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ABSTRAK 
 

 Wakaf merupakan tindakan hukum yang disyari’atkan oleh Allah SWT. 
Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela untuk mendermakan sebagian 
kekayaan, dan meyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum baik untuk 
kepentingan ibadah maupun sosial dengan maksud memperoleh pahala dari Allah 
SWT. 
 Agar wakaf dapat memberikan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi 
masyarakat secara lebih nyata, maka upaya pemberdayaan ekonomi wakaf 
menjadi keniscayaan. Untuk mencapai sasaran tersebut , perlu adanya paradigma 
baru dalam sistem pengelolaan wakaf secara produktif dan pengembangan benda 
wakaf agar mempunyai kekuatan produktif. Hasil pengembangan dari wakaf itu 
kemudian dipergunakan untuk meningkatkan pendidikan Islam, dan bantuan 
sarana prasarana ibadah. Di samping itu juga tidak menutup kemungkinan 
dipergunakan untuk membantu pihak-pihak yang memerlukan.  
 Sebagai sebuah organisasi sosial keagamaan, Pimpinan Cabang 
Muhammadiyah Imogiri juga tidak terlepas dari masalah yang berhubungan 
dengan tanah wakaf. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri sebagai nadzir, 
memiliki tanah-tanah wakaf yang berasal dari masyarakat untuk dikelola dan 
dimanfaatkan seoptimal mungkin. Wujud benda wakaf yang dikelola Pimpinan 
Cabang Muhammadiyah Imogiri saat ini masih berupa benda tidak bergerak yaitu 
berupa tanah yang dimanfaatkan untuk tempat ibadah masjid,musala, serta pondok 
pesantren dan panti asuhan. Selanjutnya, penelitian ini mencoba menjawab 
pertanyaan tentang kendala-kendala apa yang dihadapi dalam optimalisasi 
pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf oleh Pimpinan Cabang 
Muhammadiyah Imogiri? Serta tinjauan hukum Islam atas pengelolaan dan 
pemanfaatan tanah wakaf oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri. 
 Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan termasuk jenis penelitian 
lapangan (field research). Metode pengumpulan datanya menggunakan teknik 
wawancara, observasi, pengamatan dan dokumentasi. Adapun pendekatannya 
memakai pendekatan normatif dan yuridis serta menggunakan metode analisa data 
induktif. 
 Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa penyebab yang menjadi 
kendala dalam pengelolaan wakaf  di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri 
yaitu kurangnya sumber dana untuk melakukan pembangunan dalam rangka 
melaksanakan apa yang menjadi kehendak wakif sesuai ikrar wakaf, secara umum 
Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri dalam menjalankan program dengan 
skala prioritas sehingga terkadang dalam hal pemanfaatan dan optimalisasi wakaf 
terkalahkan dengan program lain, tidak membentuk panitia/bagian khusus  yang 
menangani tanah-tanah wakaf tersebut, dan kurangnya sumber daya manusia 
dalam bidang perwakafan. Praktek pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf 
yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri telah sesuai 
dengan hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
 
 

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam 

penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 

158/1987 dan 0543b/U/1987.    

 
I. Konsonan Tunggal 

Huruf 
Arab Nama Huruf latin Nama 

� alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 

� ba’ B Be 

� ta’ T Te 

� sa’ S| es (dengan titik di atas) 

� jim J Je 

� ha’ H{ ha (dengan titik di bawah) 

� kha’ kh ka dan ha 

� dal D De 

	 zal z| ze (dengan titik di atas) 


 ra’ R Er 

� zai Z Zet 

� sin S Es 

 syin Sy es dan ye 

� sad s} es (dengan titik di bawah) 
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� ta’ T} te (dengan titik di bawah) 



 xi
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Wakaf merupakan bentuk muamalah maliyah ( harta benda ) yang sangat 

lama dan sudah dikenal oleh masyarakat sejak dahulu kala. Hal ini tidak lain 

karena Allah Subhanahu wa Ta’ala menciptakan manusia untuk mencintai 

kebaikan dan melakukannya sejak ia dilahirkan hingga hidup di tengah-tengah 

masyarakat. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta’ala  telah menciptakan 

dua sifat yang berlawanan dalam diri manusia agar mereka mencintai yang 

lain, bekerjasama dan berkorban untuk mereka, tanpa harus menghilangkan 

kecintaan pada dirinya sendiri.1 

  Wakaf adalah salah satu lembaga pemanfaatan harta yang sangat 

dianjurkan dalam ajaran Islam karena merupakan perbuatan baik yang 

pahalanya tidak putus-putus diterima oleh yang melakukannya selama barang 

yang diwakafkan itu tidak musnah dan terus dimanfaatkan orang. Sepanjang 

sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam 

memajukan perkembangan keagamaan dan kemasyarakatan, khususnya bagi 

umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan materiil dan spirituiil 

                                                
1 Mundzir Qohaf, Manajemen Wakaf Produktif, cet. ke-3 (Jakarta Timur: Khalifa, 2007), 

hlm. xvii.   
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menuju masyarakat adil, dan makmur, baldatun thayyibatun warabbun 

ghafur.2 

  Wakaf merupakan tindakan hukum yang disyari’atkan oleh Allah 

Subhanahu wa Ta’ala . Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela 

untuk mendermakan sebagian kekayaan dan menyedekahkan manfaatnya 

untuk kepentingan umum dengan maksud memperoleh pahala dari Allah 

Subhanahu wa Ta’ala. 

  Praktek perwakafan sebenarnya telah mengakar dan menjadi tradisi yang 

dilakukan oleh orang-orang terdahulu sejak sebelum Islam. Mereka 

melakukan ibadah yang tulus dan ikhlas semata-mata untuk mendapatkan 

pahala dari Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan mewakafkan sebagian harta 

miliknya. 

  Ajaran Islam menganjurkan agar ada lembaga yang digunakan oleh 

seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah 

Subhanahu wa Ta’ala kepadanya. Dan wakaf merupakan salah satu lembaga 

hukum Islam yang mempunyai titik temu secara konkrit  dengan peraturan 

yang berlaku di Indonesia, karenanya sangat menarik untuk menelaah lebih 

lanjut masalah ini dengan menelusuri kenyataan atau praktek yang terjadi.3  

  Untuk itulah, dalam melindungi tanah wakaf pemerintah mengeluarkan 

beberapa peraturan hukum, misalnya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok Agraria yang menggariskan adanya keharusan untuk 

                                                
2  Departemen Agama RI, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, (Jakarta: 

Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003 ), hlm. 1. 
 
3 Adijani Al- Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek, cet. ke-3 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 4.  
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melaksanakan pendaftaran tanah. Kemudian PP No. 28 Tahun 1977 tentang 

Perwakafan Tanah Milik yang mengatur teknis  penyelenggaraan 

pendaftarannya termasuk tanah wakaf, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) mengenai Hukum Perwakafan ( Buku III ) 

pasal 223 dan 224 yang mengatur tata cara perwakafan dan pendaftaran benda 

wakaf, UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 

2006 tentang pelaksanaannya. Selain itu juga tidak kalah pentingnya adalah 

mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab  nadzir dalam pengawasan 

harta wakaf.  

  Nadzir sebagai salah satu unsur dalam pengelolaan wakaf mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam menjalankan kewajiban memelihara, 

mengurus, memanfaatkan, dan melestarikan benda wakaf sehingga tujuan 

wakaf dapat tercapai. 

  Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam 

pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat 

Islam dan telah memfasilitasi sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan 

prasarana yang memadai yang memungkinkan mereka melakukan berbagai 

kegiatan seperti riset dan menyelesaikan studi mereka. Cukup banyak program 

yang didanai dari hasil wakaf seperti penulisan buku, penerjemahan dan 

kegiatan-kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang termasuk bidang kesehatan.  

   Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak 

agama Islam di Indonesia. Sebagai salah satu lembaga Islam, wakaf telah 

menjadi satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Sebagian besar 
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rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam 

lainnya dibangun di atas tanah wakaf. 

  Suatu kenyataan yang tidak bisa diingkari, bahwa wakaf yang ada di 

Indonesia pada umumnya berupa masjid, mus}ala, madrasah, sekolah, makam, 

rumah yatim piatu dan lain-lain. Dilihat dari segi sosial ekonomi, wakaf yang 

ada memang belum dapat berperan dalam menanggulangi permasalahan umat 

khususnya masalah sosial dan ekonomi. Hal ini dapat dimaklumi karena 

kebanyakan wakaf yang ada kurang maksimal dalam pengelolaannya. Kondisi 

ini disebabkan oleh keadaan tanah wakaf yang sempit dan hanya cukup 

dipergunakan untuk tujuan wakaf yang diikrarkan wakif seperti untuk musala 

dan masjid tanpa diiringi tanah atau benda yang dapat dikelola secara 

produktif. Memang ada tanah wakaf yang cukup luas, tetapi karena nadzirnya 

kurang kreatif, tanah yang memungkinkan dikelola secara produktif tersebut 

akhirnya tidak dimanfaatkan sama sekali, bahkan untuk perawatannya pun 

harus dicarikan sumbangan dari masyarakat. 

  Di Indonesia sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif 

dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak 

yang memerlukan termasuk fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari 

segi sosial khususnya untuk kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi 

dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi 

masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas, 

tanpa diimbangi dengan wakaf yang dapat dikelola secara produktif, maka 
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wakaf sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial 

ekonomi masyarakat, tidak akan terealisasi secara optimal.4  

  Selain perorangan, keterlibatan suatu organisasi atau badan hukum dalam 

pengelolaan dan optimalisasi wakaf telah banyak pula dilakukan. Apalagi 

pada kondisi modern sekarang ini, dalam persaingan ekonomi yang tinggi 

menuntut semua orang untuk belaku kreatif dan inovatif dalam rangka 

mencapai tujuan yang diinginkannya, tidak terkecuali pada bidang 

pengelolaan tanah wakaf. 

  Tidak sedikit praktek pengelolaan dan optimalisasi tanah wakaf di 

masyarakat yang pengurusannya dilakukan oleh suatu organisasi keagamaan. 

Salah satunya adalah pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan oleh 

Persyarikatan Muhammadiyah khususnya Pimpinan Cabang Muhammadiyah 

Imogiri.  

  Muhammadiyah dalam memasuki perjalanan abad ke-2 akan tetap 

bersinggungan dengan tanah wakaf. Muhammadiyah memang dikenal sebagai 

organisasi sosial keagamaan  yang mempunyai banyak amal usaha , baik di 

bidang sosial, pendidikan maupun kesehatan. Itu semua memang diarahkan 

dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.  

  Tak terkecuali dengan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri 

khususnya yang berkaitan dengan tanah wakaf. Dari data tahun 2010 harta 

kekayaan yang dimiliki sudah banyak. Terdapat kurang lebih 35 persil tanah 

wakaf yang tersebar di tujuh ranting dengan luas keseluruhan 12.842 m2. 

                                                
   4 Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, cet. ke- 3 (Jakarta Timur: Khalifa, 
2003),hlm.xiv-xv 
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Tanah-tanah wakaf yang ada telah dipergunakan untuk pembangunan sarana-

sarana sebagai berikut, yaitu masjid, mus}ala, TK ABA, SD Muhammadiyah, 

SMP Muhammadiyah, dan SMK Muhammadiyah. Dan yang terbaru adalah 

pembangunan Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Abdul ‘Alim 

Muhammadiyah Imogiri. 

  Akan tetapi, tanah yang begitu banyak belum sepenuhnya optimal 

pemanfaatannya. Penyebabnya adalah sumber dana yang minim untuk 

mengurus perwakafan, sedangkan sumber dana dari organisasi juga masih 

sangat minim yang diperoleh dari iuran anggota. Sehingga ketika Pimpinan 

Cabang Muhammadiyah Imogiri mendapatkan tanah wakaf  harus segera 

mengurus wakaf itu sampai pemanfaatannya sesuai ikrar wakaf sehingga 

memerlukan anggaran yang tidak sedikit.  

  Selain itu juga, kadang-kadang terbentur dengan program kerja lainnya 

yang lebih mendesak, sehingga pengurusan dan pemanfaatan wakaf kurang 

optimal. Ditambah lagi pergantian pengurus yang memberikan data kurang 

lengkap dari awal sehingga pengurus yang baru harus melacak dan tentunya 

membutuhkan waktu yang tidak sebentar. 5                                                                                                    

  Di Ranting Wukirsari, tepatnya di Dusun Pundung sedang dalam tahap 

penyelesaian pembangunan Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Abdul ‘Alim 

Muhammmadiyah Imogiri dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat 

akan hal itu dengan luas tanah wakaf 505 m2. Yang menjadi masalah adalah  

tanah tersebut telah diwakafkan sejak tahun 1986 dan baru terlaksana 

                                                
5 Wawancara dengan Zubaedi, Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PCM Imogiri, 

tanggal 25 Agustus 2010. 
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pembangunannya pada tahun 2010 ini. Itu pun masih dalam pembangunan 

tahap kedua sehingga manfaat dari wakaf tersebut belum secara optimal 

dirasakan oleh masyarakat.  

  Kemudian di Ranting Imogiri juga dalam tahap pembangunan gedung 

TPA yang sekarang juga masih terhenti karena terkendala minimnya dana. 

Padahal untuk mengumpulkan dana juga membutuhkan waktu yang tidak 

sebentar, sehingga pemanfaatan tanah wakaf itu pun belum bisa segera 

dirasakan.  

  Karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi di lapangan sehingga 

pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf memerlukan waktu dalam 

mewujudkan kehendak wakif yang sesuai dengan ikrar wakaf . 

  Dari deskripsi di atas, maka penyusun tertarik akan meneliti dan 

membahas lebih lanjut tentang praktek optimalisasi wakaf serta faktor 

penghambat dalam praktek optimalisasi wakaf pada Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Imogiri serta ditinjau dari hukum Islam. 

 

B. Pokok Masalah 

  Berdasar latar belakang di atas, dapat diambil pokok masalah sebagai 

batasan pembahasan skripsi ini, yaitu: 

1. Faktor apakah yang menyebabkan pemanfaatan tanah wakaf pada Pimpinan   

Cabang Muhammadiyah Imogiri kurang optimal? 

      2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pemanfaatan tanah 

wakaf pada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri? 
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C. Tujuan dan Kegunaan 

  Penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk mendeskripsikan praktek optimalisasi perwakafan tanah yang 

dikelola oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri. 

       2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek pemanfaatan 

tanah wakaf oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri. 

 Adapun kegunaan penelitian ini : 

1. Diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi Pimpinan 

Cabang Muhammadiyah Imogiri sehingga dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam optimalisasi wakaf dan pengembangan tanah wakaf 

selanjutnya. 

2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah keilmuan hukum Islam 

khususnya yang berkaitan dengan optimalisasi wakaf. 

 

D. Telaah Pustaka 

  Sepanjang penelusuran penyusun sudah banyak  ditulis oleh para peneliti 

tentang wakaf baik secara umum ataupun pengelolaannya di berbagai daerah 

di Indonesia termasuk yang mengambil obyek penelitian di organisasi 

keagamaan Islam.  

  Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Adijani Al-Alabij yang mana 

hasil penelitian tersebut dijadikan sebuah buku yang berjudul Perwakafan 

Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek. Dalam buku ini Adijani 

melakukan studi  dan penelitian tentang praktek pengelolaan tanah di 
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Muhammadiyah Kalimantan Selatan. Dari hasil studi dan penelitian di 

wilayah tersebut, berbagai masalah dihadapi, khususnya yang menyangkut 

aspek hukum seperti pendaftaran tanah wakaf, proses pengurusan 

pendaftarannya, pengelolaan/pemanfaatan atau peruntukannya, dan lain-lain.6 

  Buku lain yang membahas wakaf yaitu Studi Hukum Islam Kontemporer 

yang ditulis oleh Syamsul Anwar, yang menuliskan pada umumnya di 

Indonesia wakaf berupa tanah dan tidak produktif (tidak menghasilkan). 

Berhubung tidak produktif, maka wakaf di Indonesia belum secara optimal 

dapat mendukung kesejahteraan umat termasuk menjadi sumber pendanaan 

pendidikan. Oleh karena itu perlu dikembangkan pemahaman baru mengenai 

wakaf yaitu wakaf produktif, dan karena itu pula pola manajemen perwakafan 

harus diperbaharui dan dilakukan secara profesional.7 

  Achmad Junaedi dan Thobieb Al-Asyhar8 dalam bukunya Menuju Era 

Wakaf Produktif (Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat), 

dipaparkan tentang umat Islam dan persoalan ekonomi, peran wakaf di negara-

negara muslim, problematika pengelolaan wakaf di Indonesia, peluang 

pengelolaan wakaf produktif dan strategi pengelolaan produktif. 

  Di dalam buku ini diberikan pula contoh pemberdayaan wakaf produktif 

yakni di daerah Pondok Indah Jakarta Selatan yang awalnya kurang produktif 

                                                
6 Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek, cet. ke-4 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 8. 
 
7 Syamsul Anwar, Hukum Islam Kontemporer, cet. ke-1 (Yogyakarta: Cakrawala,2006), 

hlm. 69. 
 
8 Achmad Djunaedi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif; Sebuah 

Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat, cet. ke-3 (Jakarta: Mitra Abadi Press,2006)  
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menjadi produktif dengan pemberdayaan yang dilakukan, sehingga yang 

semula masjid yang berlantai 2 dalam kurun waktu 5 tahun bisa menjadi 15 

lantai dengan fasilitas yang lebih baik dari sebelumnya, yang tentunya dari 

keuntungan-keuntungan itu dialokasikan untuk kepentingan sosial dan agama. 

  Selain buku-buku di atas, ada beberapa skripsi mahasiswa UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta yang pernah membahas tentang perwakafan.  Skripsi 

yang berjudul  “Pengelolaan Harta Wakaf Produktif untuk Kepentingan sosial 

di Kecamatan Pleret kabupaten Bantul Yogyakarta.” 9 

             Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa pengelolaan harta 

wakaf produktif yang berupa lahan pertanian di Kecamatan Pleret telah sesuai 

dengan hukum Islam dan hukum positif. Namun dalam hal pengelolaannya 

belum secara optimal untuk kepentingan sosial. 

  Skripsi yang berjudul  “Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf oleh 

Ranting Muhammadiyah Suronatan Kecamatan Ngampilan Kota 

Yogyakarta.”10 

            Disebutkan bahwa tanah-tanah wakaf yang ada telah digunakan untuk 

pembangunan sarana-sarana seperti Masjid At-Taqwa, Asrama Ponpes 

Mahasiswa At-Taqwa, Sekolah Madrasah Diniyah Muhammadiyah, Gedung 

Aula Muhammadiyah, dan Gedung Kantor PRM Muhammadiyah Suronatan. 

                                                
9 Uswatun Hasanah,”Pengelolaan Harta Wakaf Produktif untuk Kepentingan Sosial di 

Kecaatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta.” skripsi tidak diterbitkan  (Yogyakarta: IAIN 
Sunan Kalijaga, 2002).  

 
10 Zainuddin A. Basyir,”Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Ranting 

Muhammadiyah Suronatan Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta.”, skripsi tidak diterbitkan 
(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005)  
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Selain itu juga terjadi pengalihan penggunaan sebagian tanah wakafnya 

kepada pihak lain dengan tujuan tertentu pada tahun 2002 yang bertentangan 

dengan PP No. 28/1977 karena nadzir tidak menjalankan tugasnya dengan 

baik. 

  Selain itu di wilayah Imogiri juga pernah ada penelitian perihal praktek 

perwakafan, yakni skripsi yang berjudul “ Perwakafan Tanah Milik Keraton 

Yogyakarta Di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul.”11 Pada umumnya 

praktek perwakafan ini telah sesuai dengan hukum Islam meskipun ditemukan 

pula hambatan-hambatan dalam penyelesaian permasalahan. 

  Sepanjang penelusuran pustaka, penyusun belum menemukan sebuah 

karya penelitian tentang persoalan optimalisasi wakaf dalam mewujudkan 

kesejahteraan umat yang mengambil obyek di Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Imogiri karena buku dan skripsi-skripsi diatas belum 

membahas peraturan yang baru yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang aturan pelaksanaannya. 

 

E. Kerangka Teoretik 

  Salah satu instrumen ekonomi Islam yang sangat unik dan sangat         

khas  dan tidak dimiliki oleh sistem ekonomi yang lain adalah wakaf. 

Masyarakat non-Muslim boleh memiliki konsep kedermawanan 

(philanthrophy) tetapi ia cenderung ‘seperti’ hibah atau infaq, berbeda dengan 

wakaf. Kekhasan wakaf juga sangat terlihat dibandingkan dengan instrumen 

                                                
11 Nur Azizah, “Perwakafan Tanah Milik Keraton Yogyakarta Di Kecamatan Imogiri 

Kabupaten Bantul”, skripsi tidak dierbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008). 
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zakat yang ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan 

dan peningkatan kesejahteraan mustahiq. 

  Wakaf adalah sebentuk instrumen unik yang mendasarkan fungsinya pada 

unsur kebajikan (bi>r), kebaikan (ihsan) dan persaudaraan (ukhuwah). Ciri 

utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi 

pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan masyarakat muslim yang 

diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf 

diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih 

luas, dari manfaat pribadi (private benefit) menuju manfaat masyarakat (social 

benefit).12 

  Wakaf merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak atas tanah 

disamping dengan cara lainnya yaitu jual beli, hibah dan warisan. Dan wakaf 

memperoleh tempat di antara perangkat perundang-undangan di Indonesia. 

Yaitu dengan dikeluarkannya berbagai macam peraturan yang mengatur 

masalah perwakafan. 

  Mengenai faktor yang mendorong seseorang untuk malakukan perwakafan 

lebih banyak didorong oleh kesadaran sosialnya yang tinggi. Pendapat ini 

berdasar pengakuan wakif, bahwa dia mewakafkan tanah hak miliknya atas 

kesadaran sendiri.13 

                                                
12 Abdul Aziz Setiawan, “Wakaf Tunai dan Kesejahteraan Umat, www.wakaftunai.com/, 

akses 06 Agustus 2010. 
 
13  Hasbi AR., Peningkatan Peranan Wakaf dan Penggunannya dalam Pembangunan ( 

Sumatera Utara: IAIN, 1976), hlm.33. 
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      Gambaran optimalisasi dalam penyusunan skripsi ini adalah bahwa 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri sebagai nadzir berusaha 

semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan apa yang menjadi kehendak 

wakif dalam ikrar wakaf dalam hal peruntukan tanah wakaf. Sehingga manfaat 

dari wakaf dapat segera dirasakan untuk kemaslahatan umum dan mencari rida 

Allah SWT.  

      Dengan demikian apabila tanah wakaf yang dipercayakan pengelolaannya 

oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri telah dilaksanakan sesuai 

kehendak wakif dalam ikrar wakaf, maka pengelolaan dan pemanfaatan tanah 

tersebut telah berjalan optimal. 

  Praktek perwakafan ini sesuai dengan firman Allah SWT meskipun tidak 

secara eksplisit disebutkan tentang perintah wakaf. Diantara ayat-ayat tersebut 

adalah : 

����� �� 	
� ��
 ��� 
� ���� �� ���� �� �� � �� �� � ������ �� �14 

��  �� !��" � ����#$ %��� $ & '
 � �(& $ )& � �*
 ��+ ,- $ )� � �./�0 115 

  Selain itu di dalam al-Hadis pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf 

telah dijelaskan dalam hadis Nabi SAW riwayat Bukhari-Muslim dari Ibnu 

Umar r.a. 

 2 �3 �4(�� �� 56 0 ,4� �� � :8 9�
� :� ;� 	�< �6 0$ ,4� =�>$.@  

                                                
14 A>li ‘Imra>n (3) : 92  
 
15
 Al -Baqarah (2) : 267   
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�� W���
� ��� �� W��I X� =�3,
� X� Y,�
� X� Z�,��
� X�Q  

2 �4.� [\ �]^&� _,]`�� �(�� W ;& �$ �(�
� � :��.
16

                                                                                  

 

  Supaya harta wakaf dapat dikelola dengan baik dan optimal sesuai dengan 

tujuan wakaf, maka diperlukan perangkat aturan hukum yang mengatur tata 

tertib pelaksanaan wakaf dan yang tak kalah pentingnya adalah membangun 

paradigma wakaf produktif dalam rangka mensejahterakan umat. Maka dari 

itu usaha ijtihad menjadi sangat dibutuhkan dalam masalah optimalisasi wakaf 

ini. 

  Dalam bidang muamalah kemasyarakatan, Islam memberikan ruang untuk 

berijtihad karena dalam bidang ini hanya diberikan tuntunan secara global di 

dalam al-Qur’an. Wakaf merupakan salah satu bidang muamalah 

kemasyarakatan yang perlu diberikan tuntunan pelaksanannya dengan jalan 

ijtihad. 

  Dalam hukum Islam terdapat beberapa metode sebagai bagian dari metode 

ijtihad, seperti metode al-istihsan (memilih hukum yang terbaik), al-istishab 

                                                
16 Imam Muslim an-Naisaburi, Sahi>h Muslim, (Beirut: Da>r al-Maktabah al-‘Ilmiyyah,t.t,) 

II: 14. 



 15 

(memakai hukum asal), al-urf (mempergunakan hukum adat setempat), dan 

maslahah mursalah / istislah (memperhatikan kepentingan umum).17 

  Istislah merupakan metode penetapan hukum yang paling menarik 

berkenaan dengan hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan di dalam nas. 

Dengan pertimbangan untuk kepentingan hidup manusia, yang bersendikan 

atas menarik manfaat dan menghindarkan mudharat.18 Dalam metode ini 

terbuka lebar kesempatan untuk merumuskan hukum Islam sesuai dengan 

perkembangan zaman, demi terwujudnya kemaslahatan dan kebutuhan 

masyarakat. 

  Untuk itulah perlunya tekad dan usaha yang keras untuk mengoptimalkan 

wakaf dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat melalui amal usaha 

yang nyata dirasakan oleh masyarakat banyak. 

  Hukum Islam sendiri disyariatkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh 

alam, oleh sebab itu hukum Islam benar-benar mewujudkan kebahagiaan bagi 

manusia. Allah SWT berfirman : 

�]�
ab0D� c���I0����d`19  

  Dengan demikian, untuk memahami hukum Islam sesuai dengan 

perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, maka diperlukan pemikiran-

pemikiran baru yang berpegang pada al-Qur’an dan al-Hadis. Oleh sebab itu 

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

2002), hlm.75. 
 
18 Ibid., hlm.77.  
 
19 Al-Anbiya>’ (21) : 107.  
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dalam masalah pengelolaan dan pemanfaatan serta usaha optimalisasi wakaf 

harus dilihat dan didasarkan pada prinsip-prinsip kemaslahatan, sehingga harta 

wakaf dapat berfungsi dan berguna sesuai dengan tujuannya serta terjaga 

kelestariannya dalam mewujudkan kesejahteraan umat. 

 

F. Metode Penelitian 

  Suatu penelitian merupakan usaha secara ilmiah untuk memperoleh dan 

mengetahui serta mencari gambaran terhadap obyek yang akan diteliti. Untuk 

memudahkan proses penelitian, maka metodologi penelitian yang penyusun 

gunakan adalah sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), 

yakni penyusun mencari data secara langsung ke tempat obyek 

penelitian, yang berlokasi di Pimpinan Cabang Muhammadiyah 

Imogiri, Bantul, Yogyakarta. 

2. Sifat Penelitian 

      Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan teori-teori 

yang berkaitan dengan perwakafan baik yang terdapat dalam al-Qur’an 

,al-Hadis, peraturan perundang-undangan tentang perwakafan, maupun 

sistem pengelolaan dan usaha optimalisasi wakaf di Pimpinan Cabang 

Muhamadiyah Imogiri, Kecamatan Imogiri, Bantul, Yogyakarta, dan 

setelah itu baru dilakukan penganalisaan. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara (interview) 

Wawancara Terstruktur, yaitu mengumpulkan keterangan data 

dengan cara menetapkan sendiri  masalah dan pertanyaan-

pertanyaan yang akan diajukan.20 Wawancara ini ditujukan kepada 

sumber data primer (yaitu para responden dalam hal ini instansi 

serta pihak yang terkait dalam mengurusi proses pengelolaan serta 

usaha optimalisasi tanah wakaf diantaranya, nadzir, Ketua Majelis 

Wakaf dan Kehartabendaan PCM Imogiri, Kepala KUA 

Kecamatan Imogiri, wakif/ahli  waris wakif dan pihak-pihak terkait 

lainnya). 

Wawancara Tak Terstruktur, yaitu penyusun menyimpulkan 

informasi tanpa mempersiapkan daftar pertanyaan sebelumnya.21 

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh keterangan dari para 

informan sebagai sumber data sekunder.   

b. Pengamatan ( Observasi ) 

Pengamatan pada obyek penelitian dilakukan secara langsung, 

mengingat belum adanya sumber tertulis yang berkaitan dengan 

kajian ini. 

c. Dokumentasi 

                                                
20 Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. ke-14 (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2001), hlm. 138.  
 
21 S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 

119.  
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Yaitu penyusun mengumpulkan dan mempelajari dokumen 

khususnya yang menyangkut perwakafan tanah milik di Pimpinan 

Cabang Muhammadiyah Imogiri dan usaha optimalisasinya. 

4. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan normatif, yaitu dengan mendekati masalah yang diteliti 

berdasarkan teks al-Qur’an, al-Hadis, dalam hal ini nash-nash yang 

berkaitan dengan masalah wakaf. 

b. Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti 

dengan melihat Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan 

dengan perwakafan tanah serta norma hukumnya. 

5. Metode Analisis Data 

        Setelah penyusun meperoleh data dari pihak terkait, maka 

selanjutnya dianalisis dengan metode induktif, yaitu pola berpikir 

menganalisis data yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang bersifat 

khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Dari fakta-fakta 

praktek optimalisasi wakaf yang dijalankan di Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah  Imogiri. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

  Hasil penelitian ini disusun dalam bentuk laporan hasil penelitian yang 

sistematikanya sebagai berikut :  

  Bab pertama, yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka 
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teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini sebagai 

langkah awal penelitian yang penting. 

  Bab kedua, penyusun membahas masalah konsepsi wakaf secara umum 

yang meliputi: pengertian, dasar hukum, unsur-unsur dan syarat-syaratnya, 

macam-macam serta prosedur pelaksanaan wakaf. Termasuk juga pengawasan 

harta wakaf . Hal ini dimaksudkan agar diperoleh kejelasan mengenai praktek 

perwakafan yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada. 

  Bab ketiga, Penyusun mendiskripsikan  wilayah Kecamatan Imogiri 

dengan maksud agar pembaca mengetahui tentang wilayah kecamatan Imogiri 

secara umum. Setelah itu penyusun uraikan tentang profil dan sejarah singkat 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri , kemudian menjelaskan praktek 

perwakafan, usaha optimalisasinya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 

umat serta masalah yang dihadapi. 

  Bab keempat, merupakan analisis penyusun terhadap pengelolaan dan 

usaha optimalisasi wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri serta 

pemanfaatan tanah wakaf termasuk strateginya. 

  Bab kelima, merupakan penutup dari  pembahasan skripsi ini yang berisi 

kesimpulan dan saran-saran yang membangun. 
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BAB V 
 

PENUTUP 
 
 

A. Kesimpulan.  

1. Ada beberapa penyebab yang menjadi kendala dalam pengelolaan wakaf 

di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri sehingga dalam optimalisasi 

wakaf kurang berjalan baik yaitu kurangnya sumber dana untuk 

melakukan pembangunan dalam rangka melaksanakan apa yang menjadi 

kehendak wakif sesuai ikrar wakaf, secara umum Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Imogiri dalam melaksanakan program dengan skala 

prioritas sehingga terkadang dalam hal pemanfaatan dan optimalisasi 

wakaf ini terkalahkan dengan program yang lain, Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Imogiri dalam sistem pengelolaannya tidak membentuk 

panitia/bagian khusus yang menangani tanah-tanah wakaf tersebut agar 

berjalan optimal, selain itu juga kurangnya sumber daya manusia dalam 

bidang perwakafan. 

2. Praktek pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf yang dilakukan oleh 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri telah sesuai dengan hukum 

Islam dan Undang-Undang Wakaf  Nomor 41 Tahun 2004.  
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B. Saran-saran. 

     1. Kepada pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri dalam rangka    

mewujudkan keberhasilan pengelolaan wakaf, nadzir mempunyai posisi 

penting karena di tangannya wakaf berada. Untuk itu agar wakaf dapat 

memberikan  manfaat dan mensejahterakan umat diperlukan nadzir yang 

mempunyai wawasan  luas, mampu dan cakap, profesional serta amanah dan 

pengurusannya memiliki masa bakti. 

    2. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri dalam pemanfaatan harta wakaf 

selain untuk kepentingan sosial keagamaan , perlu dipikirkan juga upaya 

pemberdayaan wakaf untuk usaha-usaha yang produktif yang mempunyai 

nilai ekonomis. 

     3. Untuk mendukung terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan perwakafan 

yang efektif dan profesional, maka Pimpinan Cabang Muhammadiyah 

Imogiri perlu membentuk bagian/bidang khusus yang menangani  persolan 

perwakafan khususnya dalam hal optimalisasi wakaf, sehingga kesejahteraan 

umat dari wakaf dapat mulai dirintis dan terprogram.  

     4. Perlu adanya hubungan yang harmonis antara pengurus satu dengan yang  

lain serta selalu melaporkan tanggung jawabnya, sehingga perjalanan 

perwakafan akan berkembang dinamis. 
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Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 
sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta 
yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, 
maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. 
 
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan 
Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan 
sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk 
kamu. 
 
Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa Umar pernah 
mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu ia bertanya: 
Ya Rasulullah SAW, aku mendapatkan tanah di Khaibar, 
suatu harta yang belum pernah kudapatkan sama sekali 
yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang 
hendak engkau perintahkan kepadaku? Maka jawab Nabi 
SAW: jika engkau suka tahanlah pangkalnya dan 
sedekahkan hasilnya. Lalu Umar menyedekahkannya, 
dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan 
dan tidak boleh diwarisi, yaitu untuk orang-orang fakir, 
untuk keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba  
sahaya, untuk menjamu tamu, untuk orang yang 
kehabisan bekal dalam perjalanan (ibnu sabil); dan tidak 
berdosa orang yang mengurusinya itu untuk memakan 
sebagiannya dengan cara yang wajar dan untuk memberi 
makan (kepada keluarganya) dengan syarat jangan 
dijadikan hak milik. 
 

 
 
 
BAB II 
 

NO HLM FTN TERJEMAHAN 
1 22 4 Menahan harta untuk diambil manfaatnya dengan tetap 

utuh barangnya untuk digunakan atas pemanfaatan yang 
nyata-nyata diperbolehkan. 
 



 

 II 

2 22 5 Wakaf berarti manahan harta dan memberi manfaatnya di 
jalan Allah. 
 

3 22 6 Wakaf adalah mencegah pentasarufan barang yang dapat 
diambil manfaatnya atas tetapnya wujud barang tersebut 
dan menjadikan manfaat barang tersebut untuk kebaikan 
sesuai dengan tujuan wakaf (untuk selamanya, dari awal 
penyerahan sampai akhir). 
 

4 24 13 Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mandapatkan 
kemenangan. 
 

5 25 14 Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 
sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta 
yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, 
maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. 
 

6 25 15 Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-
orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah 
serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh 
bulir, pada tiap-tiap bulir; seratus biji. Allah 
melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia 
kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi 
Maha Mengetahui. 
 

7 25 16 Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan 
Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik… 
 

8 25 17 Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya 
bahwa Rasulullah SAW bersabda: Apabila manusia wafat 
maka terputuslah semua amalnya, kecuali tiga hal, yaitu 
sedekah jariyah, atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak 
shalih yang mendoakannya. 
 

9 26 18 Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa Umar pernah 
mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu ia bertanya: 
Ya Rasulullah SAW, aku mendapatkan tanah di Khaibar, 
suatu harta yang belum pernah kudapatkan sama sekali 
yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang 
hendak engkau perintahkan kepadaku? Maka jawab Nabi 
SAW: jika engkau suka tahanlah pangkalnya dan 
sedekahkan hasilnya. Lalu Umar menyedekahkannya, 
dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan 
dan tidak boleh diwarisi, yaitu untuk orang-orang fakir, 
untuk keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba  
sahaya, untuk menjamu tamu, untuk orang yang 



 

 III  

kehabisan bekal dalam perjalanan (ibnu sabil); dan tidak 
berdosa orang yang mengurusinya itu untuk memakan 
sebagiannya dengan cara yang wajar dan untuk memberi 
makan (kepada keluarganya) dengan syarat jangan 
dijadikan hak milik. 
 

10 32 31 Aku telah mendengar apa yang kau telah ucapkan 
mengenai harta tersebut, dan aku berpendapat sebaiknya 
kamu memberikannya untuk para keluarga terdekat. 
Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga 
dan anak-anak pamannya. 
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IX 

PEDOMAN WAWANCARA 
 
 

A. Kantor Kecamatan Imogiri 
 
1. Berapa hektar luas wilayah Kecamatan Imogiri dan mana sajakah batas-

batasnya? 
2. Kecamatan Imogiri merupakan satu diantara berapa kecamatan yang ada di 

Kabupaten Bantul? 
3. Berapa jumlah kelurahan yang ada di Kecamatan Imogiri? 
4. Dari masing-masing kelurahan yang ada terdiri dari berapa pedukuhan? 
5. Bagaimana iklim yang ada di wilayah Imogiri? 
6. Untuk apa sajakah penggunaan tanah di Kecamatan Imogiri? 
7. Berapakah jumlah penduduk sampai saat ini? Dari jumlah penduduk yang 

ada berapa perinciannya menurut jenis kelamin dan terdapat berapa 
keluarga? 

8. Agama apa saja yang dianut penduduk wilayah Kecamatan Imogiri serta 
bagaimana hubungan dalam kehidupan keseharian antar umat beragama? 

9. Ada berapa tempat peribadatan di Kecamatan Imogiri menurut agama 
yang dianut penduduk? 

10. Bagaimana mata pencaharian penduduk Kecamatan Imogiri? 
11. Bagaimana keadaan pnenduduk  Kecamatan Imogiri  dari segi pendidikan 

dan berapa jumlahnya? 
12. Sarana transportasi apa sajakah yang dapat digunakan di wilayah 

Kecamatan Imogiri? 
13. Adat istiadat apa saja yang masih berlaku dan kegiatan apa yang biasanya 

ditunggu-tunggu masyarakat Imogiri serta apa maknanya? 
 

B. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri 
 

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya Muhammadiyah di Imogiri? 
2. Bagaimana perkembangan Muhammadiyah di Imogiri sampai sekarang 

ini? 
3. Bagaimana susunan pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri? 
4. Perkembangan apa saja yang dicapai sampai periode kepengurusan 

sekarang ini? 
5. Kendala apa saja yang dihadaoi dalam menjalankan roda organisasi di 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri? 
6. Bagaimana kedaan tanah wakaf yang ada di Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Imogiri? 
7. Program apa yang menjadi prioritas dalam usaha pengelolaan dan 

pengembangan tanah wakaf saat ini? 
8. Berasal dar mana saja sumber pendapatan Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Imogiri? 



 X 

9. Bagaimana tingkat partisipasi warga Muhammadiyah khususnya dan 
warga serta simpatisan pada umumnya dalam usaha pembangunan tanah 
wakaf? 

 
C. Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Imogiri 
 
1. Berapa banyak tanah wakaf yang ada pada Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Imogiri? 
2. Bagaimana keadaan dan pemanfaatan tanah wakaf di Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Imogiri? 
3. Apakah pemanfaatan tanah sudah sesuai dengan ikrar wakaf? 
4. Apakah pemanfaatan tanah wakaf sudah berjalan optimal? 
5. Apakah tanah wakaf tersebar di seluruh Ranting Muhammadiyah Imogiri? 
6. Masalah apa yang menjadi kendala dalam pengelolaan dan pemanfaatan 

tanah wakaf? 
7. Apa yang menjadi program selanjutnya untuk mengoptimalkan fungsi 

wakaf? 
8. Apakah pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf dilakukan secara 

produktif? 
9. Apakah dalam setiap pergantian pengurus data-data wakaf lengkap dan 

rapi? 
10. Apa yang menjadi fokus utama saat ini dalam hal pembangunan wakaf? 
11. Adakah penambahan tanah wakaf pada tahun 2010 ini? Dan akan 

digunakan untuk apa? 
12. Bagaimana menurut pendapat bapak jika pemanfaatan dan pengembangan 

tanah wakaf diarahkan ke sektor perekonomian dan usaha produktif? 
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