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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA 

A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A 

1. Profil Pengadilan Agama Kota Malang44. 

Pengadilan Agama Kota Malang  kelas 1 A terletak di jalan Raden 

Panji Suroso No. 1 Kelurahan Pulowijen Kecamatan Belimbing Kota 

Malang dengan kedudukan antara 705'-802; LS dan 1126'BT. Batas 

wilayah Kota Malang adalah 

Sebelah utara    : kecamatan Singosari dan kecatan  pakis 

Sebelah Timur  : kecamatan Pakis dan kecamatan Tumpang 

Sebelah Selatan  :kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji 

Sebelah barat   : kecamatan wagir dan kecamatan pakisaji  

Pengadilan Agama Malang berada pada diketinggian 440 sampai 667 

meter diatas permukaan laut, sehingga berhawa dingin dan sejuk. 

 Kantor Pengadilan Agama Malang, Dibangun dengan anggaran DIPA 

tahun 1984 dan mulai ditempati pada tahun 1985. Sebelum tahun 1996, 

Pengadilan Agama Malang membawahi wilayah Kota dan Kabupaten 

Malang, serta Kota Batu. Namun, sejak tahun 1996, Terjadi perubahan 

yuridiksi sesuai dengan pembagian wilayah Kota Malang dan juga 

                                                           
44 Pengadilan Agama Kota Malang, Profil Pengadilan Agama Kota Malang 

(Malang: Pengadilan Agama) 2018 
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berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 35 tahun 2002. Dalam 

KEPPRES tersebut secara nyata disebutkan adanya pemisahan wilayah 

yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang 

(Pengadilan Agama Kepanjen) yang mewilayahi seluruh Kabupaten 

Malang. Sehingga, Pengadilan Agama Malang secara otomatis hanya 

“membawahi” 5 (lima) kecamatan, yaitu : 

1. Kecamatan Kedung Kandang 

2. Kecamatan Klojen 

3. Kecamatan Blimbing 

4. Kecamatan Lowokwaru 

5. Kecamatan Sukun 

Kecuali 5 (lima) kecamatan seperti tersebut di atas, Yurisdiksi 

Pengadilan Agama Malang juga menjangkau Kota Batu dengan asumsi 

bahwa Keputusan Presiden Nomor 85 tahun 1996 hanya menyebutkan 

didirikannya Pengadilan Agama Kepanjen (Kabupaten Malang) berikut 

wilayah atau yurisdiksinya yang dalam hal ini tidak menyebut kota Batu ikut 

menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Kepanjen). 

Dengan demikian, Kota Batu, yang sebelumnya menjadi wilayah Pengadilan 

Agama Malang tidak diikutkan menjadi wilayah/ yurisdiksi Pengadilan 

Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kepanjen) maka Kota Batu 

masih termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Malang (Kota). 
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2. Visi dan Misi Pengadilan  Agama Kota Malang Kelas 1 A 

a. Visi Badan Peradilan45 

Visi badan peradilan yang berhsail dirumuskan oleh Pimpinan MA 

pada tanggal 10 september 2007 adalah : Terwujudnya badan peradilan 

indonesia yang agung. Visi Badan Peradilan tersebut di atas dirumuskan 

dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945 terutama alinea kedua dan 

alinea ke empat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia. Dalam 

cetak biru Pembaruan Peradilan dituangkan usaha-usaha perbaikan 

untuk mewujudkan badan peradilan yang agung. Badan Peradilan 

Indonesia yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah 

Badan Peradilan yang: 

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, 

efektif, dan berkeadilan 

2. Didukung Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri 

yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN 

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi 

yang jelas dan terukur 

4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara 

yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional. 

                                                           
45 ibid 
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5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan 

kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan 

peradilan 

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dan 

kriteria obyektif sehingga tercipta personil peradilan yang 

berintegritas dan professional 

7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, 

Administrasi, Dan jalannya peradilan 

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima 

9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, 

Kredibilitas, Dan transparansi 

10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu  

b. Misi Badan Peradilan46 

Misi badan peradilan dirumuskan dalam rangka upaya 

mencapai visinya mewujudkan badan peradilan Indonesia yang 

agung. Seperti diuraikan di atas, fokus pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi badan peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan 

kehakiman yang efektif yaitu memutus suatu sengketa/ 

menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan 

keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan didasari 

Keagungan, Keluhuran, Dan kemuliaan institusi. 

                                                           
46 ibid 
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Misi Badan Peradilan adalah: 

1. Menjaga kemandirian badan peradilan 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari 

keadilan. 

3. Menjaga kualitas kepemimpinan badan peradilan 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan 
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3. Sturktur Organisai Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1 A 
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B. Gambaran Umum Tentang Obyek Sengketa Pada Putusan Nomor 

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

1. Deskripsi Tentang Posisi Kasus 

 Dalam surat gugatan perkara/posita sangat penting eksistensinya, 

setiap gugatan memuat posita.pada hakikatnya posita atau fundamentum 

petandi yaitu menguraikan tentang kejadian-kejadian atau pristiwa-

pristiwa.47 Dalam praktik baik putusan ataupun surat gugatan lebih dikenal 

dengan duduk perkara yang menjadi dasar yuridis gugatan atau mengurailan 

secara kronologis duduk perkaranya kemudian penguraian tentang 

hukumnya yangdijadikan dasar tuntutan, melainkan cukup hak atau pristiwa 

yang harus dibuktikan dalam persidangan nanti sebagai dasar tuntuan48 

Tentang posita atau duduk perkara dalam surat gugatan pada tanggal 

29 agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota 

Malang Kelas 1 A dengan regitrasi Nomor 1547/Pdt.G/2017/PA.Mlg sebagai 

berikut: Bahwa pak Nusron selaku Nazir wakaf dengan surat pengesahan 

Nazir Nomor Ba.03.1/99/III/1993  atas tanah SHM  Nomor 1234 surat ukur 

Nomor 111 Luas 700m2 dengan Akta Ikrar Wakaf Ba.03.1/99/III/1988 yang 

berada Jl Tirto Joyo, Merjosari Kecamatan Lowok waru di kota malang telah 

mengajukan gugatan ke pengadilan agama Kota Malang Kelas 1A melalui 

                                                           
47Faiazal kamil, Asas Hukum Acara Perdata, (jakarta: Badan Penerbit Iblam,2005 60.  
48 Fauzie Yusuf Hasibuan , Hukum Acara Perdata, ( Jakarta: yayasan Pustaka Hukum 

Indonesia, 2006,9  
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kuasa Hukumnya untuk melawan pak Wahid, Pak Umar dan Pak Darwin 

selaku yang tergugatat. 

Bahwa sebagaimana yang termaktub dalam Akta Ikrar Wakaf 

Ba.03.1/99/III/1988 tanggal 16 Juli 1988 (2 Dzulhijjah 1408 H) Tanah wakaf 

tersebut tertulis hasilnya Untuk Keperluan Kemakmuran Masjid NU 

yang dimakud adalah masjid Darussalam yang berada disamping tanah 

wakaf tersebut49. 

Bahwa semula tanah obyek sengketa dan sekitarnya adalah sawah 

pertanian dan ditanam padi dan pernah dikerjakan oleh pak Nusron selaku 

penggugat dan Pak wahid selaku tergugat 1, Akan tetapi seiring dengan 

perkembangan kebutuhan perumahan, tanah sekitar tanah obyek wakaf telah 

di kafling dan telah banyak didirikan rumah sehingga irigasi menuju tanah 

tanah wakaf itu sudah tidak ada lagi, Akibatnya sejak tahun 2000 tanah yang 

sudah diwakafkan itu tidak dapat ditanam padi lagi sampai sekarang. 

Bahwa pada tahun 2009 Para Tergugat mendatangi rumah Penggugat 

dengan cara memaksa pengguga  untuk menyerahkan obyek tanah wakaf 

kepada tergugat tujuan para tergugat mengambil obyek tanah wakaf  dengan 

alasan akan dikelola sendiri dan hasilnya untuk kemakmuran masjid 

darussalam. 

                                                           
49 Wawancara dengan Hakim ketua yang menangani perkara ini, Kholik Abdullah pada 

tangal 5 oktober 2018 
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 Sambil berjalan nya waktu para tergugat akan mencarikan pihak 

ketiga atau investor untuk menjalin kerja sama, Dengan begitupun 

penggugat secra terpaksa menyerahkantanah wakaf itu. Bahwa ternyata para 

tergugata sejak tahun 2009 sampai sekarang tidak mengerjakan apapun 

terhadap tanah wakaf  tersebut, Dan pihak ketiga yang akan mereka cari 

untuk menjalin kerja sama juga belum ditemukan untuk mengelola dan 

mengembangkan tanah wakaf itu secara produktif. Dan akibatnya tanah 

wakaf tersebut tidak ada penghasilan apapun yang dapat digunakan untuk 

kemakmuran masjid Darussalam.  

Bahwa dengan adanya Undang –Undang Wakaf  Nomor 41 Tahun 

2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang No 41 Tahun 2004 ternyata memberkan wewenang kepada 

Nazir untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf 

dilakukan secara produktif untuk memajukan kesejahteraan umum, Naz|i>r 

dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga esuai dengan prinsip 

Syari'ah ( pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 jo Pasal 45 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. 

Bahwa pada akhirnya Penggugat menemukan pihak ketiga (investor) 

yang mau bekerja sama dalm mengelola dan mengembangkan tanah wakaf 

yang menjadi obyek sengketa tersebut. Dan menurut penggugat sudah 

sewajarnya pihak ketiga yang akan mau bekerja sama itu berkeinginan 
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dokumen SHM, Serta tanah wakaf tersebut harus dalam penguasaa 

Penggugat. 

Dan oleh karena itu penggugat berulang kali mendatangi para tergugat 

untuk mengajak bermusawarah agar tanah wakaf itu diserahkan kepada 

penggugat. Akan tetapi usaha penggugat itu tidak pernah berbuah hasil 

segingga atas dasar inilah penggugat mengajukan gugatan nya ke Pengadilan 

Agama Kota Malang Kelas 1A untuk mendapat keadilan karena menurut 

Hukum Hak penguasaan  Pengelolaan dan Pengembangan Obyek sengketa 

(tanah wakaf) ada Pada penggugat sebagai nazir. 

 Bahwa menurut penggugat, Perbuatan para tergugat yanag ingin 

menguasai tanah wakaf adalah perbuatan melawan hukum dan tanpa alasan 

hak yang sah menurut hukum, Para tergugat haruslah dihukum untuk 

menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa beban 

apapun kepada penggugat secara baik-baik bila perlu secara paksa dengan 

bantuan polisi. Karea penggugat  memmpunyai persangkaan terhadap iktikad 

tidak baik terhadap para tergugat agar obyek sengketa tidak dialihkan dalam 

benetuk apapun kepada pihak ketiga karena itu penggugat mohon kepada 

yang mulia bapak ketau pengadilan agama Kota Malang kelas 1A  sudilah 

kiranya segera meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek 

sengketa. 

Bahwa agar penggugat tidak dirugikan atas keterlambatan para 

tergugat menyerahkan obyek sengketa oleh karean itu wajar bila para 
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tergugat secara tanggung rentang untuk dihukum membayar uang paksa 

(dwangsom) kepada penggugat sebesar 1.000.000. (satu juta rupiah) untuk 

setiap hari keterlambatan menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat 

terhitung sejak perkara ini memperoleh putusan mempunyai kekuatan 

hukum tetap. 

Berdasarkan hal hal tersebut diatas maka penggugat dalam hal ini 

memohon kepada yang terhormat ketua pengadilan agama kota malang kelas 

1 a segera memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan 

sebagai berikut: 

a. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya 

b. Menyatakan penggugat adalah sebagai nazir yang sah atas tanah wakaf 

obyek sengketa 

c. Menyatakan menurut hukum penggugat sebagai nazir atas tanah wakaf 

(obyek sengketa) berhak menguasai, mengelola, mengembangkan 

tanah wakaf obyek sengketa  dilakukan secara produktif untuk 

memajukan kesejahteraan umum, Nazir dapat bekerja sama dengan 

pihak ketiga sesuai dengan prinsip Syariah 

d. Menyatakan perbuatan para tergugat menguasai tanah wakaf obyek 

sengketa tanpa alasan hak yang sah dan merupakan perbuatan 

melawan hukum (onrecht matige daad) 

e. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan tanah wakaf obyek 

sengketa dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada penggugat 
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secara baik-baik bila perlu dengan upaya paksa dengan bantuan aparat 

Negara atau Polisi 

f. Menyatakan sita jaminan (conseervatoir beslag) atas tanah wakaf 

obyek sengketa yang telah dijalankan oleh juru sita Pengadilan Agama 

Kota Malang Kelas 1 Adalah sah dan berharga menyatakan putusan 

perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum 

banding, kasai maupun peninjauan kembali (Uit Voerbarr Bij 

Vooraad) 

g. Menghukum para tergugat secra tanggung rentang untuk membayar 

biaya perkara ini. 

2. Faktor Sengketa Antar Nazir Wakaf Pada Putusan Nomor 

1547/Pdt.G/2017PA.Mlg 

a. Penguasaan Tanah Wakaf Oleh Nazhir Dilakukan Secara Sepihak 

Tanah wakaf yang disengketakan oleh para nazhir telah memiliki 

kekuatan hukum yaitu telah memiliki akta ikrar wakaf Nomor: 

BA.03.1/99/III/1993, dan surat Pengesahan nazi>r Nomor: 

BA.03.1/99/III/1993 Tanggal 16-07-1993 atas tanah wakaf SHM Nomor 

1234 Surat Ukur Nomor 111 Luas 700m2 pada tanggal 20-08-1993. Bahwa 

nazhir yang akan mengelola tanah wakaf tersebut terdiri dari empat orang 

yaitu pak nusron, pak wahid, pak umar dan pak darmin 
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Yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1 

A adalah pak nusron terhadap tiga nazhir lainnya karena pak nusron selaku 

bahagian dari anggota nazi>r merasa dikucilkan dalam pengelolaan tanah 

wakaf, sehingga pak nusron tidak pernah diikut sertakan dalam 

pengembangan dan pengelolaan tanah wakaf tersebut, Padahal sesuai yang 

tertulis dalam akta ikrar wakaf yang menjadi nazhir atau sebagai pengelola 

tanah wakaf itu ada empat orang nazhir. 

Bahwa tanah wakaf ini diwakafkan pada tahun 1993 dan berlokasi di 

area persawahan dan karena maukif dalam akta ikrar wakaf yang tertulis 

diatas mengatakan bahwa hasil dari kemanfaaatan tanah wakaf ini 

diberikan ke masjid darussalam , Yaitu masjid yang berada didekat tanah 

wakaf dan satu satunya masjid yang berada diwilayah tersebut50 untuk 

memfasilitsi sarana ibadah dalam rangka meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan kepada Allah swt berupa sejadah, Kipas angin, Toa dan 

sebagainya demi kemakmuran masjid tersebut. 

Sesuai amanah maukif ke para nazi>r wakaf yang tertulis didalam akta 

ikrar wakaf. Bahwa kemanfaatan tanah wakaf tersebut diberikan untuk 

kemakmuran masjid dan oleh karena tanah wakaf tersebut diarea 

persawahan maka oleh nazhir pak nusron dan pak wahid melakukan 

penanaman padi di atas tanah wakaf tersebut untuk menghasilkan produksi 

dari pengelolaan tanah wakaf tersebut. Namun seiring dengan 

                                                           
 50 ibid 
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perkembangan zaman tanah yang  sebelumnya area persawahan yang biasa 

ditanam padi berubah menjadi area perumahan dan banyak didirikan 

bangunan sehingga irigasi menuju ke obyek tanah wakaf sudah tidak ada 

lagi dan membuat tanah wakaf tersebut tidak dapat ditanami padi lagi sejak 

tahun 2000-sampai sekarang. 

Bahwa pada tahun 2009 tiga dari empat nazi>r  itu pak Wahid, pak 

Umar dan Pak darwin mendatangi mendatangi pak Nusron dengan maksud 

untuk meminta paksa ke pak nusron atas obyek tanah wakaf dan akan 

dikelola sepenuhnya oleh tiga orang nazir itu saja tanpa mengikut sertakan 

pak nusron. Bahwa pak wahid, Pak umar dan Pak darmin yang akan 

mengelola tanah wakaf dengan cara sepihak itu juga mengatakan ke pak 

nusron akan mencarikan pihak ketiga yaitu investor dan akan menjalin 

kerja sama dengan pihak ketiga, dengan begitupun secara berat hati pak 

nusron memberikan obyek tanah wakaf tersebut sepenuh nya dalam 

penguasaan pengelolaan tanah wakaf itu. 

b. Mendiamkan Obyek Tanah Wakaf 

Bahwa sejak tahun 2009 sampai sekarang  tanah wakaf yang sudah 

diambil oleh tiga orang nazi>r itu tidak pernah dikelola  dan hanya  

dibiarkan terbengkalai begitu saja dan investor atau pihak ketiga yang akan 

mereka ajak untuk bekerja sama juga belum didapatkan, Akibatnya apa 

yang dulu nya dicita-citakan oleh tiga orang nazhir tersebut tidak pernah  
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terealisasikan sehingga tanah wakaf itu tidak memperoloeh produksi 

apapun dan tidak menghasilkan kemanfaatan atas obyek tanah wakaf 

tersebut. 

Sering berjalan waktu pak nusron menemukan pihak ketiga atau 

investor yang mau menjalin kerja sama dengan obyek tanah wakaf tersebut 

dan sudah sewajarnya pihak ketiga yang akan menjalin kerja sama tersebut 

berkeinginan untuk mengetahui status tanah tersebut berupa documen 

SHM dan kesepakatan bersama antar nazhir dalam perencanaan 

pengelolaan obyek wakaf, Namun itu semua menjadi kendala pak Nusron. 

Berulang kali pak Nusron mengajak tiga orang nazhir itu untuk 

bermusawarah agar tanah wakaf tersebut diberikan kepada dirinya supaya 

bisa sesegera mungkin menjalin kerja sama dengan investor yang beliau 

temukan itu, Akan tetapi tidak juga berhasil. Sehingga pak Nusron pun 

Mengajukan perkara gugatan Kepengadilan Agama Kota malang kelas 1 A 

dengan registrasi Nomor Perkara 1547/Pdt.G/2017/PA.Mlg. pada tanggal 

17 oktober 2017. 

Menurut penulis dalam hal ini sengketa antar nazir terjadi karena 

obyek sengketa tanah wakaf diatas sudah bernilai produktif dan telah 

memiliki nilai ekonomis, Sehingga membuat para nazi>r saling ingin 

memiliki dan menguasai secara penuh penguasaan namun dilakukan secara 

sepihak saja tidak mengutamkan kesejahteraan umum. 
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Sengketa semacam ini terjadi apabila dalam kepengurusan nazi>r 

terdapat nazi>r yang tidak jujur, Tidak amaanah dan tidak adil sehingga 

susah untuk dapat dipercaya dala proses pengelolaan dan pengembangan 

harta benda wakaf terutama dalam hal wakaf yang menyangkut 

perkembangan usaha atas tanah wakaf. 

Dalam penyelesaian sengketa antar nazi>r atas tanah wakaf dan 

sengketa wakaf pada umumnya hal ini diatur dala Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada pasal 62 

menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui 

musyawarah dan muafakat. Apabila penyelesaian sengketa melalui 

musawarah tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, 

arbitrase, atau pengadilan. 

C. Upaya Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 

1547/Pdt.G/2017/PA.Mlg 

Pada salinan putusan yang penulis dapatkan dari Pengadilan Agama 

Kota Malang Kelas 1A dengan Nomor perkara 1547/Pdt.G/2017/PA.Mlg 

bahwa upaya yang dilakukan oleh para hakim adalah dengan mendamaikan 

para pihak dengan cara mediasi dan hakim menunjuk seorang mediator agar 

kedua belah pihak dapat menyelesaikan dan mengakhiri sengketa dengan 

jalan musawarah muafakat melalui forum mediasi sesuai perintah 

perdamaian di depan sidang Pengadilan. 
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Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama karena adanya sengketa 

atau konflik menyangkut hak-hak seputar keperdataan seseorang atau 

sekelompok orang yang merasa hak nya telah dilanggar oleh orang lain. 

Sengketa atau konflik diajukan ke Pengadilan adalah bertujuan untuk 

mendapat penyelesaian dalam bentuk putusan oleh Pengadilan. Pihak yang 

bersengketa dimana salah satu pihak yang merasa haknya dilanggar 

kemudian melakukan pendaftaran gugatan ke Pengadilan Agama kemudian 

akan dilakukan proses persidangan setelah penunjukan Majlis Hakim oleh 

Ketua Pengadilan terhadap perkara yang sengketa atau konflik yang telah 

diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Ketika para pihak hadir pada saat siding pertama maka ketua Majlis 

Hakim yang menangani perkara tersebut akan menyampaikan proses mediasi 

kepada para pihak. Proses mediasi dalam dalam sengketa perwakafan dapat 

dilakukan jika kedua belah (Penggugat dan Tergugat) hadir pada saat 

persidangan dan dilakukan pemanggilan ulang jika para pihak atau salah satu 

pihak bila tidak hadir. 

Sebelum sidang pemeriksaan perkara dibuka, Maka terlebih dahulu 

Hakim yang menangani perkara ini harus berusaha semaksimal mungkin 

agar para pihak yang berperkara  bisa didamaikan melalui mediasi terlebih 

dahulu. Itu sesuai dengan perintah dari Undang-Undang kehakiman yaitu: 

Apabila pada hari yang telah ditentukan para pihak yang berperkara perdata 

hadir dipersidangan, menurut hukum ketentuan pada pasal 130 ayat (1) 
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HIR/Pasal 154 ayat (1) RBg, Hakim diwajibkan untuk mengusahakan 

perdamaian antar mereka yang berperkara. 

Kemudian Ketua Hakim di Pengadilan tersebut akan menawarkan 

mediator kepada para pihak. Apakah mediator dari pengadilan atau mediator 

dari luar pengadilan. Perbedaaan nya adalah jika mediator dari luar 

pengadilan yaitu mediator non hakim maka honorarium dibeban kepada para 

pihak. Jika menggunakan jasa mediator hakim maka tidak dibebankan lagi 

baiaya. Dalam kasus ini para pihak meminta mediator dari luar pengadilan 

agama kota malang. Dan ketua Hakim menunjuk salah satu hakim yang 

bukan menangani perkara tersebut untuk menjadi medioator. 

Pelaksanaan mediasi dilakukan di ruang mediasi pengadilan agama 

kota malang kelas 1 a. Ketika mediasi dimulai, Mediator berupaya untuk 

mendamaikan para pihak yakni menasehati para pihak agar penyelesaian 

sengketa ini dilakukan dengan cara iktikad baik. Setelah itu medioator akan 

membuat laporan dan laporan itu sudah harus sampai melalui panitera sidang 

sebelum siding dimulai51. 

Tentang pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam 

memutuskan nomor perkara 1547/Pdt.G/2017/PA.Mlg adalah bahwa pada 

pokoknya gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas, Majlis hakim 

telah berusaha mendamaikan  kedua belah pihak, Disamping itu majlis 

hakim telah menunjuk seorang mediator agar kedua belah pihak dapat 

                                                           
51 ibid 
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menyelesaikan dan mengakhiri sengketa dengan jalan musawarah dan 

alhamdulillah berhasil dan telah sesuai dengan perintah pasal 82 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahannya yakni Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009 tentang pengadilan agama jo pasal 130 HIR bahwa para kedua 

belah pihak yang bersengketa wajib hukum nya untuk hakim menguapayakn 

perdamaian. 

Bahwa kedua belah pihak telah mencapai kata mufakat untuk 

menyelesaikan dan mengakhiri  sengketa dengan jalan 

musawarah/perdamaian dan berdasarkan berita acara sidang kedua belah 

pihak juga telah menuangkan kesepakatan tersebut dalam sebuah surat yang 

ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada akta perdamaian dengan Nomor 

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

Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, 

hal mana memiliki kompetensi relatif maupun kompetensi absulut. 

Kewenangan relatif berkaitan dengan wilayah yurisdiksi pengadilan 

sedangkan kompetensi absulut merupakan kewenangan pengadilan agama 

dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, Menurut Penulis 

dalam kasus nomor 1547/Pdt.G/2017/PA.Mlg telah memnuhi unsur dari 

kewenangan kompetensi absolut karena kedua belah pihak dan obyek 

sengketa berada di wilayah kota malang dan sesuai yurisdksi pengadilan 

Agama Kota Malang Kelas 1 A, Sudah menjadi kewenangan  Pengadilan 
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Agama kota malasng kelas 1 A untuk memeriksa dan mengadili perkara 

ini52. 

Perkara ini juga menjadi kewenangan absolut pengadilan agama sesuai 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah 

diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 dan perubahan kedau dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama 

islam dibidang: 

1.  Perkawinan 

2.  Waris 

3. Wasiat 

4. Hibah 

5. Wakaf 

6. Zakat 

7. Infaq 

8. Shadaqoh 

9. Ekonomi Syariah 

Proses mediasi sengketa wakaf ini bertujuan untuk mencapai is}lah} 

atau perdamaian berusaha untuk menciptakan perdamaian dan membawa 
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keharmonisan sehingga permaslahan yang dibahas menghasilkan 

kesepakatan. Mediasi dilaur pengadilan juga sebenarnya bisa dilakukan 

oleh kedua belah pihak bisa membuat tersendiri ataupun dibantu oleh 

mediator, Kemudian merumuskan kesepakatan secara lisan maupun tertulis 

itu sebagai bukti kedua belah pihak telah mencapai perdamaian. Yang 

terpenting dalam kesepakatan tersebut tidak merugikan pihak ketiga, Tidak 

bertentangan dengan hukum, Dan tidak mengganggu ketertiban umum dan 

kesusilaan. 

Bahkan mediasi ini pun ada didalam pengadilan sebagai upaya hukum 

yang pertama kali dilakukan oleh majlis hakim untuk mendamaikan kedua 

belah pihak yang bersengketa. Prosedur Mediasi melalui  Pengadilan 

Agama dengan menunjuk mediator yang bukan hakim pemeriksa perkara 

tersebut dan telah memiliki sertifikat mediator yang diselenggarakan oleh 

Mahkamah Agung Atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari 

Magkamah Agung53 dan hasil kesepakat damai dari kedua belahpihak yang 

melakukan mediasi di Pengadilan akan dikuatkan dengan akta perdamaian. 

Dengan Pertimbangan hukum dan upaya yang dilakukan oleh hakim 

diatas. Maka Menurut peneliti, Sengketa antar nazir yang diajukan 

penggugat ke Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1 A dipandang telah 

memenuhi sarat dan berdasarkan hukum. Oleh karenanya putusan 

                                                           
53 Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 
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Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1 A pada Nomor perkara 

1547/Pdt.G/2017/PA.Mlg  sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. 

Adanya permasalahan antar nazir dalam mengelola wakaf ini dan 

mengajukannya ke Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang 

dalam kompetensi absolute menjadi puncak akhir dari menyelesaikan 

permasalahan antar nazir. Dan telah sesuai dengan Undang-Undang wakaf 

Nomor 41 Tahun 2004 pasal 62 penyelesaian sengketa perwakafan 

ditempuh melalui musyawah untuk mencapai mufakat. Apabila cara 

penyelesaian melalui musawarah  tidak berhasil untuk mencapai mufakat 

sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, Abirtrase Atau Pengadilan. 

Dengan begitu penyelesaian sengketa perwakafan yang bersifat 

perdata tidak harus diselesaikan melalui pengadilan. Akan tetapi konflik-

konflik yang dipermasalahkan tidak mungkin dibiarkan begitu saja seperti 

yang dialamai oleh penggugat pada kasus ini yaitu Pak Nusron,  Ketika 

secara non-litigasi tidak dijalankan dengan iktikad baik oleh kedua belah 

pihak maka Pengadilan adalah solusinya. 

Didalam pengadilan sendiripun upaya yang pertama dilakukan oleh 

hakim dalam  penyelesaian sengketa  perwakafan adalah  melalui mediasi 

sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pasal 4 

bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk 
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Perkara perlawanan verzet atau putusan verstek dan perlawanan pihak 

perkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah 

berkekuatan hukum tetap wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian 

melalui mediasi. 

Jika mediasi itu telah menemukan hasil mufakat, Maka mediator akan 

Memberikan akta perdamaian dan itu menjadi bahagian dari hasil Putusan 

Pengadilan agama. Artinya akta perdamaian itu memiliki kekuatan hukum 

tetap dan mengikat, Tidak dapat diganggu gugat lagi. Sifat mengikat suatu 

dari putusan itu yang akan bertujuan untuk menetapkan suatu hak atau 

hubungan hukum antar pihak-pihak yang berperkara. Putusan tersebut 

diatas menetapkan hak hukum bagi pak Nusron dan 3 orang tergugat lain 

nya sebagai Nazhir yang sah dalam mengelola tanah wakaf tersebut. 




