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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Wakaf menurut  syara‟ yaitu menahan, artinya menahan harta yang 

mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya 

dan digunakan untuk kebaikan. Wakaf diatur pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah 

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

2004 tentang Wakaf (selanjutnya ditulis UU Wakaf).1 Menurut Kompilasi 

Hukum Islam wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang 

atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta benda miliknya dan 

melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau 

keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.2

Keberadaan tanah wakaf selain memberikan manfaat bagi masyarakat 

dan negara, juga dapat menimbulkan sengketa jika tanah wakaf tersebut tidak 

mempunyai kekuatan hukum atau sertifikat. Oleh karena itu, untuk 

meminimalisir atau menghindari terjadinya sengketa maka diperlukan sertifikasi 

tanah wakaf itu sendiri. 

Legalisasi tanah wakaf sangat diperlukan agar terciptanya tertib 

administrasi dan kepastian hukum. Pengamanan melalui sertifikasi merupakan 

upaya untuk menghindari terjadi persengketaan ke depannya, karena dengan 

adanya sertifikasi, maka tanah wakaf mempunyai kekuatan hukum dan 

                                                     
1 Kementerian Agama RI, Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia, (Jakarta : 

Direktorat Pemberdayaan Wakaf,2012), h. 10
2 R. Abdul Djamali. 1997. Hukum Islam. (Bandung: Mandar Jaya), h.183
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memberikan kejelasan hak-hak yang terdapat dalam tanah wakaf tersebut.3

Indonesia merupakan negara yang memiliki perairan dan daratan yang 

sangat luas. Daratan itu sendiri memiliki tanah wakaf yang sangat luas. Namun 

masih banyak tanah wakaf di Indonesia yang belum memiliki sertifikat. 

Sehingga hal ini memberikan dampak yang tidak jelas posisinya sebagai tanah 

wakaf dan mempunyai kendala dalam penggunaan tanah wakaf itu. Sebelum 

adanya peraturan yang mengatur tentang perwakafan tanah milik ini, maka 

pelaksanaan wakaf sendiri dilakukan dengan keikhlasan, tanpa memiliki bukti 

yang tertulis. Hal ini tentunya tidak memberikan kekuatan hukum dan kejelasan. 

Sehingga akan menimbulkan perebutan dan persengketaan di kemudian hari.4

Berkaitan dengan itu pemerintah mengambil sebuah tindakan yang 

dinilai cukup tepat dalam mengamankan dan menjaga kelestarian tanah wakaf 

dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang 

Perwakafan Tanah Milik. Namun Peraturan Pemerintah tersebut tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan zaman, alasannya karena pada saat ini yang menjadi 

obyek wakaf tidak hanya tanah saja, melainkan ada obyek lain seperti 

kendaraan, uang, dan benda bergerak lainnya. Oleh karena itu, diperlukan 

kebijakan–kebijakan lain yang dapat menertibkan dan memberikan dampak 

positif terhadap tanah wakaf. Sehingga dalam perkembangannya dikeluarkanlah 

Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf untuk menggantikan PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang 

                                                     
3 Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan  

Masyarakat, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010), h.154
4 Imam Suhadi. Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat. (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima 

Yasa, 2002), h.6
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Perwakafan Tanah Milik. Selain UU Wakaf yang mengatur tentang wakaf, dasar 

hukum wakaf juga terdapat dalam Al-Qur‟an, Al-Sunnah, firman Allah Swt. Swt 

dalam Al-Qur‟an surat al-Baqarah/2:261 :

.

Terjemahnya: 
“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 
menafkahkan hartanya di jalan Allah Swt., adalah serupa dengan sebutir 
benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan 
seratus biji. Allah Swt. melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang 
Dia kehendaki. Dan Allah Swt. Maha Kuasa (Karunianya) Lagi Maha 
Mengetahui”5

Hadist Nabi

Terjemahnya:
“Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah amalnya 
kecuali tiga perkara shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak 
sholeh yang mendoakan orang tuanya. (HR. Muslim)”6

Pelaksanaan perwakafan tanah di Indonesia masih banyak dilakukan 

dengan cara rasa saling percaya, kondisi ini membuat tanah yang diwakafkan 

tidak memiliki dasar hukum. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 

42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Wakaf, untuk 

mendapatkan kekuatan hukum atas tanah yang diwakafkan maka harus 

dibuatkan suatu akta oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat 

Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Selanjutnya Akta Ikrar Wakaf (AIW) 

                                                     
5 Kementerian  Agama  RI . Al-Qur’an  dan  Terjemahnya. ( Cet.I.Solo: PT Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri, 2013), h.152
6 Imam An Nawawi, Syarah Shahih Muslim, (terjemah Misbah), c. I, (Jakarta: Pustaka 

Azzam, 2011) h. 44
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didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional untuk dibuatkan sertifikatnya.7

Tanah wakaf yang telah bersertifikat pada prinsipnya tidak dapat 

dilakukan perubahan terhadap peruntukan atau penggunaannya selain dari apa 

yang telah ditentukan dalam ikrar wakaf. Namun perubahan peruntukan atau 

penggunaan tanah milik yang telah diwakafkan dapat dilakukan karena tidak 

sesuai lagi dengan tujuan wakaf yang sesuai dengan apa yang diikrarkan oleh 

wakif, Kepentingan umum. Perubahan peruntukan tanah wakaf tersebut harus 

terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri Agama.8.

Tanah wakaf di Kabupaten Muna umunya diperuntukkan untuk mesjid, 

mushalla, sekolah, makam, pondok pesantren dan sosial lainnya yang tersebar 

merata diseluruh kecamatan di Kabupaten Muna, hal tersebut dapat di lihat dari 

data yang penulis dapatkan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muna 

sebagai data awal sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Penggunaan Tanah Wakaf di Kabupaten Muna9

Penggunaan Tanah Wakaf
No Peruntukan Wakaf Persentase (%)

1. Mesjid/Mushlla 91 %
2. Madrasah / Pesantren 4 %
3. Kuburan 1 %
4. Sosial Lainnya 5 %

Mengakarnya praktik wakaf dalam masyarakat muslim di Kabupaten 

Muna tidak  dapat  dilepaskan  dari keyakinan  kuat  mereka  untuk menjalankan 

perintah Allah Swt.. disamping itu, praktik wakaf ini diyakini dapat membantu 

                                                     
7 Departemen Agama, Bunga Rampai Perwakafan, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 19
8 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang– Undang 

Pokok  Agraria. Isi dan Pelaksanaannya. (Jakarta: Djambatan, 2005), h.272
9 Data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muna, bulan Oktober 2018.



5

masyarakat khususnya masyarakat muslim di Muna di antaranya wakaf  tanah  

yang  dipergunakan untuk lahan pembangunan masjid, Madrasah, Pekuburan 

dan Kebutuhan sosial lainnya.

Praktek perwakafan di Muna banyak yang dilakukan secara 

konvensional, hal ini akan menimbukan berbagai masalah, hal ini dapat 

dibuktikan dengan adanya suatu sengketa dikemudian hari jika para ahli waris 

ataupun dari pihak orang lain melakukan penyimpangan terhadap benda-benda 

wakaf serta tidak mengakui adanya ikrar wakaf seperti halnya kasus jual beli 

tanah wakaf lahan KUA Kecamatan Napabalano, penggugatan ahli waris atas 

sebuah masjid (Masjid Raya Lama) yang terletak di Kecamatan Katobu karena 

sudah tidak difungsikan, meskipun dikemudian hari diadakan ishlah antara ahli 

waris dan pihak terkait yang kemudian masjid tersebut di fungsikan kembali 

sebagaimana mestinya serta kasus lain yang terjadi sepanjang sejarah perwakafan 

di Kabupaten Muna.

Sebagian masyarakat Muna memahami wakaf hanya merupakan suatu 

aktifitas ibadah tanpa memahami bahwa wakaf merupakan suatu peristiwa 

hukum, oleh karena itu dalam praktek perwakafan juga mereka tidak mengikuti 

prosedur yang telah ditetapkan pemerintah melalui UU wakaf, praktek 

perwakafan yang dilakukan atas dasar keikhlasan semata seperti halnya 

pengikraran wakif dihadapan nadzir dan saksi-saksi tanpa adanya bukti tertulis, 

sehingga secara yuridis kedudukan wakaf tidak jelas dan membuka kemungkinan 

terjadinya sengketa dikemudian hari serta mengakibatkan terancamnya tanah

wakaf. Penyebab persengketaan perwakafan tanah yaitu karena masih banyaknya 
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tanah wakaf yang tidak ditindaklanjuti dengan menyertifikatkan tanah tersebut. 

Hal lain yang bisa menjadi penghalang terhadap penyertifikatan tanah 

wakaf ini karena masih terdapat salah komunikasi antara nadzir dengan pihak 

Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan pihak dari 

Badan Pertanahanan Nasional, sehingga proses legalisasi berjalan lambat. Selain 

itu, para petugas masih banyak yang belum menguasai bidang perwakafan tanah 

tersebut, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

legalisasi Tanah Wakaf fasilitas publik di Kabupaten Muna. Karena dengan 

adanya legalisasi tanah wakaf sangatlah penting agar tanah wakaf mempunyai 

kedudukan hukum yang kuat  dan  memberikan  pengaruh  yang  maksimal di  

dalam masyarakat.

Penulis ingin mengetahui apa itu legalisasi tanah wakaf, bagaimana 

proses legaliasasi tanah wakaf dan apa kendala yang dihadapi, serta apa hal-hal 

yang berkaitan dengan perwakafan tanah. Sehubungan dengan uraian di atas 

maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Legalitas Tanah 

Wakaf di Kabupaten Muna (Studi Terhadap Kasus Terhadap Fasilitas 

Publik dibawah Naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muna)”

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah legalisasi tanah wakaf fasilitas publik

dibawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muna, dari 

pemfokusan masalah yang diambil, diharapkan bisa memperjelas bahasan yang 

akan diambil sehingga lebih detail dan rinci serta tidak menimbulkan berbagai 

persepsi yang terlalu luas tentang penulisan dan kajian dalam penelitian ini.



7

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan usaha untuk menetapkan batasan-

batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti, batasan masalah ini berguna 

untuk identifikasi faktor mana saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup 

masalah penelitian. Selanjutnya dalam penelitian ini, mengingat objek yang akan 

diteliti cakupannya cukup luas, maka penulis memberi batasan hanya pada 

persoalan legalitas tanah wakaf pada fasilitas publik yang berada dibawah 

naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muna, Bagaimana 

pelaksanaan legaliasi tanah wakaf yang belum bersertifikat, serta apa saja 

problem dan solusi dalam upaya legalisasi tanah wakaf di Kabupaten 

Muna khususnya fasilitas publik yang berada dibawah naungan Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Muna.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian diatas yang telah 

diuraikan maka untuk memudahkan pembahasan, peneliti merincinya dalam 

beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan legalisasi tanah wakaf fasilitas publik dibawah 

naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muna?

2. Apa saja problematika yang dihadapi dalam upaya legalisasi tanah wakaf 

fasilitas publik dibawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Muna?

3. Bagaimana Solusi terhadap problematika legalisasi tanah wakaf fasilitas 

publik dibawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muna?
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E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan legalisasi tanah wakaf fasilitas publik 

dibawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muna.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji problematika yang dihadapi dalam 

pelaksanaan legalisasi tanah wakaf fasilitas publik dibawah naungan Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Muna.

3. Untuk mencari solusi terhadap problematika legalisasi tanah wakaf fasilitas 

publik dibawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muna.

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu 

memberikan manfaat secara praktis dan teoritis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

a. penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah khazanah 

ilmu pengetahuan, terutama dalam masalah perwakafan, juga diharapkan 

dapat menjadi salah satu bahan pemikiran bagi pemerintah untuk 

meningkatkan pengelolaan tanah wakaf di Kabupaten Muna secara 

produktif.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran 

untuk memperkaya kepustakaan Ilmu agama Islam pada umumnya terkait 

dengan harta benda wakaf yang dirinci menjadi harta benda wakaf tidak 

bergerak, seperti tanah yang diwakafkan oleh wakif untuk 
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menyejahterakan masyarakat lahir dan batin..

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pemacu lahirnya dialog 

akademis yang lebih terbuka dan berwawasan, sehingga dapat melahirkan 

sejumlah sintesis pemikiran baru yang lebih bermakna dan sesuai dengan 

tuntutan zaman

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

diharapkan dengan penelitian ini masyarakat mendapatkan wawasan dan 

pengertian tentang konsep tanah wakaf dan tanah wakaf yang kembali 

disengketakan serta prosedur legalisasi tanah wakaf khususnya pada obyek 

tanah wakaf yang berada dibawah naungan Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Muna.


