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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Wakaf adalah institusi keagamaan didalam Islam yang mempunyai 

ikatan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah sosial dan 

kemanusiaan seperti kemiskinan dan pemberdayaan umat. Disamping 

instrumen finansial lainnya, wakaf bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan 

taraf hidup masyarakat apabila dikelola secara produktif.1 

Di Tanah Air, perwakafan sudah diatur didalam peraturan 

perundang-undangan. Berdasarkan sejarah, peraturan perundang-undangan 

mengenai perwakafan bisa dibedakan menjadi 2: peraturan perundang-

undangan mengenai perwakafan yang diundangkan oleh pemerintah 

Indonesia, dan peraturan perundang-undangan mengenai perwakafan yang 

diundangkan oleh pemerintah Belanda.2 Lahirnya Undang- Undang No. 41 

Tahun 2004 tentang wakaf, diharapkan bisa memperkuat peraturan 

mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda  wakaf. 

 

                                                             
1 Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 1. 
2 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), hlm. 49. 
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Kegiatan wakaf kesatu setelah tibanya Islam yaitu sesudah adanya 

sabda Nabi Muhammad saw:3 

ِمْن ثَََلٍث: َصَدقٍَة َجاِريٍَة  اِذَاَماَت اْبُن آَدَم اِْنقََطَع َعَملُهُ إِّلَ 

 أَْوِعْلٍم يُْنتَفَُع بِِه أَْو َولٍَد َصاِلحٍ يَْدُعو لَهُ )رواه مسلم(

Artinya: “apabila seseorang meninggal dunia, maka putuslah amalnya 

kecuali tiga hal yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan do’a 

anak sholeh yang mendo’akan kedua orang tuanya”. 

Perwakafan nomor dua, apayang diriwayatkan oleh Umar bin 

Khattab ketika bertemu dan menanyakan Nabi Muhammad saw; “Aku 

memperoleh tanah di Khaibar dan aku belum pernah memperoleh tanah 

yang saya sukai, sebaiknya apa yang harus saya lakukan wahai Nabi saw?” 

Nabi menjawab: 

َها ...َحبَْسَت اَْصلََها َوتََصَدْقَت بِ  ... اِْن ِشئْتَ   

Artinya: “Apabila kamu mau, tahanlah asalnya atau sedekahkan 

hasilnya…”.4 

Di Tanah Air, dari data yang dimiliki oleh Departemen Agama 

Republik Indonesia luas tanah wakaf di tahun 2012 mencapai angka 

3.492.045.373,754 m2 yang tersebar di sebanyak 420.003 lokasi. Namun, 

fungsi wakaf tersebut dirasa belum dapat membantu perekonomian 

masyarakat atau bahkan tidak sama sekali. Umumnya fungsi wakaf di 

                                                             
3Imam Suhadi, Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 

2002), hlm. 36. 
4Ibid. 
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Indonesia lebih banyak difungsikan untuk pembangunan masjid dan 

makam.5 

Di wilayah Jawa Tengah jumlah tanah wakaf sendiri mencapai 

99.265 lokasi dengan luas 5.069,31 hektar. Namun yang sudah memiliki 

sertifikat hanya berjumlah 72.692 lokasi dengan luas 3.630, 36 hektar dan 

sisanya belum memiliki sertifikat.6 Salah satu daerah di Jawa Tengah yang 

terdapat tanah wakaf yaitu Kabupaten Wonogiri. Ada sekitar 1.922 lokasi 

tanah wakaf dengan luas 66,38 hektar, namun yang memiliki sertifikat 

hanya berjumlah 1.763 lokasi dengan luas 58,97 hektar dan sisanya belum 

memiliki sertifikat. 

Salah satu upaya pengelolaan wakaf di daerah Kabupaten Wonogiri 

adalah wilayah Kecamatan Wuryantoro. Setidaknya ada 87 lokasi tanah 

wakaf di Kecamatan Wuryantoro dengan luas 4, 89 hektar7 dan diantaranya 

dikelola oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Wuryantoro 

yang berusaha melakukan pengelolaan tanah wakaf tersebut menjadi lebih 

produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ada tanah wakaf 

dengan luas sekitar 24.000 m2 yang sudah dikelola oleh Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Kecamatan Wuryantoro. Dari tanah wakaf tersebut, telah 

                                                             
5 Rozalinda,Manajemen Wakaf Produktif,hlm.237-238. 
6Siwak,“Jumlah Tanah Wakaf Seluruh 

Indonesia”,(Online),(http://siwak.kemenag.go.id/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php),diakses pada 24 Februari 
2020 pukul 21.42. 

7Ibid. 

http://siwak.kemenag.go.id/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php
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dibangun sekolah dan masjid.8 Namun ada juga tanah wakaf yang masih 

terbengkalai dan pengelolaannya belum dilakukan secara maksimal dan 

produktif. Selain itu juga belum diketahui apakah pengelolaannya sudah 

sesuai Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan 

Pemerintah No.42 Tahun 2006 atau belum. Melihat fenomena tersebut, 

peneliti ingin meneliti lebih jauh mengenai pengelolaan wakaf tersebut. 

Maka dari itu, berdasarkan penjelasan latar belakang diatas penulis 

hendak meneliti dan mengkaji masalah tersebut dalam skripsi  yang 

berjudul: 

“Pengelolaan Wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan 

Wuryantoro Kabupaten Wonogiri Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 

2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006.” 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas berdasarkan uraian latar belakang 

masalah yang sudah disampaikan, ialah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Wuryantoro 

sebagai Nadzir dalam mengelola tanah wakaf? 

                                                             
8Wawancara dengan Bapak Nurwahid. 
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2. Apakah pengelolaan tanah wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah 

Kecamatan Wuryantoro sudah sesuai Undang-Undang No. 41 tahun 

2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis didalam penelitian ini, 

diantaranya: 

1. Untuk mengetahui mengenai pengelolaan wakaf di Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri. 

2. Untuk mengetahui mengenai kesesuaian pengelolaan wakaf di PCM 

Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri dengan Undang-Undang 

No. 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006.  

D. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan wawasan 

dan pengetahuan bagi para pembaca dalam bidang muamalah yaitu 

mengenai wakaf, khususnya mengenai pengelolaan wakaf. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi 

kepada masyarakat mengenai pengelolaan harta benda wakaf serta 

dapat dijadikan sebagai rujukan terkait dengan pengelolaan wakaf oleh 
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Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Wuryantoro Kabupaten 

Wonogiri. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Ditinjau dari sisi metodologi, penelitian ini adalah jenis 

penelitian lapangan dimana sumber data diperoleh secara langsung 

ditempat dimana permasalahan itu terjadi9 yaitu dari Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri. 

Sedangkan pendekatan penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. 

Peneltian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor, salah satu metode 

penelitian dengan hasil peneltian yang menghasilkan data deskriptif 

berbentuk tulisan, lisan, atau perilaku dari subjek yang diamati. 

Pendekatan ini diharapakan mampu mendatangkan penjelasan yang 

lebih mendetail mengenai perkataan, tulisan, atau perilaku subjek 

berupa individu, kumpulan, masyarakat atau lembaga tertentu dengan 

keadaan tertentu yang memiliki sudut pandang secara utuh, dan 

komprehensif.10 

 

 

                                                             
9 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Grafika, 2002), hlm.15. 
10V Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), hlm. 19. 
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2. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dijadikan tempat untuk penelitian ini yaitu 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten 

Wonogiri yang beralamatkan di Jalan Raya Wuryantoro-Wonogiri, 

KM. 0. 

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data yang didapat dari responden melalui kuesioner, 

kelompok fokus dan panel, atau juga data dari wawancara peneliti 

kepada narasumber disebut dengan sumber data primer.11 Dalam 

hal ini merupakan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi 

secara langsung mengenai pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Wuryantoro 

Kabupaten Wonogiri. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui jurnal, 

makalah, media yang berupa tulisan, studi kepustakaan dari buku 

dan video yang berkaitan dengan wakaf, yaitu data mengenai 

pengelolaan wakaf. 

                                                             
11Ibid,hlm.73. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Wawancara 

Menurut Sudjana wawancara ialah rangkaian pengambilan 

data ataupun informasi secara langsung antara pihak penanya 

(interviewer) dengan pihak yang ditanya atau penjawab 

(interviewe).12 Dalam hal ini peneliti melakukan mewawancarai 

narasumber yang berkaitan langsung dengan sistem pengelolaan 

wakaf. 

Peneliti mewawancarai Bapak Drs. Sutopo selaku ketua 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Wuryantoro 

Kabupaten Wonogiri dan juga pihak-pihak yang bersangkutan 

dalam pengelolaan wakaf guna untuk mendapatkan informasi 

mengenai pengelolaan wakaf yang dikelola oleh Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Kecamatan Wuryantoro. Tujuan penulis 

menggunakan metode ini untuk mendapatkan informasi dan data-

data yang benar dari pihak terkait. 

 

 

 

                                                             
12 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta,cv, 

2013), hlm. 130. 



9 
 

b. Metode Observasi 

Observasi adalah suatu kegiatan memperhatikan sesuatu 

dengan mata atau mengamati secara langsung terhadap aktivitas 

yang dilakukan oleh lembaga atau tempat yang dijadikan 

penelitian.13 

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi secara langsung 

yang berhubungan dengan pengelolaan wakaf dan hasil dari 

pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode ialah adalah salah satu cara pengumpulan data 

dengan cara mencari data berupa tulisan, catatan, transkrip, buku, 

gambar, dan lain sebagainya14 yang akan dijadikan sebagai bukti 

bahwa peneliti telah melakukan penelitiannya. Dalam hal ini 

penulis mencari informasi tentang pengelolaan wakaf di Pimpinan 

Cabang Muhammadiyah Kecamatan Wuryantoro Kabupaten 

Wonogiri. Diantara dokumen yang dimiliki oleh Pimpinan Cabang 

                                                             
13 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 63. 
14 Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media 

Publishing, 2015), hlm. 77-78. 
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Muhammadiyah Kecamatan Wuryantoro adalah berupa sertifikat 

wakaf dan dokumen pendataan wakaf. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data ialah suatu rangkaian dalam guna pecarian data 

kemudian disusun secara sistematis melalui data yang didapatkan dari 

hasil tanya jawab, observasi, perolehan lapangan, serta bahan lainnya 

sehingga dengan mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang 

lain.15 

Kegiatan ini berawal dengan sebuah penelusuran dan pencarian 

data, kemudian mengembangkan, memilah yang pokok disesuaikan 

pada aspek yang dipelajari dan membuat kesimpulan serta laporan 

diakhir analisis.16 Dalam hal ini data diperoleh dari Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri. Data 

yang semulanya bersifat umum akan diolah menjadi data yang besifat 

khusus dengan menggunakan metode kualitatif deduktif. 

 

 

                                                             
15 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 334. 
16 Muri Yusuf,Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan Penelitian Gabungan, (Jakarta:Prenada 

Media Group,2014),hlm.400. 
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F. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulisan dan mendapatkan gambaran yang 

menyeluruh serta keterkaitan antar bab maka diperlukan adanya 

sistematika penulisan. Dalam penelitian ini penulis mengelompokkan lima 

bab dan setiap bab terbagi atas sub bab. Adapun sistematika penulisan 

skripsi  ini ialah sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

a) Latar Belakang Masalah. 

 b) Rumusan Masalah. 

c) Tujuan Penelitian. 

d) Kegunaan Penelitian. 

 e) Metode Penelitian. 

 f) Sistematika Penulisan 

BAB II  : PENGELOLAAN WAKAF MENURUT UNDANG- 

UNDANG PERWAKAFAN DI INDONESIA 

a) Penelitian Terdahulu. 

 b) Pengertian Wakaf. 

 c) Dasar Hukum Wakaf 

 d) Rukun dan Syarat Wakaf. 
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 e) Macam-Macam Wakaf. 

 f) Pengelolaan Wakaf Dalam Undang-Undang No. 41      

 Tahun 2004. 

BAB III : GAMBARAN UMUM PIMPINAN CABANG 

MUHAMMADIYAH KECAMATAN WURYANTORO 

DAN PENGELOLAAN WAKAF. 

a) Sejarah Berdirinya Pimpinan Cabang Muhammadiyah 

Kecamatan Wuryantoro. 

b) Letak Geografis Pimpinan Cabang Muhammadiyah 

Kecamatan Wuryantoro. 

c) Susunan Pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah 

Kecamatan Wuryantoro. 

d) Pengelolaan Wakaf oleh Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Kecamatan Wuryantoro. 

BAB IV : PENGELOLAAN WAKAF DI PIMPINAN CABANG 

MUHAMMADIYAH KECAMATAN WURYANTORO 

KABUPATEN WONOGIRI DAN ANALISIS 

KESESUAIANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG 

NO. 41 TAHUN 2004 DAN PERATURAN 

PEMERINTAH NO. 42 TAHUN 2006  
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a) Pengelolaan Wakaf oleh  Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Kecamatan Wuryantoro Kabupaten 

Wonogiri. 

b) Analisis Kesesuaian  Pengelolaan Wakaf oleh Pimpinan 

Cabang Muhammadiyah Kecamatan Wuryantoro 

Kabupaten Wonogiri Menurut Undang-Undang No. 41 

Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 

2006. 

BAB V : PENUTUP. 

 a) Kesimpulan. 

 b) Saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


