
40 
 

BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Tanah Wakaf yang Nadzirnya Dikuasakan Kepada Pimpinan 

Cabang Muhammadiyah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 

1. Pengelolaan Tanah Wakaf  yang Nazhirnya dikuasakan Kepada 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Lowokwaru Kota Malang  

Pada periode kepemimpinan K.H. AR Fachruddin, majelis wakaf dan 

kehartabendaan menjadi badan hukum yaitu setelah dikeluarkannya SK. 

Menteri Dalam Negri Republik Indonesia No: SK 14/DDA/1972 tanggal 10 

Februari 1972 yang menegaskan bahwa “Persyerikatan Muhammadiyah 

sebagai badan hukum dapat mempunyai tanah dan hak milik’. 

Berlandaskan hal tersebut perserikatan Muhammadiyah membentuk 

majelis wakaf dan kehartabendaan secara amanah bertugas untuk mengelola 

dan melindungi harta benda wakaf baik benda bergerak maupun tidak bergerak 

dengan harapan agar harta benda wakaf dari wakif dapat mendatangkan 

manfaat bagi nusa, bangsa, dan agama, dan sebagai bentuk amal jariyah bagi 

wakif. 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberi kuasa kepada Pimpinan 

Muhammadiyah tingkat Daerah, Cabang, dan Ranting untuk mengelola tanah 

wakaf di wilayahnya masing- masing dengan tujuan untuk memudahkan kerja 

majelis wakaf dan kehartabendaan dan dapat menjalankan tugasnya sebagai 

nadzir secara optimal. 
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Pimpinan Pusat Muhammadiyah memiliki beberapa majelis, salah satunya 

adalah majelis wakaf dan kehartabendaan, yang mempunyai tugas mengelola 

harta wakaf, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, begitu 

pula dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah, namun Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah tidak semuanya memiliki majelis wakaf dan kehartabendaan, 

salah satunya Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Lowokwaru Kota 

Malang. 

Pengelolaan tanah wakaf yang dikuasakan kepada Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dilaksakan oleh seluruh 

Anggota Pimpinan Cabang Muhammadiyah Lowokwaru, namun dalam hal 

pengurusan sertifikasi tanah wakaf, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah 

Lowokwaru melakukan secara profesional dengan membayar seseorang untuk 

mengurus sertifikasi tanah wakaf tersebut. 

2. Visi dan Misi Majelis Wakaf dan Kehartabendaan 

Pimpinan Cabang Muhammadiiyah kecamatan Lowokwaru sebagai 

kepanjangan tangan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Persyarikatan 

Muhammadiyah, dalam menjalankan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 

Tentang wakaf, dan agar tugas pokok Majelis Wakaf dan Kehartabendaan 

dapat terlaksana dengan baik, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan memiliki 

visi dan misi sebagai berikut: 

Visi 

Majelis wakaf dan kehartabendaan Persyarikatan Muhammadiyah 

memliki visi terlaksananya tugas pesyarikatan amar ma’ruf nahi munkar yang 

berwibawa dengan cukupnya sarana dan prasarana, yang mandiri dalam 

persyarikatan Muhammadiyah 
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Misi 

Sebagai nazhir yang memperoleh kuasa dari Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Lowokwaru memiliki 

beberapa misi dalam mengelola harta wakaf yang dikelola diwilayahnya: 

a. Memantapkan kinerja Persyarikatan dengan konsolidasi organisasi 

diseluruh jajaran Muhammadiyah. 

b. Mendata kekayaan Persyarikatan dan menata pemanfaatan yang 

maksimal 

c. Menambah, menumbuhkan, mengembangkan dan mengamankan 

kekayaan Persyarikatan berupa wakaf dan kehartabendaan 

Muhammadiyah 

d. Meningkatkan keyakinan umat dalam melaksanakan amal wajib dan 

amal sunnah teruatama dibidang zakat, infaq dan shadaqah 

e. Meningkatkan penertiban administrasi dan motivasi beramal dalam 

persyarikatan dengan peningkatan pengawasan diseluruh jajaran 

Muhammadiyah 

 

3. Tugas dan Fungsi Pokok 

Majelis wakaf dan kehartabendaan memiliki tugas pokok 

mengembangkan dan mengamankan harta wakaf dan harta kekayaan yang 

dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah serta membimbing masyarakat 

dalam melaksanakan wakaf, hibah, infaq dan shadaqah dan hal lainnya yang 

berkaitan dengan wakaf, karena banyak masyrakat kita yang masih awam 

terkait dengan wakaf, terutama dalam hal melakukan sertifikasi tanah wakaf. 

4. Struktur Organisasi 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 

tidak mempunyai majelis wakaf dan kehartabendaan, dengan kepengurusan 

anggota terdiri dari ketua, sekertaris, bendahara, dan beberapa anggota,  

pengelolaan harta benda wakaf yang dikuasakan kepada nya terbilang cukup 
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baik, berikut adalah susunan kepengurusan anggota Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Kecamatan Lowokwaru: 

 

Tabel. 1 

Susunan Kepengurusan Anggota Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan 

Lowokwaru 

 

No Nama Keterengan 

1.  Ibnu Mujahidin, S.Ag Ketua 

2.  Ir. Hariyanto Sekertaris 

3.  Drs. Askar, SE.Ak Bendahara 

4.  Drs. Usman Kasmin Anggota 

5. Drs. Sya’roni Anggota 

6. Nurcholis, SH Anggota 

7. Drs. Ismail A. Ghani, SH Anggota 

8. Drs. Fadlan Anggota 

9. M. Ahdor Anggota 

Sumber data: Dokumentasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang 

5. Ruang Lingkup  

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Lowokwaru menerima 

harta wakaf baik harta benda yang bergerak maupun tidak bergerak. Kemudian 

dalam hal ini penulis meniliti terkait harta benda tidak bergerak yaitu tanah. 

Sebagai nazhir yang memperoleh kuasa untuk mengelola tanah wakaf di 

wilayahnya, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Lowokwaru 
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memiliki ruang lingkup untuk mengelola, dan melindungi tanah wakaf yang 

ada di wilayah Kecamatan Lowokwaru. 

 

6. Gambaran Umum tentang Tanah wakaf  yang nazhirnya dikuasakan 

kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Lowokwaru 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 

sebagai nazhir mengelola sejumlah harta benda wakaf baik berupa benda 

bergerak maupun benda tidak bergerak. Harta wakaf tersebut ditekankan pada 

nilai guna dari aset wakaf tersebut, contohnya seperti wakaf uang tunai, saham, 

tanah, dan dalam hal ini penulis fokus terhadap benda tidak bergerak yaitu 

tanah.30  

Setelah melakukan penelitian di Pimpinan cabang Muhammadiyah 

Kecamatan Lowokwaru, hasil yang penulis peroleh adalah,: Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang mengelola 11 tanah 

wakaf di wilayah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Malang, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Tanah wakaf diperoleh dari keluarga bapak Nur Samsu seluas 135 m2 

yang digunakan untuk masjid. 

2) Wakaf dari bapak Nurdin Samauna 200 m2 digunakan untuk masjid 

3) Dari bapak wakidi 36 m2 digunakan untuk musholla 

                                                             
30 Wawancara dengan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Lowokwaru. 

Pendopo PPUT Malang. 27 Novermber 2016. 
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4) Wakaf dari bapak H. Abdurrohman 193 m2 penggunaan tanahnya juga 

untuk bangunan masjid 

5) Wakaf dari bapak Muhajir 262,8 m2 dipergunakan untuk TK ABA 

6) Tanah wakaf dari bapak Yulius 2500 m2 saat ini masih berupa tanah 

kosong, yang dalam waktu dekat akan diperuntukkan sebagai Madrasah 

Tsanawiyah 

7) Tanah wakaf dari Prof Surahman 200 m2 untuk masjid 

8) Tanah wakaf dari bapak Muhajir Effendi 300 m2 dipergunakan untuk 

musholla 

9) Dari Yayasan Sabilissalam 700 m2 digunakan untuk masjid. 

10) Tanah wakaf dari bapak Bachtiar Khalid 200 m2 dimanfaatkan untuk 

Panti Putri 

11) Wakaf dari Dr. Hartoyo 300 m2 dipergunakan untuk Kos dimana 

pendapatan kos- kosan tersebut di manfaatkan oleh Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah sebagai uang kas dan untuk mengembangkan tanah 

wakaf. 

Jumlah seluruh luas tanah wakaf yang nazhirnya dikuasakan kepada 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 

tersebut adalah: 5026,8 m2 ( lima dua puluh enam koma delapan meter kubik) 

yang tersebar disebelas titik diwilayah kecamatan lowokwaru. 

Tanah wakaf tersebut dipergunakan di bidang sosial, ekonomi, dan 

pendidikan yaitu mushalla, masjid,TK ABA, panti asuhan, kos, dan ada pula 

yang berupa tanah kosong namun menurut bapak Mujahidin selaku Ketua 
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Pimpinan Muhammadiyah Kecamatan Lowokwaru pada tanah kosong tersebut 

akan didirikan MTs, untuk lebih lengkapnya  penulis tuangkan dalam bentuk 

tabel sebagai berikut: 

Tabel. 2 

Data Tanah Wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Lowokwaru 

Kota Malang 

 

No Wakif Penggunaan 

tanah 

Letak Luas Status 

Tanah 

1 Keluarga 

bapak 

Nur 

Samsu 

Masjid Al-

Azizah, TPQ, 

Diniyah 

Jl.MT 

Haryono 

XI/496 

135 m2 Sertifikat 

Wakaf 

2 Nurdin 

Samauna 

Masjid 

PELMA 

Jl.Keramik 200 m2 Sertifikat 

Wakaf 

3 Wakidi Mushalla Al-

Furqan 

Jl. Veteran 

Dalam 4-B 

36 m2 Akta Ikrar 

Wakaf 

4 H.Abdur

rohman 

Masjid Al-

Huda 

Karuman 193 m2 Sertifikat 

Wakaf 

5 Muhajir TK ABA  Griya Shanta 

K-301 

262,8 

m2 

Sertifikat 

Wakaf 

6 Muhajir 

Effendi 

Mushalla Asy-

Syura 

Jl. Pisang 

Kipas 2D 

300 m2 Akta Ikrar 

Wakaf 

7 Yulius Tanah Kosong Merjosari 2500 

m2 

Sertifikat 

Wakaf 

8 Prof.Sura

hman 

Masjid Ar- 

Rahman 

Tasikmadu 200 m2 Sertifikat 

Wakaf 

9 Yayasan 

sabilis 

salam 

Masjid sabilis 

salam 

Candi mendut 

selatan 

700 m2 Akta Ikrar 

Wakaf 

10 Bachtiar 

Kholid 

Panti Putri Jatimulyo 200 m2 Sudah 

Masuk BPN 

11 Dr. 

Hartoyo 

Kos- kosan Tlogosur yo 300 m2 Sertifikat 

Wakaf 

Sumber data: Dokumentasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan 

Lowokwaru 

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah  Lowokwaru mendapat amanat untuk memanfaatkan tanah 

wakaf seluas 5026,8 m2  (lima dua puluh enam koma delapan meter kubik). 
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Dalam pengelolaannya Pimpinan Cabang Muhammadiyah Lowokwaru telah 

berupaya semaksimal mungkin mengelola dan melindungi tanah wakaf dengan 

cara melakukan upaya agar tanah wakaf di wilayahnya memperoleh sertifikat 

tanah wakaf, sehingga tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik 

tanpa mengalami sengketa dan sebagian besar telah mendapatkan sertifikat 

wakaf sebagaimana mestinya. 

 Sejak mengelola tanah wakaf yang dikuasakan kepada Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Lowokwaru, status yang diperoleh tanah wakaf di Pimpinan 

Cabang Muhammadiyah Lowokwaru adalah: 

a. 1 tanah wakaf sudah masuk ke BPN dan dalam hal ini sedang menunggu 

diterbitkannya sertifikat tanah wakaf 

b.  7 tanah wakaf sudah bersertifikat tanah wakaf 

c. 3 tanah wakaf sudah memperoleh akta ikrar wakaf dimana 1 tanah wakaf 

dari Bapak Muhajir Effendi yang terletak Jl. Pisang Kipas 2D yang 

dipergunakan untuk Mushalla Asy-Syura 

Untuk lebih memudahkan, maka penulis mencantumkan dalam bentuk 

tabel sebagai berikut: 

Tabel. 3 

Jumlah Tanah Wakaf Berdasarkan Status Tanah  Wakaf di Pimpinan 

Cabang Muhammadiyah Kecamatan Lowokwaru 

 

No Status Tanah Wakaf Jumlah 

1 Sertifikat Tanah Wakaf 7 tanah wakaf 

2 Akta Ikrar Wakaf 3 tanah wakaf 

3 Sudah masuk di BPN 1 tanah wakaf 
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Sumber data: Dokumentasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan 

Lowokwaru 

 

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

Nadzirnya Dikuasakan Kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah 

Kecamatan Lowokwaru 

Persyarikatan Muhammadiyah merupakan organisasi yang bergerak 

dibidang sosial keagamaan, yang kemudian membentuk Majelis Wakaf dan 

Kehartabendaan sebagai nazhir organisasi status organisasi (keagamaan) 

sebagai nazhir tersebut telah diakui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf, yaitu dengan memberikan kemungkinan suatu organisasi 

keagamaan bertindak sebagai nazhir harta benda wakaf. 

Berdasarkan hasil penlitian yang dilakukan oleh penulis, Pimpinan 

Cabang Muhammadiyah Kecamatan Lowokwaru sebagai organiasi 

Persyarikatan Muhammadiyah ditingkat Cabang, memperoleh kuasa dari 

Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah sebagai nazhir organisai untuk 

mengelola tanah wakaf di wilayahnya. dengan susunan pengurus yang terdapat 

pada tabel. 1 dan tanah wakaf yang dikelola terdapat pada tabel. 2. 

Fakta tersebut telah sesuai dengan  pasal 9 Undang- undang Nomor 41 

Tahun 2004 yang mengatur tentang wakaf, dimana dalam undang- undang 

wakaf tersebut disebutkan bahwa Nazhir meliputi: 

a. Perseorangan; 

b. Organisasi;  

c. Badan hukum. 
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1. Syarat- syarat Nazhir Organisasi 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan lowokwaru yang 

merupakan kepanjangan tangan dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengelola harta benda wakaf baik 

benda bergerak maupun tidak bergerak berdomisili di Jl. MT Haryono III/231 

A Kota Malang Jawa Timur Indonesia. 

Anggota Pimpinan Cabang Muhammadiyah  Kecamatan Lowokwaru 

seluruhnya sudah dewasa dibuktikan dengan pendidikan yang telah ditempuh 

dan gelar yang dimiliki, sebagai berikut Ibnu Mujahidin, S.Ag selaku Ketua, 

Ir. Hariyanto sebagai sekertaris, dan Drs. Askar, SE.Ak sebagai bendahara, 

Drs. Usman Kasmin, Drs. Sya’roni, Nurcholis, SH, Drs. Ismail A. Ghani, SH, 

Drs. Fadlan, dan M. Ahdor. 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah  Kecamatan Lowokwaru merupakan 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah di Kota Malang yang amanah dalam 

mengemban tugasnya sebagai nazhir terbukti dengan data yang penulis peroleh 

pada tabel. 2 dan tabel. 3 bahwa administrasi yang dimiliki oleh Pimpinan 

Cabang Muhammadiyah Kecamatan Lowokwaru cukup lengkap. 

Tanah wakaf yang dikuasakan kepadanya sudah dipergunakan sesuai 

dengan amanah Pimpinan Pusat yaitu untuk sarana pendidikan, ibadah, dan 

sosial, yang dalam hal ini memberi kemanfaatan bagi masyarakat dan wakif, 

selain itu poin pentingnya adalah proses sertifikasi tanah wakaf cukup baik di 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Lowokwaru. 
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Anggota Pimpinan Cabang Muhammadiyah  Kecamatan Lowokwaru 

mampu secara jasmani dan rohani terbukti dengan baiknya pengelolaan tanah 

wakaf yang ada diwilayahnya seperti penjelasan penulis diatas. Mengenai 

orang-orang yang terhalang melakukan perbuatan hukum adalah orang yang 

tidak cakap hukum yaitu diatur dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu 

a. Orang-orang yang belum dewasa 

Anggota Pimpinan Cabang Muhammadiyah  Kecamatan Lowokwaru 

seluruhnya sudah dewasa dan telah dijelaskan pada poin b). 

b. Mereka yang berada di bawah pengampuan 

Anggota Pimpinan Cabang Muhammadiyah  Kecamatan Lowokwaru 

tidak berada dibawah pengampuan, dibuktikan dengan kemampuan 

mengelola tanah wakaf dengan baik dan mampu megurus sertifikasi 

tanah wakaf. 

c.  Wanita yang bersuami. Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya 

Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena pasal 31 

Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri 

adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan 

perbuatan hukum. 

Sebagai organisasi keagamaan yang bergerak di bidang sosial keagamaan, 

Muhammadiyah dikenal telah berhasil membantu program pemerintah salah 

satunya adalah program wakaf, terbukti dengan aset yang dimiliki 

Persyarikatan Muhammadiyah telah yaitu aset berupa sekolah, mulai dari 
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tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi, serta Rumah Sakit 

yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Dari fakta tersebut di atas, dapat membuktikan bahwa Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah yang memperoleh kuasa untuk mengelola tanah wakaf 

diwilayahnya telah memenuhi syarat menjadi nazhir organisai, dimana syarat 

untuk menjadi nazhir organiasi telah diatur dalam Undang- undang wakaf, yaitu 

dalam Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 

ada dua syarat untuk menjadi nazhir organisasi. 

Syarat yang pertama adalah pengurus nazhir organisai harus memenuhi 

persyaratan menjadi nazhir perseorangan, dimana syarat untuk menjadi nazhir 

perseorangan diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004 tentang Wakaf yaitu: merupakan warga negara Indonesia, beragama 

Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani. 

Kemudian syarat yang kedua adalah  nazhir organisasi tersebut adalah 

organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, 

dan/atau keagamaan Islam. Dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah 

Lowokwaru sebagai nazhir merupakan organisasi keagamaan yang 

memperoleh kuasa dari majelis wakaf dan kehartabendaan Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah untuk mengelola harta wakaf diwilayahnya. 

2. Tugas Nazhir 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Lowokwaru telah 

melakukan pengadministrasian tanah wakaf yang dikelolanya dengan baik, 

yaitu terkait dengan nama wakif, penggunaan tanah wakaf, letak tanah wakaf, 
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luas tanah wakaf, dan bagaimana satatus tanah wakaf tersebut, setelah 

melakukan penelitian dari beberapa Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang 

ada di kota Malang, penulis berpendapat bahwa proses administrasi data di 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Lowokwaru dalam kategori baik. 

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang nazhirnya 

dikuasakan kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah  Kecamatan 

Lowokwaru sudah sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya yaitu 

dipergunakan untuk masjid, mushala, pendidikan, bahkan kos yang nantinya 

penghasilan dari kos tersebut akan dikembangkan untuk pengelolaan aset tanah 

wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah  Kecamatan Lowokwaru, 

meskipun terdapat tanah kosong, namun menurut ketua Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah  Kecamatan Lowokwaru akan dibangun MTs dalam waktu 

dekat. 

Pengelolaan harta benda wakaf baik benda bergerak maupun benda tidak 

bergerak, dan dalam hal ini penulis fokus kepada benda tidak bergerak, 

khususnya tanah wakaf. Ketika melakukan wawancara dengan narasumber, 

dapat diketahui bahwa sebagai nazhir Pimpinan Cabang Muhammadiyah  

Kecamatan Lowokwaru terbukti sangat amanah dalam mengawasi dan 

melindungi harta benda wakaf yang berada diwilayahnya, nazhir sangat hafal 

dimana letak, luas, peruntukan, dan siapa wakif yang telah mewakafkan 

tanahnya. 

Kemudian seperti yang telah penulis tuangkan dalam tabel. 3 dari 11 tanah 

wakaf yang dinadzirnya dikuaskan kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah 
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Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 3 dalam proses akta ikrar wakaf, 1 sudah 

berada di Badan Pertanahan Nasional untuk memperoleh sertifikat tanah 

wakaf, dan 7 sudah bersertifikat wakaf, hal ini adalah upaya dari nazhir untuk 

melindungi tanah wakaf yang dikuasakan kepadanya dari kemungkinan 

terjadinya sengketa dikemudian hari. 

Sebagai kepanjangan tangan dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Cabang Muhammadiyah 

Kecamatan Lowokwaru membantu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota 

Malang dalam mengelola tanah wakaf yang ada diwilayahnya. Jadi tugas dari 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Lowokwaru adalah melaporkan 

tanah wakaf di wilayahnya kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota 

Malang. 

Sebagai Organisasi yang ditunjuk sebagai nazhir, memiliki tanggung 

jawab penuh dalam mengatur dan memelihara tanah yang diterimanya, oleh 

sebab itu dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 menjelaskan 

bahwa nazhir mempunyai tugas- tugas yaitu:  

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf yang dikelolanya. 

b. Selain melakukan pengadministrasian, nazhir juga memliki tugas 

untuk  mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai 

dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, contohnya untuk tempat 

ibadah, pendidikan, atau sosial kemasyarakatan. 
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c. Harta wakaf yang dikelola harus diawasi dan dilindungi, karena tidak 

menutup kemungkinan akan terjadi sengketa dikemudian hari, dan 

masalah- masalah lainnya. 

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.  

3. Prosedur Wakaf yang Telah Dilakukan oleh Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Kecamatan Lowokwaru  

Berdasarkan data dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Lowokwaru fakta yang 

diperoleh adalah dari 11 (sebelas) tanah wakaf yang dikuasakan kepada 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Lowokwaru dengan luas 

keseluruhan adalah 5026,8 m2, fakta yang diperoleh terkait prosedur 

pendaftaran tanah wakaf yang telah dilakukan oleh Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Kecamatan Lowokwaru adalah31: 

1. Tiga tanah yang nazhirnya dikuasakan kepada Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Kecamatan Lowokwaru sudah memperoleh akta ikrar 

wakaf, yaitu tanah wakaf yang wakifnya adalah bapak Wakidi, bapak 

Muhajir Effendi, dan wakaf dari Yayasan Sabilis Salam, dimana tanah 

wakaf di 3 (tiga) titik tersebut dipergunakan untuk mushalla dan masjid, 

Maka dalam hal ini proses untuk memperoleh sertifikat tanah wakaf hanya 

satu langkah lagi, yaitu mendaftarkan tanah tersebut ke Badan Pertanahan 

Nasional. 

                                                             
31 ibid 
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2. Satu dokumen tanah wakaf sudah berada di Badan Pertahanan Nasional, 

untuk diterbitkan sertifikat tanah wakaf, tanah wakaf tersebut yaitu  wakaf 

dari bapak Bachtiar Kholid yang digunakan untuk Panti Putri beralamat di 

Jalan Vinolia, Jatimulyo. 

3. Fakta terpenting yang menunjukkan apakah Undang- undang No. 41 Tahun 

2004 tentang wakaf telah berjalan secara efektif di Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Kecamatan Lowokwaru adalah dari 11 (sebelas) tanah 

wakaf, 7 (tujuh) tanah wakaf yang dikelola oleh Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Kecamatan Lowokwaru sudah memperoleh sertifikat tanah 

wakaf. Dengan perincian sebagai berikut:  

1) Tanah wakaf dari keluarga bapak Nur Samsu yang dipergunakan untuk 

Masjid dan Taman Pendidikan Al- Qur’an 

2) Wakaf darii bapak Nyrdin Samauna untuk masjid 

3) Wakaf dari Bapak H. Abdur Rohman untuk masjid 

4) Wakaf dari Prof Surahman yang dimanfaatkan untuk masjid 

5) Wakaf dari bapak Muhajir untuk TK ABA 

6) Wakaf dari Bapak Yulius yang saat ini masih berupa tanah kosong 

7) Tanah wakaf dari Dr. Hartoyo yang dipergunakan untuk kos- kosan. 

Fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Lowokwaru yang memperoleh kuasa sebagai nazhir untuk 

mengelola tanah wakaf sesuai dengan tugasya telah melakukan prosedur 

pendaftaran tanah wakaf sesuai Undang- Undang, dimana setelah melakukan 
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wawancara dengan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan 

Lowokwaru ,  prosedur pendaftaran tanah wakaf di ringkas sebagai berikut32: 

1. Calon Wakif bermusyawarah dengan keluarga dan ahli waris untuk mohon 

persetujuan mewakafkan sebagian tanah miliknya. 

2. Syarat tanah yang diwakafkan adalah milik Wakif, dan jika tanah negara 

sudah dikuasai lama oleh nadzir/pengurus lembaga sosial agama dan berdiri 

bangunan sosial agama. 

3. Calon Wakif memberitahukan kehendaknya kepada Nazhir  yang telah 

ditunjuk. 

4. Calon Wakif dan Nazhir memberitahukan kehendaknya untuk melakukan 

wakaf kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yaitu Kepala KUA yang 

berada ditempat objek wakaf  dengan membawa bukti asli dan foto copy 

kepemilikan (Sertifikat Hak, HGB, Petok atau Keterangan Tanah Negara 

(yang sudah dikuasai Lembaga Sosial dan didirikan bangunan sosial). 

5. Apabila objek yang diwakafkan berasal dari sertifikat hak milik yang tidak 

diwakafkan keseluruhan maka perlu dipecah dulu sesuai dengan luas yang 

diwakafkan (proses pemisahanatau pemecahan sertifikat dilakukan di BPN). 

Bila dari tanah yasan atau bekas hak adat, atau dari tanah Negara perkiraan 

luas yang diwakafkan mendekati luas ril. 

                                                             
32 ibid 
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6. Calon Wakif & Nazhir memenuhi persyaratan administrasi yang 

dibutuhkan, persyaratan administrasi diusahakann lengkap sebelum 

dilaksanakan Ikrar Wakaf 

7. Setelah persyaratan diperiksa dan cukup memenuhi syarat, Ikrar Wakaf 

dilaksanakan di depan PPAIW dan diterbitkan Akta Ikrar Wakaf (untuk 

wakaf baru/wakifnya masih ada) atau Akta Ikrar Pengganti Ikrar Wakaf 

(untuk wakaf  telah lama dilakukan oleh wakif dibawah tangan dan 

wakifnya telah meninggal dunia, ahli waris hanya mendaftarkan wakaf) 

8. Nazhir atau orang yang ditunjuk mendaftarkan Tanah Wakaf ke Kantor 

BPN setempat untuk mendapatkan sertipikat Tanah Wakaf sesuai dengan 

persyaratan yang ada. 

9. Penerbitan Sertifikat Tanah Wakaf 

C. Faktor- Faktor Pendukung Efektifitas Undang- undang No. 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf Yang Nadzirnya Dikuasakan Kepada Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah  

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau 

kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak 

terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: 

karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.33 Efektivitas 

adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau 

                                                             
33 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga, Citra Aditya. Bandung, 2013 Hal 

67. 
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misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau 

ketegangan diantara pelaksanaannya.34 

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan 

oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum,termasuk para penegak 

hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, ”taraf kepatuhan yang tinggi 

adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya 

hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu 

berusaha untuk mempertahankan dan melindungimasyrakat dalam pergaulan 

hidup.35 

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif 

atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu36 : 

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 

Wakaf di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Nomor 41 tahun 2004 

tentang wakaf. Aturan dalam Undang- Undang tentang wakaf tersebut dapat 

diterapkan di Indonesia. Dalam peraturan tersebut memuat aturan- aturan 

terkait wakif, nazhir, harta benda wakaf, pengelolaan harta wakaf, dan 

pendaftaran tanah wakaf.  

Hukum itu sendiri mengandung unsur keadilan, kepastian dan 

kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan 

                                                             
34 Agung Kurniawan. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan.2005. Hal 109. 
35 Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edsis 

Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013, Hal.375 
36 Soerjono Soekanto. Pokok-pokok Sosiologi Hukum .Jakarta.PT Raja Grafindo Persada. 2007. hal. 

110. 
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antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret 

berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak. 

Tanah wakaf yang dikelola oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah 

Kecamatan Lowokwaru sudah memenuhi unsur keadilan, kepastian dan 

kemanfaatan meskipun keadilan itu sendiri bersifat abstrak. 

a. Unsur yang pertama yaitu keadilan, undang- undang tanah wakaf di 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Lowokwaru telah memenuhi 

unsur keadilan, dimana tanah wakaf yang dikelola oleh nazhir 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Lowokwaru  telah 

dikelola  sedemikian rupa, untuk kepentingan umat, dan agar 

membawa manfaat bagi wakif sebagai amal jariyah, dan bagi 

masyarakat sekitar yang memperoleh manfaat dari tanah wakaf 

tersebut. 

b. Unsur kepastian, sesuai dengan peraturan perundang- undangan, 

nazhir Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan lowokwaru 

telah mendaftarkan tanah wakaf yang dikelola untuk memperoleh 

sertifikat tanah wakaf, dimana dari hasil penelitian yang dilakukan 

oleh penulis dari 11 (sebelas) tanah wakaf, 7 tanah wakaf sudah 

memperoleh sertifikat tanah wakaf. 

c. Unsur yang terakhir adalah kemanfaatan, tanah wakaf di wilayah 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Lowokwaru  telah 

dimanfaatkan untuk pendidikan, sosial, dan ibadah, dan memberi 
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kemanfaatan bagi warga sekitarnya, yang dalam hal ini telah diatur 

dalam Undang- Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 

Faktor Penegak Hukum Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak 

yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-

bagian law enforcement itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu 

memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara 

proporsional. 

Pihak- pihak yang menjadi penegak hukum terkait dengan tanah wakaf 

adalah:  

 

1) Wakif 

Wakif yang mengerti tentang pentingnya mendaftarkan tanah 

wakaf sangat berperan dalm proses sertifikasi tanah wakaf, tidak 

hanya menyerahkan tanah wakaf nya saja kemudian sepenuhnya 

diserahkan kepada nazhir, namun harus ikut serta membantu nazhir 

mendaftarkan tanah wakaf tersebut, seperti membantu melengkapi 

data, mencarikan saksi, dan menjelaskan kepada ahli waris, agar 

nantinya tidak terjadi sengketa. 

Wakif yang mewakafkan tanah di Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Lowokwaru, sebagian besar adalah orang yang 

berpendidikan, ada yang menjadi dosen di Universitas Islam 
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Maulana Malik Ibrahim, dan Mantan Rektor Universitas 

Muhammadiyah Malang, menurut pendapat penulis, wakif yang 

mengerti tentang hukum wakaf, juga berpengaruh dalam hal efektif 

atau tidaknya Undang- undang wakaf itu sendiri. 

2) Nazhir 

Sebagai pengelola harta wakaf nazhir di Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah sudah bersikap profesional dan mengemban 

amanah dengan sangat baik, tanah wakaf yang dikelola 

diwilayahnya telah dipergunakan sebaik mungkin, dan sudah 

memperoleh status hukum yang jelas. 

3) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) 

PPAIW harus bersikap profesional dan tidak menyulitkan 

nazhir yang mendaftarkan tanah wakaf, agar segera memperoleh 

Akta Ikrar Wakaf. 

4) Badan Pertahanan Nasional 

Sebagai pejabat yang menerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf, 

ketika persyaratan sudah dilengkapi oleh nazhir, maka BPN harus 

segera menerbitkan sertifikat tanah wakaf sesuai dengan jangka 

waktu yang telah ditetapkan oleh Undang- Undang. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana 

untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang 

berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga 
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manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan 

yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya.  

Sarana yang dimiliki oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan 

Lowokwaru sudah cukup mendukung, yaitu beberapa diantaranya adalah: 

1) Anggota yang berpendidikan dan secara penuh mendedikasikan 

dirinya untuk mengelola tanah wakaf yang nazhirnya dikuaskan 

kepadanya.  

2) Keuangan yang cukup memadai, yang sangat dibutuhkan dalam 

mengelola tanah wakaf, dan mendaftarkan agar memperoleh sertifikat 

tanah wakaf, dimana dalam proses pengelolaan maupun pendaftaran 

sertifikat tanah wakaf ini sangat membutuhkan tenaga, dana, dan 

waktu yang cukup banyak. 

4. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor 

masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya 

diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan 

spiritual atau nonmaterial.  

Setelah melakukan wawancara dengan narasumber tanah wakaf yang ada 

diwilayah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Lowokwaru tidak 

pernah mengalami sengketa, piha- pihak yang terkait seperti wakif, nazhir, 

dan masyarakat menjalankan perannya masing- masing dengan sangat baik. 

Maka dalam hal ini dapat diketahui masyarakat sangat menghargai, 
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mematuhi, dan melaksanakan perwakafan tanah yang telah diatur dalam 

Undang- Undang Nomor 41 tentang wakaf. 

 


