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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu institusi atau pranata sosial dalam Islam yang 

mengandung nilai sosial sekaligus ekonomi adalah lembaga perwakafan
1
.  

Secara historis, praktek wakaf telah berlangsung lama di Jazirah Arab jauh 

sebelum datangnya Islam. Al-ḥabṡ atau wakaf sudah dikenal dan 

diamalkan oleh mereka sebelum Islam datang, dan hal itu terus berjalan 

sampai datangnya Islam.
2
  Hal ini dapat berarti bahwa wakaf merupakan 

serapan ajaran Islam dari budaya lokal Arab sebagai tempat lahir dan 

tumbuhnya Islam.  

Di Indonesia praktik wakaf juga sudah berlangsung lama. Menurut 

penelitian Koesoemah Atmaja pada Tahun 1922 telah terdapat wakaf di 

seluruh Nusantara sekalipun istilahnya berbeda beda antara satu daerah 

dengan daerah lainnya. Di aceh disebut wakeuh, di Gayo disebut dengan 

Wakos dan Payakumbuh disebut dengan ibah.
3
  Wakaf di Jawa Timur 

telah ada pada Abad XV, seperti halnya wakaf masjid Rahmat dengan 

pesantren di Ampel Surabaya.
4
  Namun demikian masalah wakaf di 
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Indonesia baru diatur pada tahun 1977 melalui Peraturan Pemerintah No. 

28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, atau paling awal pada 

Tahun 1960 dalam Undang-Undang N0.5 tahun 1960 tentang Undang-

Undang Pokok Agraria (khususnya pasal 14 Ayat 1), dan pasal 49 ayat 1-

3.  Hal ini menggambarkan bahwa pengaturan tentang wakaf Indonesia 

dapat dikatakan terlambat jika dibandingkan dengan berbagai negara 

semisal Turki, Mesir, Tunisia, Pakistan dimana wakaf telah diatur dalam 

undang-undang jauh sebelum peraturan wakaf di Indonesia dibuat.
5
 

Bahkan di beberapa negara dibentuk lembaga atau kementerian yang 

secara khusus menangani perwakafan seperti di Mesir terdapat Wizaratul 

Auqaf (Menteri urusan Wakaf).  Namun tetap harus disyukuri Lahirnya PP 

No.28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam karena hal itu 

menunjukkan adanya dinamika proses legislasi hukum Islam menuju 

hukum nasional. 

Pada perkembangan selanjutnya Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU 

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pada dasarnya memuat ketentuan 

perwakafan berdasarkan syariat dan peraturan perundang-undangan.
6
  

 Pada umumnya wakaf di Indonesia dikelola oleh dua bentuk nażir 

wakaf, yaitu nażir wakaf kelompok perorangan dan nażir wakaf  badan 

hukum.  Namun pada kenyataannya baik nażir perseorangan maupun nażir 

badan hukum  belum dapat mengembangkan obyek wakaf yang ada di 
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bawah tanggungjawabnya. Sebagai salah satu contoh adalah nażir wakaf 

badan hukum, dalam hal ini Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten 

Sleman, dalam kenyataannya masih banyak menghadapi kendala dalam 

mengembangkan wakaf di Sleman  secara produktif.   Kendala utama yang 

dihadapi biasanya adalah masalah pendanaan dan kreatifitas nażir itu 

sendiri di dalam mengembangkan tanah wakaf. 

 Muhammadiyah Kabupaten Sleman saat ini memiliki tidak kurang 

dari 873 bidang tanah wakaf yang lokasinya tersebar di 17 kecamatan di 

wilayah kabupaten Sleman.
7
  Untuk dapat mengelola tanah wakaf 

sebanyak itu, tentu Muhammadiyah Kabupaten Sleman memerlukan dana 

dan pemikiran yang kreatif sehingga wakaf yang ada dibawah tanggung 

jawab Persyarikatan Muhammadiyah dapat berkembang dengan baik dan 

benar-benar  dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi 

masyarakat. 

            Wakaf di Muhammadiyah Kabupaten menarik untuk diteliti di 

samping karena jumlahnya yang cukup signifikan, secara realitas di 

lapangan menunjukkan bahwa amal usaha Muhammadiyah banyak 

ditopang oleh keberadaan wakaf-wakaf tersebut.  Hal menarik lainnya 

adalah dalam hal inovasi dan cara memperoleh benda wakaf, terdapat 

metode/cara dimana tanah wakaf pengadaannya dengan cara dibeli secara 

bersama-sama atau kolektif oleh warga masyarakat, kemudian dalam 

ikrarnya diproses secara wakaf.  Adapun permasalahan yang masih 
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muncul di dalam perwakafan khususnya di lingkungan Pimpinan Daerah 

Kabupaten Sleman adalah adanya tanah wakaf yang belum dimanfaatkan 

secara maksimal, bahkan masih ada tanah wakaf yang sebenarnya bernażir 

Badan Hukum Muhammadiyah akan tetapi dalam kenyataannya dikuasai 

dan dimanfaatkan oleh Lembaga di luar Muhammadiyah. 

 Dalam tesis ini penulis membahas dinamika hukum perwakafan 

dan problematikanya dengan memfokuskan pada pembahasan tentang 

pelaksanaan hukum perwakafan di  Persyarikatan Muhammadiyah 

Kabupaten Sleman. 

 

B. Rumusan Masalah 

   Dari latar belakang masalah tersebut peneliti  melakukan kajian 

terhadap beberapa permasalahan sebagai berikut :  

1. Apa saja produk hukum wakaf yang telah dikeluarkan berkaitan 

dengan pelaksanaan wakaf di lingkungan Muhammadiyah Kabupaten  

Sleman?  

2. Bagaimana cara pengadministrasian dan pemanfaatan wakaf yang 

dilakukan oleh Nażir wakaf dalam hal ini Persyarikatan  

Muhammadiyah di Kabupaten Sleman? 

3. Apakah pengelolaan wakaf yang telah dilakukan oleh persyarikatan 

Muhammadiyah Kabupaten Sleman telah sesuai dengan ketentuan 

syari’at dan Undang-Undang Perwakafan yang berlaku di Indonesia? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

  Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka 

peneliti bertujuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 

sebagaimana telah dirumuskan.  Secara rinci peneliti bertujuan :  

 Tujuan Penelitian : 

1. Mengetahui apa saja produk hukum wakaf yang telah dikeluarkan 

berkaitan dengan pelaksanaan wakaf di lingkungan Muhammadiyah  

Kabupaten Sleman ? 

2. Mengetahui bagaimana cara yang dilakukan oleh Nazir wakaf dalam 

hal ini Persyarikatan Muhammadiyah di Kabupaten Sleman dalam 

melaksanakan pengadministrasian dan memanfaatkan wakaf ? 

3. Mengetahui apakah pengelolaan wakaf yang dilakukan di  

Persyarikatan  Muhammadiyah Kabupaten  Sleman telah sesuai 

dengan syari’at Islam dan hukum perwakafan yang berlaku di 

Indonesia? 

Kegunaan penelitian : 

1. Untuk menyumbangkan pemikiran dalam pengembangan hukum 

Islam, khususnya yang berkaitan dengan hukum perwakafan 

2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam memajukan 

pengelolaan wakaf 

3. Untuk memenuhi tugas akhir dalam menempuh program Pasca 

Sarjana pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
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D. Kajian Pustaka  

Berdasarkan literatur yang pernah peneliti temukan, sejauh ini 

belum banyak produk ‘administrasi’ yang dapat menjadi penopang 

terlaksananya hukum wakaf dan bersifat aplikatif. Memang sudah ada 

beberapa rumusan yang pernah dipublikasikan  dalam rangka pelaksanaan 

hukum wakaf di Indonesia. 

Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi pada Tahun 2003 di dalam 

bukunya Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap 

tentang Fungsi dan Pengelolaan  Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa 

Wakaf memang telah membahas dan merangkum hampir sebagian besar 

pembahasan tentang wakaf fikih klasik dan hukum-hukumnya. Dan harus 

diakui sebagai sebuah hasil penelitian panjang, karya Al-Kabisi sangat 

akademis dan spesialis. Dalam buku ini Al-Kabisi juga mengemukakan 

beberapa isu penting dalam wakaf seperti masalah pengalihan dan 

penjualan aset wakaf, demikian juga masalah akuntabilitas seorang nażir 

wakaf dan proses pemecatannya.
8
 Namun hal tersebut diuraikan dalam 

kerangka bersifat global, sementara harus diakui mungkin persoalan yang 

dihadapi satu wilayah dengan wilayah yang lain mempunyai karakteristik 

yang berbeda dan bersifat regional. 

Dalam skala regional penulis menemukan tulisan tentang wakaf 

oleh Rachmadi Usman dalam Hukum Perwakafan di Indonesia, di 

dalamnya membahas beberapa aspek hukum yang berkenaan dengan 
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perwakafan tanah milik dan perwakafan dalam perspektif berbagai hukum 

yang berlaku di Indonesia.  Secara nasional juga dibahas mengenai 

perwakafan  dalam perspektif hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.  

Hal baru yang diuraikan dalam buku ini adalah mengenai pembaruan 

hukum perwakafan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 
9
  Khusus penelitian tentang wakaf di 

lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta sejauh ini belum 

ada yang secara spesifik menguak tentang upaya-upaya  ‘ijtihad’ para 

pengelola wakaf/nażir  dalam menjabarkan berbagai aturan wakaf yang 

dapat dijadikan  acuan dalam aplikasi pengelolaan wakaf, padahal hal ini 

sangat  penting  dilakukan untuk terlaksananya wakaf yang benar-benar 

membawa kemaslahatan umat dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi 

masyarakat di Yogyakarta. 

Dalam penelusuran terhadap penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya, penulis menemukan sebuah penelitian yang telah dilakukan 

oleh Nur Ahmad Ghazali pada Tahun 2003 berjudul Pengelolaan Tanah 

Wakaf Menurut PP Nomor 28 Tahun 1977 di Lingkungan Muhammadiyah 

Kota Yogyakarta.
10

 Dari hasil penelitian tersebut, Nur Ahmad Ghozali 

mengambil kesimpulan bahwa pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh 

Nażir Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta telah sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.  Artinya dalam 

melaksanakan  wakaf nażir telah dapat melaksanakan tugas kewajibannya 

                                                           
9
 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan.. hal. 118 
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sesuai dengan peraturan tersebut. Ghozali juga menambahkan bahwa 

efektifitas peraturan perundangan, dalam hal ini PP Nomor 28 Tahun 1977 

perlu mendapatkan dukungan beberapa unsur, di antaranya peran nażir 

yang profesional dan kreatif, sarana dan prasarana yang memadai, serta 

tingkat kesadaran masyarakat bahwa wakaf tidak terbatas untuk 

penyelenggaraan tempat ibadah namun dapat diperluas untuk sosial dan 

peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. 

Pembahasan tentang Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan 

Harta Wakaf di Sumatera Utara diteliti oleh Syariful Mahya Bandar, 

Tahun 2010.   Beberapa masalah yang menjadi fokus penelitiannya adalah 

kuatnya paradigma lama Umat Islam dalam pengelolaan wakaf, 

pemahaman bahwa wakaf itu milik Allah semata yang tidak bisa diganggu 

lagi.  Atas pemahaman itu banyak tokoh ulama dan Umat Islam sendiri 

tidak merekomendasikan wakaf diberdayakan lebih luas, memiliki fungsi 

sosial ekonomi dan tidak hanya terbatas pada Ibadah mahdhah.
11

 

Permasalahan berikutnya adalah sosialisasi terhadap paradigma 

baru dalam pengembangan wakaf secara produktif.  Wakaf menjadi salah 

satu bagian penting dalam pengembangan ekonomi umat terutama gagasan 

pengembangan wakaf produktif. Sehingga masyarakat bisa memahami 

bahwa wakaf dapat diberdayakan untuk memajukan kesejahteraan umum. 

Masih diperlukan peningkatan sinergi pejabat teknis wakaf  di 

daerah dengan berbagai pihak terkait terhadap upaya pemerintah 
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 Syariful Mahya Bandar, “Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Harta Wakaf di 

Sumatera Utara, Wakaf dan Pemberdayaan Umat”,  dalam Suhrawardi K.Lubis,dkk., Wakaf dan 

Pemberdayaan..,Jakarta: Sinar Grafika,2010.h.177 
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memberdayakan wakaf secara produktif.  Demikian juga perlu 

peningkatan kualitas nażir yang profesional. Posisi nażir memiliki peran 

yang sentral dalam mewujudkan tujuan wakaf serta melestarikan manfaat 

wakaf.  Profesionalisme nażir masih tergolong rendah, mayoritas mereka 

dipilih/ditunjuk oleh masyarakat lebih karena faktor kepercayaan 

sementara kompetensi sebagai pengelola wakaf produktif belum dimiliki. 

Masih lemahnya kemitraan dan kerjasama antara stakeholders 

wakaf dari berbagai tingkatan untuk menjalin kekuatan internal umat 

Islam dalam pemberdayaan wakaf, seperti ormas Islam termasuk NU dan 

Muhammadiyah, intelektual, LSM, tokoh agama, dan aparat pemerintah 

tentunya. 

Peran pemerintah melalui Kementerian Agama memfasilitasi 

pengembangan administrasi perwakafan di Indonesia, sesuai harapan dan 

tuntutan perkembangan masyarakat.  Di Kantor Wilayah 

KementerianAgama Propinsi Sumatera Utara, masalah perwakafan 

ditangani oleh Seksi pemberdayaan Wakaf pada Bidang Hazawa (Haji – 

Zakat – Wakaf).  Secara kelembagaan Kementerian Agama memilik tugas 

fungsi: motivator, fasilitator, regulator, public service.
12

 

Langkah operasional dilakukan dengan : 1)Regulasi Peraturan 

Perundang-undangan Wakaf termasuk dikeluarkannya UU No.41 tahun 

2004 Tentang Wakaf, 2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan 

paradigma wakaf baru, 3)Sertifikasi, inventarisasi, advokasi harta benda 
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wakaf, 4)Peningkatan kualitas nażir dan lembaga wakaf, 5)Memfasilitasi 

jalinan kemitraan investasi wakaf produktif,  6)Memfasilitasi terbentuknya 

Badan Wakaf Indonesia (BWI), 7)Bantuan proyek Percontohan Wakaf 

Produktif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Syariful Mahya Bandar, menurut 

hemat penulis masih terlalu luas dan umum, belum memetakan secara 

jelas dimana letak kelemahan dan juga problematika paling mendasar 

dalam pengembangan wakaf.  Peran dan fungsi pemerintah yang diuraikan 

dalam penelitian ini juga sangat normatif, belum aplikatif dan fokus pada 

kegiatan konkrit seperti contoh penggunaan wakaf produktif yang sudah 

ada seperti apa dan bagaimana pengelolaan yang semestinya dilakukan 

oleh pengelola wakaf.   Menurut penulis, akan lebih bermanfaat apabila 

data wakaf yang disajikan dalam penelitian di Sumatera Utara tersebut 

diikuti dengan informasi pengembangan dan langkah yang sudah 

dilakukan baik oleh nażir wakaf maupun Pemerintah.  Sehingga akan 

terlihat jelas bagian penting yang sudah dilakukan dan yang belum 

dilakukan dalam upaya pengembangan wakaf di Sumatera Utara, apalagi 

disebutkan potensi wakaf sedemikian besar. 

Farida Prihantini, Tahun 2005, dalam buku Hukum Islam Zakat 

dan Wakaf : Teori dan Prakteknya di Indonesia mengulas tentang Pola 

Pengelolaan Wakaf di Indonesia dan Berbagai Negara.  Tiga pola yang 

menjadi fokus penelitanny adalah: 1)Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan 

Pondok Modern Gontor, 2)Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung,  3)Badan 
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Wakaf Universitas Islam  Indonesia.  Berdasarkan contoh pengelolaan 

wakaf di ketiga tempat tersebut, ternyata masing-masing memiliki 

kelebihan dan kekurangannya.
13

  

Pengembangan Wakaf yang dilakukan oleh Pondok Modern 

Gontor sangat tepat untuk membantu umat membiayai pendidikan anak-

anaknya, di samping memberikan pendidikan kemandirian bagi santri-

santrinya.  Namun untuk mengejar kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi diperlukan pengembangan wakaf seperti yang dilakukan oleh 

badan Wakaf UII dan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Dalam 

penelitiannya Farida juga menekankan peran nażir wakaf sangat penting 

untuk mengembangkan wakaf yang dikelolanya.  Jika Farida Prihantini 

melihat ketiga pola pengelolaan wakaf di Indonesia ,  hal yang berbeda 

dengan di Persyarikatan Muhammadiyah sebagai nażir wakaf Badan 

Hukum Persyarikatan memiliki aturan dan struktur organisasi di seluruh 

Indonesia.  Persyarikatan memiliki Majelis Wakaf dan Kehartabendaan di 

setiap jenjang kepemimpinan organisasi, dari Pimpinan Pusat, Wilayah, 

Daerah dan bahkan sampai ke Cabang.  Hal ini tentu memberikan 

dinamika yang berbeda dengan Yayasan atau Badan Wakaf yang terpusat 

di satu tempat seperti Badan Wakaf UII dan juga Pondok Modern Gontor.  

Di Persyarikatan Muhammadiyah juga lebih variatif dalam amal usaha 

yang ditopang dengan harta wakaf, bidang pendidikan, sosial, dan 

kesehatan. 
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Faishal Haq, Tahun 2017 dalam Buku Hukum Perwakafan di 

Indonesia membahas sekaligus memberi jawaban tentang wakaf, siapa 

yang menerima wakaf, dan bagaimana cara melaksanakan wakaf itu.
14

   

Yang menarik menurut penulis, dalam salah satu Bab dijelaskan 

tentang Penukaran Harta Wakaf, salah satu tema menarik dalam kajian 

wakaf adalah persoalan penukaran/penggantian harta wakaf ini.  Mulai 

dengan penjelasan Ulama Hanafiyah yang  cenderung membolehkan 

dengan syarat tertentu. Sedangkan Ulama Malikiyah tidak 

memperbolehkan menukar harta wakaf yang berujud barang tidak 

bergerak,  adapun untuk barang yang bergerak mereka memperbolehkan 

karena dengan adanya penukaran maka barang wakaf tidak akan sia-sia.  

Ulama Syafi’iyah dikatakan sangat melarang adanya penukaran harta 

wakaf, bahkan ketika wakaf itu hampir tidak bisa dimanfaatkan sama 

sekali.  Misalnya wakaf sebuah masjid yang sudah hampir roboh, maka 

Ulama Syafi’iyah melarang menjual atau menukar masjid tersebut 

meskipun masyarakat sudah tidak bisa memanfaatkannya. 

Pemahaman inilah yang menurut hemat penulis dirasakan juga di 

masyarakat kita termasuk di kalangan Persyarikatan Muhammadiyah.  

Larangan menukar harta wakaf, di satu sisi mungkin untuk menjaga dan 

menyelamatkan harta wakaf itu aman dan tidak berpindah tangan, namun 

di sisi yang lain larangan keras menukar harta wakaf ini ternyata juga 

menyebabkan adanya tanah wakaf yang justru terbengkalai dan tidak 
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 Faishal haq, Hukum Perwakafan.., h.37-42 
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terurus.  Persyarikatan Muhammadiyah harus memilik mekanisme yang 

baik agar bisa mengelola dan mengolah harta wakaf yang jumlahnya tidak 

sedikit agar tidak terkesan menelantarkan harta wakaf.  Penulis berusaha 

menelusuri adanya harta wakaf di Persyarikatan Muhammadiyah 

Kabupaten Sleman yang sampai dengan sekarang ini ternyata masih ada 

halangan untuk bisa dimanfaatkan dengan berbagai kondisi dan alasan 

yang ada. 

Syaikh Muhammad bin Salih al’Utsamain dalam Asy-Syarhul 

Mumti’ Kitaabul Waqf wal Hibah wal Washiyyah
15

 pada pembahasan Bab 

Wakaf menguraikan juga tentang larangan membatalkan dan menjual 

wakaf, kecuali karena sebab tertentu. Pada bab ini ditegaskannya bahwa 

“wakaf adalah akad lazim (harus dilaksanakan) yang tidak boleh 

dibatalkan”.  Akad dalam wakaf ini bersifat tetap dan tidak mungkin 

diubah serta tidak boleh dibatalkan.  Seperti halnya sedekah yang 

dikeluarkan karena Allah maka ia tidak boleh diambil/ditarik kembali.  

Harus diakui bahwa Syaikh Muhammad bin Salih sangat detail 

menjelaskan hal-hal tentang wakaf, termasuk keadaan yang bisa terjadi 

ketika sesorang telah berwakaf kemudian dia berhutang.  Ditegaskannya 

bahwa wakaf tersebut tetap dilaksanakan, adapun mengenai hutang 

tersebut itu merupakan perkara yang berbeda.
16

 

                                                           
15

 Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsamain, Asy Syarhul Mumti’ Kitaabul Waqf wal 

Hibah wal Washiyyah, Daar Ibnil jauzi,1942H-2005M Judul dalam bahasa Indonesia, Panduan 

Wakaf, Hibah dan Wasiat:Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 

2009 
16

 Syaikh Muhammad bin Salih, Panduan Wakaf.., h.87 
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Ada hal yang menjadi perhatian khusus dalam pembahasan Syaikh 

Muhammad bin Salih, berkaitan dengan penjualan harta wakaf khususnya 

wakaf masjid.  Disebutkan bahwa memang ada perbedaan pendapat di 

kalangan Ulama mengenai boleh tidaknya wakaf masjid dijual, tentu 

dengan alasan karena sudah tidak bisa dimanfaatkan. Contohnya masjid 

yang sudah hampir roboh/rusak berat, atau masjid yang sudah ditinggalkan 

penduduk suatu kampung sehingga tidak ada lagi yang memanfaatkannya.  

Di zaman modern sekarang ini bisa terjadi ketika pembangunan infra 

struktur dilakukan besar-besaran termasuk jalan tol, bandara, berbagai 

fasilitas umum yang besar skalanya harus ‘menghilangkan’ beberapa tanah 

wakaf bahkan jumlahnya puluhan karena dampak proyek itu maka harus 

ditukar atau diganti untuk dibelikan tanah wakaf yang harganya sepadan di 

lokasi yang berbeda. 

Penulis memahami detailnya pembahasan yang dikemukakan oleh 

Syaikh Muhammmad bin Salih, bahkan disertai contoh konkrit suatu 

kejadian yang berkaitan dengan permasalahan wakaf setidaknya bisa 

menggambarkan realitas di dunia perwakafan saat ini.  Penulis setuju 

dengan penjelasan Syaikh Muhammad Salih bahwa manakala masjid itu 

sudah ditinggalkan, tidak bermanfaat maka harus ada mekanisme 

penggantian tanah wakaf baru.  Di Kabupaten Sleman yang memiliki 

wilayah rawan bencana Gunung Merapi, memilik potensi dan resiko 

‘kehilangan’ tanah wakaf karena dampak letusan Merapi. Masyarakat 

sudah tidak memungkinkan untuk mengambil manfaat dari wakaf di 



 

 

15 

 

wilayah KRB (Kawasan Rawan Bencana) sehingga harus ada solusi agar 

keberadaan wakaf yang dahulu pernah ada itu tidak hilang begitu saja, 

artinya ada solusi penggantian/penukaran harta wakaf tersebut. 

Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif  juga menjadi obyek 

penelitian oleh Ahmad Furqon,Tahun 2016, dalam Jurnal Al-Ahkam UIN 

Walisongo Semarang dengan Judul Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif: 

Studi Kasus Nażir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang 

dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan.
17

 Studi kasus ini meneliti 

tentang pengelolaan tanah wakaf oleh dua lembaga yang berbeda dan 

ditemukan bahwa pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nażir Badan 

Kesejahteraan Masjid Kota Semarang ternyata belum memberikan hasil 

yang diharapkan, sementara pengelolaan tanah wakaf produktif oleh nażir 

Yayasan Muslimin Pekalongan ternyata memperoleh hasil sesuai  yang 

direncanakan.  Adapun  Parameter yang digunakan dalam penelitian ini 

ada 2, pertama adalah strategi investasi BKM Kota Semarang dan 

Yayasan Muslimin Pekalongan, kedua manajemen organisasi kenażiran di 

BKM Kota Semarang dan  Yayasan Muslim Pekalongan. Dari kedua 

parameter ini ditemukan bahwa investasi tanah wakaf yang dilakukan 

nażir BKM Kota Semarang tidak produktif sedangkan investasi dan 

pendistribusian oleh Yayasan Muslimin Pekalongan bisa berjalan dan 

produktif. 
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 Ahmad Furqon, Pengelolaan “Wakaf Tanah Produktif: Studi Kasus Nadzir Badan 

Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin” Kota Pekalongan, dalam 

Jurnal Al-Ahkam, Universitas negeri Walisongo, Semarang, Volume 26 Nomor 1, April 2016 
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Begitupula dalam hal manajemen organisasi kenażiran di kedua 

lembaga ini,  di BKM Kota Semarang secara keorganisasian masing-

masing bagian dan fungsi tidak berjalan efektif, sebaliknya manajemen 

organisasi di Yayasan Muslimin Pekalongan dapat berjalan efektif.  

Menurut hemat penulis, penelitian ini cukup menarik dan bermanfaat 

terutama sebagai bahan evaluasi bagi pengelola dan praktisi hukum 

perwakafan.  Obyek penelitian yang diambil juga cukup mewakili kondisi 

secara umum organisasi kenażiran yang ada di Indonesia.    

Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Nażir Badan Hukum juga 

mengalami hal yang serupa, ada faktor pendukung dan juga penghambat 

keberhasilan dalam pengelolaan tanah wakaf.  Oleh karena itu penulis 

mengangkat penelitian tentang pelaksanaan perwakafan di  Persyarikatan 

Muhammadiyah Kabupaten Sleman agar dapat memberikan sedikit 

masukan dan sumbangan pemikiran untuk memajukan pengelolaan dan 

pemanfaatan tanah  wakaf di Muhammadiyah. 

Kajian wakaf yang cukup penting dan strategis juga dilakukan oleh 

Uswatun Hasanah,Tahun 2012 Tentang Urgensi Pengawasan dalam 

Pengelolaan Wakaf Produktif.
18

 Menurut penelitian ini salah satu faktor 

penyebab potensi wakaf yang sedemikian besar belum bisa digali dan 

dikembangkan adalah karena  belum profesionalnya pengelolaan dan 

manajemen wakaf, terbatasnya nażir yang profesional serta pengawasan 

dan pengelolaan wakaf masih lemah. 
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 Uswatun Hasanah, ‘Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif”, dalam 

Jurnal Al-Ahkam-Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Universitas Indonesia Volume 22, Nomor 1, 

April 2012 
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Disebutkan bahwa memang ada beberapa nażir yang mengelola 

wakaf secara produktif, seperti Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam 

Indonesia, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Yayasan Pemeliharaan 

dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor.  Namun jika dibandingkan 

jumlah tanah wakaf yang ada di Indonesia, jumlah nażir yang profesional 

dirasa masih sangat kurang. 

Masyarakat Indonesia lebih mengenal wakaf konvensional, yakni 

benda wakaf tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.  Padahal tuntutan 

zaman modern saat ini, wakaf sudah waktunya dikembangkan termasuk 

dari wujud benda/harta wakaf tidak bergerak kepada barang bergerak 

seperti uang dan logam mulia.  Masalahnya ketika wakaf uang ini benar-

benar dijalankan, apakah nażir sebagai pengelola wakaf sudah 

dipersiapkan kemampuan dan integritasnya.   

Pada waktu masyarakat mewakafkan tanah bangunan untuk tempat 

ibadah, nażir yang ditunjuk oleh wakif umumnya hanya sebatas memenuhi 

kebutuhan agar tanah wakaf ada yang merawat dan menunggu sehingga 

terjamin kegiatan peribadatan di tanah wakaf tersebut.  Sementara ketika 

wakaf uang dijalankan, nażir harus benar-benar dipegang oleh orang yang 

memiliki kemampuan dan integritas yang memadai, agar tujuan wakaf 

dapat tercapai. 

Pengawasan praktik perwakafan di Indonesia  sudah diatur dalam 

UU No.41 Tahun 2004 disebutkan bahwa Menteri melakukan pembinaan 

dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan 
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tujuan dan fungsi wakaf.  Dalam pembinaan dan  pengawasan ini 

pemerintah  memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama 

Indonesia. Kemudian disebutkan dalam pasal 65 bahwa dalam 

pelaksanaan pengawasan , Menteri dapat menggunakan akuntan publik.
19

 

Kajian yang dilakukan Uswatun Hasanah memang lebih fokus 

membahas akan pentingnya pengawasan praktik perwakafan, dengan 

argumentasi yang lengkap tentang pentingnya peran nażir yang 

profesional.  Penulis dalam hal ini sepakat dengan pemikiran bahwa wakaf 

memang harus mendapat pembinaan dan pengawasan.  Di Persyarikatan 

Muhammadiyah, banyak amal usaha baik sekolah, universitas, rumah 

sakit, panti asuhan, gedung pertemuan yang harus dikelola dengan 

profesional agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Penulis 

mencermati di Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Sleman 

mekanisme pengawasan ini juga belum berjalan efektif, sehingga muncul 

berbagai persoalan perwakafan di Muhammadiyah sebagaimana yang 

penulis kemukakan dalam pembahasan. 

Penelitian tentang Wakaf selanjutnya dilakukan oleh Jauhar 

Faradis Dkk, Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan 

Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia.
20

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih sangat rendahnya pemahaman 
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 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 
20

 Jauhar Faradis, M.Yazid Affandi, Slamet Khilmi,  “Manjemen Fundraising Wakaf Produktif: 

Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia”, dalam Asy-Syir’ah 

(Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol.49 No.2 Desember 2015 
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masyarakat tentang wakaf produktif, padahal potensinya sangat besar 

untuk kemajuan ekonomi umat Islam. 

Kondisi sosio kultural antara Indonesia dan Malaysia sebagai 

negara serumpun bisa dikatakan hampir sama, penelitian ini melihat 

bagaimana strategi yang dilakukan dalam mengumpulkan wakaf produktif 

oleh Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf 

Indonesia.  Di kedua lembaga yang berbeda negara tersebut ternyata 

strategi yang ditempuh hampir sama, dapat dikategorikan dalam 2 bentuk 

yakni metode “Menunggu Bola” dan metode “Jemput Bola” 

Metode menunggu bola, dilakukan dengan cara menunggu 

masyarakat umat Islam secara sukarela menyerahkan/menyetorkan wakaf 

produktif melalui rekening atau counter yang telah dibuka oleh kedua 

lembaga tersebut. Cara ini cukup simpel, nażir cukup membuka rekening 

atas nama PWS Malaysia dan BWI yang di Indonesia  kemudian 

menunggu mayarakat menyetorkan lewat Lembaga Keuangan Syariah 

Penerima Wakaf Uang yang telah ditunjuk.  Adapun metode jemput bola 

dilakukan dengan cara, Lembaga dalam hal ini PWS Malaysia dan BWI 

langsung mendatangi calon wakif melalui instansi atau kantor atau 

kelompok masyarakat untuk melakukan sosialisasi sekaligus menerima 

dan menghimpun dana wakaf dari masyarakat. 

Menurut hemat penulis penelitian ini dapat membantu untuk 

mengenal dan mempelajari strategi dan cara yang dilakukan oleh kedua 

lembaga yang mengelola perwakafan di kedua negara. Namun akan lebih 
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mengena apabila dibahas tentang faktor pendukung dan penghambat 

kegiatan pengumpulan wakaf produktif ini, sehingga dapat dijadikan 

bahan evaluasi baik oleh internal lembaga pengelola wakaf sendiri atau 

pihak lain yang peduli dengan pengembangan wakaf.  Sebagai catatan 

penulis, di Persyarikatan Muhammadiyah wakaf produktif masih sangat 

sedikit, bahkan pada sosialisasi tentang wakaf produktif beberapa waktu 

yang lalu saat penulis mengikuti, ternyata Muhammadiyah belum 

termasuk menjadi nażir wakaf uang di Yogyakarta.  Sehingga untuk 

bergerak secara leluasa mengembangkan wakaf produktif terutama wakaf 

uang memang harus terencana dengan lebih baik.
21

 

Penelitian M. Nur Rianto Al Arif  Tahun 2012 tentang  Efek 

Multiplier Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program 

Pengentasan Kemiskinan menjadi sebuah tema menarik untuk diskusi, 

karena masalah kemiskinan menjadi permasalahan klasik hampir semua 

negara berkembang di dunia, termasuk di Indonesia. 

Meskipun pemerintah telah berusaha dengan menggulirkan 

berbagai program pengentasan kemiskinan seperti : Inpres Desa Tertinggal 

(IDT), Jaring Pengaman Sosial (JPS), PNPM Mandiri dan program 
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 Menurut keterangan Pengurus BWI Yogyakarta, untuk saat ini nadzir wakaf uang yang telah 

bekerjasama dengan LKS PWU Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, di DIY baru 

Dewan Masjid Indonesia (DMI) sehingga masyarakat yang berwakaf uang datang ke bank syariah 

yang ditunjuk sebagai LKS PWU kemudian nadzir nya DMI dan mauquf ‘alaih nya ditentukan 

oleh wakif saat berikrar. Keterangan ini disampaikan dalam Seminar Sosialisasi Wakaf oleh 

Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia, di Hotel Dafam Yogykarta pada Bulan November 2018. 
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lainnya, namun realistasnya masih belum memberikan hasil yang 

signifikan  di masyarakat. 
22

 

Salah satu sumber yang dapat mendukung program pemberdayaan 

masyarakat adalah dengan mengoptimalkan sumber-sumber keuangan 

Islam termasuk dalam hal ini adalah wakaf.  Masyarakat lebih mengenal 

wakaf terbatas barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.  

Sedangkan saat ini sudah waktunya dikembangkan wakaf uang yang lebih 

potensial untuk mengangkat perekonomian umat berbasis syariah. Jika 

wakaf konvensional hanya bisa dilakukan oleh mereka yang kaya dengan 

tanah dan harta benda lainnya, dengan wakaf uang masyarakat bisa 

berwakaf cukup dengan 100 ribu dan dikumpulkan secara kolektif melalui 

Lembaga Keuangan Syari’ah Penerima Wakaf Uang atau yang dikenal 

dengan LKS PWU. 

Dana wakaf yang terkumpul itu dapat dikelola secara produktif 

dengan pengelola yang memiliki kompetensi dan kemampuan bekerja 

yang profesional serta kredibel. Hasil wakaf itu nantinya dapat digulirkan 

secara terus menerus, sehingga nilai manfaatnya semakin meluas.  

Sehingga pada gilirannya akan memberikan efek positif dalam 

meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, dan membantu program 

pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah. 

Penelitian ini menurut hemat penulis cukup uptodate dan menarik 

diketahui, karena wakaf diyakini memang tidak sekedar berdimensi ibadah 
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 M.Nur Riyanto Al Arif, “Efek Multiplier Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program 

Pengentasan Kemiskinan”, dalam Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta Vol.46 No.1 Januari 2012 
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vertikal akan tetapi juga berguna bagi kesejahteraan umat.   Persyarikatan 

Muhammadiyah secara tidak langsung melalui majelis dan lembaga yang 

dimiliki ikut berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan ini, 

meskipun peran serta dan dukungan wakaf produktif untuk program ini 

memang belum signifikan.  Adanya Rumah sakit, Lembaga Pendidikan, 

Panti Asuhan, Balai Latihan Kerja dan ribuan amal usaha Muhammadiyah 

pada muaranya memang untuk kemajuan dan kesejahteraan umat. Semua 

amal usaha dan Majelis tersebut salah satunya bisa berjalan juga ditopang 

oleh adanya harta benda wakaf yang dimiliki oleh Muhammadiyah. 

Studi tentang wakaf yang lain dilakukan oleh Hilman Latief,Dkk 

dengan Judul penelitian Fleksibilitas Pemaknaan Wakaf Tunai di 

Indonesia:  Studi terhadap Lembaga Filantropi dan Lembaga 

Keuangan.
23

Dalam studi ini dibahas mekanisme pengelolaan wakaf tunai 

di lembaga keuangan syariah dan lembaga filantropi Islam.  Fokus 

penelitian juga mengenai maraknya wakaf tunai dan bentuk inovasi 

pengelolaan filantropi Islam di Indonesia. 

Salah satu kesimpulan penelitian Hilman Latief Dkk, bahwa 

praktik wakaf tunai di Indonesia sangat dinamis, tidak seragam, dan sangat 

lentur. Hal ini menjelaskan bahwa mempertimbangkan kemaslahatan lebih 

diutamakan oleh pihak pengelola wakaf tunai daripada aturan main baik 

aspek hukum Islam atau hukum perundang-undangan semata. 
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 Hilman Latief, Syarief As’Ad, Miftakhul Khasanah, Fleksibilitas Pemaknaan Wakaf Tunai 

di Indonesia: Studi terhadap Lembaga Filantropi dan Lembaga Keuangan, dalam Jurnal 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol.11 No.1 Juni 2015 
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Dinamika pengelolaan wakaf tunai sebenarnya sudah menjadi 

perhatian beberapa peneliti lainnya. Irfan Abu Bakar telah menelaah 

konsep dasardalam fikih Islam yang menjadi argumen para ulama untuk 

mempraktikkan wakaf tunai. Sayangnya penelitian ini belum membahas 

praktik wakaf di Indonesia.
24

 

Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (Eds.) dalam buku Wakaf 

Tunai, Inovasi Finasial Islam: Peluang dan Tantangan dalam 

Mewujudkan Kesejahteraan Umat membahas tema utama tentang wakaf 

tunai dalam perspektif Islam.
25

 Kajian ini telah memberikan gambaran 

umum tentang kemungkinan melakukan inovasi di bidang lembaga 

keuangan Islam yang dapat mensupport peningkatan kapasitas lembaga 

filantropi dalam memperluas dan mengembangkan sasaran kegiatan sosial 

dan ekonomi. 

Kajian empirik tentang wakaf juga dilakukan oleh Mukhyar 

Fanani, “Pengelolaan Wakaf Tunai” secara umum studi ini telah 

menunjukkan bahwa wakaf tunai telah menjadi bagian dari program 

lembaga sosial Islam di tiga lembaga yakni Tabung Wakaf Indonesia 

(TWI), Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Baitul Maal Muamalat 

(BMM). 

Dari segi pengelolaan dan pemanfaatan dana wakaf tunai, ketiga 

lembaga tersebut mendistribusikan untuk kepentingan sosial, pendidikan, 
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 Irfan Abu Bakar, “Cash Waqf in Classical and Present-day Fiqh Discourse,”Kultur. Vol.4, 

Number 1, (2009) h.121-134 
25

 Lihat Mustafa Edwin Nasution and Uswatun Hasanah (eds.), Wakaf Tunai, Inovasi Finansial 

Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ummat (Jakarta:PKTT-

UI,2005).h,51 
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dan pemberdayaan ekonomi.
26

 Tentang hal ini diperkuat dengan penelitian 

Maya Maemunah dengan judul “Peran Wakaf Tunai dalam Pemberdayaan 

Usaha Kecil dan Menengah di Tabung Wakaf Indonesia”
27

 

Kajian tentang wakaf yang relevan berikutnya adalah penelitian Sri 

Handayani yang membahas tentang “Pelaksanaan Wakaf Tunai dalam 

Perspektif Hukum Islam setelah Berlakunya Undang-Undang No.41 

Tahun 2004 tentang Wakaf di Kota Semarang”  Dalam studi ini 

disebutkan bahwa wakaf tunai telah mendapatkan legitimasinya, namun 

dalam operasionalnya masih ditemukan berbagai hambatan.
28

 

Sebagai kajian rintisan, berbagai karya-karya tersebut dapat 

memberikan gambaran secara umum bahwa pelaksanaan wakaf khususnya 

wakaf tunai sangat dinamis di masyarakat.  Namun bagaimana 

pengalaman di lapangan baik itu keberhasilan maupun hambatan yang 

dihadapi praktisi wakaf termasuk di Persyarikatan Muhammadiyah 

Kabupaten Sleman masih memberikan ruang untuk diteliti dan dianalisis 

lebih lanjut. 

Dari hasil penelitian yang dipaparkan di atas, penulis melihat telah 

terjadi perkembangan baru di bidang hukum perwakafan, khususnya 

setelah dikeluarkannya Undang-Undang Wakaf  Nomor 41 Tahun 2004.  

Di samping itu persoalan perwakafan yang terjadi di masyarakat juga kian 
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 Muhyar Fanani, “Pengelolaan Wakaf Tunai”, Walisongo, Volume 19 Nomor 1 Mei 

2011.h.179 
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 Maya Maemunah, “Peran Wakaf Tunai dalam Pemberdayaan usaha Kecil dan Menengah di 

Tabung Wakaf Indonesia” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2011. 
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 Seperti dikutip oleh Hilman Latif, dkk. Dalam  “Fleksibilitas Pemaknaan Wakaf 

Tunai...”h.69 
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berkembang semakin kompleks, sehingga penulis memutuskan untuk 

melanjutkan penelitian ini.
29

 

 

E. Landasan Teori 

Hukum merupakan seperangkat peraturan yang mengandung nilai-

nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Nilai-nilai itu 

kemudian dijabarkan  menjadi sebuah aturan perilaku dan disusun  

kedalam  peraturan hukum.  Sedangkan untuk melaksanakan peraturan 

hukum itu maka diperlukan prosedur hukum yang menjamin  tegaknya 

nilai atau norma hukum.  Selanjutnya agar pelaksanaan nilai atau norma 

hukum dan prosedur hukum dapat dilacak dan bisa dijadikan sebagai bukti 

fisik atau alat bukti di kemudian hari, maka diperlukan suatu dokumen 

hukum yang berupa catatan dan surat resmi.  Dokumen ini kemudian 

disebut sebagai ‘administrasi hukum’. Sedangkan hukum yang mengatur 

prosedur tatacara melaksanakan  nilai atau norma hukum disebut “hukum 

formil”.  Dalam hukum perwakafan hal tersebut juga berlaku, untuk 

menjamin pelaksanaan hukum sesuai hukum dibutuhkan prosedur dan tata 

cara melaksanakan proses wakaf,  berikutnya juga diperlukan suatu 

dokumen hukum berupa akta,sertifikat, buku-buku administrasi.
30
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 Beberapa persoalan yang mendesak untuk diselesaikan berkaitan perwakafan di Sleman: 1) 

Wakaf Muhammadiyah yang dikuasai/dimanfaatkan dan dikelola oleh lembaga lain, 2) Wakaf 

Muhammadiyah yang terhalang pemanfaatannya karena permasalahan intern Muhammadiyah, 3) 

Tanah wakaf Muhammadiyah yang terkesan terbengkalai dan belum terurus dengan baik, sehingga 

menarik fihak lain untuk ikut memanfaatkannya. 
30

 Salah satu kewajiban nadzir/pengelola wakaf adalah menyelenggarakan pembukuan 

administrasi meliputi: buku catatan tentang keadaan tanah wakaf, catatan tentang pengelolaan dan 

hasil tanah wakaf,catatan tentang penggunaan hasil wakaf, lebih lanjut lihat dalam Uswatun 

Hasanah, Manajemen  Kelembagaan Wakaf, Makalah disampaikan pada Workshop Internasional 
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 Administrasi hukum memiliki fungsi sebagai dokumen resmi  atau 

alat bukti otentik tentang adanya peristiwa hukum, perbuatan hukum dan 

hubungan hukum.   Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa administrasi 

hukum memiliki fungsi sebagai berikut ini : 

1. Sebagai wahana resmi pencatatan penyelenggaraan praktik hukum. 

2. Sebagai cermin pemikiran dan ketertiban penyelenggaraan praktik 

hukum. 

3. Sebagai dokumen resmi adanya fakta hukum. 

4. Sebagai pertanggungjawaban penyelenggaraan praktik hukum oleh 

pejabat hukum. 

5. Sebagai data ilmiah yang berguna dalam kajian penelitian hukum.
31

 

  Selanjutnya wakaf adalah salah satu lembaga sosial Islam yang sangat 

dianjurkan dalam ajaran Agama Islam sebagai sarana  penyaluran rizki yang 

telah Allah berikan kepada seorang muslim. 

 Di dalam Al-Qur’an terdapat beberapa ayat  yang oleh para ahli  

digunakan sebagai  dasar hukum disyari’atkannya wakaf : 

QS. Ali Imran [3]:92 

ا تُِحبُّوَنَۚ َوَما تُنفِقُوْا ِمن َشۡيٖء فَإِن   ۡلبِر  ٱتَنَالُوْا  لَن َ ٱَحت ٰى تُنفِقُوْا ِمم   ۦبِهِ  ّلل 

 َعلِيٞم 

                                                                                                                                                               
tentang “Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Wakaf Produktif” diselenggarakan  oleh 

International Institute of Islamic Thought & Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara haji Depag RI 

di Batam, tanggal 7-8 januari 2002 
31

 Wasir Nuri, dalam Sudijono,Tesis berjudul Problematika Akad Nikah dan Pencatatannya di 

Indonesia, hal.10 
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 “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna),sebelum 

kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.”  

 

Q.S. Al-Hajj, [22]: 77 

َٰٓأَيُّهَا  ٱوَ  ۡرَكُعواْ ٱَءاَمنُوْا  ل ِذينَ ٱ يَٰ
 
 ۡلَخۡيرَ ٱ ۡفَعلُواْ ٱَرب ُكۡم وَ  ۡعبُُدواْ ٱوَ  ۡسُجُدوْا

 لََعل ُكۡم تُۡفلُِحوَن 

 “ Hai  orang-orang yang beriman, ruku’lah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu 

dan kerjakan kebaikan agar kamu beruntung.”  Q.S. Al-Hajj, [22]: 77 

Q.S. Al-Baqarah,[2]:267 

َٰٓأَيُّهَا َن  ل ِذينَ ٱ يَٰ آَٰ أَۡخَرۡجنَا لَُكم مِّ ِت َما َكَسۡبتُۡم َوِمم  ْا أَنفِقُوْا ِمن طَيِّبَٰ َءاَمنُوَٰٓ

ُموْا  ۡۡلَۡرِض  ٱ َٰٓ أَن  َ ِمۡنهُ تُنفِقُوَن َولَۡستُم بِ  ۡلَخبِيثَ ٱَوََل تَيَم  تُۡغِمُضوْا  اِخِذيِه لَِل 

اْ ٱفِيِهَۚ وَ  َ ٱأَن   ۡعلَُموَٰٓ  َحِميٌد  ي  َغنِ  ّلل 

“ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian 

yang baik-baik dari hasil usahamu dan dari apa yang Kami keluarkan dari 

bumi untuk kamu.  Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk di 

antaranya yang kamu nafkahkan...”  

Q.S. Al-Baqarah, [2] : 267 

 Landasan hadist di antaranya  beberapa hadist yang memerintahkan 

manusia untuk senantiasa berbuat baik  kepada sesama di dalam masyarakat.  

Dalam hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim berasal dari Abu 

Hurairah, 
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َّ َعْن َأِبي ُهرَيْ رََة رضي اهلل عنه  َأنَّ  َدَم ءَاصلى اهلل عليه وسلم قَاَل : إَذا َماَت اْبُن النَِّبي
ْن َثََلٍث : َصَدَقةٍ  رواه )َيْدُعو لَُه   َصاليحٍ  يُ ْنتَ َفُع بيهي أَْو َوَلدٍ  أَْو عيْلمٍ  َجارييَةٍ  انْ َقَطَع َعَمُلُه إَّلَّ مي

 (مسلم

 

“ Seorang manusia yang meninggal dunia akan berhenti semua pahala  amal 

perbuatannya kecuali pahala tiga amalan, yaitu 1) pahala amalan shadaqah 

jariyah (yang pahalanya tetap mengalir) yang diberikannya semasa ia hidup, 

2) pahala ilmu yang bermanfaat (bagi orang lain) yang diajarkannya selama 

hayatnya, dan 3) doa anak yang shalih yaitu anak yang membalas budi 

orangtuanya dan mendoakan ayah ibunya yang telah tiada.”
32

  Dalam hadist 

lainnya sebagaimana hadist Ibnu Umar yang diriwayatkan Bukhari dan 

Muslim
33

, dan hadist Anas bin Malik riwayat al-Bukhari.
34

 

 Menurut Abdul Wahhab Khallaf, wakaf berarti menahan sesuatu baik hissi 

maupun maknawi. Kata wakaf menurut Abdul Wahab Khallaf juga digunakan 

untuk objeknya yakni dalam arti sesuatu yang ditahan.
35

 Sementara Abu 

Hanifah berpendapat bahwa wakaf adalah penghentian benda tidak bergerak 

                                                           
32

 Para ahli berpendapat bahwa yang dimaksud amal jariyah dalam hadist itu adalah pahala 

wakaf yang diberikannya dikala seseorang masih hidup. Lebih lanjut lihat Ahmad Azhar Basyir, 

Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah, Bandung: Al-Ma’arif,1987. Hal.7 
33

 Hadist ini berbunyi demikian: “ Dari Ibnu Umar berkata: “Umar telah menguasai tanah di 

khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk. Umar berkata: ya 

Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum pernah 

kudapat sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu. Apa yang hendak engkau 

perintahkan kepadaku? Nabi bersabda: “Jika kau suka, tahanlah pokoknya dan sedekahkan 

hasilnya”. Kemudian Umar menyedekahkannya, tanah tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan dan 

diwariskan. Ia sedekahkan kepada fakir miskin , budak-budak, pejuang di jalan Allah, ibnu sabil, 

dan para tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya unntuk memakan dari hasil tanah 

tersebut dengan cara yang ma’ruf dan tanpa maksud memperkaya diri.” 
34

 Ketika Nabi SAW tiba di Madinah dan memerintahkan untuk membangun masjid, Nabi  

berkata kepada bani Najjar. “hai Bani Najjar, kalkulasilah dinding pagar kalian kepadaku” 

Mereka menjawab, “Demi Allah kami tidak menuntuk kecuali kepada Allah.”   
35

 Abdul Wahhab Khallaf dalam Uswatun Hasanah, Manajemen Kelembagaan Wakaf, hal.17 
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dari pemilikan wakif secara hukum dan penyedekahan manfaatnya untuk 

kepentingan umum.
36

 

Di Indonesia pada umumnya wakaf dipandang sebagi institusi keagamaan, 

namun jika dilihat dari berbagai hasil penelitian dan pengamatan di 

masyarakat sebenarnya wakaf bukan hanya seputar masalah fiqhiyah semata, 

tetapi merupakan  fenomena yang multi-dimensi dan menempati posisi 

strategis dalam kehidupan masyarakat.
37

 

Dalam konsiderans PP Nomor 28 Tahun 1977 disebutkan bahwa : 

Wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai 

salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya 

bagi umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan 

spiritual dan materiil menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan 

Pancasila.
38

 

 

Lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada ketentuan 

umum dijelaskan yang dimaksud dengan wakaf : 

“ Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau 

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya 

atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna 

keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. “
39

 

Di antara sekian banyak aturan tentang wakaf di Indonesia, sampai saat ini 

ada tiga peraturan pokok yaitu PP No. 28/1977 dan Instruksi Presiden No.1 

                                                           
36

 Wahbah Az-Zuhailiy,juz VIII hal.153  dalam Uswatun Hasanah, Manajemen Kelembagaan 

Wakaf, hal.17 
37

 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, hal.9 
38

 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, hal.13 
39

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab I 

Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1), ditetapkan di Jakarta, pada Tanggal 27 Oktober 2004 
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Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan yang terakhir Undang-

Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf. 

Kendati persoalan wakaf sudah diatur dalam perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia namun dalam kenyataannya belum sepenuhnya terjamin 

kesesuaian antara hukum formil itu dengan hukum materiil. Sehingga 

memang masih diperlukan aturan dan ketentuan yang melengkapi kekurangan 

tersebut guna menjamin terlaksananya hukum wakaf dengan baik. 

 Di sinilah peranan pengelola wakaf atau nażir wakaf untuk ‘berijtihad’ 

dalam melaksanakan tugas pemanfaatan dan pengelolaan wakaf dan dalam 

hal ini tidak terkecuali bagi Persyarikatan Muhammadiyah sebagai salah satu 

nażir wakaf di kabupaten Sleman.  Salah satu upaya dalam menggelorakan 

semangat masyarakat dalam berwakaf antara lain ditempuh dengan wakaf 

bersama-sama/kolektif. Dimana masyarakat/warga bersama-sama dengan 

Persyarikatan bahu membahu dalam pengadaan tanah dengan cara dibeli, 

kemudian tanah tersebut diproses wakaf dengan nażir Badan Hukum 

Muhammadiyah.  Langkah lainnya mengiventarisir tanah-tanah wakaf 

Muhammadiyah di kabupaten Sleman, mengamankannya baik secara hukum 

dengan diupayakan pensertifikatan tanah wakaf itu maupun dengan 

pengamanan fisik dan sosial yang melibatkan masyarakat sekitarnya.  

  

 

F. Objek Penelitian  

Objek penelitian ini adalah administrasi hukum yang berupa 

produk-produk peraturan dan ketentuan yang terkait dengan implementasi 
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hukum perwakafan dari segi ketentuan hukumnya maupun segi 

pelaksanaan wakaf dan pemanfaatannya. Agar penelitian ini dapat 

memberikan gambaran yang komprehensif, maka penelitian dilakukan 

pada lembaga yang berwenang mengelola tanah wakaf yaitu Persyarikatan 

Muhammadiyah dalam hal ini Pimpinan Daerah Muhammadiyah 

Kabupaten Sleman.    Adapun ketentuan yang menetapkan bahwa 

Persyarikatan Muhammadiyah memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai 

badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, yang 

dipergunakan untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha 

keagamaan dan sosial sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 14/DDA/1972 Tentang Penunjukan 

Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum Yang dapat 

Mempunyai Tanah dengan Hak Milik ditetapkan di Jakarta Tanggal 10 

Pebruari 1972.  

 G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mendasarkan 

pada pembahasan tentang data-data di lapangan berupa dokumen-

dokumen, laporan dan literatur yang terkait dengan objek penelitian baik 

latar belakang, anggaran dasar, akta ikrar, pengesahan nażir, surat 

keputusan, instruksi, naskah kesepakatan, maupun lainnya sebagai data 

utama. 



 

 

32 

 

Pada dasarnya peneliti melihat permasalahan dengan menggunakan 

metode induktif, dengan menggali data-data di lapangan kemudian 

mencocokkan dengan acuan yang ada yaitu kerangka hukum Islam dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya di 

bidang perwakafan. 

2. Teknik Pengumpulan Data  

Sebagai penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data-data 

berupa keputusan dan kebijakan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai 

pengelola/nażir wakaf.  Selanjutnya data-data dan juga keputusan tersebut 

juga akan dianilisis dengan sudut pandang norma dan hukum wakaf.

 Data-data Persyarikatan Muhammadiyah dalam hal ini adalah 

semua dokumen administrasi perwakafan, berupa laporan, surat keputusan, 

surat/naskah kerjasama bidang perwakafan, dan dokumen lain yang terkait 

dengan wakaf Muhammadiyah.  

  Untuk melengkapi data yang diperlukan, peneliti juga mengambil 

berbagai ketentuan dan atau peraturan dari pemerintah, baik berupa 

peraturan perundangan yang berlaku tentang wakaf, Undang-Undang 

Wakaf, ataupun aturan yang berkaitan dengan pertanahan.  Disamping itu 

juga mempergunakan sumber sekunder seperti makalah tentang wakaf, 

ekspos data oleh lembaga pengelola wakaf selain Muhammadiyah sebagai 

data tambahan.  

Guna melengkapi data maka peneliti melakukan wawancara 

kepada jajaran pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah Daerah Kabupaten 
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Sleman dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah di Kabupaten Sleman 

sebagai pengelola wakaf.  Hal ini untuk kepentingan memperjelas maupun 

konfirmasi terhadap data dan informasi. 

3. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, dengan menggambarkan 

dan menganalisa produk-produk keputusan Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah Kabupaten Sleman dalam melaksanakan hukum 

perwakafan, pengadministrasian, dan pemanfaatan wakaf. 

4. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

empirik-sosiologis dikaitkan dengan pendekatan yuridis-normatif. 

a. Pendekatan empirik-sosiologis dilakukan dalam meneliti di lapangan 

melalui produk/putusan Persyarikatan Muhammadiyah dalam 

pengelolaan wakaf,  baik produk aturan yang menyangkut 

implementasi hukum perwakafan maupun secara teknis tentang 

pengadministrasian dan pemanfaatan wakaf di lingkungan 

Persyarikatan Muhammadiyah.
40

 

b. Pendekatan Yuridis-normatif dilakukan dengan bertumpu pada disiplin 

ilmu filsafat hukum (legal theory) dan kaidah dalam ilmu Ushul Fiqh 

(Islamic legal theory) 

                                                           
40

 Imam Suprayogo, Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial Agama, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2001), h.60-61 



 

 

34 

 

 

5. Metode Analisi Data 

Data yang terkumpul oleh peneliti akan dianalisis dengan 

menggunakan teori-teori kebenaran.  Teori kebenaran yang akan 

digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini ialah teori 

teleologis (theleologies theory), teori pragmatisme (pragmatisme theory) 

dan teory dogmatis (dogmatic theory). 

a. Teori Teleologis (Theleologies Theory) digunakan untuk menganalisis 

apakah suatu pendapat hukum telah sesuai dengan tujuan hukum dan 

sekaligus untuk menyusun pendapat peneliti mengenai pokok masalah 

agar sampai pada tujuan hukum yang sesungguhnya. Suatu pendapat 

hukum adalah benar jika telah sesuai dengan tujuan hukum, dengan 

pengertian dapat mengantarkan subjek hukum kepada tujuan hukum. 

b. Teori Pragmatis (Pragmatisme Theory) digunakan untuk menguji 

apakah suatu pendapat  hukum itu benar-benar dapat diterapkan di 

dalam praktik, sehingga hukum memiliki fungsi yang sesungguhnya.  

Suatu pendapat hukum dinilai benar jika dapat dipraktikkan dengan 

mudah dan sesuai dengan tujuan hukum.  Hal ini dapat dipaduka 

dengan pendekatan empirik sosiologis di  lapangan, dengan melihat 

data-data konkrit di lapangan melalui wawancara langsung dengan 

narasumber. 

c. Teori teologis/Dogmatis (Theologisme / Dogmatisme Theory),  

kebenaran berdasarkan dogma agama.  Teori ini  digunakan  untuk 
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memperteguh keyakinan kebenaran agama terutama dalam 

pengamalan hukum perwakafan.
41

 

H. Sistematika Penyajian 

Hasil penelitian ini akan disajikan oleh peneliti secara tertulis dalam sebuah 

karya ilmiah berupa tesis.  Adapun penyajiannya disampaikan dengan 

sistematika sebagai berikut: 

Bab I, Pendahuluan yang menguraikan informasi tentang latar belakang 

masalah, perumusan  masalah, tujuan penelitian, landasan teori, metode 

penelitian dan sistematika penyajian. 

Bab II, Konsep Wakaf dalam Islam. Di dalam bab ini dibahas tentang prinsip-

prinsip hukum wakaf,sejarah hukum wakaf Islam. 

Bab III, Wakaf dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 dan Wakaf dalam 

Persyarikatan Muhammadiyah.  Dalam bab ini dibahas mengenai materi 

pokok UU Nomor 41 Tahun 2004, aturan-aturan pelaksanaannya serta 

hubungan antara hukum wakaf dalam Islam  dengan hukum wakaf di dalam 

UU Nomor 41 Tahun 2004 yang berlaku di Indonesia.  Selanjutnya juga 

menguraikan tentang wakaf di Muhammadiyah, berbagai aturan yang 

dikeluarkan serta kebijakan persyarikatan dalam hukum wakaf. 

Bab IV, Implementasi Hukum Wakaf di Muhammadiyah Kabupaten Sleman, 

Bab ini menguraikan tentang deskripsi wilayah penelitian untuk memberikan 

gambaran sekaligus pengertian terhadap berbagai tantangan dan peluang 

                                                           
41

 Imam Suprayogo, Metodologi.., h. 57-60; pendekatan teologis dalam studi agama disebut 

juga pendekatan normatif dari ilmu-ilmu agama itu sendiri.  Secara umum metode 

teologis/normatif bertujuan untuk mencari pembenaran dari suatu ajaran agama atau dalam rangka 

menemukan pemahaman/pemikiran keagamaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

normatif. 
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pengembangan potensi wakaf, kebijakan dan atau produk hukum yang 

dikeluarkan Muhammadiyah kabupaten Sleman dalam menjabarkan  

ketentuan hukum wakaf, dari segi pengadministrasian wakaf, maupun cara 

dan model pengembangan tanah wakaf di Kabupaten Sleman oleh 

Muhammadiyah. 

Bab V Penutup, memuat kesimpulan dan saran, hasil akhir analisis 

pembahasan dari keseluruhan kajian serta  saran  / rekomendasi ke berbagai 

pihak terkait mengenai hal-hal yang bisa dilakukan agar pelaksanaan hukum 

wakaf dapat berjalan efektif dan memberi manfaat yang konkrit dalam proses 

pemberdayaan ekonomi umat. 

 


