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BAB III 

WAKAF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 DAN 

WAKAF DALAM PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH 

 

A. Materi Pokok Undang-Undang No.41 Tahun 2004 

     Ketentuan tentang perwakafan yang berasal dari hukum syariah 

maupun peraturan perundang-undangan pada dasarnya dicantumkan 

kembali di dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 ini.  Adapun 

beberapa hal pokok yang baru adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib 

dicatat dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf/AIW, didaftarkan dan 

diumumkan serta pelaksanaannya diatur di dalam peraturan 

perundang-undangan.  Hal ini dilakukan untuk menjamin terciptanya 

tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda 

wakaf itu sendiri. 

2. Di Dalam Undang-Undang ini wakif tidak hanya terbatas dapat 

mewakafkan harta tidak bergerak, seperti dalam wakaf konvensional 

yang berupa tanah maupun bangunan.  Akan tetapi wakif dapat 

mewakafkan kekayaan yang berupa harta bergerak, baik yang 

berwujud maupun tidak berwujud seperti uang, logam mulia, surat 

berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa dan benda 

bergerak lainnya.  Khusus wakaf uang, wakif dapat 
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mewakafkan/menyetorkan kepada Lembaga Keuangan Syariah/LKS 

yang ditunjuk sebagai penerima wakaf uang.
77

 

3. Pengelolaan harta wakaf oleh nażir juga memasuki wilayah kegiatan 

ekonomi produktif, hal ini dimaksudkan agar wakaf tidak semata-mata 

untuk kepentingan ibadah-sosial semata, namun lebih luas dapat 

memajukan kesejahteraan umum. 

4. Undang-Undang No.41 Tahun 2004 juga memuat tentang nażir wakaf, 

hal ini dimaksudkan agar nażir benar-benar memiliki kemampuan dan 

profesional dalam mengamankan dan mengembangkan harta wakaf.  

Ketentuan tentang nażir adalah sebagai berikut : 

a. Nażir terdiri 2 macam, pertama  kelompok perorangan dan yang 

kedua nażir badan hukum.  Nażir Badan Hukum atau organisasi 

mendapat penekanan lebih dengan harapan dapat meningkatkan 

peran kenażiran untuk mengelola wakaf dengan lebih baik dan 

profesional. 

b. Di dalam persyaratan Nażir juga disempurnakan tentang 

manajemen kenażiran yang profesional, amanah, memilik 

kemampuan jasmani dan rohani, serta tidak ada halangan 

melakukan perbuatan hukum. 

c. Pembatasan masa jabatan Nażir  

d. Tugas Nażir : 
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 Lembaga Keuangan Syariah yang dimaksud adalah badan Hukum Indonesia yang dibentuk 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan 

syariah, misalnya badan hukum yang bergerak di bidang perbankan syariah. Contohnya di 

Yogykarta sudah ada beberapa Bank Syariah yang ditunjuk Pemerintah sebagai LKS PWU 

(Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang) seperti BRI Syariah, BTN Syariah,dll. 
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1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf 

2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai 

dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya 

3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf 

4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia 

5) Nażir dapat menerima  imbalan dari hasil bersih atas 

pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang 

besarnya tidak melebih 10%  

(pasal 12) 

5. Dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan 

tujuan, fungsi dan peruntukannya, maka ditentukan 

a. Dilaksanakan dengan prinsip syariah 

b. Dilakukan secara produktif
78

 

c. Digunakan Lembaga Penjamin Syariah, yakni badan hukum yang 

menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha, 

dapat dilakukan melalui klaim asuransi syariah atau sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

6. Di Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 juga 

mengamanahkan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang 

dapat mempunyai perwakilan di daerah.  BWI merupakan lembaga 

independen yang melaksanakan tugas bidang perwakafan antara lain 
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 Wakaf dikelola dan dikembangkan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan 

investasi, penanaman modal, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, 

pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan/pasar 

modern, pertokoan, perkantoran, saran pendidikan ataupun fasilitas kesehatan untuk umum. 
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a. Melakukan pembinaan terhadap nażir 

b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf 

berskala nasional dan internasional 

c. Memberikan persetujuan atas peruntukan dan status harta benda 

wakaf 

d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam 

penyusunan kebijakan di bidang perwakafan 

7. Mengenai sengketa perwakafan, dalam Undang-Undang ini diatur 

melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.  Namun apabila 

tidak berhasil dengan jalan ini dapat ditempuh penyelesaian melalui 

mediasi, arbitrase, atau Pengadilan Agama dan atau Mahkamah 

Syar’iyah 

8. Sanksi Pidana dan Sanksi Administratif 

a. Pidana  

1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menhibahkan, 

menjual, mewariskan, mengalihkan dalam pengalihan hak 

lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda 

wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000,00 

(Lima ratus juta Rupiah) 
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2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta 

benda wakaf tanpa izin sebagimana dimaksud dalam pasal 44, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 

dan atau pida denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (Empat 

ratus juta Rupiah)  

3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau 

mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan 

harta wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana 

pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 

tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 

(Tigaratus juta Rupiah) 

b. Admininistratif 

1) Pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh 

lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 30 dan pasal 32 maka Menteri dapat memberikan 

sanksi administratif. 

2) Adapun sanksi administratif dapat berupa : 

a) Peringatan tertulis 

b) Penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di 

bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah 

c) penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari 

jabatan PPAIW 
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3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi 

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

9. Selanjutnya mengingat bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang ini 

telah berlaku peraturan perundang-undangan mengenai wakaf, maka di 

dalam ketentuan peralihan dimuat penyesuaian terhadap peraturan 

perundang-undangan sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, wakaf yang dilakukan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku sebelum diundangkannya Undang-Undang ini, dinyatakan  

sah sebagai wakaf menurut Undang-Undang ini 

b. Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan 

diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini 

diundangkan. 

c. Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

wakaf masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau 

belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-

Undang ini.
79

 

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 ini adalah: 

1. Tercapainya tertib hukum dan tertib aturan di bidang wakaf 
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 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dicetak Ulang Oleh Kanwil 

Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogykarta Tahun 2005.  Dikutip pada Tanggal 30 

November 2018 
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2. Terjaminnya kesinambungan dan optimalisasi pnegelolaan dan 

pemanfaatan aset wakaf sesuai dengan sistem ekonomi syariah. 

3. Tersedia landasan hukum bagi pembentukan dan pelaksanaan 

peran, tugas dan fungsi Badan Wakaf Indonesia (BWI). 
80

 

Tinjauan tentang Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 20014 ini 

seperti dikemukakan oleh Farida Prihatini,
81

 Bahwa adanya Undang-

Undang Wakaf ini merupakan sebuah keharusan. Berdasarkan 

keprihatinan terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia 

selama ini. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak, namun 

kuantitas tersebut belum berdampak positif bagi kesejahteraan sosial dan 

ekonomi umat Islam di Indonesia. Sedangkan di negara lain seperti Mesir, 

Saudi Arabia, Yordania, Turki wakaf menjadi salah satu lembaga sosial 

ekonomi Islam yang dapat membantu berbagai kegiatan umat.  Di negara-

negara yang wakafnya sudah berkembang baik tersebut pada umumnya 

wakaf sudah diatur dengan undang-undang.  

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf  yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono 

pada tanggal 27 Oktober 2004, sudah diatur berbagai hal yang cukup 

penting dan strategis untuk pengembangan Wakaf di Indonesia. Jika 

dibandingkan dengan beberapa perundang-undangan tentang wakaf yang 

sudah ada selama ini,  dalam Undang-Undang ini terdapat beberapa hal 

baru dan cukup penting.  Beberapa di antaranya adalah yang berkaitan 
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 Isbir Fadly, Sosialisasi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, hal.3 
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 Farida Prihatini, Uswatun Hasanah, Hukum Islam Zakat dan Wakaf... h.131 
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dengan masalah nażir, harta benda yang diwakafkan, dan peruntukan harta 

wakaf, serta perlunya segera dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). 

Tentang masalah nażir wakaf, karena dalam undang-undang ini yang 

dikelola tidak hanya benda tidak bergerak seperti tanah yang selama ini 

sudah lazim dilakukan di Indonesia, tetapi juga meliputi benda yang tidak 

bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas 

kekayaan intelektual, hak sewa maka nażir dituntut mampu untuk  

mengelola dan memanfaatkan benda wakaf tersebut. 

Dalam undang-undang ini wakaf uang diatur dalam bagian tersendiri. 

Dalam Pasal 28 disebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda 

bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk 

oleh Menteri. Lembaga keuangan syariah mengeluarkan sertifikat wakaf 

kepada wakif dan nażir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. 

Pengembangan wakaf uang ini memang tidak mudah dengan resiko yang 

cukup tinggi. Nażir diharapkan benar-benar profesional dn mampu 

mengembangkan wakaf dengan baik dan dipergunakan untuk 

meningkatkan kesejahteraan umat. 

     Adapun mengenai Perundang-Undangan Wakaf  Indonesia selain 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004  masih terdapat juga  Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977 yang terdiri atas 7 BAB, 18 Pasal 

yang meliputi; pengertian wakaf, fungsi wakaf, tatacara perwakafan dan 

pendaftaran wakaf, perubahan, penyelesaian perselisihan dan pengawasan 

wakaf, ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.      



 

 

68 

 

     Maksud dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 

adalah dalam upaya untuk memberikan jaminan kepastian hukum 

mengenai tanah wakaf serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakaf.   

     Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 

1991 berisi instruksi Presiden untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum 

Islam yang terdiri dari:  Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II 

tentang Hukum Kewarisan dan Buku III Tentang Perwakafan. 

     Adapun Hukum Perwakafan terdiri dari 5 BAB dan 15 Pasal yang 

memuat ketentuan umum tentang wakaf kewajiban dan hak-hak nażir, tata 

cara , perwakafan, pendaftaran wakaf, perubahan benda wakaf, 

penyelesaian perselisihan benda wakaf, pengawasan dan ketentuan 

peralihan.   

     KHI disusun dengan maksud untuk dijadikan pedoman dalam 

menyelesaikan masalah-masalah di ketiga bidang hukum tersebut baik 

oleh instansi pemerintah maupun masyarakat yang membutuhkannya. 
82

 

 

 

B. Wakaf Dalam Persyarikatan Muhammadiyah 

     Majelis Wakaf dan Kehartabendaan dibentuk di Persyarikatan 

Muhammadiyah dari Tingkat Pusat sampai ke tingkat Kabupaten/Daerah 
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 Di dalam penjelasan umum dinyatakan bahwa pedoman yang dipergunakan oleh Peradilan 

Agama dalam bidang-bidang hukum tersebut adalah 13 Kitab Madzhab Syafi’i dipandang tidak 

sesuai lagi dengan perkembangan Masyarakat.  Dan KHI merupakan hasil Loka Karya yang 

diselenggarakan pada Bulan Februari 1988 di Jakarta yang telah diterima baik oleh para alim 

ulama Indonesia disertai Perbandingan dengan Yurisprudensi Peradilan Agama maupun 

perbandingan dengan negara-negara lain. 
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dan Kecamatan/Cabang.  Hal ini untuk mendukung gerakan dakwah 

‘Amar ma’ruf nahi munkar’ yang dipelopori oleh Muhammadiyah. 

     Muhammadiyah sebagai gerakan sosial dan keagamaan, membutuhkan 

dukungan baik sarana infra struktur maupun pengelolaan kehartabendaan 

secara modern dan profesional.  Pembentukan Majelis Wakaf dan 

Kehartabendaan dimaksudkan untuk menghimpun wakaf dan 

memanfaatkannya untuk gerakan dakwah.  Berbagai sarana dibangun oleh 

Muhammadiyah, masjid sebagai tempat ibadah, gedung sekolah dan 

perguruan tinggi sebagai sarana pendidikan anak bangsa, panti asuhan 

sebagai sarana sosial, bangunan fisik rumah sakit sebagai sarana kesehatan 

, gedung dakwah dan pusat kegiatan umat yang semuanya dapat dibangun 

di atas tanah wakaf dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh 

masyarakat. 

     Secara struktur organisasi, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan 

memiliki tugas membantu Pimpinan Muhammadiyah dalam 

mengembangkan dan mengamankan harta wakaf dan harta kekayaan milik 

Persyarikatan Muhammadiyah di samping membimbing masyarakat dalam 

melaksanakan ibadah wakaf. 

     Di Kabupaten Sleman, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten 

Sleman sampai saat ini memiliki tanah wakaf sebanyak 873 lokasi yang 

tersebar di 17 Cabang se-Kabupaten Sleman.
83
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 Sesuai data Tanah Wakaf Muhammadiyah 2017 dari Petugas Pengadministrasi Wakaf , 

Penyelenggara Pembinaan Syariah, Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Dikutip  Pada 

Tanggal 27 November 2018 
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     Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Sleman dalam upaya 

mengamankan tanah-tanah wakaf di wilayahnya melakukan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Pengamanan Fisik 

Pemberian batas yang jelas pada setiap sudut dengan tanda batas 

(patok) berupa besi siku atau beton yang ditanamkan di setiap sudut 

sesuai dengan  standar yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) 

2. Pagar Pengaman 

Persyarikatan Muhammadiyah berusaha untuk segera memanfaatkan 

tanah wakaf sesuai dengan rencana penggunaan, jika belum dapat 

terrealisasi sesuai rencana dapat dimanfaatkan dengan rencana jangka 

pendek/sementara, sehingga tanah wakaf tersebut tidak terkesan 

ditelantarkan. Langkah mengamankannya adalah dengan mendirikan 

pagar pengaman. 

3. Pengamanan Sosial 

Upaya pengamanan secara sosial dilakukan dengan memberitahukan, 

mensosialisasikan keberadaan tanah wakaf Muhammadiyah di suatu 

wilayah kepada pihak RT, RW, Dukuh dan Lurah setempat.  Dengan 

harapan masyarakat di Lingkungan terdekat dengan tanah wakaf bisa 

ikut mengawasi dan menjaga keberadaan tanah wakaf tersebut. 
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4. Pengamanan Hukum 

Tanah wakaf bisa dikatakan aman ketika tanah tersebut memilik 

kedudukan hukum yang pasti, yakni dengan diterbitkannya sertifikat 

wakaf.  Pengamanan hukum yang dilakukan Muhammadiyah adalah 

dengan sesegera mungkin mengurus pensertifikatan tanah wakaf 

Muhammadiyah menurut ketentuan yang berlaku.  Upaya 

pensertifikatan tanah wakaf merupakan sesuatu yang urgent untuk 

segera dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, karena dalam 

berbagai kasus yang muncul belakangan ini, tanah wakaf 

diambil/ditarik kembali oleh ahli waris wakif. Dan hal ini menjadi 

persoalan rumit ketika wakaf tersebut belum bersertifikat dengan nażir 

badan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah.  Bahkan di Kabupaten 

Sleman terjadi kasus wakaf yang telah bersertifikat dengan nażir 

Badan Hukum Muhammadiyah, namun hingga saat ini tanah tersebut 

dalam penguasaan dan dimanfaatkan oleh lembaga lain.
84

  

Permasalahan ini akan dibahas lebih mendalam oleh penulis pada 

bagian lain dari penelitian ini. 
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 Tanah wakaf yang dimaksud adalah wakaf Muhammadiyah yang berlokasi di Klaci 

Margoluwih Kecamatan Seyegan Sleman,  Nadzir wakaf sesuai yang tercantum dalam sertifikat 

wakaf adalah Badan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah, namun sejak tahun 2000 an sampai 

saat ini Tahun 2018 tanah tersebut dikuasai dan dimanfaatkan Oleh lembaga lain dalam hal ini 

Yayasan Atturots Al Islamy yang mendirikan RS Atturots di atas tanah wakaf tersebut. 


