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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Wakaf 

Kata “ wakaf” atau “wacf” berasal dari bahasa arab ”waqafa” yang artinya 

“menahan” atau “berhenti” atau “ diam di tempat”. Kata “waqafa (fîl madi) yaqifu

(fi’il al-mudhari) waqfan (isim masdar)” sama artinya dengan “habasa-yahbisu-

tahbîsan” artinya mewakafkan.10 Disebut menahan karena wakaf ditahan dari 

kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Selain 

itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi 

siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.11

Menurut kamus bahasa Indonesia wakaf adalah pemberian yang ikhlas dari

seseorang berupa benda bergerak atau tidak bergerak bagi kepentingan umum, atau 

badan yang dibentuk berkaitan dengan Islam.12

Para ahli fiqih dalam mendifinisikan wakaf mempunyai pandangan yang 

berbeda-beda, dibawah ini akan dijelaskan pengertian wakaf:13

1. Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf adalah menahan sesuatu benda yang 

menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya 

untuk kebajikan. Berdasarkan difinisi tersebut maka kepemilikan atas benda wakaf 

tetap menjadi milik si wakif dan yang timbul dari wakif hanyalah menyedekahkan 

manfaatnya untuk digunakan oleh penerima wakaf.

                                                     
10 Ahmad  Wasison Munawwir, Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka 

Progresif, 2002), h. 1576                       
11 Munzir Wakaf, Menejemen Wakaf Produktif, (Jakatra: Pustakaal-Kautsar Group, 2005) 

hal. 45    
12 Tim Reality, Kamus Terbaru Bahasa Indonesia dilengkapi dengan Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD), (Surabaya: Reality Publisher, 2008), h. 672
13 Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf, cet. V, Jakarta:Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 

2007, h.2-4
10
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2. Maliki berpendapat bahwa wakaf adalah tidak melepaskan harta yang diwakafkan 

dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan

yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut yang lain dan wakif

berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali 

wakafnya.

3. Syafi’i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta 

yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur perwakafan. 

Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan baik menjual, 

menghibahkan atau mewariskan kepada siapapun.

Wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada 

seseorang atau nazhir (pemelihara/ pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola 

dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran 

Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan dan 

bukan pula milik tempat menyerahkan, tetapi menjadi milik Allah Swt..14

Wakaf artinya menahan yaitu menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk 

diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umum.15 Sehingga pengertian wakaf adalah 

menahan harta yang dapat diambil manfaatnya serta kekal bendanya, dan 

menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara’ serta terlarang 

berleluasa pada barang-barang yang dimanfaatkanya itu. Wakaf sebagai salah satu amal 

yang sangat dianjurkan dalam Islam sebab pahalanya tidak akan terputus selama barang 

yang diwakafkannya masih dipakai orang dan benda yang diwakafkan merupakan hak 

Allah Swt., oleh sebab itu tidak boleh dimiliki, dijual, diwariskan atau dihibahkan

kepada siapapun.16

                                                     
14  Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Ciputat Press: Ciputat, 2005) , h.7
15 A. Manan Idris, dkk, Aktualisasi Pendidikan Islam Respon terhadap Problematika 

Kontemporer, (Jakarta: Hilal Pustaka, 2009) h. 252
16 Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Edisi lengkap Fiqih Madzhab Syafi’i Buku 2, (Bandung: 
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B. Sejarah Wakaf

Sejarah mencatat bahwa wakaf dikenal sejak masa Rasulullah Saw karena 

wakaf disyariatkan setelah nabi Muhammad Saw berhijrah ke Madinah pada tahun 

kedua hijriyah. Pada tahun ketiga hijriyah Rasulullah Saw pernah mewakafkan tujuh 

kebun kurma di Madinah diantaranya adalah kebun a’raf, shafiyah, dalal, barqah, dan 

kebun lainnya. Kemudian hukum wakaf diikuti oleh para sahabat nabi seperti Abu Bakar 

mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak 

keturunannya, Umar bin Khattab mewakafkan kebun Bairaha, Usman bin Affan 

mewakafkan hartanya di Kaibar, Ali bin Abi Tallib mewakafkan tanahnya yang subur. 

Praktek perwakafan pada masa dinasti Islam menjadi semakin luas yaitu pada 

masa dinasti Umaiyah Taubah bin Ghar al-Hadhramini yaitu pada masa khalifah Hisyam 

bin Abdul Malik telah mendirikan lembaga wakaf di Basrah  dan  pada masa dinasti 

Abasiyah juga terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “Shadr al-Wuquuf” yang 

mengurus administrasi dan memilih staf pengelola wakaf untuk mengelola wakaf dan 

hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.

Masa kepemimpinan dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup 

menggembirakan dimana hampir semua tanah–tanah pertanian menjadi harta wakaf yang 

dikelola oleh negara dan menjadi milik negara. Pada masa dinasti Mamluk 

perkembangan wakaf juga berkembang pesat dan beraneka ragam harta wakaf sehingga 

apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Karena itu, sejak masa 

Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih 

dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negara muslim, termasuk di Indonesia.17  

Sejarah pengelolaan wakaf di negara Indonesia mengalami beberapa perkembangan 

paling tidak ada tiga periode besar pengelolaan wakaf di Indonesia yaitu:

                                                                                                                                                     
CV Pustaka Setia, 2007) h.155

17   Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf ... h. 4-10
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1. Periode Tradisional

Periode ini wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni dimasukkan 

dalam kategori ibadah al-mahdhah (pokok), kebanyakan benda-benda wakaf 

diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik, seperti masjid, musholla, kuburan, 

dan sebagainya. keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas. 

Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa aspek diantaranya adalah kebekuan paham 

terhadap wakaf, nazhir wakaf yang masih tradisional, peraturan perundang-undangan 

yang belum memadai.18

2. Periode Semi-Profesional

Periode semi-profesional adalah masa dimana pengelolaan wakaf secara 

umum sama dengan periode tradisional, namun pada masa ini sudah mulai 

dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. 

Sebagai contoh adalah pembangunan masjid–masjid yang letaknya strategis dengan 

menambah bangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar, dan lain-lain 

seperti masjid Pondok Indah di Jakarta. Selain itu juga sudah dikembangkan 

pemberdayaan tanah-tanah wakaf untuk bidang pertanian, pendirian usaha-usaha kecil 

seperti toko-toko ritel, koperasi, penggilingan padi dan sebagainya yang hasilnya untuk 

kepentingan pengembangan di bidang pendidikan (pondok pesantren), meskipun pola 

pengelolaannya masih dikatakan tradisional. pola pemberdayaan seperti di atas sudah 

dilakukan oleh Pondok Pesantren Modern As-Salam Gontor, Ponorogo.19

3. Periode Professional

Periode professional adalah sebuah kondisi dimana daya tarik wakaf sudah 

mulai dilirik untuk diberdayakan secara professional produktif. Keprofesionalan yang 

                                                     
18 Departemen Agama RI, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, (Jakarta: 

Direktorat  pemberdayaan wakaf dan direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam, 2007), hal 1-2
19 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia,(Jakarta 

: 2012), h. 21
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dilakukan meliputi aspek. manejemen, sumber daya manusia ke kenazhiran, pola 

kemitraan usaha, bentuk benda wakaf yang tidak hanya berupa harta tidak bergerak 

seperti uang, saham dan surat berharga lainnya, dukungan politik pemerintah secara 

penuh, seperti lahirnya Undang Undang Nomer 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Periode ini, yang dijadikan rujukan dalam pengelolaan wakaf secara 

professional adalah munculnya gagasan wakaf tunai yang digulirkan oleh tokoh ekonomi 

dari Bangladesh, M.A. Mannan. Kemudian muncul pula gagasan wakaf investasi yang di 

Indonesia sudah dimulai oleh Tazkia Consulting dan Dompet Dhuafa Republika dengan 

mengeluarkan sertifikat wakaf tunai.

Semangat pemberdayaan wakaf secara professional tersebut untuk 

kesejahteraan, dalam pengelolaan wakaf secara professional paling tidak ada tiga filosofi 

dasar yang harus ditekankan ketika hendak memberdayakan wakaf secara produktif yaitu 

pola menejemen yang baik, asas kesejahteraan nazhir, asas transparansi dan acuntability 

dimana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan 

proses pengelolaan dana kepada umat dengan jelas.20

C. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, 

sempurna atau tidak dipengaruhi oleh rukun yang ada dalam perbuatan wakaf itu sendiri.

menurut sebagian besar ulama ada 6 rukun wakaf:

1. Orang yang berwakaf (Wakif)

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.21 Adapun syatat-

syarat orang yang mewakafkan (wakif) adalah setiap wakif harus mempunyai kecakapan 

                                                     
20 Departemen Agama RI, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di 

Indonesia, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Islam dan Direktorat Jenderal Bimbingan 
Masyarakat Islam, 2007, h.5-7

21 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia,(Jakarta 
: 2012), h. 21
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melakukan tabarru', yaitu melepaskan hak milik tanpa imbangan materiil, artinya 

mereka telah dewasa (baligh), berakal sehat, tidak di bawah pengampuan dan tidak 

karena terpaksa berbuat.22

Disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang 

Wakaf, wakif meliputi Perorangan yang memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, 

tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf, 

Organisasi yang memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf 

milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan serta badan 

hukum yang apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda 

wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang 

bersangkutan. 23

2. Benda yang diwakafkan (Mauquf). 

Mauquf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama, dan hak 

milik wakif murni. Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut24:

a. Benda harus memiliki nilai guna

Tidak sah hukumnya mewakafkan benda yang tidak berharga menurut 

syara' yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan 

dan benda-benda haram lainnya.

b. Benda tetap atau benda bergerak

Secara garis umum yang dijadikan sandaran golongan syafi'iyah dalam 

mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, 

                                                     
22 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia,(Jakarta 

: 2012), h. 21
23 Departemen Agama, Undang-Undang  No. 41 Tahun 2004Tentang Wakaf dan PP No. 

42 Tahun 2006 Tentang  Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf , (Jakarta: Direktorat 
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 76

24 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf, .. h. 76
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baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang milik bersama.

c. Benda yang diwakafkan harus jelas (diketahui) ketika terjadi akad wakaf.

Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlah seperti seratus 

juta rupiah, atau bisa juga menyebutkan dengan nishab terhadap benda tertentu, 

misalnya separuh tanah yang dimiliki. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas 

terhadap harta yang akan diwakafkan tidak sah hukumnya seperti mewakafkan 

sebagian tanah yang dimiliki.

d. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap si wakif ketika   

terjadi akad wakaf. Seseorang yang mewakafkan benda yang bukan atau belum 

menjadi miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya maka hukumnya tidak 

sah.

3. Tujuan/ tempat diwakafkan harta itu adalah penerima wakaf (mauquf 'alaih)

Mauquf’alaih adalah pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf.25 Di 

dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, disebutkan dalam rangka 

mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi sarana 

dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada 

fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi 

umat lainnya, dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan 

dengan syariah dan perundang-undangan. 26:

Mauquf'alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai 

dengan amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah.  Dalam hal ini apabila 

wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, maka nazhir dapat menetapkan 

peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan  tujuan dan fungsi wakaf.

                                                     
25 Jalaludin Muhammad Saw bin Ahmadal Mahalli dan Jalaludin Muhammad Saw bin Abi 

Bakar Assyuyuti, Tafsir Jalalain Juz 1, (Semarang: Karya Thoha Putra, 2007), h. 57
26 Departemen Agama RI Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di 

Indonesia, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007, h. 56
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Wakaf berdasarkan bentuk hukumnya di bagi menjadi 2 yaitu:27

a. Wakaf  berdasarkan cakupan tujuannya yaitu Wakaf umum adalah wakaf yang 

tujuannya mencakup semua orang yang berada dalam tujuan wakaf baik untuk 

seluruh manusia, kaum muslimin atau orang-orang yang berada di daerah setempat, 

wakaf khusus atau  wakaf keluarga  adalah wakaf yang manfaat dan hasilnya 

diberikan oleh wakif kepada seseorang atau  sekelompok orang berdasarkan 

hubungan dan pertalian yang di maksud oleh wakif serta wakaf gabungan adalah 

wakaf yang sebagian manfaat dan hasilnya diberikan khusus untuk anak dan 

keturunan wakif, dan selebihnya diberikan untuk kepentingan umum.

b. Wakaf  berdasarkan kelanjutannya sepanjang zaman yaitu wakaf abadi adalah wakaf 

yang di ikrarkan selamanya dan tetap berlanjut sepanjang zaman. Wakaf yang 

sebenarnya dalam Islam adalah wakaf abadi yang pahalanya berlipat ganda dan terus 

berjalan selama wakaf itu masih ada. Keabadian wakaf biasanya berlangsung secara 

alami pada wakaf tanah, sedangkan bangunan dan benda lainnya tidak berlangsung 

kekal tanpa ada penambahan barang baru lainnya baik berupa perawatan dan 

rehabilitasi yang berlanjutan atau mengganti benda baru atas kebijaksanaan nazhir

wakaf dan wakaf sementara adalah wakaf yang sifatnya tidak abadi baik dikarenakan 

oleh bentuk barangnya maupun keinginan wakif sendiri. 

4. Pernyataan/ lafaz penyerahan wakaf (sighat)/ ikrar wakaf

Siqhat adalah pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk 

mewakafkan sebagian harta bendanya. Siqhat (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat 

dikemukaan dengan tulisan, lisan atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami 

maksudnya.28 Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, suatu 

                                                     
27 Az-Zuhaili Wahbah, 2011 Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 10, (Depok: Gema Insani), h.

23-25
28 Taqiy al- Din Abi Bakr Ibnu Muhammad Saw al Husaini al Dimasqi, Kifayat al- Akhyar 

fi Hall Gayat al-ikhtishar juz 1, (Semarang: Toha Putra, tth), h. 319
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pernyataan wakaf/ ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf, yang paling sedikit 

memuat: nama dan identitas wakif, nama dan identitas nazhir, data dan keterangan harta 

benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.

Setiap pernyataan/ ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir di 

hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 orang 

saksi. Pejabat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan Peraturan Menteri Agama 

Nomor 1 Tahun 1979 maka Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) ditunjuk sebagai 

PPAIW, untuk administrasi perwakafan diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama 

Kecamatan. Tugas PPAIW adalah29:

a. Meneliti kehendak wakif dan mengesahkan nazhir atau anggota yang baru serta 

meneliti saksi ikrar wakaf,

b. Manyelesaikan pelaksanaan ikrar wakaf, membuat akta ikrar wakaf,

c. Menyampaikan akta ikrar wakaf dan salinannya selambat-lambatnya dalam satu 

bulan sejak dibuatnya,

d. Menyelenggarakan daftar akta ikrar wakaf, menyimpan dan memelihara akta, dan 

melakukan pendaftaran.

Syarat menjadi saksi dalam ikrar wakif adalah dewasa, beragama Islam, 

berakal sehat, dan tidak berhalangan melakukan perbuatan hukum.

5. Nazhir (Pengelola Wakaf)

Nazhir wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan 

menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan.30 Mengurus atau 

mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif, tetapi boleh juga wakif

menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perorangan maupun 

                                                     
29 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia, Jakarta 

: 2012, h.35
30 Djunaidi, Ahmad, dkk , Menuju Era Wakaf Produktif, Mumtaz Publishing : Jakarta, 

2007,  h. 21
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organisasi.

Pasal 219 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan beberapa syarat yang harus 

di penuhi untuk menjadi nazhir adalah beragama Islam, dewasa, dapat dipercaya 

(amanah), serta mampu secara jasmani dan rohani untuk menyelenggarakan segala 

urusan yang berkaitan dengan harta wakaf serta tidak terhalang melakukan perbuatan 

hukum dan bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.31

Menurut Sudewo, syarat-syarat nazhir dapat dibedakan menjadi tiga:

a. Syarat-syarat moral bagi nazhir adalah paham hukum wakaf baik dalam tinjauan 

syariah maupun peraturan perundang-undangan, jujur, amanah, adil dan ihsan 

sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pemberdayaan kepada 

sarana wakaf, tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha, sungguh-

sungguh dan suka tantangan, cerdas, baik emosional (emosi) maupun spiritual.

b. Syarat-syarat menejemen bagi nazhir adalah mempunyai kapasitas dan kapabilitas 

yang baik dalam kepemimpinan, mempunyai kecerdasan yang baik secara 

intelektual, sosial, dan pemberdayaan, profesional dalam bidang pengelolaan harta.

c. Syarat-syarat bisnis bagi nazhir adalah mempunyai keinginan,  pengalaman, 

mempunyai ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya interpreneur 

(wirausahawan).32

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan tugas dari 

nazhir meliputi : melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mngelola dan 

mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan 

peruntukannya, mengawasi  dan melindungi harta benda wakaf serta melaporkan 

pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. 33

                                                     
31 Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia, 

Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008, h.23
32 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), h.161
33Departemen Agama RI, Undang-Undang  ... h.11
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D. Konsep Sertifikasi Tanah Wakaf

Secara bahasa, kata sertifikasi berasal dari kata sertifikat. Kata sertifikat 

berbentuk kata benda yang memiliki arti tanda surat keterangan (pernyataan) tertulis atau 

tercetak dari orang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atas suatu 

kejadian.34 Sementara kata sertifikasi merupakan kata kerja yang berarti penyertifikatan 

atau proses pemberian sertifikat dari orang yang berwenang kepada yang berhak 

menerima sertifikat.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa sertifikat 

merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai 

data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data 

yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang 

bersangkutan.35 Untuk mendapatkan sertifikat tanah, maka seseorang perlu terlebih 

dahulu untuk mendaftarkan tanahnya ke instansi yang berwenang, dalam hal ini adalah 

Badan Pertanahan Nasional. 

Pendaftaran tanah menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah 

secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, 

pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, 

dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah 

susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada 

haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang 

membebaninya.36

Dapat disimpulkan berdasarkan uraian di atas bahwa sertifikasi tanah adalah 

                                                     
34 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa Edisi  

ke Empat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1290
35 Direktorat Pengembangan Zakat dan wakaf “Fiqih Wakaf” (Jakarta : Departemen Agama 

RI Direktorat Pengembangan Zakat Wakaf, 2005), h.14
36 Arba, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta; Sinar Grafika, 2015), h. 148
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pendaftaran tanah hak milik untuk ditindakjanjuti dalam rangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, 

meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data 

fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan 

satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang 

tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak 

tertentu yang membebaninya.

Dasar hukum sertifikasi dalam Islam, yaitu QS. al-Baqarah/2:28237:

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

Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), h.154
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Terjemahnya :
Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk 
waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang 
penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak 
untuk menuliskannya sebagaimana Allah Swt. telah mengajarkan kepadanya, maka 
hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, 
dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Swt., Tuhan-nya, dan janganlah dia 
mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang 
akalnya, atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka 
hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua 
orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki,
maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang 
yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang 
seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila 
dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik 
(utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah Swt., 
lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada 
ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu 
jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak 
menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah 
penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka 
sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertaqwalah kepada Allah Swt., 
Allah Swt. memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Swt. Maha Mengetahui 
segala sesuatu.

Dasar hukum sertifikasi atau pendaftaran tanah wakaf di Indonesia adalah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), yaitu terdapat dalam Pasal 19, 23, 32, 

dan 38, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah 

Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah 

Milik, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Peraturan 

Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah

Milik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tentang Tata Cara 

Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik. Instruksi Bersama Menteri 

Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah

Milik. Serta Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan 
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Pertanahan Nasional Nomor 422 Tahun 2004 dan Nomor 3/SKB/BPN/2004 tentang 

Sertifikat Tanah Wakaf.38

1. Mekanisme sertifikasi tanah wakaf

Hukum Islam menganjurkan setiap muslim yang memiliki harta 

kekayaan supaya tidak hanya menggunakan hartanya untuk kepentingan sendiri 

saja, akan tetapi harus diperuntukkan bagi kepentingan umum, dengan ancaman 

bahwa orang-orang yang tidak membelanjakan hartanya akan ditimpa bencana 

seolah-olah seluruh tubuhnya dibakar dengan api, dan mereka akan digantikan 

oleh orang-orang yang bersedia mempergunakan hartanya untuk kepentingan 

umum.39

Salah satu hal yang selama ini belum pernah diatur dan dilaksanakan 

secara seksama adalah pensertifikasian atau pendaftaran tanah-tanah yang 

diwakafkan menurut ketentuan Undang-undang Pokok Agraria. Pendaftaran  

tanah wakaf ini sangat penting artinya, baik ditinjau dari segi tertib hukum 

maupun dari segi administrasi penguasaan dan penggunaan tanah wakaf sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan agraria.40

Sesuai penjelasan dalam kitab fiqh bahwa wakaf telah berlaku dengan 

sebuah lafazh, walaupun tidak diumumkan oleh hakim dan hilang miliknya 

wakif darinya walaupun barang tersebut masih ada di tangannya. Demikian 

pendapat Imam Malik yang diikuti oleh Asy-Syafi’i dan Imam Ahmad. Akan 

tetapi, Abu Hanifah berpendapat, bahwa tidak berlaku wakaf itu apabila tidak 
                                                     

38 Team  Penyusun  Panduan  Pemberdayaan  Tanah  Wakaf  Produktif  Strategis  di
Indonesia, (Jakarta; Proyek Peningkatan  Pemberdayaan Wakaf  Direktorat Jenderal Bimas Islam dan 
Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia, 2004), h.134-136

39 Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), h.104
40 Rachmadi  Usman,  Hukum  Perwakafan  di  Indonesia,  (Jakarta; Sinar  Grafika, 2009), 

h. 90
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terlepas dari milik wakif, apabila hakim memberikan putusan dengan 

mengumumkan wakaf tersebut.41 Ini berarti menurut Abu Hanifah, bahwa wakaf 

akan berlaku apabila telah diumumkan oleh hakim atau pengadilan.

Masa ketika Rasulullah masih berada ditengah tengah kaum muslimin 

tidak dijelaskan tata cara pendaftaran tanah wakaf secara rinci, karena ketika itu 

perwakafan secara administratif belum dikenal, namun kita dapat 

mempelajarinya dari praktek-praktek yang dilakukan oleh Rasulullah ataupun 

para sahabat. Dalam masalah muamalah, ada tuntunan Al- Quran yang 

menganjurkan untuk menuliskan dan disaksikan dua orang saksi laki- laki, 

seperti yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282. Surat al-Baqarah ayat 282 

itu memang bukan di khususkan terhadap pencatatan tanah wakaf, namun dalam 

ayat tersebut tersirat bahwa Islam juga menghendaki masalah wakaf dengan 

tertulis atau memakai administrasi serta saksi karena masalah wakaf juga 

termasuk muamalah yang sudah diatur Allah Swt lahirnya Peraturan Pemerintah 

Nomor 42 Tahun 2006 dapat dikatakan sebagai implementasi terhadap ayat-ayat

tuhan.42

Sertifikasi tanah wakaf merupakan serangkaian proses pendaftaran 

tanah wakaf untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap tanah wakaf 

tersebut. Adapun tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf 

telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. 

2. Tujuan sertifikasi tanah wakaf

Timbulnya permasalahan sengketa tanah wakaf baik dilakukan 

                                                     
41 Rachmadi  Usman,  Hukum  Perwakafan  di  Indonesia ... h. 91
42 Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), h. 104
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perorangan maupun kelompok dapat dicegah dengan memperhatikan kesadaran 

hukum masyarakat dalam hal pengurusan sertifikat tanah wakaf, guna mencegah 

tanah wakaf jatuh ketangan atau pihak yang tidak berhak. Oleh karena itu, tanah 

yang diwakafkan tersebut harus melalui proses pendaftaran tanah sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 

Tentang Pendaftaran Tanah. Adapun tujuan pendaftaran tanah, yaitu :43

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

pemegang hak atas tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar 

agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang 

bersangkutan;

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang 

diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang 

tanah dan satuan-satuan rumah susun yang terdafar;

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi.

Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 

ayat (1) jo Pasal 3 Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu 

untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum.44 Kepastian hokum

yang dimaksud adalah kepastian mengenai data yuridis meliputi keterangan 

mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, 

pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang 

                                                     
43 Depertemen Agama RI Bunga Rampai Perwakafan, (Jakarta : Depertemen Agama 

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h.84
44 Adrian Sutedi, Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya, (Jakarta; Sinar Grafika, 

2008), h. 116
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membebaninya.

Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luar bidang 

tanah dan satuan rumah susun yang didaftarnya, termasuk keterangan mengenai 

adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Dengan demikian, maka 

tujuan pendaftaran tanah adalah menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah. 

Jaminan kepastian hukum hak-hak atas tanah tersebut meliputi:45

1) Kepastian hukum atas objek bidang tanahnya, yaitu letak bidang tanah, letak 

batas-batas dan luasnya (objek tanah);

2) Kepastian hukum atas subjek haknya, yaitu siapa yang menjadi pemiliknya 

(subjek hak) dan;

3) Kepastian hukum atas jenis hak atas tanahnya.

Ketentuan mengenai pendaftaran tanah yang diatur dalam Pasal 19 

UUPA tidak hanya ditujukan kepada Pemerintah, tetapi ketentuan ini juga 

ditujukan kepada pemegang hak atas tanah yaitu Pasal 23 UUPA ditujukan 

kepada pemegang hak milik atas tanah, Pasal 32 ditujukan kepada pemegang 

hak guna usaha dan Pasal 38 ditujukan kepada pemegang hak guna bangunan. 

Apabila terjadinya peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak 

lain, maka wajib didaftarkan untuk memperoleh jaminan kepastian hukum. 

Selain untuk memperoleh kepastian hukum, pendaftaran tanah juga bertujuan 

agar terciptanya tertib administrasi pertanahan.

Pensertifikasian terhadap tanah wakaf sangat diperlukan guna 

memperoleh jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap tanah 

wakaf tersebut dan untuk menjaga kelanggengannya sebagai tanah wakaf serta 
                                                     

45 Arba, Hukum Agraria… h. 153



27

menjadi alat pembuktian yang kuat apabila suatu hari nanti terjadi 

persengketaan.46

3. Konsep Kepemilikan Tanah Wakaf

Kajian tentang kepemilikan wakaf, tentu akan menyinggung masalah 

hak milik. Islam mengatur dan mengakui hak milik seseorang, baik hak itu 

digunakan ataupun tidak, dipinjamkan kepada pihak lain maupun terbengkalai. 

Hak milik yang dimaksud dapat berupa hak atas tanah, hak atas bangunan dan 

hak kepemilikan lainnya. Islam memiliki pandangan yang khas terhadap hak 

milik, sebab ia dikolaborasikan dari al-Quran dan al-Hadits. Dalam pandangan 

Islam, pemilik mutlak seluruh alam adalah Allah Swt, sedangkan manusia 

adalah pemilik relatif. Kepemilikan yang ada pada manusia akan dimintai 

pertanggung jawaban di akhirat sehingga harus berhati-hati dalam 

pengelolaannya. Hak milik dapat berubah atau diubah sesuai dengan tingkat 

kepentingan dan urgensinya melalui cara yang dibenarkan oleh syariah.47

Kepemilikan harta kekayaan menurut Islam baik berupa tanah maupun 

harta yang lain pada manusia terbatas pada kepemilikan kemanfaatannya selama 

masih hidup di dunia, dan bukan kepemilikan secara mutlak. Saat ia meninggal, 

kepemilikan tersebut berakhir dan harus didistribusikan kepada ahli warisnya 

sesuai ketentuan syariah, karena kepemilikan yang hakiki itu hanya milik Allah 

Swt, dan kepada-Nyalah semua akan kembali.48

                                                     
46 Irwan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia. Jakarta: Arkola, 2003)

110-111
47 Departemen Agama RI, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di

Indonesia (Jakarta: Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh : 2003), 120.
48 Sri Nurhayati dan Wailah, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 

2011), h. 67
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Kepemilikan sebenarnya berasal dari bahasa Arab yaitu al-milk yang 

berarti penguasaan terhadap sesuatu. al-milk juga berarti sesuatu yang dimiliki 

(harta). Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang

diakui oleh syara’, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap 

harta itu sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum apapun terhadap harta itu 

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syara’.

Pengertian secara etimologi, al-milk berarti memiliki sesuatu dan 

sanggup bertindak secara bebas terhadapnya.49 Secara terminologi kata milk 

bermakna, “sesuatu ikhtisas yang menghalangi yang lain, menurut syara’ yang 

membenarkan si pemilik ikhtisas itu bertindak terhadap barang yang miliknya 

sekehendaknya, kecuali ada penghalang.”50 Milik adalah penguasaan terhadap 

sesuatu, yang penguasanya dapat melakukan sendiri tindakan terhadap sesuatu 

yang dikuasainya itu dan dan dapat dinikmati manfaatnya apabila tidak ada 

halangan syarak. Islam mengajarkan bahwa hak milik memiliki fungsi sosial. 

Artinya terdapat kepentingan orang lain atau kepentingan umum yang harus 

diperhatikan. Lebih dari itu bahwa milik pada hakikatnya hanyalah merupakan 

titipan dari Allah Swt. sehingga perlakuan terhadap kepemilikan harus 

mengindahkan aturan dari pemiliknya yang asli.51

Pengertian kepemilikan sangat banyak disampaikan oleh para ahli fiqih,

yang penting bagi kita adalah memusatkan perhatian kepada pengertian yang 

dapat mendukung batasan yang akan kita tentukan dengan dua prinsip yang jelas 

                                                     
49 Teungku Muhammad Saw Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Semarang: 

PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 11
50 Teungku Muhammad Saw Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, ... h. 11
51 https://gedhanggoyeng.wordpress.com/2015/01/16/makalah-kepemilikan-dalam-islam -

dan-akad/ di akses pada 20 Oktober2018
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sebagai berikut;52

1. Pengertian tersebut harus menjelaskan tentang hakikat kepemilikan.

2. Pengertian tersebut harus menjelaskan hukum atas kepemilikan, yaitu 

pengaruh dan hasilnya.

Pengertian-pengertian yang dapat menjelaskan dua prinsip ini adalah 

sebagai berikut;53

a. Pengertian yang disampaikan oleh Ibnu Humam, yaitu “Hak milik adalah 

kekuasaan yang diberikan oleh Allah Swt, terhadap seseorang untuk 

melakukan apapun terhadap yang dimilikinya, kecuali yang dilarang.”

b. Pengertian dari al-Qurafi, yaitu “Hak milik adalah ketetapan agama yang 

memberikan kekuasaan kepada pemilik harta benda dalam memanfaatkan 

maupun mendistribusikannya.”

Pengertian-pengertian milik tersebut menunjukkan bahwa pemilik 

asli dan sebenarnya adalah Allah Swt, sedangkan kepemilikan manusia 

hanyalah kepemilikan sebagai khalifah atau utusan-Nya di muka bumi.

Milik yang dibahas dalam fiqh muamalah, secara garis besar dapat 

dibagi menjadi dua bagian, yaitu;

1) Milku al-tam (milik yang sempurna), yaitu suatu pemilikan benda dan 

manfaatnya sekaligus, artinya zat benda dan kegunaannya dapat dikuasai 

milik ini bersifat mutlak tidak dibatasi waktu dan tidak digugurkan oleh 

orang lain. Pemilikan ini dapat diperoleh dengan berbagai cara, 

                                                     
52 Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba’ly, Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan 

Keuangan Syariah, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada), h. 49
53 Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba’ly, Ekonomi Zakat Sebuah Kajia ... h. 50
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diantaranya adalah dengan jual beli.54

2) Milku al-naqishah (milik yang tidak sempurna), yaitu pemilikan salah satu 

dari benda tersebut, memiliki manfaatnya saja tanpa memiliki zatnya atau 

sebaliknya.55

Harta benda atau barang dan jasa dalam Islam harus jelas status 

kepemilikannya, karena dalam kepemilikan itu terdapat hak-hak dan 

kewajiban terhadap barang atau jasa. Cara memperoleh hak milik bagi setiap 

individu atau badan hukum yaitu melalui: ikhraj al-muhabat (kebolehan 

menguasai), al-khalafiyyah (pewarisan), al-‘uqud (aqad perjanjian), dan al-

tawalludu minal mamluk (berkembang biak).56

a) Ikhraj al-mubahat, yaitu harta yang tidak termasuk dalam harta yang 

dihormati (milik yang sah) dan tak ada penghalang syara’ untuk dimiliki.57

Dengan kata lain, ikraj al-mubahat berarti cara kepemilikan melalui 

penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki oleh orang 

lain (harta bebas atau harta tak bertuan) seperti, ikan di laut, burung di 

angkasa, dan lain sebagainya. Untuk memiliki benda-benda mubahat

diperlukan dua syarat, yaitu: (1) Benda mubahat belum di-ikhraj-kan oleh 

orang lain. Seseorang yang mengumpulkan air di dalam satu wadah, 

kemudian air tersebut dibiarkan, maka orang lain tidak berhak mengambil 

air tersebut sebab telah di-ikhraj- kan orang lain. (2) Ada niat (maksud) 

                                                     
54 Nasroen Harun, Fiqh Muamalah, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), h. 35
55 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta:Kencana, 2013), h. 67
56 M. Sularno, Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Kajian dari Aspek Filosofis dan Dimensi 

Pengembangan Ekonomi Islam), jurnal, 2003, h. 83. Diakses pada tanggal Oktober 2018 dari 
situs: http:// jurnalalmawarid.com/index.php/almawarid/article/download/90/81

57 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 38
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memiliki. Maka seseorang memperoleh harta mubahat tanpa ada syarat 

niat, tidak termasuk ikhraz, umpamanya seseorang pemburu meletakkan 

jaringnya di sawah, kemudian terjeratlah burung-burung, bila pemburu 

meletakkan jaringnya sekadar untuk mengeringkan jaring-jaringnya, maka 

ia tidak berhak memiliki burung-burung tersebut.58

b) Akad. Menurut bahasa, akad berarti mengikat, sambungan dan janji.59

Sedangkan menurut istilah adalah perikatan ijab dan qabul yang 

dibenarkan syara’ yang mendapatkan keridhaan kedua belah pihak yang 

menimbulkan pengaruh terhadap objek akad.60 Akad merupakan sebab 

kepemilikan yang paling kuat dan paling luas berlaku di masyarakat.

c) Khalifiyah, yaitu bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru 

bertempat di tempat yang lama, yang telah hilang berbagai macam haknya.

d) Tawallud min mamluk, yaitu segala yang terjadi dari benda yang telah 

dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut, misalnya susu 

menjadi milik pemilik sapi.

Ulama berbeda pendapat dalam masalah perwakafan mengenai status 

kepemilikannya, menurut kalangan hanafiyah, barang yang diwakafkan tetap 

menjadi milik orang yang mewakafkan. Dia boleh menggunakannya 

bagaimanapun juga. Jika dia menggunakannya, maka dia dianggap telah 

mencabut wakaf tersebut.Jika orang yang mewakafkan meninggal, wakaf 

tersebut diwarisi oleh ahli warisnya. Dia boleh mencabut wakafnya kapan 

                                                     
58 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah ... h. 38
59 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah ... h. 44-45
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saja, sebagaimana dia boleh mengubah penggunaannya dan syarat-syaratnya 

menurut kehendaknya.61

Kalangan Malikiyyah berpendapat bahwa barang yang diwakafkan 

menjadi milik orang yang mewakafkan. Namun kemanfaatannya menjadi 

milik yang tetap bagi pihak yang mendapatkan wakaf.62 Pendapat yang paling 

zahir dalam madzhab Syafi’iyyah adalah bahwa kepemilikan barang yang 

diwakafkan berpindah kepada Allah Swt, artinya sudah terlepas dari 

kepemilikan manusia, bukan milik orang yang mewakafkan atau orang yang 

diberi wakaf, sedang hasilnya dari barang wakaf menjadi milik dari pihak 

yang menerima wakaf.63

Kalangan Hanabilah dalam pendapat yang shahih dalam madzhab ini 

mengatakan jika hukum wakaf sah, kepemilikan orang yang mewakafkan 

menjadi hilang. Karena, wakaf adalah sebab yang bias menghilangkan 

pengelolaan pada benda dan keuntungan darinya. Maka wakaf bisa 

menghilangkan kepemilikan sebagaimana pemerdekaan budak. Adapun 

hadits “Tahanlah\ barang asalnya dan sedekahkan buahnya (hasilnya) di jalan 

Allah Swt.,” yang dimaksudnkan adalah bahwa barang wakaf tertahan tidak 

bias dijual, dihibahkan, atau diwariskan.64

Dapat dikemukakan secara sederhana bahwa persoalan tentang hak 

milik dalam suatu sistem hukum di Indonesia merupakan sendi pokok yang 

akan menentukan keseluruhan sistem hukum tersebut. Warna dari sistem 

                                                     
61 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 10, ( Depok: Gema Insani, 2011),

h.10
62 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu ... h.11
63 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu ... h.11
64 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu ... h.12
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hukum yang bersangkutan untuk sebagian besar adalah tergantung tentang 

hak miliknya.65 Persoalan tentang hak milik atas tanah juga menjadi persoalan 

yang sentral dalam sistem hukum agraria kita. Meskipun belum ada undang-

undang yang khusus mengatur tentang hak milik, namun di dalam Undang-

Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) telah memuat pokok-

pokok pengaturan hak milik. Hak milik oleh UUPA diatur dalam Pasal 20 s.d 

Pasal 27.

Pengertian hak milik dirumuskan dalam Pasal 20 UUPA, yakni: “ 

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh, yang dapat 

dipunyai orang atas tanah, dengan mengikat ketentuan Pasal 6.” Sifat-sifat 

dari hak milik membedakannya dengan hak-hak lainnya. Hak milik adalah 

“hak terkuat dan terpenuh” yang dapat dimiliki orang atas tanah. Pemberian 

sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas 

dan tidak dapat di ganggu-gugat. Kata-kata “terkuat dan terpenuh” itu 

bermaksud untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna 

bangunan, hak pakai dan hak- hak lainnya, yaitu untuk menunjukkan bahwa 

diantara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang, hak miliklah yang 

paling kuat dan terpenuh.66

Sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria pada tanggal 24 

September 1960, persoalan mengenai hak milik atas tanah dan segala setuatu 

yang berkenaan dengan tanah tunduk pada ketentuan tersebut. untuk 

keperluan tersebut, UUPA telah menggariskan beberapa ketentuan pokok 

                                                     
65 Soejono dan Abdurrahman, Prosedur Pendaftaran Tanah tentang Hak Milik, Hak Sewa 

Guna dan Hak Guna Bangunan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), h. 1
66 Penjelasan pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria
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tentang hak milik atas tanah dengan disertai suatu amanat untuk mengatur 

lebih lanjut hal tersebut dalam berbagai peraturan pelaksanaan.67

Pengaturan mengenai hak milik secara umum atas tanah dalam 

UUPA dijumpai dalam Bagian III Bab II Pasal 20 sampai Pasal 27, yang 

memuat prinsip- prinsip umum tentang hak milik atas tanah. Selanjutnya 

dalam Pasal 50 Ayat (1) ditentukan bahwa ketentuan-ketentuan lebih lanjut 

mengenai hak milik diatur dengan undang-undang. Adanya ketentuan ini 

sebagaimana disebutkan dalam undang-undang ini hanya memuat pokok-

pokoknya saja dari hukum agrarian yang baru. Jadi, disini UUPA 

menghendaki hak milik atas tanah di atur lebih lanjut dalam undang-undang 

tentang hak milik atas tanah.

4. Dasar Hukum Kepemilikan

Dasar konsep kepemilikan dalah Islam adalah QS. al-Baqarah/2:284.68

Terjemahnya: 
Dan kepunyaan Allah Swt.lah segala apa yang ada dilangit dan dibumi. Dan 
jika kamu melahirkan apa yang ada didalam hatimu atau kamu 
menyembunyikan, niscaya Allah Swt. akan membuat perhitungan dengan 
kamu dengan perbuatanmu itu maka Allah Swt. mengampuni siapa yang 
dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya, Dan Allah 
Swt.lah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

QS. al-Hadid/57:7 69

                                                     
67 Florianus Sangnus, Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah (Jakarta: Visimedia, 2007), 17
68 Kementerian  Agama  RI . Al-Qur’an  dan  Terjemahnya.. . . h.154
69 Kementerian  Agama  RI . Al-Qur’an  dan  Terjemahnya  ... h.689
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Terjemahnya: 
Berimanlah kamu kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah 
sebagian dari hartamu yang Allah Swt. telah menjadikan kamu 
menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan 
menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

Hadits nabi yang menerangkan tentang kepemilikan tanah wakaf yang 

kemudian menjadi konsep dan dasar hukum kepemilikan Selain ayat-ayat diatas,

yaitu hadits yang diriwatkan oleh imam al-Bukhari dan imam Muslim yang 

lafazhnyya menurut riwayat Imam Muslim.70

.

Terjemahnya: 

Ibnu Umar berkata, “Umar r.a memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu 
menghadap Nabi saw. untuk meminta petunjuk dalam mengurusnya. Ia berkata, 
“Wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang menurutku, 
aku belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik darinya. Beliau bersabda, 
jika engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasil (buah) nya.” 
Ibnu Umar berkata, “Lalu Umar mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak 
boleh dijual, diwariskan, dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum 
fakir, kaum kerabat, para hamba sahaya, orang yang berada di jalan Allah Swt., 
musafir yang kehabisan bekal, dan tamu. Pengelolanya boleh memakannya 
dengan sepantasnya dan memberi makan sahabat yang tidak berharta.

Beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia yang dapat dijadikan 

sebagai dasar hukum selain Al-Quran dan al-Hadits, diantaranya adalah:

                                                     
70 Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 223-224.
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a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1960 Tentang 

Pokok- Pokok Agraria (UUPA).

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang

Pokok- Pokok Wakaf.

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 

Tentang Perwakafan Tanah Milik.

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang

Wakaf.

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tentang Tata 

Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.

f. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 

1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

g. Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 

1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

h. Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 422 Tahun 2004 dan Nomor 

3/SKB/BPN/2004 tentang Sertifikat Tanah Wakaf.71

5. Hubungan Sertifikasi dan Kepemilikan

Telah dijelaskan sebelumnya dimana sertifikasi dimaksud sebagai 

                                                     
71 Herman Hermit, Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Wakaf (Bandung: CV. Mandar 

Maju, 2007), h.5
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sebuah usaha penyertifikatan atau proses pemberian sertifikat dari orang yang 

berwenang kepada yang berhak menerima sertifikat, yang bertujuan untuk 

memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemiliknya.

Titik awal hubungan antara subjek hak dan objek hak (tanah) 

merupakan hubungan yang bersifat hakiki, yakni hubungan penguasaan dan 

penggunaan dalam rangka memperoleh manfaat bagi kepentingan kehidupan dan 

penghidupannya, baik untuk kepentingan sendiri sebagai makhluk individu 

maupun kepentingan bersama sebagai makhluk sosial sehingga memerlukan 

kepastian hukum kepemilikan tanah.

Sertifikat berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat dalam 

membuktikan kepemilikan hak atas tanah dan menjamin secara hukum bahwa 

orang yang tercantum dalam sertifikat hak atas tanah merupakan pemilik haknya 

dan dengan adanya kepastian hukum tersebut, maka pemegang sertifikat 

mendapatkan perlindungan hukum dari gangguan pihak lain atas apa yang 

dimilikinya.72

Perwakafan hak milik atas tanah adalah perbuatan hukum suci, mulia 

dan terpuji yang dilakukan oleh seseorang untuk mengekalkan harta benda yang 

dimilikinya dengan tujuan untuk diperoleh manfaatnya di kemudian hari.73

Wakaf berfungsi untuk mengekalkan manfaat tanah yang diwakafkan sesuai 

dengan tujuan wakaf yang bersangkutan. Dengan dijadikannya hak milik atas 

tanah itu sebagai objek wakaf, maka hak seseorang atas tanah tersebut hapus.74

                                                     
72 Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam kontemporer. (Jakarta: Prenada 

Media, 2005), h.265
73 Arba, Hukum Agraria…, h. 146
74 Soejono dan Abdurrahman, Prosedur Pendaftaran Tanah…, h. 36
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Tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum 

hak-hak atas, yaitu kepastian hukum atas objek bidang tanahnya, kepastian 

hukum atas subjek haknya, dan kepastian hukum atas jenis hak atas tanahnya

seperti yang telah dibahas sebelumnya.75

Hak milik merupakan salah satu bentuk hak pakai yang bersifat sangat 

khusus, serta memiliki hubungan erat antara pemegang hak dengan tanah yang 

dikuasainya, dan bukan sekedar kewenangan untuk memakai tanah tersebut. Hak 

milik dapat beralih karena pewarisan maupun dipindahtangankan kepada pihak 

lain yang memenuhi syarat. Hak milik pada dasarnya hanya diperuntukan bagi 

warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan tunggal atau badan hokum

Indonesia yang berkedudukan di Indonesia dan oleh hukum diperkenankan 

mempunyai hak milik.76

Hak milik adalah hak atas tanah yang “terkuat dan terpenuh”, penyataan 

tersebut menunjukan bahwa batas waktu penguasaan tanah atau berlakunya hak 

milik tidak terbatas serta lingkup penggunaanya tidak terbatas baik untuk tanah 

yang diusahakan maupun untuk keperluan membangun sesuatu diatasnya.

Namun demikian bukan berarti hak tersebut bersifat mutlak. Menurut Hukum 

Agraria Nasional, Hak Milik bersifat sosial, dalam arti bahwa hak milik yang 

dipunyai oleh seseorang tidak boleh dipergunakan semata-mata untuk 

kepentingan pribadi, tetapi juga kepentingan masyarakat banyak. Hak Milik 

harus mempunyai fungsi kemasyarakatan yang memberikan hak bagi pihak lain.  

Apabila terjadi suatu transaksi baik itu jual beli, sewa menyewa, waris , hibah 

                                                     
75 Soejono dan Abdurrahman, Prosedur Pendaftaran Tanah h. 153
76 Adrian Sutedi, Peralihan hak atas tanah…, h. 62
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atau bentuk pengalihan lainnya, maka secara undang undang dan secara agama, 

pemilik pertama dan selanjutnya harus mengikuti prosedur pengalihan hak 

kepemilikan yang berlaku.77

Tanah yang diwakafkan yang manfaatnya diperuntukkan untuk umum 

dan bersifat selama-lamanya, maka harta yang diwakafkan memutuskan 

hubungan kepemilikan antara pemilik dengan harta yang diwakafkannya. Di 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dirumuskan pengertian 

wakaf yaitu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan 

sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya 

untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum 

lainnya sesuai dengan ajaran Islam.78 Pemisahan sebagian harta kekayaan berupa 

tanah milik dimaksudkan dan berfungsi untuk mengekalkan benda wakaf yang 

telah dipisahkan tadi sesuai dengan tujuan wakaf.

Dapat disimpulkan bahwa sertifikasi sangat erat hubungannya dengan 

keabsahan kepemilikan atas tanah secara hukum. Sertifikat merupakan bukti 

kepemilikan yang kuat dibandingkan alat bukti tertulis lainnya. Oleh sebab itu, 

sertifikasi terhadap tanah-tanah wakaf sangat diperlukan guna memberikan 

kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah wakaf tersebut dan untuk 

menghindari adanya tuntutan dari ahli waris waqif dikemudian hari apabila 

waqif telah meninggal dunia.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adanya hasil penelitian terdahulu sebagai pembanding terhadap penelitain 

                                                     
77 Adrian Sutedi, Peralihan hak atas tanah…, h. 62
78 Adrian Sutedi, Peralihan hak atas tanah…, h. 105
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yang ada, baik mengeanai kekurangan atau kelebihan tentang penelitian sebelumnya, 

disamping itu penelitian terdahulu mempunyai andil besar dalam rangka mendapatkan 

suatu informasi tentang teori teori yang ada, kaaitannya dengan yang akan diteliti dan 

juga menambah pengetahuan seta sebagai bahan pertimbangan yang dilakukan oleh 

peneliti.:

1. Tesis atas nama Hamka Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Kenotariatan 

Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2012 dengan judul “Tinjauan Hukum 

Wakaf atas Tanah yang Dibuat di Bawah Tangan”. Permasalahan yang dibahas

adalah 1) Pelaksanaan wakaf dibawah tangan disebabkan pada keyakinan individu, 

sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dalam setiap 

perbuatan hukum perwakafan tidak diwajibkan adanya bukti tertulis, artinya bisa 

dilakukan secara lisan. Namun akan terkendala ketika dibuatkan Akta Ikrar Wakaf, 

karena wakif telah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya.2) 

Kepastian hukum terhadap pemberi dan penerima tanah wakaf yang diwakafkan 

secara dibawah tangan dianggap tidak pernah ada oleh negara, sehingga tidak ada 

kepastian hukum yang dimiliki oleh wakif atau nadzir jika mendapat gugatan dari 

pihak lain. Oleh karena itu,diharapkan besarnya perananan berbagai pihak dalam 

mensosialisasikan pentingnya akta ikrar wakaf begitu ikrar wakaf diucapkan secara 

lisan oleh pemberi wakaf.3) Upaya perlindungan hukum terhadap pemberi dan 

penerima tanah wakaf yang diwakafkan secara dibawah tangan yaitu perlindungan 

hukum dalam bentuk preventif dan represif. Dalam lingkup preventif yaitu 

perlindungan hukum tersebut berupa aturan, pedoman dan bimbingan dari Badan 

Wakaf Indonesia, keterbukaan informasi dari nadzir selaku pengelola wakaf, dan

wakif menyampaikan kepada masyarakat umum mengenai tanah yang diwakafkan 

dan nadzir yang ditunjuk oleh wakif. Sedangkan dalam bentuk represif yaitu, jika 

terjadi sengketa maka harus dilihat dulu bentuk perselisihannya. Jika perselisihannya 
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berkaitan dengan sah atau tidaknya perbuatan mewakafkan tanah milik, dan 

masalah-masalahyang berkaitan dengan syariat Islam maka penyelesaiannya di 

Pengadilan Agama, sedangkan permasalahan yang menyangkut perdata umum dan 

pidana maka penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri.

2. Tesis atas nama Devi Kurnia Sari Mahasiswa Program Pascasarjana Magister 

Kenotariatan Universitas Diponegoro Tahun 2006 dengan judul “Tinjauan 

Perwakafan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

di Kabupaten Semarang”. Hasil penelitian menyimpulakn bahwa nadzir pada 

umumnya tidak maksimal dalam mengelola tanah wakaf karena pengelolaannya 

hanya ditujukan untuk tempat ibadah saja, tidak mengarah kepada pemberdayaan 

wakaf produktif untuk pengembangan ekonomi umat. Kurangnya toleransi dari 

Kantor Badan Pertanahan untuk memberikan kebijakan atas proses sertifikasi tanah 

wakaf yang belum bersertifikat. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan 

kegiatan pengelolaan perwakafan secara terpadu, transparan atau terbuka yang bisa 

mendatangkan masukan dari masyarakat secara luas. Solusi dari kendala-kendala di 

atas adalah perlu adanya kebijakan dari pemerintah dalam perwakafan tanah 

pemanfaatan, dan pemberdayaan tanah wakaf secara produktif , perlu adanya 

sosialisasi mengenai pentingnya pelaksanaan wakaf untuk kepentingan masyarakat 

yang lebih mengarah ke pemberdayaan ekonomi umat.

3. Tesis atas nama Ruchalis Fahmi mahasiswa program pasca sarjana universitas 

diponegoro semarang 2008 dengan judul “  Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Di 

Kota Banjarmasin Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap lima Kantor Urusan 

Agama (KUA) di Kota Banjarmasin antara lain yaitu : Banjarmasin Timur, 

Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Utara, dan Banjarmasin 

Selatan, bahwa pelaksanaan penanganan tanah wakaf oleh Kantor Urusan Agama 
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(KUA) Kecamatan di Kota Banjarmasin di atas, tampak prosedurnya cukup panjang, 

sehingga sering menimbulkan penyimpangan yaitu sangat birokratis dalam 

pengurusan sertifikasi, tidak jelas siapa yang harus membiayai dana sertifikasi, 

sehingga wakif banyak yang tidak mensertifikatkan tanahnya Kendala yang 

menyebabkan masyarakat untuk tidak membuat sertifikat wakaf antara lain, yaitu 

kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan sertifikasi tanah wakaf di kota 

Banjarmasin yang belum maksimal.Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor

diantaranya adanya sikap simplifikasi / penyederhanaan masyarakat terhadap 

pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Masyarakat merasa cukup kuat untuk tidak 

melakukan sertifikasi selama diatas tanah wakaf sudah berdiri bangunan fisik 

sebagai contoh mushalla atau masjid. Disini masyarakat hanya berwakaf secara lisan 

dihadapan nadzir, dimana wakif cukup menyatakan ikrar wakafnya langsung di 

depan nadzir, tidak dihadapan Pejabat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atau 

ditulis secara sederhana, yang ditinjau secara hukum tentu belum memiliki kekuatan 

hukum yang sebenarnya sebagai harta wakaf.

4. Ismawati (2007) pernah melakukan penelitian tesis dengan judul Sengketa Tanah 

Wakaf (Studi terhadap Tanah Wakaf Bandha Masjid Agung Semarang). Penelitian 

Ismawati dimulai dengan latar belakang beredarnya kasus besar pada akhir dekade 

1990-an yang menyita perhatian publik Jawa Tengah, yakni skandal penyalahgunaan 

tanah wakaf milik Masjid Agung Semarang. Tanah wakaf Masjid Agung Semarang 

yang luasnya mencapai sekitar 119,1270 hektar tidak jelas keberadaanya. 

Permasalahan yang diangkat adalah penyelesaian sengketa tanah wakaf bandha 

Masjid Agung Semarang dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian 

sengketa tersebut serta solusinya.
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5. Ahmad Jazuli79 (2003) dalam Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat 

dalam Rambu-rambu Syariah menjelaskan bahwa bentuk perwakafan di Jawa Barat 

yang mana harta pada umumnya meliputi, tanah wakaf yang terdiri dari sawah dan 

tanah darat dijadikan perkebunan, tegalan, kuburan, juga kolam- kolam. Wakaf 

berupa bangunan pada umumnya untuk ibadah, seperti masjid, pendidikan seperti 

pesantren, dan untuk kemanusiaan seperti rumah-rumah yatim piatu. Wakaf yang 

berupa alat-alat seperti petromaks, pengeras suara, tikar, kursi dan sebagainya. 

Selanjutnya ia mengatakan bahwa wakaf di Jawa Barat, pihak ahli waris kadangkala 

menjadi kendala dan memunculkan kasus gugatan atas penjualan benda wakaf, 

pemanfaatan wakaf oleh nazhir.80 Selain itu, terjadinya gugatan ahli waris karena 

tidak adanya pembuktian yang kuat, karena wakaf pada umumnya diikrarkan dengan 

cara lisan tanpa ada bukti tertulis. Penyelewengan juga dapat disebabkan oleh wakif

yang tidak jelas ikrarnya, kepada siapa dan untuk apa wakaf itu, sehingga ahli waris 

yang ekonominya lemah tidak mengakui status wakaf, lantas disalahgunakan dan 

ditempatinya pada hal ia tidak berhak lagi terhadap objek itu. Karena itu dalam pasal 

1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan pasal 215 ayat (1),

Kompilasi Hukum Islam  serta literatur fikih dijelaskan bahwa peruntukan wakaf 

untuk “selama-lamanya”, guna menghindari wakif atau ahli waris menarik kembali 

tanah wakafnya.  

Berdasarkan penelitian terdahulu, posisi penelitian ini merupakan 

pengembangan dari penelitian sebelumnya tentang legalisasi tanah wakaf. 

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu, konsep dasar, landasar teori serta 

indikator yang digunakan,  adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya 

hanyalah obyek lokasi penelitian yang berbeda.
                                                     

79 Ahmad Jazuli, Fiqh Siya>sah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu 
Syari‟ah, cet. ke-3 (Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2003), h. 89

80 Ahmad Jazuli, Fiqh Siya>sah: Implementasi Kemaslahatan,... h. 89
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F. Kerangka Berfikir

Teori Hukum Islam sebagai teori wakaf  bersumber dari al-Qur‟a>n dan 

al-Hadi>s\.  Walaupun  Al-Qur‟a>n  tidak  spesifik  menjelaskan  tentang  wakaf, 

namun ada ayat yang dapat diselaraskan tentang pemberian, seperti sedekah, 

infaq, hibah. Hal itu dapat ditemukan pada QS. Ali-Imran/3:92, QS. al-Baqarah

/2:267 dan 261, QS al-Hajj/22:77. Juga perbuatan Nabi yang dinilai sebagai 

bentuk wakaf, yaitu berupa bangunan masjid quba dan masjid nabawi di 

Madinah yang diserahkan pemanfaatannya untuk kegiatan ibadah sosial bagi 

kaum muslimin.

Pada masa sahabat, hadits\ yang secara spesifik menjelaskan tentang 

wakaf, yaitu hadits “Shahih Bukhari dan Muslim”, hadits \ tentang dialog antara 

Nabi dengan Umar yang pernah memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia berkata: 

“Wahai Rasulullah apa yang engkau perintahkan padaku terkait tanah tersebut. 

”Rasulullah bersabda, “Apabila kamu menghendaki, kamu boleh mewakafkan 

barang pokoknya, dan kamu menyedekahkan tanah tersebut” Maka, Umar 

menyedekahkan tanah itu dengan tanpa menjual, menghibahkan dan mewariskan 

barang pokonya. Selain itu Umar pernah menyerahkan 100 buah anak panah

dan menahan harta gha} nimah, karena hal itu dinilai sebagai bentuk wakaf..

Berkaitan dengan itu, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai revisi dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang hanya menfokuskan kepada benda tidak 

bergerak, seperti tanah, kebun, pertanian. Tetapi dalam Undang-undang itu 

mengakomodir wakaf tidak bergerak dan bergerak untuk mewujudkan wakaf 

produktif dan profesional. Ada 71 pasal dalam Undang-undang yang baru 
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mengatur tentang tata cara pengelolaan, pemberdayaan dan pemanfaatan tanah 

wakaf secara optimal. Dalam Undang-undang perwakafan Pasal 5 wakaf 

berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk 

kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.81

Sebenarnya spirit Undang-undang itu, telah mengakomodir dari apa yang telah 

dilakukan oleh para tokoh dan pemikir Islam. Seperti tindakan Nabi tentang masjid 

quba dan masjid nabawi; pandangan sahabat terhadap wakaf tanah Umar di Khaibar 

dan 100 buah anak panah; 

Undang-Undang Perwakafan Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai pengewajantahan dari teori hokum

Islam sebagai teori pokok, sementara  teori maqasid al-Syariah sebagai teori

pendukung yang dibangun oleh Al-Syatibi (w.790H/1388 M). Teori ini yang 

dicari adalah kemaslahatan yaitu, kehadiran syariah untuk mewujudkan kebaikan

bagi umat manusia dan menolak kemud}aratan bagi mereka, baik di dunia 

maupun di akhirat. Wakaf prioritasnya adalah membangun maslahah 

berdasarkan hifz  al-mal dan hifz  al-din, yaitu terjadinya korelasi antara 

pemeliharaan, pengembangan dan pemberdayaan wakaf untuk mewujudkan 

kedua unsur material dan spiritual, yaitu kepentingan ibadah dan ekonomi

untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat menurut syariah. Tujuan khusus 

maqasid al-Syariah adanya keharusan meninggalkan perbuatan yang dilarang 

merupakan tujuan yang diinginkan oleh tuhan.

Sebagai masyarakat agraris, tanah merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Pemanfaatan tanah 

                                                     
81 Departemen Agama, Undang-Undang  No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf , ... h. 76
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dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat demi tercapainya 

masyarakat yang adil dan makmur. Tanah menjadi salah satu faktor penting 

dalam pembangunan yang bersifat fisik, seperti gedung pemerintahan, sekolah, 

pabrik, dan lain-lain. Tanah juga sangat berperan untuk pembangunan 

masyarakat, baik dalam jumlah, kepemilikan, maupun proses peralihan haknya. 

Seiring waktu, tanah mengalami perubahan kedudukan dan fungsi melalui 

beberapa proses peralihan hak, seperti hibah, wakaf, dan jual beli. Salah satu 

proses peralihan hak yang pengaruhnya sangat besar pada kedudukan dan fungsi 

tanah adalah wakaf.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir
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