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MOTTO 
 

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan 

yang ada pada diri mereka sendiri 

(QS. Ar Ra’da ayat 11) 

 

Kesakitan membuat anda berpikir, pikiran membuat anda bijaksana. Kebijaksanaan membuat 

kita bertahan dalam hidup 

(John Pattrick) 
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RINGKASAN 
 

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatar belakangi oleh sebuah fakta hukum berupa 

adanya suatu putusan Pengadilan Agama Nomor: 668/Pdt.G/2011/PA.JB mengenai duduk 

perkara yaitu mengenai pembatalan surat pengesahan pengelola wakaf (nazhir) no.xxxxxx 

tanggal 10 Juni 2009 yang terletak di Kecamatan Grogol Patemburan kotamadya Jakarta Barat. 

Yaitu telah terjadi pemberian tanah wakaf oleh alm.wakif yang berupa sebidang tanah seluas 256 

M2 yang terletak di Kecamatan Grogol Patemburan kotamadya, Jakarta Barat yang diserahkan 

pada tahun 1970 kemudian pada tahun 1997 telah dibentuk nazhir atas benda wakaf. Bahwa 

sejak wafatnya beberapa nazhir perorangan yakni ketua madrasah, sekretaris madrasah, dan 

anggota II madrasah telah menimbu lkan kekosongan pengurus nazhir sehingga hanya 

meninggalkan dua orang pengurus yaitu penggugat dan anggota II madrasah. Terkait penggugat 

selaku salah satu pengurus nazhir yang lama yaitu  yang dibentuk pertama kali pada tanggal 24 

September 1997 maka penggugat bersama dengan nazhir yang masih ada melakukan 

musyawarah dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat tanah wakaf untuk 

diadakan penyempurnaan nazhir yang baru yang selanjutnya diusulkan kepada ketua KUA 

Kecamatan Grogol Patemburan untuk disahkan sesuai dengan surat pengesahan nazhir 

perseorangan no.xxxxxx tertanggal 24 September 2008. Tanpa sepengetahuan pengurus nazhir 

yang ada, pada tahun 2008 juga dibentuk susunan nazhir baru oleh tergugat II dengan susunan 

nazhir tergugat III,IV,V,dan VI dengan surat pengesahan nazhir no.xxxxxx tanggal 10 Juni 2009 

yang dikeluarkan oleh tergugat I. Tergugat II mengaku bertindak sebagai nazhir  pengganti atas 

permintaan anak ketua madrasah (nazhir pertama) yang mengaku mendapat amanah dari alm. 

Ketua madrasah agar tergugat II bertindak menjadi nazhir pengganti ayahnya. Terdapat 

kejanggalan pada surat pengesahan nazhir yang disahkan pada tanggal 2009 yaitu menggunakan 

stempel resmi Instansi Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Patemburan. Para tergugat 

(pengurus madrasah) semuanya bertempat tinggal di luar wilayah hukum dimana tanah wakaf 

tersebut berada. Berdasarkan hal tersebut maka penggugat mengajukan gugatan kepada 

Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara ini. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu 

terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum. 

 Tinjauan Pustaka dari skripsi ini membahas mengenai pertama yaitu wakaf yang terdiri 

dari pengertian wakaf yang mana pengertian-pengertian ini dikutip oleh penulis dari beberapa 

sumber yaitu menurut Undang-Undang wakaf yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, 

Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 

tahun 2004. Kompilasi Hukum Islam, dan para ahli hukum Islam. Kemudian dasar hukum 

wakaf, dasar hukum wakaf yaitu terdiri dari Al-Quran dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 267, Q.S 

Ali Imran (3) ayar 92, Q.S Al-Baqarah (2) 261, dalam peraturan perundang-undangan yaitu 

dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah nomor 42 

tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang 41 tahun 2004, Kompilasi Hukum Islam 

Hukum Perwakafan diatur dalam Buku III pasal 215 sampai dengan pasal 227.  Kemudian jenis-

jenis harta yang bisa di wakafkan yaitu jenis-jenis menurut ketentuan perundang-undangan 

maupun menurut hadist dalam Al-Quran. Kedua mengenai pengelola wakaf (nazhir) yang terdiri 

dari pengertian pengelola wakaf (nazhir) menurut peraturan perundang-undangan yaitu Undang-

Undang nomor 41 tahun 2004, Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006, Kompilasi Hukum 

Islam selain dari peraturan perundang-undangan penulis juga mengutip pengertian nazhir dari 

Kamus besar Bahasa Indonesia maupun pengertian menurut para ahli islam. Kemudian dasar 

hukum pengelola wakaf (nazhir) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu 
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Undang-Undang nomor 41 tahun 2004, Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006, Kompilasi 

Hukum Islam. Kemudian kriteria pengelola wakaf (nazhir) yang diatur dalam Undang-Undang 

nomor 41 tahun 2004 sebagaimana yang terdapat pada pasal 10 ayat (1) dan Kompilasi Hukum 

Islam pada pasal 219. 

 Pembahasan dalam skripsi ini yang pertama mengenai para ahli waris pengelola wakaf 

(nazhir) yang sudah meninggal dalam mengelola wakaf tidak berwenang atas harta wakaf, 

karena ahli waris nazhir tidak dengan sendirinya dapat digantikan oleh salah seorang ahli 

warisnya. Nazhir dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya diawasi secara bersama-

sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Majelis Ulama serta Pengadilan Agama 

yang mewilayahinya. Kedua mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan 

mengabulkan gugatan penggugat dalam putusan No. 668/Pdt.G/2011/PA.JB yaitu dasar-dasar 

pertimbangan hakim dalam memutus perkara antara Penggugat yang merupakan nazhir lama 

yang masih hidup dan tergugat sebagai nazhir yang baru, yang mana tergugat telah melakukan 

perbuatan pembentukan nazhir baru tanpa sepengetahuan penggugat sebagai nazhir lama yang 

masih hidup yang mana hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. 

Kesimpulan dari penulisan ini adalah bahwa perkara ini ahli waris dari alm.ketua 

madrasah yang menunjuk Tergugat II telah melanggar undang-undang, karena berdasarkan yang 

telah diatur dalam UU wakaf pasal 40 huruf e bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan 

dilarang “diwariskan” maka perbuatan tergugat II tidak dibenarkan untuk melaksanakan tugas 

dari anak salah satu nazhir sebagai ahli waris dari salah satu nazhir. Pertimbangan Hukum 

Hakim dalam memutus Perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang 

berlaku di Indonesia, yaitu mengenai permasalahan surat pengesahan nazhir yang telah dibuat 

oleh para tergugat tidak sesuai peraturan yang terdapat dalam peraturan yang berlaku, yaitu 

Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Surat Pengesahan Nazhir Perorangan No.xxxxxxx 

tertanggal 10 Juni 2009 Patemburan  yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Grogol Patemburan, Jakarta Barat tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 6 PP 

No.28 Tahun 1977 yang menjelaskan bahwa nazhir haruslah bertempat tinggal di tanah wakaf 

berada, in casu Jakarta Barat, sedangkan para nazhir ( para tergugat II, III, IV, dan V) semuanya 

bertempat tinggal di luar wilayah hukum dimana tanah wakaf itu berada.  
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