Jawa Timur dan Kantor Urusan Agama (KUA) 

Setempat. 
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 Menggunakan penyelesaian secara kultural dan/atau non litigasi , yaitu 

melalui musyawarah melalui desa/dusun juga melalui Badan Wakaf 

Indonesia (BWI) setempat namun melalui jalan buntu 

 Karena melalui jalan buntu maka ditempuh secara melalui jalur litigasi 

yaitu melalui jalur (Pengadilan Tata Usaha Negara) Surabaya  

Dari Putusan ditetapkan bahwa Nadzir sebelumnya adalah Tn Sukenan, Tn. 

Turiman dan Tn. Sulton. Tn. sukenan dan Tn. Turiman Telah meninggal dunia 

sehingga yang tersisa adalah Tn. sulton, kemudian Nadzir yang masih hidup yaitu 

menyatakan berhenti dari kedudukannya dan kemudian bersamaan dengan itu 

Tuan Sulton melakukan tindakan hukum berupa pengalihan status Nadzir 

perseorangan menjadi Nadzir organisasi atau badan hukum yaitu organisasi 

Majelis Wakil Cabang (MWC) NU kecamatan sukun, tanpa memberitahukan 

ataupun bermusyawarah terlebih dahulu dengan para penggugat di Pengadilan 

Tata Usaha Negara.6 

Pihak - Pihak Yang Bersengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara 

Kasus Posisi Sengketa No : 57   /G/2010  /PTUN.SBY. Tanah Wakaf 

Masjid Al – Ikhsan Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang7 

1. Skema Pihak yang bersangkutan tentang sengketa 

Dalam skema ini dijelaskan bahwa bahwa  

                                                            
6 Salinan Putusan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 57 /G/2010 /PTUN.SBY 

 
7 Laporan Tahunan Tugas Kenazhiran Tanah Wakaf  Yayasan Masjid Al Ikhsan Kepada Badan 

Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Jawa Timur dan Kantor Urusan Agama (KUA) Setempat 
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a. Bapak Muhammad Saleh, Pekerjaan swasta, agama islam, bertempat tinggal 

di jalan kecipir. No 13 RT.08/RW.06 Desa Bumiayu, Kecamatan 

Kedungkandang, Kota Malang. Sebagai penggugat 1. 

b. Ibu Kaya, Pekerjaan swasta, agama islam, bertempat tinggal di jalan kecipir 

No. 13 RT.08 RW.06 Desa Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota 

Malang. Sebagai Penggugat II 

c. Ibu Marwa, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan 

Kangkung RT. 04 RW. 04 Desa Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota 

Malang Sebagai Penggugat III 

d. Ibu Jasimah alias Sarpini Pekerjaan Swasta, Agama Islam, bertempat 

tinggal diRT/RW:27/07 Desa Sumbersuko, Kecamatan Tajinan, Kabupaten 

Malang sebagai Penggugat IV 

e. Bapak Mat Rais Pekerjaan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan 

Melati No.38 Kecamatan Pakis Kabupaten Malang sebagai Penggugat V 

f. Ibu Mestiati Pekerjaan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan 

Kangkung RT/RW : 02/04 Desa Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota 

Malang sebagai Penggugat VI 

g. Ibu Satunah Pekerjaan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan 

Kangkung RT/RW :  04/04 Desa Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang Kota 

Malang, sebagai Penggugat VII 

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 

1. SUMALI, S.H., MH.; 

2. ARIES B. CAHYONO, S.H.; 
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3. NAILI ARIYANI, S.H.; 

4. MUADZIM BISRI, S.H.; 

Kesemuanya adalah warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada 

Sumali. S.H., MH. & Associates, beralamat kantor di Perum Joyo Grand LL 

No. 20 Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 juni 2010, 

selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat 

Melawan: 

a. H. Mochammad Rifa’I, Pekerjaan Rais pada Majelis Wakil Cabang 

Nahdlatul Ulama kecamatan sukun kota malang, agama islam, bertempat 

tinggal di jalan klaayatan Gg.I/11, RT-03/RW-01, Kecamatan 

Bandungrejosari, Kota Malang. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 

1. Henny Mono, S.H. ; 

2. H.M Taqrib, S.H., M.H.; 

Keduanya Warga Negeri Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor pada 

Rajawali Law Office, beralamat di jalan Tanimbar No, 1 Kota Malang 

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Juli 2010, Selanjutnya Disebut 

sebagai. Tergugat II Intervensi 1  

b. Mochammad Sulton, Pekerjaan Sekretaris Nadzir, Agama Islam, 

Bertempat Tinggal di Jalan A. Satsui Tubun Gg. II/60 RT.05/RW.05 

Kelurahan Kebonsari, Sukun Kota Malang8 

 

 

                                                            
8 Salinan Putusan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 57 /G/2010 /PTUN.SBY 
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2. Skema Pihak – Pihak yang bersengketa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obyek gugatan  

SK KUA Nomor 

KK 

13.32.05/BA.03.0

2/03/2010 

Para Tergugat 

H. Mochammad Rifa’i 

Mochammad Sulton 

Diwakili oleh: 

Henny Mono, S.H.; 

H.M.Taqrib, S.H., M.H. 

Para Penggugat 

Muhammad saleh 

Kaya 

Marwa 

Jasimah alias sarpini 

Mat rais 

Mestiati 

Satunah 

Diwakili oleh 

Sumali, S.H., M.H; 

Aries B. Cahyono 

SH; 

Naili Ariyani, S.H.; 

Muadzim Bisri, S.H 

Putusan 

 Mengabulkan gugatan para penggugat 

 Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan 

oleh tergugat berupa surat keputusan KUA Kecamatan Sukun  selaku 

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) tentang Pengangkatan dan 

pengesahan orang yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat 

keputusan nomor K.K 13.32.05/BA. 03.2/03/2010 tertanggal 23 Maret 

2010 sebagai Nadzir perorangan/kelompok/organisasi/berbadan hukum 

Organisasi Majelis Wakil Cabang (MWC) NU Kecamatan Sukun 

 Mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara 

yang diterbitkannya Oleh Tergugat berupa : Surat Keputusan Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Sukun selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar 

Wakaf (PPAIW) tentang pengangkatan dan pengesahan orang – orang 

yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan nomor : 

KK 13.32.055/BA. 03.2/03/2010 

Pengadilan Tata 

Usaha Negara (PTUN) 


