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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Dalam hal pembangunan berbagai infrastruktur sangat diperlukan 

dalam mendukung pembangunan perekonomian bangsa dan negara. 

Pembebasan lahan akan tanah yang akan dipergunakan untuk 

kepentingan umum. Salah satu infrastruktur yang dimaksudkan adalah 

jalan tol. Jalan tol ialah infrastruktur yang bisa dimanfaatkan oleh rakyat 

banyak. Dalam hal ini jalan tol memang ramai dibicarakan diberbagai 

khalayak umum melalui berbagai media. Media akses yang dipergunakan 

diantaranya Televisi, berita acara dan media sosial.Untuk mengurai 

kemacetan pemerintah membuat jalan tol agar lalu lintas bisa lancar dan 

tertib sesuai pembangunan yang tetap mengedepankan aspek lingkungan. 

Dengan adanya jalan tol juga dapat memberikan dampak yang baik untuk 

masyarakat khususnya pengguna jalan tol. Mengingat bahwa 

pembangunan Tol Pandaan-Malang sudah memasuki tahap akhir 

penuntasan. Penyelesaian dalam semua akses agar tidak melebihi target 

yang telah ditentukan. Untuk itu, adanya jalan tol  tersebut akan dilakukan 

tukar guling sebagai pusat penggunaan aset wakaf yang terkena proyek 

jalan tol. 1 

 
1Raden Edi Sewandono, “Memperbaiki Tata Kelola Pembangunan Infrastruktur”, 

Kompasiana, Diakses pada tanggal 4 Juli 2019, www.kompasiana.com 

http://www.kompasiana.com/
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Dengan adanya infrastruktur pembangunan jalan tol mempunyai 

komponen penting yang dapat mendukung kondisi ekonomi, kondisi 

sosial dapat menghubungkan antara daerah satu dengan daerah yang lain. 

Infrastruktur jalan tol dapat menghubungkan masing-masing esensi 

produsen dan konsumen dalam perekonomian pasar. Namun, dengan 

adanya pembangunan jalan tol akan mengakibatkan dampak terhadap 

kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat yang lahannya dibebaskan 

untuk pembangunan jalan tol tersebut. Dalam pembangunan jalan tol di 

Kota Malang sangat dibutuhkan. Baik Tol Pandaan Malang ataupun tol 

yang akan menghubungkan antar wilayah di kawasan Malang Raya.  

Jalan Tol Pandaan-Malang merupakan salah satu proyek strategis 

nasional yang direncanakan oleh Pemerintah. Pembangunan tol ini 

terbagi dalam lima seksi yakni Seksi 1 Pandaan-Purwodadi (15,475 KM), 

seksi 2 Purwodadi-Lawang (8,05 KM), Seksi 3 Lawang-Singosari (7,10 

KM), Seksi 4 Singosari-Pakis (4,75 KM). Dan Seksi 5 Pakis-Malang 

(3,113 KM).2 

Pada unit Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang dilakukan oleh 

Pembangunan Tol pandan Malang yang sahamnya dimiliki Jasa Marga 

sebesar 60%, PT Pembangunan Perumahan (Persero) sebesar 35% dan 

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar 5%. Dengan dikenakan 

 
2Septian Deny, “Tol Pandaan-Malang Beroperasi Awal 2019,”Liputan 6, 2018, diakses 

pada tanggal 14 Januari 2019, https://m.liputan6.com 

https://m.liputan6.com/
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biaya dengan investasi sebesar Rp. 5,9 triliun. Dalam hal ini, terdapat 

nilai konstruksi sebesar Rp. 3,7 triliun dan dikerjakan oleh PT 

Pembangunan Perumahan (PP) yang mengetahui segala aspek mengenai 

jenis pembangunan infrastruktur. 3 

Infrastruktur ini dijadikan wadah bagi pengendara yang 

menempuh kota di antaranya adalah Surabaya dan Malang yang banyak 

berniatan akan singgah ke tempat yang sering dikunjungi yakni ke tempat 

wisata lah pengendara akan menikmatinya. Kedatangan infrastruktur 

pada ruas tol mampu memudahkantujuan perjalanan yang dari Surabaya 

menuju Malang Raya dan sekitarnya.  

Pembangunan jalan tol menghubungkan salah satu kota dengan 

kota lain, melintasi kawasan pemukiman penduduk, perdesaan, 

persawahan, perkebunan, pegunungan. Pertimbangan aspek lansekap dan 

lingkungan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

pembangunan koridor jalan tol secara keseluruhan. Perencanaan lansekap 

harus memperhatikan kawasan hijau yang memberi warna sepanjang 

koridor jalan tol. Kawasan itu merupakan objek visual lansekap dan 

memengaruhi karakter lansekap koridor jalan tol.4 

 
3Hendra Kusuma, “Tol Pandaan-Malang Masih Gratis hingga Kelar Mudik 2019,” 

Detik Finance, 2019, Diakses pada tanggal 14 Januari 2019, www.detik.com 
4Nirwono Joga, “Trans Jawa Merajut keberagaman Lansekap, (Jakarta:PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2019 

http://www.detik.com/
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Disinggung perihal wakaf tanah yang memiliki artian yaitu 

dimana tempat sebagai peribadatan sosial di dalam Islam yang sangat erat 

kaitannya dengan agrarian, yang memiliki artian bahwa sangat erat 

kaitannya dengan masalah bumi, air dan ruang angkasa serta sederet yang 

terkandung di dalamnya ialah kekayaan alam yang sangat beragam. 

Dengan begitu, tanah memiliki pembahasan yang sangat luas untuk 

memberikan manfaat yang akan digunakan nantinya. 

Dalam catatan sejarah, wakaf terbukti mampu menyejahterakan 

umat secara global (umum). Hanya saja perwakafan di Indonesia masih 

belum kondusif, pada perkembangan ekonomi saat ini sangat miris 

dikarenakan sebab peranan wakaf yang mampu dirasakan oleh orang 

banyak khususnya masyarakat untuk mengubah pola hidup masyarakat. 

Di dalam bidang ekonomi terdapat wakaf yang mana mampu dikelola 

dengan baik. Mengenai peruntukan wakaf di Indonesia, saat ini minim 

hal yang mengacu terhadap pemberdayaan umat dan hanya sekedar untuk 

kepentingan ibadah mahdah semata yang dikarenakan keterbatasan umat 

Islam dalam kedalaman pemahaman wakaf, baik dari segi harta yang 

diwakafkan, peruntukan wakaf maupun perihal nadzir wakaf. 

Mengingat yang disinggung adalah wakaf yang sebagai urgensi 

tentang wakaf ini, maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 telah 

memberikan regulasi sebagai berikut. Dengan adanya suatu ketentuan 

tersebut secara khusus sebagaimana di dalam Pasal 49 ayat 3 yang 
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menyatakan bahwa: 5 Terkait tentang Perwakafan tanah milik dapat 

dilindungi dan diatur oleh Peraturan Pemerintah. 

Berdasarkan data yang ada dalam masyarakat, pada umumnya 

wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid, musholla, sekolah, makam, 

pondok pesantren dan sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara 

strategis dalam bentuk usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi 

kalangan menengah di masyarakat. Wakaf bisa dijadikan sebagai suatu 

lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama dapat 

dikelola secara optimal. Karena institusi perwakafan merupakan salah 

satu aset kebudayaan dari aspek sosial yang perlu mendapatkan perhatian 

lebih lanjut. Untuk itu, saat ini kondisi wakaf di Indonesia benar-benar 

memperlihatkan dengan jelas perhatian yang ketat terlebih dikarenakan 

wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berbentuk benda tidak 

bergerak secara tuntas.6 

Pada zaman sekarang saat ini tanah wakaf yang begitu luas 

cakupan manfaatnya dan mampu mengalokasikan tanah wakaf secara 

strategis. Sering dijumpai, tanah wakaf yang mana dengan dibangun 

sebuah masjid maupun musholla, sedangkan terdapat sisa tanah wakaf 

 
5Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang 

Pokok Agraria), Jakarta: Djambatan, 1999, hlm 350. 
6Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Diterbitkan oleh: Proyek Peningkatan 

Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 

2003, hlm 2-3. 
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yang masih dipergunakan dengan luas untuk kepentingan umum untuk 

meringankan kegiatan atau faktor ekonomi yang mendukung untuk 

sekitar penduduk tersebut.7 

Kendala lainnya, keterbatasan pengelola tanah wakaf di Indonesia 

masih ada yang tidak professional terkait hal tersebut. Dengan berbagai 

alasan yang menyebutkan bahwa kurang cakap mengenai asas legalitas 

tanah wakaf, saat ini banyak tanah wakaf yang tidak bersertifikat tanah 

wakaf memicu terkait tanah tersebut. Faktor lainnya yaitu kurangnya 

simpatik pemerintah terhadap wakaf sebagai kendala lainnya. Lokasi 

tanah wakaf mayoritas beradadi kawasan pedesaan. Dalam hal ini, 

memicu tanah wakaf yang berada di kawasan perkotaan yang menjadi 

pusat perhatian disetiap ruas jalan yang dilewati.  

Pembahasan terkait pihak yang menerima ganti kerugian dalam 

huruf c pada Pasal 40 disebutkan bahwa untuk tanah wakaf tidak lepas 

dari tanggung jawab nadzir. Dikarenakan nadzir mampu memberikan 

upaya terbaik dalam setiap permasalahan tanah wakaf.8 Pada Pasal 17 

ayat (2) huruf c Perpes No. 71 Tahun 2012 juga disebutkan, “nadzir untuk 

tanah wakaf” 9. Dalam pasal 20 peraturan yang sama disebutkan:  

 
7Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, Jakarta: Mitra 

abadi Press, 2005, hlm 11. 
8Penjelasan Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 
9Pasal 17 ayat (2) huruf c. PP No. 71 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pengadaan 

Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.   
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(1) Pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif yang dapat 

mengelola dan dapat dikembangkan dengan baik sesuai dengan 

peruntukannya. Hal tersebut nadzir untuk tanah wakaf tertera pada 

yang dimaksudkan pada Pasal 17 ayat (2) huruf c yang disebutkan 

sebagai “nadzir untuk tanah wakaf”. 

(2) Pelaksanaan yang terkait dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang wakaf mengenai ganti kerugian terhadap tanah 

wakaf tersebut.10 

Wakaf merupakan suatu ajaran amal usaha sesuai dalam syariat 

Islam. Adapun terkait dasar hukumnya tertera dalam Al Qur’an adalah: 

Qs. Al Hajj:77 

َٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُو۟ا ٱْرَكعُو۟ا َوٱْسُجدُو۟ا وَ ٱْعبُدُو۟ا َربَُّكْم َوٱْفعَلُو۟ا ٱْلَخْيَر لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ   يَ 

“Wahai orang-orang yang beriman!Rukuklah, sujudlah, dan 

sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung.”11 

َ بِهِۦ َعِليم   ا تُِحبُّوَن ۚ َوَما تُنِفقُو۟ا ِمن َشْىٍء فَإِنَّ ٱَّللَّ  لَن تَنَالُو۟ا ٱْلبِرَّ َحتَّى  تُنِفقُو۟ا ِممَّ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 

sempurna), kecuali kalau kamu nafkahkan sebagian harta yang kamu 

 
10Pasal 20 PP No. 71 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 
11Q.S Al Hajj [22]:77 
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kasihi. Barang sesuatu yang kamu nafkahkan, sesungguhnya Allah Maha 

mengetahuinya.”12 

ِ َكَمثَِل َحبٍَّة أَْنبَتَْت َسْبَع َسنَابَِل فِي ُكل ِ ُسْنبُلَ ٍة   َمثَُل الَِّذيَن يُْنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم فِي َسبِيِل َّللاَّ

ُ َواِسع  َعِليم   ُ يَُضاِعُف ِلَمْن يََشاُء ۗ َوَّللاَّ  ِمائَةُ َحبٍَّة ۗ َوَّللاَّ

Dalam pengelolaan wakaf masih dijumpai banyak kendala. 

Kendala-kendala kompleks yang sering terjadi di antaranya: banyaknya 

lahan ataupun tempat yang dapat dijadikan pengelolaan tanah wakaf. Dari 

sisi kemaslahatan, istibdal wakaf sangat relevan dengan kebutuhan umat. 

Apalagi jika dilihat melalui data yang ada, bahwa sebagian besar aset 

wakaf yang berada di Indonesia berbentuk fix asset, khususnya tanah.13 

Karena itu merupakan jalur yang semestinya ditempuh. 

Sejatinya permasalahan lain yang dijumpai dalam pembebasan 

lahan tanah yang masih memiliki status tanah wakaf dan terjadi tukar 

guling (ruislag) di dalamnya tersebut. Hal ini banyak dijumpai dari lokasi 

tanah wakaf yang cukup memprihatinkan lantaran lokasi yang terpencil 

dan kualitas tanahnya yang tak subur.14 Karena itu, jalan yang ditempuh 

 
12Q.S Ali Imran [3]:92 
13Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Pasal 41) dan Peraturan 

Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

(Pasal 4) 
14Jurnal Bimas Islam, “Menyoal Profesionalisme Nazhir dan Istibdal dalam Regulasi 

Perwakafan”, vol. 7 No. IV, 2004, hlm 647, diakses pada tanggal 26 September 2019, 

(www.simbi.kemenag.go.id) 

http://www.simbi.kemenag.go.id/
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satu-satunya adalah penukaran atau tukar guling (ruislag) untuk 

bertujuan akan lebih terjaga dan produktif nantinya. 

Selain ditentukan dari kualitas nazhir, ada pun maju mundurnya 

pengelolaan aset wakaf secara produktif juga dapat dipengaruhi oleh 

lokasi tanah wakaf. Hal ini banyak dijumpai dari lokasi tanah wakaf yang 

cukup memprihatinkan lantaran lokasi yang terpencil dan kualitas 

tanahnya yang tak subur. Karena itu, jalan yang ditempuh satu-satunya 

adalah penukaran atau tukar guling (ruislag) untuk bertujuan akan lebih 

terjaga dan produktif nantinya. Proses dan banyak proyek jalan yang tidak 

layak secara finansial dan telah ada terkait ganti kerugian dalam 

Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.  

Dikarenakan jalan tol diperuntukkan untuk masyarakat umum 

demi kelancaran dan ketertiban lalu lintas, maka pelaksanaan proyek 

tersebut dipercepat. Sejatinya permasalahan lain yang dijumpai dalam 

pembebasan tanah saat ini yang ada masih berstatus tanah wakaf dan 

terjadi tukar guling (ruislag) di dalamnya tersebut. Proses dan banyak 

proyek jalan yang tidak layak secara finansial dan telah ganti kerugian 

dalam pembebasan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 

Inilah yang menjadi ketertarikan bagi penulis untuk memilih dan 

melakukan permasalahan terkait topik dengan judul “Proses Pembebasan 

Lahan Aset Waskaf pada Proyek Jalan Tol dalam Perspektif Fiqh empat 
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mazhab dan Hukum Positif”. (Studi Kasus Aset Wakaf pada Desa Bedali 

Kec. Lawang Kabupaten Malang). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dikaji: 

1. Bagaimana proses Pembebasan Lahan Aset Wakaf pada Proyek Jalan 

Tol Pandaan-Malang? 

2. Bagaimana dampak dari Pembebasan Lahan Aset Wakaf pada Proyek 

Jalan Tol Pandaan-Malang? 

3. Bagaimana proses Pembebasan Lahan tersebut jika dilihat dari 

kacamata Perspektif fiqh empat mazhab dan Hukum Positif? 

C. Tujuan dan Kontribusi 

Dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Tujuan 

a. Untuk mengetahui secara jelas tentang bagaimana proses 

pembebasan lahan yang terjadi pada aset wakaf yang terkena 

dampak proyek pada Jalan Tol Malang-Pandaan. 

b. Untuk mengetahui dari dampak yang terjadi pada aset wakaf 

pada Proyek Jalan Tol Pandaan-Malang. 

c. Untuk mengetahui tentang bagaimana proses Pembebasan 

Lahan Tanah aset wakaf dilihat dari Perspektif fiqh empat 

mazhab dan Hukum Positif. 
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2. Kontribusi 

a. Untuk memberikan khazanah keilmuan yang kritis dalam 

memperkaya ilmu pengetahuan di bidang perwakafan 

khususnya tentang proses aset wakaf yang terkena proyek 

jalan tol guna bagi masyarakat setempat yang berasal dari 

tanah wakaf. 

b. Untuk memberikan kontribusi keilmuan dalam menjelaskan 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 

Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 

D. Penelitian Terdahulu  

Berdasarkan pengamatan dan pengetahuan penulis terhadap 

literatur, sudah banyak ditemukan kajian mendalam terkait pembebasan 

lahan aset wakaf yang digunakan untuk kepentingan umum seperti jalan 

raya. Beberapa karya yang berhubungan dengan topik penelitian ini 

antara lain tulisan Apriadi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Kebijakan Pemerintah dalam pembebasan lahan Perkebunan Untuk 

pembangunan Jalan di Pekon Way Suluh esisir Barat”. Pada temuan 

tersebut menjelaskan bahwa menurut pemahaman terkait wakaf di 

Indonesia saat ini tidak lepas dari pembebasan tanah untuk kepentingan. 

Pemahaman inilah yang kemudian berkembang sampai saat ini yang 

dapat menimbulkan persoalan yang kompleks yang mengakibatkan 

kurang terstruktur tanah yang mengalami pembebasan lahan. Di antara 
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pemahaman tersebut persoalan yang terjadi mengenai pelepasan hak atas 

tanah secara sukarela tanpa ada ganti rugi pada pemerintah kepada 

masyarakat dengan melakukan musyawarah agar memperoleh suatu 

kesepakatan bahwa masyarakat menyetujui terkait pembebasan tanah 

tersebut.15 

Terdapat pada hasil penelitian lain yang penulis temukan dalam 

Jurnal berjudul “Pengadaan Tanah dalam Pembangunan Infrastruktur 

Jalan Tol oleh Badan Usaha Milik Negara (Persero)”. Yang ditulis oleh 

Evi Fajriantina Lova. Dijelaskan bahwa pada tujuan penulisan jurnal 

adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah dalam melakukan 

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum BUMN 

(Persero) sudah memenuhi prinsip-prinsip kepentingan umum. 

Pengadaan tanah dalam Infrastruktur jalan tol oleh BUMN (Persero) 

secara umum mampu memenuhi adanya prinsip kepentingan umum yaitu 

pembangunan yang sudah dimiliki oleh pemerintah agar pemerintah tidak 

serta merta memberikan peluang untuk mencari keuntungan terus 

menerus dan dapat dikelompokkan sebagai permasalahan pengadaan 

tanah untuk kepentingan umum. 16 

 
15Apriadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Pembebasan 

Lahan Perkebunan Untuk Pembangunan Jalan di Pekon Way Suluh Esisir Barat”, Skripsi, 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2017. 
16Evi Fajriantina Lova, “Pengadaan Tanah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol 

oleh Badan Usaha Milik Negara (Persero)”, Jurnal, Universitas Brawijaya, 2016 
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Jurnal berjudul “Permasalahan Pengadaan Tanah Untuk 

Pembangunan Bendung Sliga, Purbalingga17karya Rima Kurniasih, 

Sukayadi, Priyo Katon Prasetyo. Penelitian ini mengungkap tentang 

permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan 

Bendung Slinga muncul pada tahap yaitu pengadaan tanah pada tahun 

2009 dan 2010. Tahapan pelaksanaan pengadaan tanah yaitu 

perencanaan, penetapan lokasi, pelaksanaan dan pengurusan hak atas 

tanah. Pelaksanaan pengadaan tanah sampai dengan pembayaran ganti 

rugi kerugian yang telah dilaksanakan sebagaimana peraturan yang 

berlaku. 

Titik perbedaan dari judul skripsi di atas, penelitian ini 

menjelaskan seputar permasalahan yang sedang terjadi perihal aset wakaf 

yang terkena proyek jalan tol. Dalam hal ini konsep perbedaan ini 

persoalan wakaf dapat dijadikan acuan terkait pemahaman wakaf dengan 

ditinjau dari perspektif Fiqh empat Mazhab dan hukum positif dengan 

mengetahui bagaimana proses aset wakaf yang diperoleh dengan melalui 

berbagai tahapan awal hingga akhir secara tuntas melalui studi kasus yang 

terjadi secara faktual berdasarkan studi lapangan yang ada.  

E. Metode Penelitian 

 
17Rima Kurniasih, Sukayadi, dkk, “Permasalahan Pengadaan Tanah Untuk 

Pembangunan Bendung Sliga, Purbalingga, Jurnal, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 

Yogyakarta, 2019 
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Dalam menunjang penelitian dan memperoleh hasil yang maksimal, 

maka diperlukan metode secara terperinci dan jelas. Adapun penulis 

gunakan sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. 

Dilihat dari segi jenisnya, dimana penelitian tersebut memperlihatkan 

pada apa yang dikumpulkan melalui data informan yang telah ditata atau 

disusun18 sebagaimana mestinya antara lain: 

a. Subjek Penelitian 

Pada subjek penelitian (Resource person) yang menjadi ruang 

informasi yaitu: Masyarakat yang terdampak pembebasan lahan aset 

wakaf pada proyek jalan tol di desa Bedali Kecamatan Lawang 

Kabupaten Malang.  

b. Objek Penelitian 

Pada kacamata suatu objek penelitian (informan) tidak jauh mengacu 

pada studi lapangan yang telah terjadi pada pembebasan lahan. 

Informan tertuju yaitu: PT Jasamarga Pandaan Malang, PPK (Pejabat 

Pembuat Komitmen dan Nadzir di desa Bedali Kecamatan Lawang 

Kabupaten Malang. 

2. Pendekatan Penelitian 

 
18Lexy J. Moleong, MetodologiPenelitianKualitatif, Bandung: PT. RosdaKarya, 2002 
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Dalam pendekatan ini peneliti menggunakan pendekatan 

Deskriptif Kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan yang 

memperlihatkan keadaan atau kondisi suatu fenomena yang terjadi. 

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian deskriptif itu adalah 

suatu prosedur dalam memecahkan suatu masalah yang dapat diselidiki 

dengan menggambarkan atau memperlihatkan suatu keadaan suatu objek. 

Berdasarkan suatu objek yang nampak khususnya berdasarkan fakta 

sosial yang ada.19 

3. Sumber Data 

Pada penelitian yang telah diperoleh terdiri dari dua aspek data yang 

penting yaitu  data primer dan data sekunder yang mendukung. 

a. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari hasil 

wawancara yang dilakukan dengan pihak informan terkait. Informan 

disebut disini adalah seorang yang memberikan informasi yang dapat 

diperoleh data yang sesuai. Informan yang dimaksudkan dari 

penelitian ini adalah PT. Jasamarga Pandaan Malang, PPK (Pejabat 

Pembuat Komitmen) dan beserta nadzir di Desa Bedali Kecamatan 

Lawang Kabupaten Malang. 

b. Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung yang diperoleh 

dari arsip, dokumen dan data-data penting lainnya yang diperoleh 

 
19SoerjonoSoekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1999. 
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sesuai dengan permasalahan yang ada. Data riset yang ada melalui 

perundang-undangan dan menyertakan serangkaian terkait AIW 

(Akta Ikrar Wakaf). 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian untuk lebih detail terkait teknik pengumpulan data yang 

digunakan peneliti adalah: 

a. Wawancara (interview) 

Dalam wawancara mencakup banyak fase dalam riset, yakni dari 

menentukan topik hingga penulisan aktual dari studi tersebut. 

Wawancara ini digunakan untuk mengungkap data seputar proses 

pembebasan lahan aset wakaf kemudian penulis akan menganalisis 

pada Proyek Jalan Tol dalam perspektif Fiqh empat Mazhab dan 

Hukum Positif. 

b. Pengamatan  

Pada hal ini peneliti yang telah mengamati secara langsung pada 

penelitian lapangan mengenai kondisi dan keadaan tanah wakaf 

sebagai  objek penelitian yang berada di area yang menjadi titik 

penelitian.20 

c. Dokumentasi 

 
20Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif cet 3, Bandung: Alfabeta, 2010. 
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Dokumentasi merupakan bahan yang dikumpulkan dengan 

carapengumpulan data dengan berupa suatu dokumen.21 Pada metode 

dokumentasi yaitu suatu persoalan termasuk menentukan lokasi 

bahan, dan dapat memperoleh izin untuk menggunakan bahan 

tersebut. Dokumentasi pada penelitian ini diperlukan yaitu 

pengumpulan data yang diperoleh terkait penelitian lapangan 

tersebut. Kemudian, data diolah dengan menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. 

Dokumentasi serangkaian data yang ada yang sesuai dan disahkan 

oleh Kantor Urusan Agama terkait dokumen, yaitu mengenai 

lembaran kertas asli yang berisikan bukti otentik yaitu Akta Ikrar 

Wakaf (AIW), surat yang berkaitan dengan proses pembebasan lahan 

aset yang tertera.22 

5. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari studi lapangan maupun  studi pustaka 

yang mengacu pada data keseluruhan yang dianalisis secara deskriptif 

kualitatif, yaitu terkait data yang sudah terkumpul kemudian diuraikan 

secara rinci dan sesuai. Untuk selanjutnya dianalisis dan dapat ditarik 

 
21Soerjono Soekarto, Pengantar Penelitian Hukum, cet 3, Jakarta: PT UI, 2010 
22Hasil Observasi Proses Pembebasan Lahan Aset Wakaf Pada Proyek Jalan Tol di Desa 

Bedali, Kabupaten Malang, tanggal 19 Juli 2019. 
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kesimpulan.23 Dasar pokok analisis yaitu data yang digunakan untuk 

dapat dipergunakan dengan sesuai pada suatu rumusan masalah yang 

telah dijawab dengan cara menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh berdasarkan hasil wawancara, studi kasus lapangan, dan 

literatur lainnya. 

F. Sistematika Pembahasan 

Penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, pada setiap bab 

terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan 

yang saling berkaitan. Beberapa argumentasi penelitian mengenai 

susunan bagian-bagian skripsi, adapun sistematika pembahasannya 

sebagai berikut: 

Bab I adalah pendahuluan sebagai gambaran awal tentang 

pembahasan dalam penelitian. Bab ini berisikan latar belakang yang 

merupakan hal dasar problem dari penyusun, rumusan masalah yang 

merupakan pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab pokok masalah, 

kemudian untuk mengetahui kontribusi ditulislah tujuan dan kegunaan 

penelitian, penelitian terdahulu sebagai gambar posisi penyusun, 

kerangka teori sebagai acuan dalam berfikir dan menganalisa masalah 

 
23Moh Suhadha, Metode Penelitian  Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama, cet 1, 

Yogyakarta: SUKA UIN Suka, 2012 
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dan metode penelitian kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan 

sebagai perincian terkait bab per bab. 

Bab II adalah perkumpulan kajian teori yang digunakan penulis 

berisi kajian tentang Tinjauan dalam penelitian ini Pembahasannya 

adalah proses pembebasan lahan aset wakaf pada Proyek Jalan Tol dalam 

Perspektif Fiqh Empat Mazhab dan Hukum Positif. Gambaran tersebut 

berisikan tentang tinjauan umum perwakafan yang terdiri dari tiga sub 

tema, sub bab pertama wakaf menurut empat Mazhab, kedua perwakafan 

menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf,  

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 dan ketiga terkait Pengadaan 

Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum kemudian 

perubahan dan alih fungsi harta wakaf. 

Sedangkan Bab III terkait metode penelitian secara rinci. 

Bab IV berisi tentang Hasil Penelitian dan Analisa yang mengulas 

Proses Pembebasan Lahan Aset Wakaf pada Proyek Jalan Tol dalam 

Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif secara rinci yang terdiri dari 

sub analisis Perspektif fiqh empat mazhab dan Hukum Positif dan analisis 

Perspektif Fiqh. 

Bab V berisi bab terakhir dan penutup dari penelitian ini terdiri 

dari dua sub bab yaitu kesimpulan, merupakan jawaban dari pokok 

permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian terdapat saran-saran, 

penyusun tentang pembahasan penelitian ini penelusuran lebih lanjut.
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