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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Konsideran Undang- undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf menyebutkan bahwa wakaf merupakan pranata keagamaan 

yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efektif 

dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan 

umum.  

Wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang bersifat sosial 

kemasyarakatan, bernilai ibadah dan sebagai pengabdian kepada Allah swt.1 

Wakaf Ahli adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu saja, 

seorang ataupun lebih, baik keluarga si wakif atau bukan. Wakaf Khairi, yaitu 

wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum.2 Sedangkan pihak yang 

melakukan wakaf disebut dengan wakif. 

Petugas wakaf di Indonesia adalah nadzir, hal ini telah diatur dalam 

Undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf yang 

menyebutkan bahwa Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf 

dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. 

Kemudian dalam pasal 9 disebutkan Nazhir meliputi: Perseorangan, 

organisasi; atau badan hukum. Hal tersebut juga telah diatur dalam Peraturan 

                                                           
1 Uswatun Hasanah. Peranan Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (StudiKasus 

Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan. Disertasi Doktor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Syarif Hidayatullah Jakarta. 1977. Hal. 4. 
2 Suparman Usman. Hukum Perwakafan di Indonesia, Cet. II, Darul Ulum Press, Jakarta. 1999. 

Hal. 35. 
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Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 pasal 2 tentang Wakaf. 

Nazhir organisasi adalah organisasi Indonesia yang menerima harta benda 

wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan 

peruntukannya, hal ini diatur dalam Peraturan Badan wakaf Indonesia Nomor 

3 Tahun 2008 pasal 1 poin 4 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penggantian 

Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah. Dimana nazhir 

Organisasi ini harus memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan 

Badan wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 pasal ayat 2 poin b Tentang Tata 

Cara Pendaftaran Dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak 

Berupa Tanah, sebagai berikut: 

Nazhir organisasi: 

1) Pengurus organisasi memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan; 

2) Organisasi bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, 

dan/atau  keagamaan Islam; 

3) Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota 

letak benda wakaf; 

4) Organisasi tersebut memiliki: 

a. Salinan akta notaris tentang pendirian organisasi dan anggaran 

dasar; 

b. Daftar susunan pengurus organisasi; 

c. Anggaran rumah tangga; 

d. Program kerja dalam pengembangan wakaf; 
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e. Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari 

kekayaan lain yang merupakan kekayaan organisasi; 

f. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit bermaterai cukup. 

Fungsi Wakaf umumnya untuk mewujudkan suatu potensi dan manfaat 

ekonomis pada harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah serta untuk 

memajukan kesejahteraan umum. Berdasarkan fakta tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa wakaf belum mampu berperan secara efektif dalam 

pemberdayaan sektor sosial ekonomi umat. 

Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 4 Tahun 2010 pasal 3 ayat 2 

mengatur bahwa Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh 

Nadzir yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan 

perundang-undangan dilakukan secara produktif. 

Aset-aset wakaf dan sumber daya manusia memiliki potensi yang sangat 

besar, potensi tersebut dapat menimbulkan masalah tersendiri yang 

mengakibatkan aset wakaf tidak berkembang dan produktif. Upaya untuk 

memproduktifkan aset wakaf tersebut telah dilakukan, namun menjadi alasan 

sehingga dibutuhkannya dana dan biaya yang sangat besar. Fenomena tersebut 

menjadi tantangan bagi lembaga pengelola wakaf atau nadzir. Lembaga 

manapun jelas membutuhkan pendanaan dalam rangka pengembangan 

organisasi termasuk di dalamnya adalah nadzir. Pengembangan nadzir 
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diperlukan guna menguatkan dan mengembangkan wakaf secara terus menerus 

untuk kemanfaatan mauquf ‘alaih (pihak -pihak penerima hasil wakaf).3 

Persyarikatan Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi masyarakat 

Islam telah mempunyai wadah dalam penanganan wakaf yakni Majelis Wakaf 

dan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) yang ada di seluruh jenjang organisasi 

Muhammadiyah (Pusat, Wilayah, dan Daerah) Mengoptimalkan 

pengelolaan wakaf dalam bentuk kegiatan - kegiatan Muhammadiyah. 

Beberapa problematika yang dihadapi oleh Persyarikatan Muhammadiyah 

adalah terjadinya sengketa tanah wakaf oleh ahli waris, karena tanah yang 

sudah diwakafkan tidak memiliki sertifikat tanah wakaf, yang merupakan bukti 

otentik ketika permasalahan sengketa tersebut dibawa ke Pengadilan. 

Permasalahan lain adalah tanah wakaf yang telah menjadi amal usaha 

Persyarikatan dikelola oleh individu atau beberapa orang di luar koordinasi 

Pimpinan Muhammadiyah, sehingga pengelolaan, penjualan sebagiannya, 

sampai pada alih fungsi tidak diketahui oleh Pimpinan Muhammadiyah. 

Akibatnya, tanah tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau 

kelompok.4 

Oleh karena itu mengingat wakaf merupakan aset yang amat bernilai 

dalam pembagunan sosial dan dalam fungsinya sebagai ibadah diharapkan 

akan menjadi bekal bagi kehidupan wakif (orang yang berwakaf) di kemudian 

                                                           
3 Tiyas Puspita Dewi dan Nadia Humairah. Pengaruh Wakaf Uang Untuk Pemberdayaan 

Umat. Makalah. Universitas Islam Indonesia. 2016. 
4 Ibid. 
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hari, dimana wakaf adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus 

menerus mengalir selama harta wakaf dimanfaatkan. 

Pemerintah pada tanggal 27 Oktober 2004 juga telah mengesahkan payung 

hukum dalam rangka pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yakni 

Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan penulis menemukan 

terdapat permasalahan dalam pengelolaan wakaf di Pimpinan Muhammadiyah 

sebagai nazhir organisasi, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang 

“Efektifitas Undang- Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Yang 

Nadzirnya Dikuasakan Kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah (Studi 

Kasus Di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Lowokwaru Kota 

Malang). 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah terkait penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana efektifitas Undang- Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 

Yang Nadzirnya Dikuasakan Kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah 

(Studi Kasus Di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Lowokwaru 

Kota Malang) ? 

2. Apa faktor kendala/ pendukung efektifitas Undang- Undang No. 41 Tahun 

2004 Tentang Wakaf Yang Nadzirnya Dikuasakan Kepada Pimpinan 

Cabang Muhammadiyah (Studi Kasus Di Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)? 

C. Tujuan Penulisan  

Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui efektifitas Undang- Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang 

Wakaf Yang Nadzirnya Dikuasakan Kepada Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah (Studi Kasus Di Pimpinan Cabang Muhammadiyah 

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang) 

2. Untuk mengetahui faktor kendala/ pendukung efektifitas Undang- Undang 

No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Yang Nadzirnya Dikuasakan Kepada 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah (Studi Kasus Di Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang) 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini yaitu dilihat dari manfaat secara teoritis dan 

manfaat secara praktis: 

1. Secara teoritis  

Dengan penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan, dan 

pengetahuan terutama tentang wakaf juga sebagai bahan masukan dan referensi 

bagi penelitian selanjutnya. 

2. Secara praktis  

a. Bagi penulis  

1) Untuk memenuhi syarat kelulusan S1 twinning program jurusan 

Ahwal Syakhsiyyah dan jurusan Ilmu hukum di Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2) Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pembentukan pola 

berpikir kritis. 

b. Bagi persyarikatan 
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Sebagai perbendaharaan di perpustakaan yang dimungkinkan 

dapat dipakai sebagai referensi,juga memberikan wawasan dan 

sumbangan pemikiran terkait dengan wakaf yang nadzirnya 

dikuasakan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Malang.  

E. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Metode lapangan (Socio Legal Research). 

Metode ini menggunakan model pendekatan yang mengacu pada peraturan-

peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum yang lainnya yang merupakan data, 

selain itu juga untuk melihat penerapannya atau pelaksanaannya dalam 

masyarakat melalui penelitian lapangan dan juga bisa dilakukan dengan 

meninjau, melihat, serta menganalisis masalah dengan menggunakan 

pendekatan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum. 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan penulis yaitu menggunakan 

pendekatan yuridis sosiologis, yakni suatu penelitian yang dilakukan terhadap 

keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan 

tujuan untuk menemukan fakta (fact- finding), yang kemudian menuju pada 

identifikasi (problem- identification) dan pada akhirnya menuju kepada 

penyelesaian masalah (problem- solution).5 

Secara yuridis wakaf diatur dalam Undang- undang No. 41 Tahun 2004 

tentang wakaf, kemudian secara sosiologis penulis ingin mengetahui 

                                                           
5 Soejono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta. 1982. Hal. 10 
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bagaimana penerapan Undang- undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf di 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Lowokwaru  Kota Malang. 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian yuridis sosiologis ini penulis melakukan penelitian di 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Lowokwaru  Kota Malang, 

karena selain memudahkan penulis dalam hal memperoleh data, penulis juga 

menemukan beberapa permasalahan tekait dengan wakaf di Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, oleh karena itu penulis 

ingin meneliti tentang faktor- faktor kendala/pendukung dalam penerapan  

Undang- undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang nadzirnya dikuasakan 

kepada Pimpinan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Lowokwaru  

Kota Malang. 

3. Jenis Data 

Dalam proses penelitian ini penulis menggunakan jenis data yaitu: 

a. Data primer  

Data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari subyek 

penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data 

langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.6  

Untuk mendapatkan data primer, data diambil dari Nazhir dilingkungan 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. 

                                                           
6 Saifuddin Azwar. 1997. Metode Penelitian. Yogyakarta. Penerbit Pustaka Pelajar. Hal, 91. 
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b. Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kajian kepustakaan dan 

undang-undang, buku-buku literatur maupun hasil penelitian terdahulu 

sebagai acuan tambahan penulis.7 Sumber data yang terkait antara lain :  

a) Undang- Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf  

b) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 

c) Peraturan Badan wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang 

Tata Cara Pendaftaran dan Penggeantian Nazhir Harta Benda Wakaf 

Tidak Bergerak Berupa Tanah 

d) Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 4 Tahun 2010 Tentang 

Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. 

e) Kompilasi Hukum Islam 

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang sifatnya untuk melengkapi kedua 

bahan tersebut di atas seperti kamus, ensiklopedia, majalah dan bahan-

bahan lainnya.  

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

Tekhnik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah: 

                                                           
7 Pedoman penulisan hukum, 2012, Fakultas Hukum, UMM, hal 18. 
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a. Interview/Wawancara 

Yakni proses pengumpulan data dengan jalan mengadakan dialog atau 

tanya jawab secara langsung antara dua orang bertahap-tahap secara fisik 

melalui orang-orang tertentu yang dianggap dapat memberikan data yang 

berhubungan dengan masalah yang dibahas.8 

1) Purpossive Sampling 

Purpossive Sampling adalah penentuan sampel oleh peneliti secara 

subyektif dengan anggapan bahwa sampel yang diambil tersebut 

mencerminkan (representative) bagi penelitiannya.9 Dalam hal ini 

penulis menentukan sendiri sampel yang akan diambil karena ada 

pertimbangan dan alasan tertentu. Sampel di dalam penelitian ini 

diambil melalui interview/wawancara yaitu suatu teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis 

mengadakan wawancara secara langsung dengan Ketua Pimpinan 

Cabang Muhammadiyah Kecamatan Lowokwaru. 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data melalui bahan-

bahan tertulis atau film/foto. 10Dalam hal ini penulis mencari data di 

Pimpinan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan 

Lowokwaru.terkait jumlah wakif, berapa jumlah luas tanah yang 

                                                           
8Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010. Hal.161. 
9 Muslan Abdurrahman. 2009. Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum. Malang. UMM 

Press. Hal. 109. 
10Lexy J. Moleong. 1995. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. Penerbit PT Remaja 

Rosdakarya. Hal. 161. 
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diwakafkan, dan hal- hal yang berkaitan dengan penelitian penulis agar 

dokumen-dokumen tersebut dapat membantu 

dalam  memecahkan  masalah-masalah  dalam penelitian. 

c. Tekhnik Analisis Data 

Dalam teknik analisis data penulis menggunakan teknik Deskriptif 

Kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Yang di dalamnya terdapat 

upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan 

kondisi yang saat ini terjadi. Dengan kata lain penelitian deskriptif 

kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi- informasi mengenai 

keadaan yang ada.11 

Melalui analisa data deskriptif kualitatif ini penulis akan 

menggambarkan hasil pengumpulan dan peninjauan data yang didapat dari 

penelitian lapangan tentang efektifitas Undang- undang No. 41 Tahun 

2004 Tentang Wakaf yang nazhirnya dikuasakan kepada Pimpinan 

Cabang Muhammadiyah Kecamatan Lowokwaru.. 

F. Sistematika Penulisan 

Penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yang masing-masing akan 

menguraikan tentang : 

BAB I  PENDAHULUAN 

                                                           
11 Mardalis. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta. Bumi Aksara. 1999. Hal. 

26  
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Bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan/Penelitian, Manfaat 

Penulisan/Penelitian, Metode Penulisan/Penelitian Hukum, dan Sistematika 

Penulisan.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini akan mengungkapkan landasan-landasan teori yang digunakan dan 

menjadi acuan bagi penulis dalam menyusun skripsi. Selain itu diuraikan pula 

mengenai buku-buku yang relevan dan berhubungan untuk pembahasan 

masalah yang dikaji dalam skripsi ini. 

BAB III  HASIL ANALISA DATA ATAU PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan seluruh hasil 

penelitian yang diperoleh penulis. Di dalamnya berisi tentang analisis dan 

pemecahan masalah yang dikaji dalam skripsi ini. 

BAB IV  PENUTUP 

Bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilaksanakan beserta saran untuk masalah dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 


