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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

        Wakaf bertujuan untuk memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan fungsinya dan 

wakaf berfungsi sebagai mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda 

wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesajehteraan ummat. 

Sejatinya, Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi yang sangat potensial 

untuk menopang kesejahteraan ummat1 jika mampu dikelola secara baik dan benar. 

Oleh karna itu, Agar harta wakaf dapat dikelola secara baik, Maka tidak bisa 

sembarangan orang dapat diajukan sebagai naz|i>r. Walaupun para mujtahid tidak 

menjadikan naz|i>r sebagai salah satu rukun wakaf, Namun para ulama sepakat 

bahwa waki>f harus menunjuk naz|i>r wakaf yang mampu dalam mengelola wakaf 

baik secara perseorangan maupun kelembagaan (Organisasi atau badan hukum)2. 

          Menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang 

Wakaf syarat untuk menjadi naz|i>r itu adalah: 

1. Warga Negara Indonesia 

2. Beragama Islam 

3. Dewasa 

4. Amanah 

                                                           
1 Mardani, Fiqih Ekonomi Syari’ah: Fiqih Mu’amalah (Jakarta: Kencana, 2013),375. 
2 Achmad junaidi dan tholieb Al-ashar,Menuju Era Baru Wakaf Produktif: Sebuah Upaya 

Progresif Untuk Kesejahteraan Ummat , ( Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006),54. 
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5. Mampu secara jasmani dan rohani  

6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum3 

        Namun selain syarat diatas ada syarat tambahan bagi seorang naz|i>r. Syarat-

syarat ini lebih menitik beratkan pada perspektif menajemen yaitu:4 

1. Mempunyai ketegasan dalam menentukan sikap 

2. Mengutamakan musawarah dan menyelesaikan masalah 

3. Menjunjung tinggi keterbukaan yaitu dengan berani menyampaikan informasi 

yang diperlukan kepada masyarakat 

4. Memiliki pemahaman yang mendalam mengenai visi misi dan tujuan 

organisasi. 

       Dengan menggunakan dua pendekatan ini yaitu pendekatan hukum dan 

menejemen modern, Lembaga nazhir diharapakan bisa menjadi peran sentral dalam 

pengelolaan harta wakaf secara umum, Dan terbina secara optimal untuk 

mewujudkan sistem pengelolaan wakaf yang dicita-citakan. Namun apa jadinya jika 

sumber masalah dalam pengelolaan wakaf itu adalah terjadinya keselisihan diantara 

sesama naz|i>r dalam mengelola wakaf, Lembaga kenazhiran yang diharapkan bisa 

menjadi lembaga yang solid dan kompak untuk mengembangkan wakaf namun 

nyatanya dilembaga naz|i>r itu sendiri tejadi perselisihan atau miskomunikasi. 

         Hal ini sering ditemukan pada daerah-daerah yang sudah berkembang,  

Sehingga keadaan tanah yang memang sudah produktif dan didukungnya oleh 

                                                           
3 Undang Undang wakaf Nomor 41 tahun 2004. 
4 Hafiuddin, Hendri Tanjung ,  Menejemen Syariah Dalam Praktik Depok : Gema Insani, 

2008),13. 
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kegiatan yang sudah dapat menghasilkan penghasilan diatas tanah wakaf tersebut, 

Menjadi salah satu sebab akan terjadinya sengketa tanah wakaf yang disebabkan 

bukan karena status tanahnya, melainkan disebabkan oleh para naz|i>r tanah wakaf 

tersebut.  

Contoh konkrit yang terjadi pada Tanah Wakaf di Tangerang Banten jalan 

Kampung Blok Wareng RT.01 RW.04 Kelurahan Larangan Selatan Kecamatan 

Larangan Kota Tangerang. Tanah tersebut diwakafkan oleh Nyoya Ramuji kepada 

DR. Ananto Kusuma Seta beserta beberapa orang lainnya, Selanjutnya diberi amanat 

oleh Nyoya Ramuja sebagai naz|i>r  wakaf, Kemudian diatas tanah wakaf tersebut 

berdiri bangunan masjid dengan nama Al-Furqon yang dipergunakan untuk sarana 

ibadah, Selain dipergunakan sebagai sarana ibadah bangunan tersebut dipergunakan 

juga untuk sarana pendidikan yang bernuansa islami berupa Taman Kanak-kanak Al-

furqon, Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya sarana pendidikan tersebut, 

Pada akhirnya dirasa memiliki nilai manfaat bila diukur secara ekonomi. Maka mulai 

lah munculnya sengketa antar naz|i>r tanah wakaf tersebut, Yaitu pihak yang 

bersengketa sama-sama terlihat ingin memiliki dan menguasai manfaat dari tanah 

wakaf tersebut.5 

Namun apabila tejadi perkara atau sengketa yang berhubungan dengan wakaf 

baik yang dikarenakan pelanggaran yang dilakukan waki>f maupun naz|i>r dapat 

diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai muafakat. Apabila penyelesaian 

                                                           
5 Zulfan Nashby,’’Penyelesaian sengketa antar nadzir tanah wakaf dikecamatan larangan 

kota tanggerang banten studi kasus tanah wakaf masjid Al-furqo), (Tesis, UNDIP,  Semarang 

2011),66. 
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sengketa melalui musyawarah tidak berhasil, Sengketa dapat diselesaikan melalui 

mediasi arbitrase, atau Pengadilan6. Sudah jelas bahwa sengketa wakaf termasuk 

kompetensi absolute pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. 

         Meskipun rukun dan sarat sahnya wakaf sudah terpenuhi tidak menutup 

kemungkinan masih bisa terjadi suatu sengketa atau permasalahan pada seputar 

wakaf. Berdasarkan uraian diatas maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengkaji 

dan meniliti permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi dengan judul UPAYA 

PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR NAZ|I>R WAKAF (Studi kasus di 

Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1 A). Disini penulis mengkaji dan meneliti 

faktor permasalahan antara sesama naz|i>r dalam mengelola wakaf dan upaya hakim 

dalam menyelesaikan masalah ini. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa faktor terjadinya persengketaan antar naz|i>r wakaf? 

2. Bagaimana upaya pengadilan dalam memutuskan sengketa wakaf terhadap 

persengketaan antar naz|i>r wakaf? 

C. Tujuan dan Kontribusi 

1. Tujuan  

a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya sengketa wakaf akibat 

perselisihan antara naz|i>r, Sehingga salah satu nazhir melakukan gugatan ke 

Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1 A. 

                                                           
6 Pasal 62 Undang Undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004. 
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b. Untuk mengetahui upaya  apa yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota 

Malang Kelas 1 A dalam memutuskan perkara sengketa wakaf apabila terjadi 

perselisihan antara naz|i>r wakaf dalam mengelola wakaf, Sehingga 

diharapkan pengetahuan ini akan meminimalisir sengketa wakaf. 

2. Kontribusi 

a. Secara Teoritis 

Untuk Fakultas Agama Islam Program Studi Akhwal Syakhsiyyah Universitas 

Muhammadiyah Malang agar penulisan ini dijadikan bahan refrensi dalam 

rangka untuk memperkaya kepustakaan mahasiswa, Atau dapat digunakan 

sebagai acuan untuk penulisan dan pembahasan lebih lanjut dan yang lebih 

luas khususnya dibidang Hukum Islam dan Hukum Positif tentang 

persengketaan antar naz|i>r wakaf 

b. Secara Praktis 

Bagi penulis pribadi, Penelitian ini memenuhi salah satu persyaratan dalam 

menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Malang. Serta agar bisa Penulis lebih memahami dan 

mengerti tentang upaya penyelesaian sengketa antar naz|i>r wakaf. 
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D. Penelitian Terdahulu 

Mengenai masalah sengeketa wakaf sudah ada penelitian dari beberapa 

peneliti terdahulu, Diantaranya adalah:  

Skripsi yang ditulis oleh saudara/i Sutrisna yang berjudul ‘’Peranan Hakim 

Pengadilan Agama dalam Penyelesaian sengketa perwakafan’’7 Penulis 

mendiskripsikan bahwa Pengadilan Agama adalah lembaga yang berwenang dalam 

memutuskan suatu persengketaan wakaf, Pengadilan Agama juga harusnya 

memberikan sosialisai kepada masarakat yang belum memiliki sertifikat wakaf agar 

tidak menjadi sengketa dikemudian hari. 

Skripsi, yang ditulis oleh saudara Johannes Hutapea‘’ Tinjauan Yuridis 

penyelesaian sengketa wakaf tanah dalam prespektif Hukum Agraria di Indonesia’’ 

bahwasanya penulis mendiskripsikan tentang tinjaun Hukum Agraria pada 

penyelesaian sengketa wakaf8 

Tesis yang ditulis oleh saudara Zulfan Nashby Mahasiwa Magister Program 

Kenotariatan dengan judul Tesis ‘’Penyelesaian sengketa antar nazir tanah wakaf 

dikecamatan larangan kota tanggerang banten (studi kasus tanah wakaf masjid Al-

furqon Tanggerang)9 Tesis ini dibuat pada tahun 2011. Judul penelitian ini memang 

hampir sama dengan judul penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam meneliti 

permasalahan ini. Akan tetapi dengan tidak bermaksud mengulang penelitian, Sebab 

                                                           
7 Sutrisna’’peranan hakim Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa 

perwakafan’’(skripsi UIN Alaudin Makassar,2013). 
8 Johannes Hutapea’’tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Wakaf Tanah Dalam 

Perspektif Hukum Agraria’’( Skripsi,Universitas Wijaya Putra, Surabaya 2013). 
9 Zulfan Nashby,’’Penyelesaian sengketa antar nadzir tanah wakaf dikecamatan larangan 

kota tanggerang banten studi kasus tanah wakaf masjid Al-furqo),  (Tesis, UNDIP,  Semarang 2011).  
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metode yang digunakan dan tempat penelitian nya juga berbeda dari yang sedang 

peneliti lakukan. Maka skripsi peneliti dapat di pertanggung jawabkan secara 

ilmiah. 

E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Yuridis Normatif 

         Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Yuridis 

Normatif yang biasa juga disebut dengan Penelitian hukum doktrinal yaitu 

menggunakan data yang bersumber pada Peraturan Perundang-Undangan, 

Putusan Pengadilan, Teori-teori dan konsep hukum maupun pandangan para 

serjana hukum yang terkemuka10. 

2. Jenis Penelitian 

        Dalam penelitian hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, 

yang dikenal hanya bahan hukum untuk menjelaskan hukum atau mencari 

makna dan memberi nilai akan hukum tersebut dan langkah-langkah yang 

ditempuh adalah langkah normatif. 

3. Sumber Data 

        Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan 

penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam 

penelitian. Sumber data tersebut adalah: 

a. Data Primer 

                                                           
10 Suratman dan Philipsz Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta 2013,)11. 
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Jenis data primer adalah data yang pokok yang berkaitan dan diperoleh 

secara langsung dari obyek penelitian. Yaitu berupa Putusan perkara 

Sengketa antar nazir wakaf dengan Nomor putusan: 

1547/Pdt.G/2017/PA.Mlg. 

b. Data Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang akan memberikan 

penjelasan tambahan terhadap hukum primer yaitu berupa buku ilmu 

hukum, Tesis, Disertasi, Jurnal hukum, Laporan hukum, Makalah dan 

media cetak serta media elektronik. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Metode observasi adalah suatu bentuk penelitian dimana manusia 

menyelidiki, mengamati terhadap obyek yang diselidiki baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

b. Wawancara atau Interview 

Interview adalah suatu metode penelitian dengan tujuan suatu  tugas 

tertentu mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari 

seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan 

orang tersebut. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara 

guna mengumpulkan data secara lisan kepada Hakim di .  

c. Dokumentasi 
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Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data 

yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. 

5. Teknik Analisis Data 

        Sebagai tindak lanjut pengumpulan data, maka analisis data menjadi 

sangat signifikan untuk menuju penelitian ini dan dalam menganalisa data. 

Penulis menggunakan analisis content analysis yaitu dengan cara 

menggambarkan secara rinci dan menyeluruh mengenai obyek masalah yang 

diteliti kemudian dianalisa. Metode ini merupakan teknik untuk membuat 

kesimpulan dan mengidentifikasi secara detail karakterisktik materi yang 

mengikat secara obyektif dan sistematik11 

F.  Sistematika Pembahasan 

Agar penulis skripsi ini lebih sistematis dan terarah maka sistematika 

pembahasan dapat dibagi menjadi empat bab dengan perincian sebagai 

berikut: 

Bab Pertama :  Bab ini merupakan gambaran secara umum tentang skripsi 

yang berisi latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan dan 

Kontribusi penelitian dan sistemika pembahasan. 

Bab Kedua    :  Bab ini berisi tentang pengertian wakaf, Dasar hukum wakaf 

rukun dan syarat wakaf, pengertian naz|i>r, Tugas dan 

                                                           
11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cetakan ke 3 (jakrta: Rajawali press, 

2001)21. 
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kewenangan nazir, Kewenangan Pengadilan Agama dalam 

penyelesaian sengketa wakaf 

Bab Ketiga  :   Bab ini berisi analisis data yang berupa gambaran lokasi 

penelitian, faktor faktor terjadinya sengketa antara sesama 

naz|i>r dan Upaya-upaya yang dilakukan dalam 

menyelesaikan sengketa antar sesama naz|i>r wakaf . 

Bab Keempat: Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran-saran 




