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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

     Setelah menguraikan/menjelaskan kegiatan pengelolaan tanah 

wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman 

serta melakukan analisa dan pembahasan mengenai langkah-

langkah penyelesaian masalah wakaf yang ada di Kabupaten 

Sleman, maka sampailah penulis kepada kesimpulan berikut: 

1.   Hadirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dapat 

menjadi angin segar dan kekuatan baru dalam upaya 

pengelolaan wakaf di Indonesia, termasuk yang dilakukan oleh 

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman.  Penulis 

menemukan strategi /cara berwakaf di Lingkungan Pimpinan 

Daerah Kabupaten Sleman dengan metode pengadaan tanah 

wakaf secara jual—beli namun dalam penyelesaian 

pensertifikatannya di selesaikan dalam bentuk wakaf.  

Langkah-langkah ini bisa disebut sebagai salah satu modifikasi 

cara berwakaf, di mana tidak hanya orang yang memiliki cukup 

banyak harta berupa tanah yang bisa berwakaf.       Dalam hal 

hukum wakaf, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten 

Sleman telah berusaha mensosialisasikan wakaf ini dan 

dimasukkan di dalam Program Kerja Pimpinan Daerah 
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Muhammadiyah Kabupaten Sleman 2015-2020.  Adapun 

produk hukum wakaf yang spesifik/khas diberlakukan di 

Persyarikatan Muhammadiyah belum penulis temukan dalam 

penelitian ini. 

2. Fungsi utama nażir dalam pengelolaan wakaf adalah 

mengadministrasikan dan memanfaatkan benda wakaf dengan 

sebaik-baiknya untuk kepentingan umat.  Oleh karena itu nażir 

perlu memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum 

sehingga dapat mengelola harta benda wakaf dengan baik.   

Termasuk melakukan perencanaan, mengadministrasikan, 

sekaligus memberdayakan wakaf dengan baik.  Hal-hal yang 

dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten 

Sleman dengan cara mendaftarkan sertifikat wakaf 

Muhammadiyah, mengamankan secara fisik maupun secara 

sosial terhadap harta benda wakaf yang ada di wilayahnya. 

3. Secara umum Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten 

Sleman melalui Majelis Wakaf dan Kehartabendaan telah 

mengelola dan memanfaatkan tanah wakaf Muhammadiyah 

sesuai hukum syariat dan hukum Perundang-undangan tentang 

perwakafan yang berlaku di Indonesia 
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B. Saran   

     Setelah menyampaikan kesimpulan dari penelitian dan analisis tesis 

ini, maka penulis menyampaikan saran/rekomendasi kepada berbagai 

fihak sebagi berikut : 

1.  Praktisi hukum perwakafan dalam hal ini nażir dan Badan 

Wakaf Indonesia hendaknya senantiasa mengkaji ketentuan-

ketentuan tentang pengelolaan wakaf yang baik dan sesuai 

dengan ketentuan agama, sehingga dalam pengelolaan wakaf 

yang menjadi bagian tupoksi-nya dapat dijalankan dengan baik, 

profesional, transparan, amanah dan akuntabel. 

2. Kepada praktisi di bidang wakaf (Nażir, BWI), serta akademisi 

agar mempunyai perhatian terhadap masalah wakaf.  

Mensosialisasikan ketentuan tentang wakaf kepada masyarakat 

melalui seminar, makalah, tulisan di media massa, termasuk 

dalam khutbah dan ceramah agama.  Termasuk menyampaikan 

Informasi terkini perkembangan wakaf dan pengelolaannya di 

wilayah Kabupaten Sleman dan Daerah Istemewa Yogyakarta 

kepada masyarakat luas. 

3. Pemerintah Daerah, Kementerian Agama serta Badan Wakaf 

Indonesia (BWI) sebagai Institusi Pemerintahan maupun 

Lembaga yang memiliki tanggungjawab dalam hal pembinaan 

pengelolaan wakaf agar lebih berperan aktif dalam edukasi, 
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sosialisasi, fasilitasi dan pembinaan terhadap pengelolaan 

wakaf  sehingga dapat berjalan dengan baik. 

4. Badan Pertanahan Nasional sebagai kepanjangan tangan 

pemerintah di bidang pertanahan, agar lebih memberikan 

perhatian dalam upaya penyelesaian pensertifikatan tanah 

Wakaf khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.  Adanya 

MoU atau Kesepakatan Bersama antara Kanwil Badan 

Pertanahan Nasional  Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tentang Percepatan Pengurusan Hak dan 

penerbitan Sertiifikat Tanah Persyarikatan Muhammadiyah 

Nomor : 0322/130-SKB/BPN/2007 dan Nomor 

040/II.0/B/2007 tertanggal 16 Maret 2007 hendaknya menjadi 

pedoman bersama untuk menuntaskan pensertifikatan tanah 

wakaf Muhammadiyah termasuk di Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah Kabupaten Sleman. 

 

            

 


