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ABSTRAK 

Lestari, Wiji, 2021. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanah Wakaf Yang Belum         

Bersertifikat Di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Skripsi. 

Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda. M.Ag 

Kata kunci/keyword:Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, 

Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat. 

 Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam dan 

merupakan bagian dari agama Islam. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

merupakan peraturan yang mengatur tentang permasalahan perwakafan. Adapaun 

dua dasar hukum tersebut mengatur mengenai status tanah wakaf yang serta 

kewenangan nadzir terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat di Kecamatan 

Sooko  menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. 

Dalam prakteknya bahwa diketahui tanah wakaf di Kecamatan Sooko Kabupaten 

Ponorogo sebagian besar belum di ketahui dengan jelas karena tidak adanya 

kepastian hukum berupa sertifikat tanah wakaf. Nadzir dalam hal ini memiliki 

kewenangan untuk melakukan proses administrasi serta melakukan pengelolaan 

terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat.  

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana status tanah 

wakaf di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Hukum Islam dan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004? (2) bagaimana kewenangan nadzir 

terhadap tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat di Kecamatan Sooko 

Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004? 

  Jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang 

menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis 

yang digunakan menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali 

dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum. 

 Dari penelitian ini disimpulkan bahwa pertama, status tanah wakaf di 

Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Menurut Hukum Islam sah karena sudah 

terpenuhinya rukun wakaf yaitu waqif, mauquf, mauquf „alaih, dan sighat. 

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 41 Ayat (3) 

Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang 

manfaat nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. 

Kedua, kewenangan nadzir terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat 

menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 220 Ayat (1) Nadzir berkewajiban untuk 

mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan 

pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan ysng 

diatur oleh Menteri Agama. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 

nadzir mempunyai tugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, 

mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, 

dan peruntukannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan institusi wakaf saat ini tidak bisa dilepaskan dengan 

keberadaan Islam di tanah Nusantara. Wakaf, khususnya berupa wakaf 

tanah, sudah ada dan dilakukan semenjak lahirnya komunitas-komunitas 

muslim di beberapa daerah di Nusantara. Lembaga wakaf muncul 

bersamaan dengan lahirnya masyarakat muslim sebagai sebuah komunitas 

keagamaan yang pada umumnya memerlukan fasilitas-fasilitas peribadatan 

dan pendidikan untuk menjamin kelangsungannya. Fasilitas-fasilitas itu 

dapat terpenuhi dengan cara berwakaf, baik berupa wakaf tanah, 

bangunan, maupun aset wakaf lainnya. Gambaran tentang praktik wakaf di 

Indonesia dilukiskan, seperti fenomena masjid sebagai sebuah harta wakaf. 

Harta wakaf tersebut tidak boleh diperjualbelikan, digadaikan, diwariskan, 

dan dihadiahkan. Hal ini, sebab masjid itu mempunyai sifat yang wakaf 

yang abadi dan langgeng. Artinya masjid itu selama-lamanya harus 

digunakan untuk tempat beribadah umat Islam. Sebuah masjid tidak boleh 

dibongkar kecuali dengan tujuan pembongkaran dan tidak boleh 

dipindahkan. Jika ada sebuah tempat yang memiliki masjid kemudian 

ditinggalkan oleh penduduknya sehingga masjid itu tidak digunakan lagi 

untuk beribadah, maka dilarang juga untuk dibongkar.
1
 

                                                           
1
MiftahulHuda, Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola 

Wakaf  Di  Indonesia (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 1 
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Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, dari akar kata wa>-qa>-fa > 

berarti menahan, diam ditempat, atau berdiri. Kata َََوْقفًا-يَقف-َوقَف semakna 

dengan kata ha>ba>sa>-yahbisu>-tahs{iban yang maknanya terhalang untuk 

menggunakan. Kata wakaf berarti menahan harta untuk diwakafkan dan 

tidak dipindahmilikkan. Menurut istilah meskipun terdapat perbedaan 

penafsiran, disepakati bahwa makna wakaf adalah menahan zatnya dan 

memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan 

manfaatnya. Dengan kata lain, wakaf adalah menahan harta baik secara 

abadi maupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti 

menjual dan memberikan harta wakaf atau yang lainnya, untuk tujuan 

pemanfaatan hasil secara berulang-ulang bagi kepentinganumum atau 

khusus, sesuai dengan tujuan yang disyariatkan oleh wa>kif dan dalam 

batasan hukum syariat.
2
Wakaf bukan hanya seperti sedekah biasa, tetapi 

lebih besar ganjaran dan manfaatnya terhadap diri yang berwakaf itu 

sendiri, karena ganjaran wakaf itu masih berguna. Juga terhadap 

masyarakat, dapat menjadi jalan untuk kemajuan yang seluas-luasnya dan 

dapat menghambat arus kerusakan. Adapun seseorang yang hendak 

melaksanakan wakaf harus memenuhi rukun dan syarat wakaf. Rukun 

wakaf meliputi ada yang berwakaf, ada barang yang diwakafkan, ada 

tempat berwakaf, dan lafaz. Sedangkan syarat dari wakaf meliputi selama-

lamanya, berarti tidak dibatasi waktu, tunai dan tidak ada khi>yar syarat 

                                                           
2
 Ibid, 7 
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sebab wakaf itu maksudnya adalah memindahkan milik pada waktu itu, 

hendaklah jelas kepada siapa diwakafkan.
3
 

Sebagai konsepsi sosial yang memiliki dimensi ibadah, wakaf juga 

disebut sebagai amal shada>qahja>riyah, diamana pahala yang didapat oleh 

waki>f (orang yang mewakafkan harta) akan selalu mengalir selama harta 

tersebut masih ada dan bermanfaat. Untuk itu harta yang telah diikrarkan 

untuk diwakafkan, maka sejak itu harta tersebut lepas dari kepemilikan 

wakaf dan kemanfaatannya menjadi hak-hak penerima wakaf. Dengan 

demikian, harta tersebut menjadi amanah Allah kepada orang atau badan 

hukum (yang berstatus sebagai nadz{ir) untuk mengurus dan mengelolanya.  

Selain itu, sifat wakaf yang tabarru‟(melepaskan tanpa mengharapkan 

imbalan), dalam pelaksanaannya tidak diperlukan adanya kabul dari orang 

yang menerima. Namun demikian ketentuan ini perlu dipahami dalam 

pelaksaanaannya diikuti dengan bukti tertulis, agar tindakan hukum wakaf 

tersebut mempunyai kekuatan hukum sekaligus menciptakan tertib 

administrasi.
4
 

Wakaf dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap 

apabila telah memenuhi syarat, yaitu adanya orang yang mewakafkan 

(wa>kif), adanya harta atau sesuatu yang diwakafkan (mauqu>f), adanya 

tempat dimana harta itu diwakafkan (mauqu>f „alaih), akad. Dalam Islam 

kepastian hukum dari suatu akad perwakafan adalah suatu cara 

keniscayaan sebagai jaminan bahwa telah terjadi suatu hukum perwakafan 

                                                           
3
 Sulaiman Rasjid, FiqhIslam (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo Bandung, 1994),341-343 

4
  Ahmad Rofiq, HukumIslamDiIndonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 494 
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diantara wujud dari kepastian hukum itu adalah bukti pencatatan atau bukti 

tertulis dalam sebuah aktaautentik.
5
 

Jika dalam perwakafan yang sudah terjadi itu tidak mempunyai 

bukti autentik berupa sertifikat, maka wakaf statusnya tetap sah, dan tetapi 

untuk menghindari adanya sengketa wakaf maka wakaf wajib didaftarkan 

di PPAIW.
6
 Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai Tata 

Cara perwakafan Pasal 223 sebagai berikut:  

(1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf 

dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untukmelaksanakan 

ikrar wakaf. 

(2) Isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama. 

(3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, 

dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 

(dua) orang saksi. 

(4) Dalam melaksanakan ikrar seperti maksud ayat (1) pihak yang 

mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut 

dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut: 

a. tanda bukti kepemilikan harta benda. 

b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka 

harus disertai surat keterangan Kepala Desa, yang diperkuat oleh 

Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak 

bergerak dimaksud 

                                                           
5
Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 87 

6
 Al-Abij, Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada: 2002), 105 
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c. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari 

benda tidak bergerak yang bersangkutan.
7
 

Pola pelaksanaan wakaf sebelum adanya UU No. 5 Tahun 1960 

tentang: Pelaksanaan wakaf sebelum adanya UU No. 5 Tahu 1960 tentang: 

Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 

1977 tentang: Perwakafan Tanah Milik, masyarakat Islam Indonesia masih 

menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan 

melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar 

saling percaya dan kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan 

memandang wakaf sebagai amal sholeh yang mempunyai nilai mulia di 

hadirat Allah Swt tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta 

wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani 

mengganggu gugat tanpa seizin Allah Swt. selain tradisi lisan dan 

tingginya kepercayaan kepada penerima amanah dalam melakukan wakaf, 

umat Islam Indonesia lebih banyak mengambil pendapat dari golongan 

Syafi‟iyyah yang terkait dengan: ikrar wakaf, benda wakaf yang boleh 

diwakafkan, peruntukan harta wakaf dan boleh tidaknya tukar menukar 

benda wakaf. Tradisi wakaf tersebut memunculkan tanah yang 

diwakafkan, peruntukan harta wakaf dan boleh tidaknya tukar menukar 

benda wakaf. Tradisi wakaf tersebut memunculkan berbagai fenomena 

yang mengakibatkan perwakafan di Indonesia tidak mengalami 

perkembangan yang menggembirakan untuk kepentingan masyarakat 

                                                           
7
 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 223 
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banyak. Bahkan banyak benda wakaf yang hilang atau bersengketa dengan 

pihak ketiga akibat tidak adanya bukti tertulis, seperti ikrar wakaf, seperti 

ikrar wakaf, sertifikat tanah wakaf  dan lain-lain.
8
 

Paham masyarakat tersebut akan menimbulkan persoalan-persoalan 

yang berhubungan dengan wakaf karena pelaksanaan wakaf tersebut tidak 

menunjukkan bukti autentik yang mampu menunjukkan bahwa benda 

tersebut telah diwakafkan dan tidak dapat menunjukkan kejelasan status 

kepemilikan dan keabsahan hukum benda yang telah diwakafkan tersebut. 

Sehingga dapat menimbulkan berbagai implikasi negatif bagi masyarakat 

daerah tersebut. Pada dasarnya pelaksanaan wakaf di Indonesia bersumber 

dari hukum Islam namun formalitasnya mengikui peraturan yang berlaku.
9 

Dalam hal ini posisi nadz{ir sebagai pihak yang bertugas untuk 

mengelola memelihara dan mengurusi harta wakaf mempunyai kedudukan 

yang penting dalam perwakafan. Nadz{ir yaitu orang atau badan yang 

memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-

baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan-tujuannya. Dengan demikian 

nadz{ir bisa berarti penjaga, manajer, administrator kepala, direktur, 

eksekutif, dan lain-lain. Sedemikian pentingnya kedudukan nadz{ir dalam 

perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya wakaf bagi mauqu>f „alaih sangat 

bergantung pada nadz{ir. Meskipun demikian tidak berarti bahwa nadz{ir 

                                                           
8
 Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia (Direktorat Pengembangan Zakat dan Mal Direktorat 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Tahun 2005), 97-98 
9
 Adijani Al-abij, PerwakafanTanahdiIndonesiaDalamTeoriDan Praktek, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada,   2002).   54 
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mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang di wakafkan 

kepadanya.
10

Setiap harta wakaf hendaklah diusahakan hasil dan 

pemanfaatannya secara maksimal, karena itu perlu ditunjuk oleh si wa>kif 

yang sah, denga jalan berikrar menyerahkan sebagian hartanya untuk 

kepentingan ibadah kepada nadz{ir yang telah ditatapkan. Syarat nadz{ir 

perseorangan ia harus warga Negara Indonesia yang beragama Islam, 

sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, tidak terhalang untuk melakukan 

perbuatan hukum dan berada didaerah kecamatan tanah wakaf itu 

berada.
11

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf Pasal 11 

Nadz{ir mempunyai tugas: 

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf 

b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan 

tujuan, fungsi, dan peruntukannya.  

c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. 

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan Wakaf Indonesia.
12

 

Agar kedudukan harta wakaf yang menjadi milik Allah, tetap aman 

dan terlindungi seyogyanya disertifikatkan. Pemerintah dalam hal ini 

Departemen Agama Republik Indonesia, telah mengeluarkan petunjuk 

Persertifikatan Tanah Wakaf. Fenomena yang banyak terjadi sebelum UU 

No. 5 Tahun 1960 dan PP No. 28 Tahun 1977 adalah wakaf yang 

                                                           
10

 Murni Djamal, IlmuFiqh3, (Jakarta: 1986), 69 
11

 Ibid, 232 
12

 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Wakaf 
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dilakukan hanya dengan faktor kepercayaan kepada salah satu tokoh 

agama yang diangkat sebagai nadz{ir. Namun dari praktek wakaf yang 

masih tradisional tersebut mengundang persoala-persoalan baru, seperti 

hilangnya benda-benda wakaf seperti dijadikan rebutan oleh para ahli 

waris para nadz{ir, obyek persengketaan para pihak yang berkepentingan, 

ketidakjelasan status benda wakaf sehingga mengakibatkan tidak dikelola 

secara baik. Untuk itu, pola sertifikasi tanah-tanah atau benda wakaf 

lainnya merupakan upaya memperbarui paradigma baru dalam 

pelaksanaan wakaf di Indonesia.
13

 

Tanah wakaf yang ada di Kecamatan Sooko ada 90 titik lokasi 

yang belum bersertifikat dan 67 titik yang sudah bersertifikat. Di 

Kecamatan terdapat 72 titik lokasi tanah wakaf berupa masjid dan 85 titik 

lokasi tanah wakaf berupa musholla. Pemahaman masyarakat akan 

pensertifikatan tanah wakaf masih sangat minim. Adapun kendala dari 

tidak tersertifikatnya tanah wakaf yaitu proses biaya yang relatif mahal 

serta dari pihak keluarga juga membutuhkan biaya untuk pemecahan 

sertifikat tanah. Adapun dari nadz{ir organisasi di Kecamatan Sooko sudah 

melakukan rekapan terhadap masjid maupun musholla Muhammadiyah di 

Kecamatan Sooko untuk selanjutnya diajukan pendaftaran sertifikat tanah 

wakaf.
14

 

                                                           
13

 Paradigma Baru Wakaf di Indonesia (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direkotorat 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Tahun 2005), 99 
14

 Suwandi, HasilWawancara, Ponorogo, 11 Januari 2021 
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Terhadap tanah wakaf masjid maupun musholla NU di Kecamatan 

Sooko dalam hal pensertifikatan tanah wakaf kendala utama yaitu dalam 

hal pembiayaan yang relatif cukup mahal serta pemahaman masyarakat 

terhadap pentingnya pensertifikatan tanah wakaf. Melihat tanah wakaf 

yang ada di Kecamatan Sooko nadz}ir dari organisasi NU sudah 

mengusahakan program sertifikat tanah wakaf di Kecamatan Sooko 

dengandibantu para anggota organisasi NU dalam hal kepengurusan 

sertifikat tanah wakaf di Kecamatan Sooko.
15

 

Mengenai pensertifikatan tanah wakaf adapun dari KUA sendiri 

hanya mengurusi sampai ikrar wakaf saja. Dalam hal kepengurusan ikrar 

wakaf dari pihak KUA sendiri tidak dipungut biaya apapun. Akan tetapi, 

untuk pensertifikatan tanah wakaf membutuhkan biaya yang relatif cukup 

mahal. Nadz{ir organisasi baik dari NU maupun Muhammadiyah apabila 

ingin mensertifikatkan tanah wakaf dari si wa>kif terdapat kendala dari 

pembiayaan sertifikat tanah wakaf di BPN.
16

 

Mengenai tanah wakaf yang belum bersertifikat di Kecamatan 

Sooko terhambat dalam hal pembiayaan serta dari pihak keluarga dari  

wa>kif yang sulit dihubungi untuk dimintai persetujuan mengenai 

pensertifikatan tanah wakaf. Dari pihak tokoh masyarkat sendiri 

mengusahakan agar tanah wakaf di desa yang ada di Kecamatan Sooko 

untuk segera mensertifikatkan tanah wakaf mereka agar dapat diketahui 

                                                           
15

 Marnu, HasilWawancara, 11 Januari 2021 
16

 Meky Hasan Tachtarudin, HasilWawancara, 11 Januari 2021 
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kejelasan statusnya dengan sesuai Hukum Islam maupun Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004.
17

 

Dari pihak wa>kif terhadap tanahwakaf yang belum bersertifikat 

terdapat kendala dari dana dalam pembiayaan. Dari pihak wa>kif 

mewakafkan tanah terhadap nadzir organisasi NU. Dari pihak wa>kif dalam 

hal pembangunan masjid serta sertifikat tanah wakaf mencarikan dana 

sendiri lewat  nadz{ir organisasi Muhammadiyah dan iuran warga sekitar. 

Dengan syarat tanah tersebut diwakafkan atas nama organisasi 

Muhammadiyah. Akan tetapi, karena pihak nadz{ir si wa>kif dari NU, maka 

tidak menyetujui jika wakaf tersebut dinamakan tanah wakaf atas nama 

organisasi Muhammadiyah. Sehingga sampai sekarang tanah wakaf yang 

sudah dibangun masjid tersebut belum memiliki sertifikat tanah wakaf 

untuk mengetahui status kejelasan dari tanah wakaf tersebut.
18

 

Berdasarkan uaraian dari latar belakang diatas maka peneliti 

mengambil penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Tanah Wakaf Yang Belum 

Bersertifikat di Kecamatan Sooko KabupatenPonorogo”. Dengan focus 

penelitian terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat dan kewenangan 

nadz{ir terhadap yang belum bersertifikat di Kecamatan Sooko Kabupaten 

Ponorogo. 

 

                                                           
17

 Arman, HasilWawancara, 11 Januari 2021 
18

 Sutomo, HasilWawancara, 11 januari 2021 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana status tanah wakaf di Kecamatan Sooko Kabupaten 

Ponorogo ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004? 

2. Bagaimana kewenangan nadzir terhadap tanah wakaf yang belum 

memiliki sertifikat di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo ditinjau 

dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk meninjau status tanah wakaf di Kecamatan Sooko Kabupaten 

Ponorogo menurut Hukum Islam dan Undang-Undang nomor 41 

Tahun 2004. 

2. Untuk meninjau kewenangan nadzir terhadap tanah wakaf yang belum 

memiliki sertifikat di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo menurut 

Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. 

D. Manfaat Penelitian 

(1) Manfaat teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat pengalaaman dalam bidang penelitian ilmiah dan 

pengembangan enalaran serta menambah wawasan ilmu pengetahuan 

dalam bidang yang terkait dan sebagai bekal untuk mengabdi kepada 

masyarakat dala mengahadapi permasalahan khususnya yang ada 

kaitannya dengan permasalahan wakaf. 
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(2) Manfaat praktis 

 

A) Bagi instansi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan terkait dengan proses 

administrasiperwakafan, sehingga para nadz{ir bisa mendaftarkan 

tanah wakaf sesuai dengan prosedur. 

B) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai pedoman dalam program pembinaan, pemantapan 

kehidupan beragama,kususnya yang ada kaitannya dengan 

permasalahan perwakafan. 

E. Telaah Pustaka 

Penelitian dilakukan dengan menggunkan hasil dari penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun hasil dari 

enelitian-penelitian tersebut antara lain. 

Pertama, skripsi yang diulis oleh Ainur Rochman, “Tinjauan Hukum Islam 

dan Undang-Undang RI Nomor 41Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap 

Tanah Wakaf Masjid Dan Musholla Yang Tidak Bersertifikat Di Desa 

Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan”, rumusan 

masalah penelitian ini memfokuskan pada bagaimana tinjauan Hukum 

Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap status 

kepemilikan tanah wakaf masjid musholla, tinjauan Hukum Islam dan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap keabsahan tanah wakaf 

masjid dan musholla yang belum besertifikat serta bagaimana implikasi 

tanah wakaf masjid dan musholla yang yang tidak bersertifikat bagi 
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masyarakat. Hasil penelitian ini adalah dalam Hukum Islam tanah wakaf 

yang tidak memiliki sertifikat sah hukumnya. Sedangkan menurut 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tanah wakaf yang tidak memiliki 

sertifikat hukumnya tidak sah. Implikasi tanah wakaf masjid dan musholla 

yang tidak bersertifikat akan menimbulkan beberapa implikasi negative 

terhadap masyarakat Cangkringmalang, seperti terjadinya sengketa antara 

ahli waris dan pengelola tanah wakaf masjid dan musholla.
19

 

Kedua, skripsi yang dtulis oleh Nazira,” Dampak Pengabaian Sertifikat 

Tanah Wakaf Terhadap Kepemilikan (Studi Pada Kecamatan Meuraxa 

Kota Banda Aceh)”, rumusan masalah dalam penelitian ini lebih 

memfokuskan bagaimana prosedur dan proses sertifikat tanah wakaf serta 

bagaimana keabsahan tanah wakaf yang tidak bersertifikat. Hasil 

penelitiannya adalah tanah wakaf yang secara hukum telah memenuhi 

syarat administrative seperti yang telah diatur dalam perundang-undangan 

Negara Republik Indonesia, yaitu memiliki akta ikrar wakaf dan sertifikat. 

Sertifikat tanah merupakan bukti hak atas tanah dan pengakuan serta 

penegasan dari Negara terhadap penguasaan tanah, baik secara perorangan 

maupun kelompok. Tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat tanah 

wakaf secara hukum dianggap tiak sah sebagai tanah wakaf.
20
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Ketiga, skripsi yang ditlis oleh Hilman Feisal, “Problematika Keabsahan 

Dan Pendaftana Tanah Wakaf (Studi Kasus Daerah Babelan Kabupaten 

Bekasi)”, rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimanakeabsahan 

wakaf tanah ditinjau dari Hukum Islam, bagaimana legalitas perwakafan 

tanah hak milik masyarakat  serta apa saja penyebab timbulnya 

permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan perwakafan tanah hak milik. 

Hasil dari penelitian keabsahan tanah wakaf di daerah Babelan Kabupaten 

Bekasi secara Fiqh sah, karena terkumpulnya syarat dan rukunnya, ikrar 

wakaf telah dikumpulka oleh wa>kif dengan baik dengan lisan maupun 

tulisan tanpa ada kesamaran. Untuk masalah pendaftaran wakafnya sendiri 

demi kepentingan admnistrative, jika dilihat dari perspektif perundangan 

Indonesia maka belum sah dan belum memiliki legalitas sebagai tanah 

wakaf, karena belum terelesaikannya pendaftaran wakaf itu sendiri 

sehingga menyebabkan kekuatan hukumnya ditangguhkan.
21

 

Keempat, Wiwin Ima Shofa, “Status Kekuatan Hukum Tanah Wakaf 

Tanpa Sertifikat (Studi Kasus di Desa Lumbang Rejo, Kecamatan Prigen, 

Kabupaten Pasuruan), rumusan masalah dalam penelitian  ini bagaimana 

praktek perwakafan tanah menurut masyarakat, faktor apa saja yang 

melatarbelakangi masyarakat tidak mensertifikatkan tanah wakaf serta 

bagaimana kekuatan hukum tanah wakaf tanpa sertifikat. Hasil dari 

penelitian bahwa tanah wakaf yang mempunyai kekuatan hukum harus 

memenuhi persyaratan administrative seperti sertifikat sebagai alat bukti 
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yang kuat. Sebaliknya tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat tanah 

wakaf, maka tanah tersebut tidak mempunyai kepastian hukum 

kepemilikan hak atas tanah.
22

 

Kelima, Zelania, “Problematika Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Akta 

Ikrar Wakaf” Studi Desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Selatan), rumusan masalah dalam penelitian ini 

bagaimana permasalahan tanah wakaf yang tidak memiliki akta ikrar 

wakaf. Hasil penelitian hasil pendaftaran sertifikat tanah wakaf yang 

dilakukan berdasarkan AIW atau PPAIW, terhadap tanah wakaf yang 

sudah memiliki status hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas 

nama nadz{ir. Terhadap tanah hak milik yang sudah diwakafkan hanya 

sebagian luas keseluruhan yang harus dilakukan pemecahan sertifikat hak 

milik terlebih dahulu, yang nantinya didaftarkan menjadi tanah wakaf atas 

nama nadz{ir.23
 

Berdasarkan uraian dari penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mempunyai kesamaan obyek 

penelitian yaitu tanah wakaf yang belum bersertifikat, namun penelitian 

yang akan dilakukan peneliti juga memiliki perbedaan pada fokus 

penelitian. Peneliti mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Dan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Tanah Wakaf Yang 
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Belum Bersertifikat Di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo” yang 

akan berfokus pada bagaimana status tanah wakaf di Kecamatan Sooko 

Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 serta bagaimana kewenangan nadz{ir terhadap tanah 

wakaf yang belum memiliki sertifikat di Kecamatan Sooko Kabupaten 

Ponorogo ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004.   

F.  Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris atau lapangan 

(fieldresearch). Metode ini disebut penelitian lapangan (fieldresearch) 

karena peneliti harus turun ke lapangan, terlibat dengan masyarakat 

setempat. Peneliti harus memiliki pengetahuan tentang kondisi, situasi, 

dan pergolakan hidup partisipan dan masyarakat yang diteliti.  

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian naturalistic karena 

penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (naturalsetting), 

disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode 

ini lebih banyak digunakan untuk penelitian di bidang antropologi 

budaya, disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul 

dan analisisnya bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif lebih bersifat 

deskriptif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar 

sehingga tidak menekankan pada angka. Langkah ini, peneliti harus 

mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau setting sosial yang 
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dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Arti dalam 

penulisannya data dan fakta yang dihimpun berebntuk kata atau 

gambar daripada angka.
24

 

Penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yaitu 

dalam hal ini dalam hal ini penelitian memaparkan data-data yang 

diperoleh dengan pendekatan lapangan, kemudian diolah dan dianalisis 

berdasarkan paparan data yang diolah dan disajikan dengan rangkaian 

kata-kata bukan berupa bilangan angka atau statistik. Pendekatan ini 

diambil karena didasarkan pada obyek penelitian sebagai data primer 

yang dibutuhkan yaitu wawancara dan dokumen-dokumen terkait 

tanah wakaf yang belum bersertifikat di Kecamatan Sooko Kabupaten 

Ponorogo. Adapun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian 

yaitu teori wakaf dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.
25

 

2. Kehadiran Peneliti 

Validasi peneliti sebagai instrumen utama meliputi validasi 

pemahaman-pemahamanmetode penelitian kualitatif, penguasaan 

wawasan bidang yang diteliti dan kesiapan peneliti untuk memasuki 

obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistik. Validasi 

dilakukan oleh peneliti melalui evaluasi sendiri. Seberapa jauh peneliti 

memahami hal-hal tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

seberapa jauh kesiapan peneliti melakukan penelitian dan siap terjun 

                                                           
24

 Albi Anggito&Johan Setiawan, MetodologiPenelitianKualitatif, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 

11 
25

 Sugiyono, MetodePenelitianKuantitatifdanKualitatifR&D, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019), 

17-18 



 

24 
 

menuju lokasi penelitian.
26

 Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian 

di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, peneliti memilih tempat lokasi penelitian 

di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi ini 

dikarenakan di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo merupakan 

daerah yang dimana tanah wakaf yang sudah berdiri sebuah masjid 

maupun musholla belum memiliki sertifikat tanah wakaf sebagai bukti 

keabsahan dari tanah wakaf tersebut. Sehingga nadz{ir di Kecamatan 

Sooko belum mendaftarkan tanah wakaf di BPN karena dengan alasan 

proses yang terlalu lama dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. 

Sebagian tanah wakaf di Kecamatan Sooko sudah bersertifikat dan 

sebagian lagi belum memiliki sertifikat. Wa>kif dalam mewakafkan 

tanah berupa lisan, dan ikrar wakaf kepada mauqu>f„alaih dan setelah 

ikrar wakaf dilaksanakan mauqu>f„alaih belum mendaftarkan tanah 

wakaf di BPN. 

4. Data dan Sumber Data 

Data adalah suatu atribut yang melekat pada suatu obyek tertentu, 

berfungsi sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan 

diperoeh melalui suatu metode/instrument pengumpulan data. Data 

yang diperoleh akan akan diolah dan dianalisis dengan suatu metode 
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tertentu, yang slanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang dapat 

menggambarkan atau mengisyaratkan sesuatu.
27

 

Adapun data-data utama yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian ini 

adalah wawancara dan dokumen-dokumen tanah wakaf yang belum 

bersertifikat untuk mengetahui keabsahan tanah wakaf dan kewenngan 

nadzir terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat di Kecamatan 

Sooko Kabupaten Ponorogo. 

a.Sumber Data 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data ngumpul data. Peneliti memperoleh informasi langsung dari 

informan dan catatan dilapangan yang relevan dengan masalah yang 

diteliti.
28

Data primer diperoleh langsungdari hasil wawancara 

langsung dari wa>kif, nadz{ir, kepala KUA, Kepala Desa, tokoh 

Agama, serta tokoh masyarakat di Kecamatan Sooko Kabupaten 

Ponorogo.  

b. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul, misalnya lewat orang lain 

atau lewat dokumen.  Sumber data yang diperoleh dari penelitian 

tersebut ialah informan lain seperti masyarakat sekitar, teori wakaf 
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dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, buku-

buku penunjang, jurnal, artikel, hasil penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan masalah dengan permasalahan yang akan diteliti 

serta membantu mengembangkan penelitian ini. 

G. Tekik Pengumpulan Data 

1. Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan 

maka dalam suatu topic tertentu. Wawancara dilakukan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam.
29

  Peneliti akan menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan wawancara secara langsung kepada 

informan utama yaitu kepada nadz{ir selaku pihak yang diserahi wakaf 

oleh si wa>kif di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Teknik 

pengumpulan data dengan wawancara, guna untuk membantu 

menjawab dan menjelaskan pertanyaan dari rumusan masalah pertama 

dan kedua. Adapun penjelasan tersebut meliputi status tanah wakaf 

yang belum bersetifikat serta kewenangan nadz}ir terhadap tanah wakaf 

yang belum bersertifikat.  Adapun wawancara yang akan dilakukan 

peneliti kepada wa>kif, nadzir, serta kepala KUA, Kepala Desa, Tokoh 

Agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat sekitar yang dinilai 

mampu memberikan informasi terkait tanah wakaf yang belum 

bersertifikat  di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. 
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental 

dari seseorang. Hasil peelitian dari observasi atau wawancara akan 

lebih kredible atau dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi 

di kehidupan masa kecil, disekolah, ditempat kerja, masyarakat, dan 

autobiografi.
30

 Adapun dokumentasi yang dibutuhkan peneliti dalam 

penelitian ini adalah dokumentasi masjid dan akta ikrar wakaf.  

H. Analisis Data 

Analisis  data  adalah  proses  mencari  dan  menyusun  secara  sistematis  

data  yangdiperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, daa 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri maupun orang lain. Milles 

and Hubberman (1984), mengemukakan bahwa dalam analisis data 

kualitaif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data 

yaitu reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.
31

 

1. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitive yang memerlukan 

kecerdasan dan keleluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi 
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peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat 

mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. 

Sebelum peneliti melakukan penelitian, peneliti memilih lokasi di 

Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dengan melibatkan pihak 

KUA serta wakif, nadzir, Tokoh Agama, Kepala Desa, untuk 

memperoleh data dan informasi terkait dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti. 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay 

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uaian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk 

memahai apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah dipahami tersebut. Adapun data-data yang sudah 

dikumpulkan peneliti di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo 

disajikan dalam bentuk dalam bentuk naratif dan tabel yang nantinya 

akan ditarik kesimpulan dari data tersebut. 

3. Conclusion Drawing/Verification 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang 

sebelumnya sudah pernah ada. Temuan baru dapat berupa deskripsi atau 

gambara suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau 
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gelap setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau 

interakti, hipotesis atau teori.
32

 

Adapun data yang sudah di peroleh peneliti di Kecamatan Sooko 

Kabupaten Ponorogo untuk selanjutnya disimpulkan berdasarkan data 

yang sudah di dapat dari berbagai informan di Kecamatan Sooko 

Kabupaten Ponorogo. 

I. Pengecekan Keabsahan Data 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian 

kualitatif antara lain dilakukan perpanjangan pengamatan, peningkatan 

ketekunan dlam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, 

analisis kasus negative, dan member check. Teknik pengecekan data yang 

digunakan dlam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi dalam 

pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagi 

sumber dengan berbgai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian 

terdapat tiangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan 

triangulasi waktu. Berikt penjelasan mengenai pengertian dari ketiga 

macam triangulasi.  

1. Triangulasi Sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber. Triangulasi sumber dalam penelitian dalam 

penelitian ini adalah dengan wawancara antara wa>kif, nadz{ir, Kepala 
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KUA, Kepala Desa, Tokoh Agama, tokoh masyarakat, serta 

masyarakat sekitar di Kecamatan Sooko.  

2. Triangulasi Teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. data diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan 

observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Peneliti melakukan 

wawancara maupun dokumentasi terhadap data-data tanah wakaf yang 

belum bersertifikat di Kecamatan Sooko  untuk mengetahui keabsahan 

data dengan cara pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap 

data tersebut. 

3. Triangulasi Waktu sering mempengaruhi kredibilitas data. Dalam 

rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara 

melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik 

dalam waktu atau situasi yang berbeda.
33

 Data-data yang diperoleh 

peneliti dapatkan dari informan di Kecamatan Sooko Kabupaten 

Ponorogo yang masih terkait satu sama lain dan dalam waktu yang 

berbeda. 

 L. Sistematika Pembahasan 

   BAB I: PENDAHULUAN 

  Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dari skripsi yang 

akan hendak diajukan oleh peneliti. Pada bab ini berisi latar belakang yang 

menjelasskan tentang alasan peneliti melakukan penelitian di Kecamatan 
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Sooko Kabupaten Ponorogo tentang tinjauan tanah wakaf yang belum 

bersertifikat. Rumusan masalah yang memaparkan pertanyaan dari latar 

belakang yang menjadi focus penelitian tersebut. Tujuan dan manfaat 

penelitian menjelaskan tentang kegunaan penelitian secara teoritis dan 

praktis. Telaah pustaka pada bagian ini menjelaskan beberapa penelitian 

terdahulu yang memiliki kesamaan dalam obyek penelitian sebagai bahan 

perbandingan dan kajian. Metode penelitian pada bab ini yang antinya akan 

digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Sistematika pembahasan 

yang menjelaskan bab-bab yang akan dibahas dalam skripsi ang merupakan 

bagian awal untuk mempermudah pembaca dalam membaca penelitian.  

BAB II: WAKAF DALAM HUKIM ISLAM DAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF 

  Pada bab ini akan membahas landasan teori yang membahas 

tentang sertifikat tanah wakaf yang meliputi: pengertian wakaf, dasar 

hukum wakaf dan sertifikat tanah wakaf, pengertian sertifikat tanah wakaf, 

tujuan sertifikasi, ketentuan keabsahan tanah wakaf, tugas nadz{ir terhadap 

tanah wakaf yang belum bersertifikat. 

BAB III: TINJAUAN TERHADAP TANAH WAKAF YANG 

BELUM BERSERTIFIKATDI KECAMATAN SOOKO 

KABUPATEN PONOROGO 

  Pada bab ini merupakan data penelitian membahas tentang proses 

perwakafan tanah masjid dan musholla di Kecamatan Sooko Kabupaten 
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Ponorogo. Mencakup pembahasan tentang gambaran umum Kecamatan 

Sooko Kabupaten Ponorogo, keadaan geografis wilayah Kecamatan Sooko 

Kabupaten Ponorogo, penyebab terjadinya wakaf tanah masjid dan 

musholla yang tidak belum, tugas nadz{ir terhadap sertifikat tanah wakaf 

yang belum bersertifikat, data-data tanah wakaf di Kecamatan Sooko 

Kabupaten Ponorogo. 

BAB IV: ANALISA TANAH WAKAF YANG BELUM 

BERSERTIFIKAT 

  Bab ini merupakan analisis terhadap status kepemilikan tanah 

wakaf dan keabsahan tanah wakaf yang belum bersertifikat terhadap 

masjid dan musholla menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 2004 untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan 

oleh peneliti. Adapun pembahasan dan hasil data-data yang sudah 

dikumpulkan akan dianalisis dalam bab ini. Analisis penelitian diantaranya 

tentang status tanah wakaf yang belum bersertifikat berdasarkan tinjauan 

Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan tugas 

nadzir terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat tinjauan Hukum 

Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. 

            BAB V: PENUTUP 

 Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan 

masalah yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penelitian dan analisa 
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data yang sudah dijelaskan oleh peneliti. Saran pada bab ini merupakan 

saran-saran yang diajukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan dengan 

permasalahan penelitian. 
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BAB II 

WAKAF DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG 

NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF 

 

A. Wakaf dalam Hukum Islam 

1.Pengertian Wakaf 

Kata Wakaf berarti menahan suatu benda yang kekal zatnya, yang 

diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan. Dalam 

terminologi hukum Islam, kata tersebut didefinisikan sebagai suatu 

tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan asset dimana 

seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk 

tujuan amal, sepanjang sejarah tersebut masih ada. Wakaf bukan 

hanya seperti sedekah biasa, tetapi lebih besar ganjaran dan 

manfaatnya terhadap diri yang berwakaf itu sendiri, karena ganjaran 

wakaf itu terus menerus mengalir selama barang wakaf itu masih 

berguna. Juga terhadap masyarakat, dapat menjadi jalan untuk 

kemajuan yang seluas-luasnya dan dapat menghambat kerusakan.
1
  

Sebagai konsepsi sosial yang memiliki dimensi ibadah, wakaf juga 

disebut amal sha>daqa>hja>riyah, dimana pahala yang didapat oleh 

(orang yang mewakafkan harta) akan selalu mengalir selama harta 

tersebut masih ada dan bermanfaat. Untuk itu harta yang telah 

diikrarkan untuk diwakafkan, maka sejak itu harta tersebut lepas dari 

                                                           
1
 Sulaiman Rasjid, FiqhIslam, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo Offset Bandung, 

1994), 339-341 
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kepemilikan si wa>kif dan kemanfaatannya menjadi hak-hak penerima 

wakaf. Dengan demikian, harta wakaf tersebut menjadi amanah 

Allah kepada orang atau badan hukum (yang berstatus sebagai 

nadz{ir) untuk mengurus dan mengelolanya.
2
 

Kata “Wakaf” atau “Wacf” berasal dari Bahasa Arab  “Wa>qa>fa>”. Asal 

kata  “Wa>qa>fa>” berarti “menahan” atau “berhenti”   atau 

“diamditempat” atau tetap berdiri”. Kata ”Wa>qa>fa>-Yaqi>fu-Waqfan” 

sama artinya dengan “Ha>basa-Yahbisu>-Tahbi}san”. Kata   al-Waqf  

dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian: 

َْعََنْ اَلتَّْحبمْيُس َوالتَّْشبمْيلُ   اَْلَوْقُف ٍبم
Artinya: menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak 

dipindahmilikkan. 

 

Sebagai amal shalih yang sangat dianjurkan oleh Agama Islam, 

wakaf memiliki peran yang penting dalam pemerataan kesejahteraan 

dan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, jika wakaf di 

kelola dengan baik, tentu sangat menunjang pembangunan, baik di 

bidang ekonomi, agama, sosial, dan budaya. Meskipun wakaf sudah 

dikenal dan di praktekkan oleh umat Islam sejak masuknya Islam ke 

Indonesia, tetapi tampaknya permasalahan wakaf ini masih muncul 

dalam masyarakat sampai sekarang. 

                                                           
2
 Paradigma Baru Wakaf di Indonesia (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf 

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Tahun 2005), 103 
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Hal ini dapat dimaklumi karena pada awalnya permasalahan wakaf 

ini hanya ditangani oleh umat Islam secara pribadi, terkesan tidak 

ada pengelolaan secara khusus serta tidak ada campur tangan dari 

pihak pemerintah. Pada mulanya pemerintah tidak mengatur tata cara 

orang yang mewakafkan hartanya, pemeliharaan benda-benda wakaf, 

serta pengelolaannya secara lebih efektif, efisien, dan produktif. 

Dalam setiap tindakan dan kegiatan wakaf  harus memenuhi unsur-

unsur kegiatan wakaf, hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 

41 Tahun 2004 Pasal 6 tentang wakaf, yaitu: wa>kif, nadz{ir, harta 

benda wakaf,ikrar wakaf,peruntukkan harta benda wakaf dan jangka 

waktu wakaf. Dari keenam unsur wakaf tersebut nadz{ir dan harta 

benda wakaf  sangat penting dalam proses kegiatan wakaf karena 

kedua-keduanya menentukan terjadinya proses wakaf tersebut. 

Dalam Hukum Islam, wakaf termasuk ke dalam kategori ibadah 

kemasyarakatan (ibadahijtima>‟iyah). Sepanjang wakaf merupakan 

sarana dan asset yang amat penting dalam memajukan perkembangan 

agama. Di Indonesia, khususnya perwakafan tanah milik ditinjau dari 

sudut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar 

Pokok Agraria adalah sangat penting, sehingga perlu diatur dalam 

Peraturan Pemerintah, yaitu PP No. 28 Tahun 1977 tentang 

Perwakafan Tanah Milik.
3
 

                                                           
3
   Murni Djamal, IlmuFiqh3, (Jakarta: 1986), 222-223 
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Agar suatu perbuatan wakaf dinyatakan sah, maka harus memenuhi 

beberapa unsur berikut: 

1. Ada orang yang berwakaf (wa>kif) 

Wa>kif  adalah orang atau orang-orang atau badan hukum yang 

mewakafkan tanah miliknya. Orang yang mewakafkan (wa>kif) 

harus mempunyai kecakapan melalukan tabarru‟ yaitu 

melepaskan hak milik tanpa imbalan material. Artinya mereka 

telah dewasa (baligh), berakal sehat, tidak dibawah pengampuan 

dan tidak karena dipaksa berbuat. Oleh karena wakaf adalah 

perbuatan hukum, maka orang yang melakukan (wa>kif) harus 

dalam keadaan mampu dan tidak terhalang untuk melakukan 

perbuatan hukum, kehendak sendiri dan atas kesadarannya, serta 

tanpa paksaaan orang lain. 

2. Ada harta yang diwakafkan (mauqu>f) 

Barang yang dipandang sah apabila merupakan harta yang 

bernilai, tahan lama dipergunakan dan hak milik wa>kifmurni. 

Harta wakaf dapat berupa benda tetap maupun benda bergerak. 

Dalam hal barang wakaf adalah tanah, maka harus berstatus hak 

milik yang  bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan 

perkara. 

3. Ada tempat kemana diwakafkan harta itu/tujuan wakaf (mauqu>f 

„alaih) 
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Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, 

hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu 

bagian dari ibadah, termasuk dalam kategori ibadah pada 

umumnya, setidaknya merupakan hal-hal yang boleh dilakukan 

atau mubah menurut Hukum Islam. Selain itu, tidak boleh 

bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, harus jelas apakah untuk 

kepentingan umum seperti untuk mendirikan masjid, ataukah 

untuk kepentingan sosial seperti panti asuhan. 

4. Ada akad/pernyataan wakaf (sighat) 

Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan 

tanah benda miliknya. Sighat atau pernyataan wakaf harus 

dinyatakan dengan tegas baik secara lisan maupun tulisan. 

Selanjutnya, benda wakaf itu menjadi milik mutlak Allah yang 

dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan 

wakaf. Oleh karena itu, benda yang telah diikrarkan wakafnya, 

tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan maupun diwariskan.
4
 

Menurut Al-Kabisi lafal yang menjadikan sahnya wakaf adalah 

lafal-lafal yang menunjukkan penahanan serta makna manfaat 

dari benda tersebut. Lafaz ini terbagi menjadi dua macam lafal 

yang sha>rih (jelas) dan lafal yang ki>nayah (samar). Lafal yang 

bisa dikatakan jelas, apabila lafal itu popular dan sering 

digunakan dalam transaksi wakaf, seperti dengan menggunakan 

                                                           
4
Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 493-497 
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kata al-waqf, al-habs, dan at-tasbil. Hal ini sebagaimana yang 

dikatakan oleh Imam Nawawi, “Perkataan waqftu (saya 

mewakafkan), habbastu (saya menahan), dan sabbaltu (saya 

berderma) dan tanah saya diwakafkan, ditahan, atau didermakan, 

semua itu lafal yang jelas, dan yang demikian ini adalah yang 

paling benar, sebagaimana ditegaskan oleh mayoritas ulama 

fikih. 

Sedangkan lafal ki>nayah merupakan lafal yang menunjukkan 

beberapa kemungkinan makna, bisa bermakna wakaf atau bahkan 

bisa juga bermakna lain. Lafal sedekah atau nadzar adalah lafal 

ki>nayah, jika tidak disertai dengan qa>rinah (indikasi) yang 

mengisyaratkan makna wakaf. Lafal ki>nayah seperti ini belum 

menunjukkan keabsahan wakaf karena kesamaran yang 

terkandung didalamnya. Adapu ketika lafal tersebut diiringi 

dengan suatu indikasi yang mengisyaratkan makna wakaf disertai 

dengan niat wakaf, maka hal itu bisa menunjukkan keabsahan.
5
 

Adapun wakaf yang dikenal dalam syari>at Islam, dilihat dari 

penggunaan atau memanfaatkan benda wakaf itu ada dua macam 

yaitu; 

a. Wakaf Ahli (WakafZurri>) 

                                                           
5
Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola 

Wakaf Di Indonesia (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 58-59 
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Adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan 

jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau famili, 

lingkungan kerabat sendiri,. Jadi yang menikmati manfaat 

benda wakaf ini sangat terbatas kepada yang dikehendaki 

oleh si wa>kif. 

b. Wakaf Khairi> 

Adalah wakaf yang diperuntukkan bagi semua amal kebaikan 

atau kepentingan umum wakaf inilah yang merupakan salah 

satu segi dari cara memanfaatkan harta dijalan Allah Swt. 

Dan tentunya kalau dilihat dari segi manfaat kegunaannya 

merupakan salah satu upaya sebagai salah satu upaya sarana 

pembangunan baik kesehatan, keamanan dan sebagainya. 

Dengan demikian benda wakaf tersebut benar-benar terasa 

manfaatnya untuk kepentingan umum, tidak untuk 

kepentingan keluarga itu sendiri. 

   2. Dasar Hukum Wakaf dan Sertifikat Tanah Wakaf 

 

Para „Ulama mengemukakan beberapa ayat Al-Qur‟an dan Hadits 

sebagai dasar hukum adanya praktek wakaf. Kendati ayat-ayat dan 

hadits tersebut masih mengandung pengertian umum, yaitu antara lain 

dasar dari Al-Qur‟an. Diantara ayat Al-Qur‟an yang dijadikan dasar 

hukum pelaksanaan wakaf ialah sebagai berikut; 
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a. Al-Qur‟an Surat Ali-Imran, 3: 92 : 

(٩٩العمران:) َلْن تَ َناُل اْلرب َحََت تُ ْنفُقْوا ممَا ُُتبُ ْوَن   

Artinya: “Kamu  tidak akan mendapatkebajikan, kecuali kalau 

kamu nafkahkan sebagian barang yang kamu kasihi”. (QS. Ali-

Imran: 92)
6 

Ayat ini menganjurkan infak secara umum, namun para „Ulama 

ahli Fi>qh dari berbagai madzhab menjadikannya sebagai landasan 

hukum wakaf, karena secara historis setelah ayat ini turun banyak 

sahabat Nabi yang terdorong untuk melaksanakan wakaf. 

b.Al-Qur‟an Surat Al-Hajj 22:77 

 مْ كُ لَّ عَ لَ رَ ي ْ االَْ وْ لُ عَ اف ْ وَ    مْ كُ بَّ ا رَ وْ دُ بُ اعْ ا وَ وْ دُ جُ اسْ ا وَ وْ عُ كَ ا اْر وْ ن ُ مَ اَ  نَ يْ ذِ االَّ هَ ي   يََ 
(٧٧احلج:) نَ وْ حُ لِ فْ ت ُ   

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku‟lah, sujudlah, dan  

sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan, mudah-mudahan  

kamu mendapat kemenangan (sukses).” (QS. Al-Hajj:77)
7
 

Ayat ini mengandung perintah secara umum agar kaum muslim 

dapat menjaga hubungan baik dengan Allah memalui kegiatan 

ritual yang telah ditetapkan dengan ruku‟ dan sujud serta ibadah 

lainnya, dan melalui kegiatan sosial seperti menjalin hubungan 

baik dengan sesama manusia, tolong menolong, santun, dan 

sebagainya.
8
 

 

                                                           
6
 Mahmud Yunus, Tafsir Qur‟an Karim, (Jakarta: PT Hidakarya Agung Jakarta: 2004), 83 

7
 Mahmud Yunus, Tafsir Qur‟an Karim, (Jakarta: PT Hidakarya Agung Jakarta: 2004), 494 

8
 Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah Di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada: 2002), 

80-81 
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c. Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah 2: 282 

 

ُتْم بِ  لَِّذْينِ اَ  ََيَي  َها  بْ تُ كْ يَ لْ وَ هُ وْ ب ُ ت ُ اكْ ي فَ م  سَ مُ  لم جَ اَ  َلْ اِ  نم يْ دَ أََمنُ ْوا ِاَذا َتَدايَ ن ْ
 يْ ذِ الَّ  لْ لِ مْ يُ لْ ف َ  بْ تُ كْ يَ لْ ف َ  للاُ  هُ مَ لَّ ا عَ مَ كَ   ب  اتِ كَ   بَ يَْ َلَ وَ  لِ دْ عَ لْ بِ  ب  اتِ كَ   مْ كُ نَ ي ْ ب َ 
(٩٨٩البقرة:) هُ بَّ رَ  اللََ  قِ تَّ ي َ الْ وَ  ق  احلَْ  هِ يْ لَ عَ   

 

 

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

berpiutang dengan secara piutang, hingga masa yang ditetapkan,  

hendaklah kamu tuliskan. Dan hendaklah seorang penulis diantara 

kamu menuliskannya dengan keadilan. Janganlah enggan penulis 

itu menuliskannya, sebagaimana Allah mengajarkan kepadanya,  

sebab itu  hendaklah ia menuliska; dan hendaklah membacakan 

orang yang berutang (akan utang-utangnya kepada penulis) dan 

hendaklah ia takut kepada Tuhannya.” (QS. Al-Baqarah: 282)
9
 

 

d. Sabda Rasulullah Saw.. 

 

ْنَساُن اللهُ َصلَّى  للِ َرُسْوَل  ُهَريْ َرَة َأنَّ اَبِى ْ  َعنْ  َعَلْيِه َو َسلََّم قَاَل: ِإَذا مَاَت اْْلِ
ٍم َل ثَ  نْ ِإنْ َقَطَع َعْنُه َعَمُلُه ِإلَّ مِ  ِمْن َث تَ َفُع ِبِه اَْو َوَلدم ,ِإلَّ ٍم اَْو ِعْلمم يُ ن ْ ٍم َجارَِي َصَدَق

(سلمم)َصاِلحم َيْدُعْوَلُه.   
Artinya:Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah Saw. Bersaba, 

“Apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah semua 

amal perbuatannya, kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariya, 

ilmu yang bermanfaat, anak sholeh yang selalu mendoakannya”. 

(Muslim:5/73)
10

 

       Dari hadits tersebut jelaslah bahwa berwakaf bukan hanya 

seperti sedekah biasa, tetapi lebih besar ganjaran dan manfaatnya 

terhadap diri yang berwakaf itu sendiri, karena ganjaran wakaf itu 

terus mengalir selama barang wakaf tersebut masih berguna. Juga 

                                                           
9
  Mahmud Yunus, TafsirQur‟anKarim, (Jakarta: PT Hidakarya Agung Jakarta: 2004), 65 

10
 Muhammad Nashiruddin Al Albani, Mukhtasar Shahih Muslim Buku I, (Beirut: Al-Maktab Al-

Islami, 2013), 709 
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terhadap masyarakat, dapat menjadi jalan untuk kemajuan yang 

seluas-luasnya dan dapat menghambat arus kerusakan.
11

 

3. Pengertian Sertifikat Tanah Wakaf 

 

Sejak datangnya Islam, wakaf telah dilaksanakan berdasarkan paham 

yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Islam Indonesia, yaitu 

adat kebiasaan setempat. Pola pelaksanaan wakaf sebelum adanya UU 

No. 5 Tahun 1960 tentang: Peraturan Dasar Pokok Agraria dan 

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang: Perwakafan Tanah 

Milik, masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasan-

kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum 

perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada 

seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai 

amal soleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus 

melalui prosedur administrative, dan harta wakaf dianggap milik Allah 

semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa 

seizin Allah Swt. Selain tradisi lisan dan tingginya kepercayaan kepada 

penerima amanah dalam melakukan wakaf, umat Islam lebih banyak 

mengambil pendapat dari golongan Sya>fi’iyyah yang terkait dengan: 

ikrar wakaf, benda yang boleh diwakafkan, peruntukkan harta wakaf 

dan boleh tidaknya.
12

 

                                                           
11

 Sulaiman Rasjid, FiqhIslam, (Bandung: PT.Sinar Baru Algensindo Offset Bandung, 1994), 340- 

341 
12

 Paradigma Baru Wakaf di Indonesia (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Tahun 2005, 97 
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Pengertian sertifikat adalah surat tanda bukti tanda hak sebagaimana 

yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk ha katas 

tanah, hak pengelolaa, tanah wakaf, hak milik atas dasar rumah susun 

dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam 

buku tanah yang bersangkutan tukar menukar benda wakaf.
13

 

Upaya sertifikat tanah wakaf terhadap tanah-tanah wakaf yang belum 

memiliki sertifikat tanah wakaf adalah bentuk pembaharuan paham 

dilingkungan masyarakat muslim di Indonesia, bahwa wakaf adalah 

sah jika dilakukn secara lisan tanpa dicatatkan resmi kepada 

administrasi pemerintahan. Fenomena yang banyak terjadi sebelum 

UU No. 5 Tahun 1960 dan PP No. 28 Tahun 1977 adalah wakaf yang 

dilakukan hanya dengan faktor kepercayaan kepada salah satu tokoh 

agama yang diangkat sebagai nadz{ir. Namun dari praktek wakaf yang 

masih tradisional tersebut mengundang persoala-persoalan baru, 

seperti hilangnya benda-benda wakaf seperti dijadikan rebutan oleh 

para ahli waris para nadz{ir, obyek persengketaan para pihak yang 

berkepentingan, ketidakjelasan status benda wakaf sehingga 

mengakibatkan tidak dikelola secara baik. Untuk itu, pola sertifikasi 

tanah-tanah atau benda wakaf lainnya merupakan upaya memperbarui 

paradigma baru dalam pelaksanaan wakaf di Indonesia.
14

 

                                                           
13

 Florianus SP Sangsun, Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah (Jakarta Selatan: Visimedia :2007), 

21 
14

 Paradigma Baru Wakaf di Indonesia (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Tahun 2005, 99 
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Menurut pendapat ImamSya>fi’I, Mailik, dan Ahmad, wakaf dianggap 

telah terlaksana dengan adanya lafaz atau sighat, walaupun tidak 

ditetapkan oleh hakim. Milik semula dari si wa>kif  telah hilang atau 

berpindah dengan terjadinya lafaz, walaupun barang itu masih berada 

di tangan wa>kif. Dari keterangan diatas terlihat bahwa dalam Islam 

tidak diperlukan banyak persyaratan menyangkut proses tata cara 

pelaksanaan wakaf. Hanya Abu Hanifah yang berpendapat bahwa 

benda wakaf belum barang wakaf tersebut. 

Persoalan lain yang terkait dengan implementasi hukum perwakafan 

adalah karena institusi wakaf di Indonesia belum dikelola dengan 

kerangka kerja professional. Sebagai akibatnya cukup banyak lembaga 

keagamaan dan yayasan pendidikan yang terlantar pengelolaannya. 

Hal ini, disebabkan karena pada umumnya pihak wa>kif, hanya 

mewakafkan sebidang tanah  kosong.
15

 

Selain itu, sifat wakaf yang tabarru‟ (melepaskan tanpa mengharapkan 

imbalan), dalam pelaksanaannya tidak diperlukan adanya kabul dari 

orang yang menerima. Namun demikian ketentuan ini perlu dipahami 

dalam pelaksaanaannya diikuti dengan bukti tertulis, agar tindakan 

hukum wakaf tersebut mempunyai kekuatan hukum sekaligus 

menciptakan tertib administrasi.
16

 

 

                                                           
15

Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola 

Wakaf Di Indonesia (Bekasi: gramata publishing, 2015), 3-4 
16

Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 494 
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4. Tujuan Sertifikat 

Sertifikat tanah adalah sebagai surat keterangan tanda bukti pemegang 

hak atas tanah dan berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Tanah yang 

diwakafkan adalah tanah hak milik yang bebas dari segala 

pembebanan, ikatan, sitaan atau perkara. Pola pelaksanaan wakaf 

sebelum lahirnya Undang-Undang Tentang Wakaf, masyarakat Islam 

Indonesia masih menggunakan kebiasan-kebiasaan keagamaan seperti 

kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan 

atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, 

kebiasaan memandang wakaf sebagai amal saleh yang mempunyai 

nilai mulia di hadirat Allah semata dan tidak akan pernah ada pihak 

yang berani mengganggu gugat. 

Kebijakan pemerintah yang dikeluarkan baik perundang undangan 

maupun pemerintah merupakan upaya yang dilakukan untuk 

melaksanakan tertib administrasi perwakafan. Peraturan tersebut dibuat 

untuk menjaga dan melestarikan harta benda wakaf di Indonesia, jika 

pengelolaan harta wakaf tertera dengan baik maka seterusnya akan 

dikembangkan, dengan adanya peraturan-peraturan yang memadai 

diharapkan praktek perwakafan di Indonesia menjadi tertib dan 

maksimal. Pengadministrasian tanah wakaf dilakukan oleh pejabat 

khusus yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia.   

Upaya tertib administrasi merupaka suatu kebutuhan dikarenakan 

kondisi sosial masyarakat di Indonesia yang lebih mengedepankan 
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dokumen otentik sebagai jaminan dan memberikan kepastian hukum. 

Pada dasarnya wakaf menurut Hukum Islam dan peraturan 

perundangan memiliki kesamaan namun yang membedakan terletak 

pada aspek procedural dan administrasi, dimana peraturan perundang-

undangan lebih menjanjikan kedua aspek tersebut ketimbang Hukum 

Islam yang lebih mengedepankan asas saling percaya, oleh karena itu 

peraturan perundang-undangan lebih sesuai untuk diterapkan sebagai 

konsekuensi dari kondisi sosial masyarakat Indonesia untuk membuat 

AIW.
17

 

   `5. Ketentuan Keabsahan Tanah Wakaf 

a. Kompilasi Hukum Islam 

  1.Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf 

dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk 

melaksanakan ikrar wakaf. 

   2. Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama. 

  3. Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan akta ikrar wakaf, 

dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-

kurangnya 2 (dua) orang saksi. 

                                                           
17

Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 

116 
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Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang 

mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada pejabat yang tersebut 

dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut. 

a.    Tanda bukti kepemilikan. 

b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka 

harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat 

oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak 

bergerak tersebut. 

c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari 

benda yang tidak bergerak yang bersangkutan.
18

 

Jika melihat dari sisi dari sisi Agama Islam, maka persoalan 

wakaf begitu sederhana. Wakaf dianggap sah hanya dengan 

ucapan (lisan) semata tanpa dilakukan pencatatan. Dalam kitab 

Fi>qh diterangkan bahwa wakaf telah berlaku dengan sebuah 

lafazh, walaupun tidak diumumkan oleh hakim dan hilang 

miliknya walaupun barang tersebut masih ada ditangannya. 

Demikian pendapat Asy-Syafi‟iyyah yang diikuti oleh Imam 

Malik dan Ahmad. Ini dinamakan sebagai ikrar wakaf. Akan 

tetapi, Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak berlaku wakaf itu 

apabila tidak terlepas dari milik wa>kif, apabila hakim 

memberikan putusan dengan mengumumkan barang wakaf 

tersebut. Ini berarti menurut Imam Abu Hanifah, bahwa wakaf 

                                                           
18

 Kompilasi Hukum Islam Pasal 223 
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telah berlaku apabila telah diumumkan oleh hakim atau 

pengadilan.
19

 

 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.
20

 

6. Tugas Nadzir Terhadap Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat 

 Nadz{ir adalah salah satu  unsur penting dalam perwakafan. 

Berfungsi atau tidaknya institusi wakaf sangat bergantung pasa 

nadz{ir. Di beberapa Negara yang telah mengembangkan wakaf 

dengan profesioanl, wakaf dikelola oleh nadz{ir yang professional. 

Di Indonesia pengelolaan wakaf masih dalam proses 

pengembangan dan pada umumnya wakaf dikelola belum 

maksimal. Akibatnya, dalam berbagai kasus sebagian nadz{ir yang 

kurang memegang amanah, sehingga mereka melakukan 

penyimpangan dalam pengelolaan, kurang melindungi harta wakaf, 

muncul sengketa wakaf antara beberapa pihak dan kecurangan-

kecurangan lainnya. 

                                                           
19

 Racmadi Usman, HukumPerwakafan, 90-91 
20

 Oktavianus Tabuni, “Pemberian Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Karena Peralihan Hak (Hibah) 

dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kabupaten Sleman” (2015). 
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 Fenomena pengembangan dan pengelolaan perwakafan di 

Indonesia masih banyak mengalami kendala mulai dari 

pemahaman tentang hukum wakaf, kelembagaan nadz{ir, 

manajemen dan sebagainya. Persoalan-persoalan penting dalam 

gambaran pengelolaan wakaf tentu membutuhkan perhatian dan 

penanganan serius. Selama penanganan problem wakaf belum 

diatasi dengan baik, maka institusi wakaf tidak mampu 

memberikan kemanfaatan bagi mauqu>f„alaih sebagaimana misi 

utamanya. Bahkan hal itu akan memberikan kesulitan sendiri bagi 

nadz{ir sebagai pengelola wakaf.
21

 

(1)  Nadzir sebagaimanana dimaksud dalam Pasal 215 Ayat (4) 

terdiri dari nadzir perorangan yang harus memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut: 

a. Warga Negara Indonesia 

b. Beragama Islam 

c. Sudah Dewasa 

d. Sehat jasmani rohani 

e. Tidak berada dibawah pengampuan 

f. Bertempat tinggal di kecamatan dimana tanah tersebut di 

wakafkan 

(2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

                                                           
21

MiftahulHuda,MengalirkanManfaatWakafPotretPerkembanganHukumdanTataKelolaWakafDiIn

donesia (Bekasi: gramata publishing, 2015), 3-4 
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a. Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 

b. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda 

diwakafkan. 

(3) Nadzir dimaksud dalam Ayat (1) dan (2) harus didaftar pada 

Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar 

saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk 

mendapatkan pengesahan. 

(4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan 

sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 

disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi 

sumpah sebagai berikut: „Demi Allah, saya bersumpah, bahwa 

saya untuk diangkat menjadi nadz{ir langsung atau tidak 

langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan 

atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada 

siapapun juga”. “Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan 

menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan 

kepada saya selaku nadz{ir dalam kepengurusan harta wakaf 

sesuai dengan maksud dan tujuannya. 

(5) Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, 

seperti dimaksud Pasal 215 Ayat (5) sekurang-kurannya terdiri 

dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat 
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oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis 

Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
22

   

Yang perlu dipahami adalah bahwa yang dapat dimiliki 

oleh penerima wakaf adalah terbatas pada manfaatnya saja. 

Sementara bendaitu sendiri tidak dapat lagi dimiliki, karena itu, di 

dalam hadits disebutkan, bahwa harta wakaf tidak bisa dihibahkan, 

diperjualbelikan, dan atau diwariskan. Kendatipun demikian, meski 

tidak bisa dimiliki, pengelolaan benda wakaf tersebut menjadi 

tanggung jawab nadzir yang ditunjuk, baik oleh wa>kif maupun 

melalui PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) menurut 

pandangan perundang-undangan. Lebih dari itu, nadz{ir apabila 

memang memerlukan sekali, dapat mengambil seperlunya guna 

biaya pokok hidupnya, tanpa maksud memperkaya diri.
23

   

Kewajiban dan hak-hak nadz{ir diatur Pasal 220 Kompilasi dan 

Pasal 7 PP no. 28 Tahun 1977 sebagai berikut: 

(1) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua 

hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana 

dimaksudkan dalam Ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan 

Agama Kecamatan setempat dengan tembusan Kepala Majelis 

Ulama Kecamatan dan Camat Setempat. 

(2) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam Ayat (2) 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama. 

                                                           
22

 Kompilasi Hukum Islam Pasal 219 
23

 Ahmad Rofiq, HukumIslamDiIndonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 502 
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Oleh karena itu, apabila tanah wakaf telah disertifikatkan ke 

Badan Pertanahan, maka didalam buku hak milik tanah dan 

sertifikatnya, dicantumkan kata-kata “Wakaf”. Tentu saja, ini 

dimaksudkan agar tidak ada upaya-upaya untuk menyalah gunakan 

benda wakaf tersebut. Pandangan yang agak berbeda yang 

dikemukakan oleh Imam Malik. Menurut Imam Malik, pemilikan 

harta wakaf tetap berada di tangan orang yang memberi wakaf 

(wa>kif). Hanya saja, pemilikan itu sifatnya terbatas. Ia tidak lagi 

mempunyai hak untuk menjual dan atau menggunakan bendanya 

itu untuk kepentingannya sendiri. Alasan yang dikemukakannya 

adalah, bahwa pada dasarnya wakaf adalah pendayagunaan hasil 

dari benda yang diwakafkan yang tidak melampaui batas ukuran 

pemenuhan tujuan tersebut. Dalam hal ini tidak terdapat adanya 

faktor yang mengubah status pemilikan harta tersebut. Untuk itu, 

agar kedudukan harta wakaf yang menjadi milik Allah tetap aman 

dan terlindungi secara hukum seyogyanya disertifikatkan. 

Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama Republik Indonesia, 

telah mengeluarkan Petunjuk Pelaksanaan Persertifikatan Tanah 

Wakaf.
24
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85 
 

B. WAKAF MENURUT UNDANG-UNDANG  NOMOR  41 TAHUN 

2004                                                       

Wakaf adalah perbuatan hukum wa>kif untuk memisahkan dan/atau 

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 

selamanya dan atau jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum 

menurut syariah. Dalam konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 28 

tahun 1977 dijelaskan bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan 

yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna 

pengembangan kehidupan keagamaan, dalam rangka mencapai 

kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan 

makmur berdasarkan pancasila. Sampai dengan Tahun 1977, peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang perwakafan tanah milik, 

selain belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan, juga 

membuka kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan 

disebabkan tidak adanya data-data yang nyata dan lengkap mengenai 

tanah-tanah yang diwakafkan. Karena itulah, diperlukan adanya 

peraturan yang mengatur tata cara dan pendaftaran perwakafan tanah 

milik. 

Dalam setiap tindakan dan kegiatan wakaf  harus memenuhi unsur-

unsur kegiatan wakaf, hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 41 

Tahun 2004 Pasal 6 tentang wakaf, yaitu: wa>kif, nadz}ir, harta benda 

wakaf, ikrar wakaf, peruntukkan harta benda wakaf dan jangka waktu 
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wakaf. Dari keenam unsur wakaf tersebut nadzir dan harta benda 

wakaf  sangat penting dalam proses kegiatan wakaf karena kedua-

keduanya menentukan terjadinya proses wakaf tersebut. 

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai 

berikut: 

a. Waqif 

b. Nadzir 

c. Harta Benda Wakaf 

d. Ikrar Wakaf 

e. Peruntukan Harta Benda Wakaf 

f. Jangka Waktu Wakaf 

Disamping rukun-rukun wakaf diatas, ada pula syara-syarat 

sahnya suatu perwakafan benda atau harta seseorang. Syarat-syarat 

itu adalah sebagai berikut: 

(1) Perwakafan benda itu tidak dibatasi jangka waktu tertentu 

saja, tetapi untuk selamanya. 

(2) Tujuan wakaf harus jelas  

(3) Wakaf harus segera dilaksanakan setelah ikrar wakaf 

dinyatakan oleh wakif tanpa menggantungkan 

pelaksanaannya pada suatu peristiwa yang akan terjadi di 

masa yang akan datang. 
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(4) Wakaf yang sah wajib dilaksanakan, karena ikrar wakaf 

yang dinyatakan oleh wakif berlaku seketika dan untuk 

selama-lamanya.  

Pasal 15 Undang-Undang Wakaf menyatakan, harta benda hanya 

dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh si wa>kif 

secara sah. Jenis harta benda wakaf, meliputi: 

1. Benda tidak bergerak, yaitu: 

a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah 

maupun yang belum terdaftar. 

b. Bangunan atau sebagian bangunan yang berdiri diatas 

tanah . 

c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan dengan 

tanah. 

d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

dan 

e. Benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan 

syariah dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

2. Benda bergerak, yaitu harta benda yang tidak bisa habis 

karena dikonsumsi, meliputi: 

a. Uang 
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b. Logam Mulia 

c. Surat Berharga 

d. Kendaraan 

e. Hak kekayaan intelektual 

f. Hak sewa 

g. Benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti 

mushaf, buku, dan kitab. 

Tujuan wakaf, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah untuk 

memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. 

Ditegaskan juga dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 42 Tahun 2006, bahwa tujuan wakaf adalah untuk 

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai 

dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan 

umum menurut syariah. Sedangkan fungsi wakaf adalah untuk 

mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf 

serta untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta 

benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan 

kesejahteraan umum. 

Fungsi sosial dari perwakafan mempunyai arti bahwa 

penggunaan hak milik oleh seseorang harus memberi manfaat 

langsung atau tidak langsung kepada masyarakat. Dalam ajaran 



 

89 
 

kepemilikan terhadap harta benda, agama Islam mengajarkan 

bahwa didalamnya melekat hak fakir miskin yang harus diberikan 

oleh pemiliknya secara ikhlas kepada yang memerlukannya sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditentukan, diantaranya melalui zakat, 

infaq, shadaqah, hibah, dan wakaf.
25

 

Pada tahun 2004, pemerintah telah mengesahkan, Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pemerintah 

melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam telah mengeluarkan aturan bagi hakim peradilan agama di 

seluruh Indonesia di antaranya mengatur tentang wakaf. Semua 

peraturan perundangan tersebut dikeluarkan dalam rangka untuk 

memberikan payung hukum di dalam masalah perwakafan dan 

pengelolaanya.
26

 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan 

bahwa wakaf dianggap sah apabila apabila dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan syariah. Namun untuk menjaga kelanggengan 

dari harta wakaf tersebut, maka pemerintah juga mengharuskan 

adanya pendaftaran dan pengumuman terhadap harta wakaf. Tanah 

wakaf yang mempunyai kepastian hukum adalah tanah wakaf yang 

mempunyai syarat-syarat administrasi seperti telah diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan 
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 Adi Nur Rohman, HukumWakafIndonesia, (Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 

2020), 8-18 
26

Ibid, 2-4 
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Tanah Milik serta peraturan pelaksanaannya, khususnya 

mempunyai sertifikat tanah. Tanah wakaf tersebut dapat 

dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, serta dapat 

dikembangkan. 

Dalam pandangan hukum positif, tanah yang tidak 

bersertifikat ini statusnya masih dimiliki oleh pemilik terdahulu, 

sehingga pemilik terdahulu memiliki kekuatan hukum untuk 

mengambil kembali asset wakaf tersebut. Hal ini sering terjadi 

pada asset keluarga, dimana yang melakukan tuntutan mungkin 

adalah anaknya, cucunya, atau pihak lain yang mengaku saudara 

dari pemilik tersebut.
27

  

Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 

1977 tertuang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan 

Tanah Milik menyebutkan bahwa “untuk keperluan pendaftaran 

dan pencatatan perwakafan tanah, tidak dikenakan biaya 

pendaftaran, kecuali biaya pengukuran dan materai.
28

 

 

 

                                                           
27

 Oktavianus Tabuni, “Pemberian Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Karena Peralihan Hak (Hibah) 

dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kabupaten Sleman” (2015). 
28

 Adijani Al-Alabij, PerwakafanTanahDiIndonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 

38-40 



 

91 
 

BAB III 

TINJAUAN TERHADAP TANAH WAKAF YANG BELUM 

BERSERTIFIKAT DI KECAMATAN SOOKO KABUPATEN 

PONOROGO 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian. 

1. Profil Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. 

Kecamatan Sooko adalah sebuah kecamatan di Kabupaten 

Ponorogo, di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Letaknya di 

Ponorogo sebelah timur, berbatasan dengan kecamatan Pulung dan 

Pudak di sebelah utara, kecamatan Pudak dan Bendungan 

Trenggalek di sebelah timur, kecamatan Sawoo dan Bendungan 

Trenggalek di selatan, dan kecamatan Sawoo daan Pulung di 

sebelah barat.
29

 

2. Keadaan Geografis Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. 

Secara geografis, wilayah Kecamatan Sooko luasnya 

5.532,10 Hektar. Wilayahnya berada di wilayah bagian barat 

Propinsi Jawa Timur dengan jarak tempuh ± 160 Km dari ibukota 

propinsi. Batas wilayah Kabupaten Ponorogo adalah Sebelah utara 

berbatasan dengan Kabupaten Madiun; Sebelah selatan berbatasan 

dengan Kabupaten Pacitan;  Sebelah timur berbatasan dengan 

Kabupaten Tulungagung dan; Sebelah barat berbatasan dengan 

Wonogiri. 
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Kecamatan Sooko merupakan salah satu dari 21 kecamatan 

di Kabupaten Ponorogo. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan 

Sooko adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara: Wilayah Kecamatan Pulung. 

b. Sebelah Selatan: Wilayah Kecamatan Sawoo. 

c. Sebelah Barat: Wilayah Kecamatan Pulung. 

d. Sebelah Timur: Wilayah Kecamatan Pudak.  

3. Keadaan Penduduk Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. 

Kecamatan Sooko mayoritas penduduknya bermata 

pencaharian sebagai petani dan selebihnya adalah swasta, 

pedagang, PNS serta TNI/POLRI. Jumlah penduduk kecamatan 

Sooko  pada tahun 2014 secara keseluruhan berjumlah + 21.536 

orang, terdiri dari 10.554 orang laki-laki dan 10.582 orang 

perempuan sekaligus jumlah pemeluk agama, yang rinciannya 

sebagai berikut: 

Table 1.1 

Daftar Jumlah Penduduk Dan Sosio Religiusitas 

No Desa Laki-

laki 

 PR Jumlah 

Penduduk 

Islam  Kristen katholik Hindu  Budha 

1 Ngadir

ojo  

1.967 2.15

2 

4.119 4.545 - 1 - - 

2 Klepu  1.128 1.11 2.247 1.674 6 888 - - 
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9 

3 Suru  2.054 2.01

8 

4.072 4.397 5 5 - 1 

4 Sooko  1.600 1654 3.254 3.710 5 5 - - 

5 Bedoh

o  

1.178 1.21

2 

2.390 2.977 - 4 - - 

6 Jurug  2.067 2.82

7 

5.454 6.305 7 41 - - 

 Jumla

h  

10.55

4 

10.9

82 

21.536 23.60

8 

23 945 - - 

Sumber Data: Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko 

Tabel 1.2 

No  Desa  Masjid  Musholla  Gereja  Lainnya 

1 Ngadirojo  12 14 - - 

2 Klepu 6 17 1 - 

3 Suru  8 16 - - 

4 Sooko  9 18 - - 

5 Bedoho  6 16 - - 

6 Jurug  12 23 - - 

 Jumlah  53 104 1 - 

  Sumber Data: Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko 
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B. Deskripsi Status Tanah Wakaf Di Kecamatan Sooko Kabupaten 

Ponorogo 

Berdasarkan hasil wawancar peneliti dengan narasumber Bapak 

Suharto Tokoh Agama di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten 

Ponorogo beliau menegaskan bahwa: 

“asal mula tanah wakaf masjid  belum jelas siapa yang mengikrarkan, 

tanah tersebut milik siapa juga belum jelas. Sehingga dari pihak desa 

dimintai peta untuk mengukur kejelasan dari masjid tersebut. 

Kemudian untuk mengetahui status dari tanah tersebut dari pihak 

tokoh Agama mencari keberadaan waqif, namun dari pihak keluarga 

tidak ada yang mengetahui pemilik dari tanah tersebut. Adapun 

hambatan akan keberadaan waqif yang belum jelas akan menambah 

sulitnya untuk mencari kejelasan dari status tanah tersebut. Sesuia 

dengan kesepakatan dari pihak desa, nadzir, maupun dari KUA 

akhirnya tanah tersebut diatas namakan tanah desa. Sehingga sampai 

sekarang dari pihak nadzir maupun dari tokoh agama mengupayakan 

tanah tersebut untukdisertifikatkan.”
30

 

Jadi, asal mula tanah tersebut wakaf belum diketahui dengan jelas 

siapa waqif nya lantas dari pihak desa meminta untuk mengukur tanah 

untuk mengetahu kejelasan dari tanah tersebut. Dari pihak tokoh 

Agama mengusahakan mencari keberadaan keluarga  wa>kifuntuk 

dimintai namun dari pihak keluarga si wa>kif  tidak mengetahui perihal 

dari tanah wakaf tersebut. Dan sesuai kesepakatan dengan pihak yang 

terlibat dalam kepengurusan wakaf, tanah tersebut diatasnamakan 

tanah wakaf desa sehingga sampai sekarang dari pihak nadzir maupun 

tokoh agama mengupayakan tanah tersebut untuk disertifikatkan. 

                                                           
30

 Suharto, HasilWawancara, 6 Maret 2021 
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Menurut hasil wawancara dengan Ibu Rustiani selaku wa>kif di salah 

satu musholla di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo 

terhadap keabsahan tanah wakaf beliau menegaskan bahwa: 

“Tanah wakaf tersebut dulunya masih berupa tanah kosong yang sama 

sekali belum dimanfaatkan, dikarenakan dilingkungan sekitar sini 

belum memiliki tempat untuk beribadah maka dari itu dari tanah 

kosong tersebut diwakafkan kepada nadzir organisasi untuk 

pembangunan musholla agar dapat dimanfaatkan untuk beribadah 

masyarakat dilingkungan tersebut. Setelah musholla tersebut selesai 

tanah wakaf belum juga disertifikatkan dikarenakan terdapat berbagai 

kendala termasuk dalam hal pendanaan untuk pensertifikatan tanah 

wakaf tersebut serta kelengkapan surat-surat untuk pembuatan 

sertifikat masih belum lengkap sehingga sangat sulit untuk mengetahui 

status dari musholla tersebut. Dan sampai sekarang status dari 

musholla kalau dipandang secara Agama sah sedangkan menurut 

Hukum status tanah tersebut masih belum sah.”
31

 

Jadi dari hasil wawancara tersebut telah ditegaskan bahwa terdapat 

tanah kosong yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya, dikarenakan 

dilingkungan tersebut belum memiliki tempat beribadah untuk warga 

sekitar lingkungan tersebut maka pemilik dari tanah tersebut berniat 

untuk mewakafkan tanah tersebut kepada nadz{irorganisasi untuk 

selanjutnya dibangun musholla agara dapat dimanfaatkan untuk 

beribadah. Akan tetapi setelah selesai dibangunnya musholla tersebut 

belum juga di sertifikikatkan, hal ini terdapat kendala dari segi 

pendanaan serta kelengkapan dari persyaratan pensertifikatan tanah 

wakaf yang belum lengkap sehingga sangat sulit mencari untuk 

kejelasan akan status dari tanah wakaf tersebut. Untuk saat ini status 

                                                           
31

 Rustiani, HasilWawancara, 6 Maret 2021 



 

96 
 

tanah wakaf musholla secara Agama sah akan tetapi secara Hukum 

tidak sah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudarto selaku Kepala 

Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo terkait dengan 

status tanah wakaf yang belum bersertifikat: 

“Bahwa tanah wakaf yang ada di Desa Sooko belum diketahui akan 

kejelasan dari tanah wakaf. Dikarenakan masih terdapat tanah yang  

merupakan tanah lama dan dari pihak wakif dari pihak si wakif telah 

meninggal dunia maka untuk mengurus pensertifikatan untuk saat ini 

masih sulit dan harus meminta persetujuan dari ahli waris wakif. 

Sedangkan untuk mengetahui asal mula dari kepemilikan tanah maka 

harus di cari melalui pihak Desa agar dapat diketahui asal dari tanah 

wakaf. Dan untuk saat ini dari pihak Desa masih sangat sulit mencari 

asal dari tanah tersebut dikarenakan sudah beda generasi dari ahli 

waris si wakif . Dan sampai saat ini masih terdapat tanah wakaf masjid 

dan musholla yang belum diketahui dengan jelas status dari tanah 

wakaf tersebut”.
32

 

Jadi menurut hasil wawancara diatas di Desa Sooko masih terdapat 

tanah wakaf masjid dan musholla yang belum diketahui dngan jelas 

akan status tanah wakaf. Hal ini dikarenakan tanah tersebut merupakan 

tanah lama dan dari pihak wa>kif telah meninggal dunia. Hal inilah 

yang menjadi hambatan dalam pensertifikatan tanah wakaf masjid 

maupun musholla. Untuk mengetahui asal dari tanah tersebut harus 

melalui pihak desa. Dikarenakan dari pihak wa>kif sudah beda generasi 

maka hal ini masih sangat sulit bagi pihak desa untuk mengetahui asal 

dari tanah wakaf tersebut. Sehingga sampai tanah wakaf tersebut 

belum juga disertifikatkan. 
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 Sudarto, HasilWawancara, 6 Maret 2021 
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Menurut wawancara peneliti dengan Bapak Juri selaku wa>kif di Desa 

Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo mengenai status tanah 

wakaf yang belum bersertifikat beliau menegaskan bahwa 

“Bahwa saya selaku wakif mewakafkan tanah tersebut Lillahi Ta‟ala 

karena Allah Ta‟ala. Dikarenakan dilingkungan tersebut belum 

memiliki tempat untuk beribadah warga sekitar maka saya akhirnya 

mewakafkan tanah tersebut kepada nadzir organisasi. Untuk 

kepengurusan mengenai Akta Ikrar Wakaf sampai Sertifikat Tanah 

Wakaf beliau serahkan kepada tokoh Agama serta nadzir. Sampai saat 

ini saya tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah disertifikatkan 

apa belum. Yang jelas sampai saat ini saya tidak memegang sertifikat 

tanah tersebut. Yang saya ketahui bahwa untuk kepengurusan akan 

kelengkapan dari pensertifikatan tersebut dipegang oleh Bapak Sarkun 

yang dimana beliau merupakan tokoh Agama di lingkungan musholla 

tersebut”.
33

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa beliau 

mewakafkan tanah tersebut Lillahi Ta‟ala karena Allah Ta‟ala. Karena 

dilingkungan tersebut belum memiliki tempat beribadah untuk waraga 

sekitar maka wa>kif mewakafkan tanah tersebut kepada 

nadz{irorganisasi sedangkan untuk kepengurusan terkait dengan tanah 

wakaf diserahkan kepada nadz{irorgaisasiserta tokoh Agama. Sampai 

saat ini dari pihak si wa>kifbelum mengetahui apakah tanah wakaf 

tersebut sudah di sertifikatkan apa belum. Pihak wa>kif sendiri tidak 

memegang sertifikat tanah tersebut. 

Wawancara dengan Bapak Sarkun selaku Tokoh Agama di Desa Suru 

Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo terkait dengan kejelasan status 

tanah wakaf beliau menegaskan: 
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“bahwa tanah wakaf musholla tersebit belum diketahui dengan jelas 

akan  status tanah wakafnya. Dikarenakan terhambat oleh pendanaan 

untuk melakukan pemecahan terhadap sertifikat terhadap ahli 

warisserta belum lengkap surat-surat untuk pendaftaran sertifikat tanah 

wakaf. Memang dalam hal pendaftaran sertifikat tanah wakaf memang 

sangatlah rumit dan itupun membutuhkan waktu yang lama dalam 

pemrosesan sertifikat tersebut. Sehingga sampai sekarang tanah wakaf 

musholla tersebut belum melakukan pendaftaran sertifikat di BPN. 

Sampai sekarang status dari tanah wakaf tersebut masih belum jelas 

dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan 

pensertifikatan tanah wakaf”.
34

 

Hasil dari wawancara tersebut bahwa dari pihak tokoh Agama belum 

mensertifikatkan tanah tersebut dikarenakan terhambat dari pendanaan 

untuk melakukan pemecahan sertifikat tanah wakaf terhadap ahli waris 

serta kelengkapan surat-surat untuk pendaftaran sertifikat tanah wakaf 

masih belum lengkap. Dalam hal pendaftaran tanah wakaf memang 

sangatlah rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 

melakukan pensertifikatan tanah wakaf. Hingga saat belum diketahui 

dengan jelas bagaimana keabsahan dari tanah wakaf musholla tersebut. 

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Sumiyem S.Pd, selaku 

Carik Desa Suru wawancara terkait dengan tanah wakaf yang belum 

bersertifikat di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo 

beliau menegaskan bahwa; 

“Di Desa Suru sendiri masih banyak tanah wakaf baik masjid maupun 

musholla yang belum memiliki sertifikat. Dikarenakan pemahaman 

masyarakat akan pensertifikatan tanah wakaf masih sangat minim 

sehingga mereka beranggapan bahwa mewakafkan tanah secara 

Hukum Islam sudah sah dan tidak ada prosedur lagi setelah di 

wakafkan secara Hukum Islam. Melihat hal itu, dari pihak Desa Suru 

bekerjasama dengan nadzir organisasi untuk melakukan pendataan 

terhadapo tanah wakaf masjid maupun musholla untuk mengetahui 
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tanah wakaf masjid dan musholla yang belum bersertifikat. Dari pihak 

Desa Suru melakukan program sertifikat secara serentak terhadap 

tanah wakaf masjid musholla. Sebelum didaftarkannya tanah wakaf 

masjid dan musholla di BPN maka harus diketahui asal keberadaan 

tanah wakaf tersebut mulai dari keluarga wakif sampai keturunan dari 

wakif tersebut. Untuk saat ini dari pihak desa melakukan pencarian 

data terkait dengan asal keberadaan tanah wakaf tersebut melalui 

Letter C. Pemerintah Desa Suru hingga saat ini masih melakukan 

upaya pemograman sertifikat serentak terhadap tanah wakaf masjid 

musholla untuk mengetahui status kejelasan dari tanah wakaf.”
35

 

Hasil dari wawancara tersebut ialah bahwa masih terdapat tanah wakaf 

Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo masih banyak yang 

belum bersertifikat. Dikarenakan pemahaman masyarakat terkait 

dengan pensertifikatan tanah wakaf masih sangat kurang dan mereka 

beranggapan bahwa hanya dengan mewakafkan tanah secara lisan 

wakaf tersebut dianggap sah. Melihat hal ini Pemerintah Desa Suru 

Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo mengadakan program 

pensertifikatan secara serentak dengan bekerja sama kepada nadz{ir 

organisasi terhadap tanah wakaf masjid dan musholla. Maka dari itu 

sebelum didaftrkan ke BPN terlebih dahulu mencari data asal dari 

keberadaan tanah wakaf tersebut melalui Letter C untuk mengetahui 

kejelasan dari tanah wakaf. Berikut akan dipaparkan data-data tanah 

wakaf yang belum bersertifikat di Kecamatan Sooko Kabupaten 

Ponorogo 
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Tabel 1.3 

Data tanah wakaf belum sertifikat 

No Desa  Luas M2 Penggunaan  Sertifikat No. AIW/APAIW 

 Sooko  272 Masjid  - W2/010/04.18/1987 

2 Sooko  100 Kincir  - W2/011/04.18/1989 

3 Sooko  108 Musholla  - W2/012/04.18/1987 

4 Sooko  120 Musholla  - W2/023/04.18/1991 

5 Sooko  40 Sosial Islam - W2/084/04.18/2000 

6 Sooko  72 Musolla  -  W2/114/02.18/2005 

7 Sooko  100 Musholla  - W2/115/02.18/2005 

8 Sooko  203 Musholla  - W2/116/02.18/2005 

9 Sooko 282 Masjid  -  W2/117/02.18/2005 

10 Sooko  64 Musholla  - W2/109/02.18/2007 

11 Sooko  300 Musholla  - W2/10/KK.13.02.18/

2010 

12 Sooko  501,5 Masjid  - W2/163/13.02.18/20

11 

13 Sooko  108 Musholla - W2/04/KK/13.2.18/2

000 

14 Sooko  272 Masjid Muh  - W2/03/KK.13.2.18/2

008 

15 Sooko  550 T.ibadah+Pe - W2/164/13.02.18/20
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ndidikan 11 

16 Sooko  600 T.ibadah+Pe

ndidikan 

- W2/165/13.02.18/20

11 

17 Sooko  111 Musholla  - W2/004/15.2.19/201

5 

18 Sooko  49 Musholla  - W2/02/15.2.19/2016 

19 Sooko  90 Musholla  - W2/03/15.2.19/2017 

20 Sooko  495 T. 

Pendidikan  

- W2/01/13.2,19/2019 

21 Jurug  152 Musholla  - W2/071/04.18/1992 

22 Jurug 240 Masjid - W2/079/04.18/1993 

23 Jurug 150 Masjid - W2/083/04.18/2000 

24 Jurug 100 Masjid - W2/096/02.18/2004 

25 Jurug  130 Masjid - W2/201/02.28/2006 

26 Jurug  56 Musholla - W2/202/02.28/2006 

27 Jurug  72 Musholla  - W2/09/13.02.18/201

9 

28 Jurug  54 Masjid - W2/105/13.02.18/20

11 

29  Jurug  54 Masjid - W2/275/13.02.18/20

11 

30 Jurug 54 Masjid - W2/10/13.02.18/201

2 
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31 Jurug  80 Masjid - W2/10/13.02.18/201

2 

32 Jurug  100 Masjid - W2/20/13.02.18/201

2 

33 Jurug  412 Masjid - W2/02/018/2014 

34 Jurug 210 Masjid - W2/201/02.18/2005 

35 Jurug 150,0 Masjid - W2/001/019/2015 

36 Jurug 182 Masjid - W2/03/015/02.19/20

06 

37 Jurug  169 Musholla  - W2/04/15.02.19/202

0 

38 Suru  270 Masjid - W2/007/04.18/1986 

39 Suru  400 Masjid  - W2/013/04.18/1988 

40 Suru  115 Musholla  - W2/030/04.18/1991 

41 Suru 256 Masjid - W2/081/04.18/1998 

42 Suru 1300 Pendidikan 

Islam 

- W2/084/04.18/2000 

43 Suru 100 Masjid  - W2/134/02.18/12004 

44 Suru 36 Musolla  - W2/191/02.1/2004 

 

45 Suru  180 Masjid - W2/221/02.18/2004 

46 Suru  84 Musholla - W2/024/02.18/2005 
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47 Suru  168 Musholla - W2/035/02.18/2006 

48 Suru 137,5 Musholla - W2/004/015.2.19/20

15 

49 Suru  52,5 Musholla - W2/001/15.2.19/201

6 

50 Suru  135 Musholla  - W2/005/15.2.19/2016 

51 Suru 769 Masjid  - W2/01/15.2.19/2020 

52 Bedoho 143 Masjid - W2/001/04.118/1990 

53 Bedoho  110 Masjid  - W2/074/04.18/1993 

54 Bedoho  110 Musholla  - W2/007/04.18/1993 

55 Bedoho  105 Musholla  - W2/049/04.18/2003 

56 Bedoho  70 Musholla  - W2/141/02.18/2005 

57 Bedoho  121 Musholla  - W2/087/02.18/2006 

58 Bedoho  144 Musholla - W2/203/02.18/2007 

59 Bedoho  135 Musholla  - W2/183/02.18/2007 

60 Bedoho  126,5 Musholla  - W2/182/02.18/2007 

61 Bedoho 49 Musholla - W2/181/02.18/2007 

62 Bedoho  120 Masjid - W2/01/13.02.18/2008 

63 Bedoho  63 Musholla - W2/02/13.02.18/2008 

64 Bedoho  225 Masjid - W2/164/13.02.18/201

1 

65 Bedoho 143 Masjid - W2/002/04.18/1989 
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66 Bedoho 91 Tempat 

ibadah 

- W2/093/04.18/2003 

67 Bedoho 1913 Keperluan 

umum 

- W2/3/13.02.19/2020 

68 Ngadirojo  66 Musholla  - W2/037/04.18/1991 

68 Ngadirojo  700 Masjid+MTs

. 

- W2/080/04.18/1993 

69 Ngadirojo 225 Masjid - W2/082/04.18/2000 

70 Ngadirojo  112 Masjid  - W2/174/02.18/2005 

71 Ngadirojo  195 

 

Musholla  - W2/174/02.18/2005 

72 Ngadirojo  100 Musholla  - W2/Kk.02/037/2007 

73 Ngadirojo  300 Masjid  - W2/Kk.02/038/2007 

74 Ngadirojo  52,5 Sekolah  - W2/05/13.02.18/200

9 

75 Ngadirojo  160 Masjid  - W2/001/018/2014 

76 Ngadirojo  105 Musholla  - W2/32/04.18/1991 

77 Ngadirojo  648,19 Masjid  - W2/002/15.219/2015 

78 Ngadirojo  225 Masjid  - W2/003/15.2.19/201

5 

79 Ngadirojo  64 Musholla  - W2/002/15.2.19/201

6 

80 Ngadirojo  182 Masjid  - W2/001/15.2.19/201
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7 

81 

 

Ngadirojo  144 Musholla  - W2/00213.2.19/2017 

82 Ngadirojo  1422 Masjid  - W2/02/13.02.19/202

0 

83 Klepu  225 Masjid  - W2/068/04.18/1992 

84 Klepu  1892 Masjid+MI  - W2/135/04.18/2002 

85 Klepu  96 Masjid  - W2/095/02.18/2006 

86 

 

Klepu  413 Masjid  - W2/06/13.02.18/200

9 

 

87 Klepu  196 Masjid - W2/001/018/2013 

88 Klepu  144 Musholla  - W2/65/04/18/1992 

89 Klepu  400 Masjid  - W2/017/04/18/1989 

90 Klepu  169 Musholla  - W2/04/15.02.19/2016 

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa dari  6 desa/kelurahan yang ada 

di Kecamatan Sooko, sebagian besar tanah wakaf yang ada di desa di 

Kecamatan Sooko belum memiliki sertifikat.  Dari data diatas dapat 

diketahui bahwasannya tanah wakaf yang belum bersertifikat paling 

banyak di Desa Suru dan Sooko. Di Kecamatan Sooko tanah wakaf 

yang belum bersertifikat ada 90 titik. Sedangkan tanah wakaf yang 

sudah bersertifikat ada 67 titik.  Jumlah ini memang lebih besar jika 

dibandingkan dengan jumlah tanah wakaf yang sudah memiliki 
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sertifikat, namun hal ini dapat memicu permasalahan dimasa yang 

akan datang karena ada peluang yang bisa dijadikan dasar untuk 

menarik kembali tanah wakaf tersebut, bagi pihak yang menjadi ahli 

waris atau mereka yang mengaku hubungan keluarga dengan wakif. 

C. Kewenangan Nadzir terhadap tanah wakaf yang belum 

bersertifikat 

Berdasarkan wawancara langsung dengan nadz{ir organisasi di 

Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dengan Bapak Marnu selaku 

ketua nadz{ir organisasi NU beliau menegaskan terhadap tanggung 

jawab tanah wakaf yang belum bersertifikat yaitu: 

“Untuk tanah wakaf yang ada di Kecamatan Sooko memang sebagian 

besar masih belum bersertifikat dikarenakan terkendala akan 

pendanaan terhadap kepengurusan sertifikat tanah wakaf di BPN. Saya 

selaku Ketua nadzir organisasi NU melihat tanah wakaf yang belum 

bersertifikat di Kecamatan Sooko memberi arahan kepada waqif  

maupun takmir masjid maupun musholla untuk segera disertifikatkan 

dengan melengkapi segala persyaratan pendaftaran sertifikat tanah 

wakaf. Disini saya bertanggung jawab terhadap proses 

pengadministrasian terhadap harta benda wakaf serta mengawasi dan 

melindungi harta benda wakaf serta mengawasi dan melindungi harta 

benda wakaf dari pihak-pihak yang tidak memiliki hak atas tanah 

tersebut. Sedangkan untuk tanah wakaf yang sudah bersertifikat saya 

bertanggung jawab terhadap proses penerbitan Akta Ikrar Wakaf 

(AIW). Setelah Akta Ikrar Waka diterbitkan oleh pihak KUA maka 

langkah yang harus saya tempuh melakukan permohonan penerbitan 

sertifikat tanah wakaf oleh PPAIW atas nama nadzir untuk kemudian 

diajukan kepada Kantor BPN di Kabupaten/Kota untuk diterbitkannya 

sertifikat tanah wakaf”.
36

 

 

Jadi dari hasil wawancara diatas bahwasannya nadz{ir organisasi di 

Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorgo terhadap tanah wakaf  yang 

belum bersertifikat bertanggung jawab terhadap pengadministrasian 

                                                           
36

 Marnu, Hasil Wawancara, 27 Februari 2021 
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terhadap benda wakaf serta mengawasi dan melindungi harta benda 

wakaf dari pihak-pihak yang tidak memiliki hak atas tanah tersebut. 

Untuk tanah wakaf yang sudah memiliki sertifikat nadz{ir bertanggung 

jawab akan proses penerbitan Akta Ikrar Wakaf oleh pihak KUA 

Kecamatan untuk yang selanjutnya melakukan permohonan penerbitan 

sertifikat tanah wakaf oleh PPAIW atas nama nadz{ir untuk yang 

kemudian diajukan di Kantor BPN Kabupaten/Kota untuk kemudian 

diajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah wakaf. 

Menurut wawancara dengan Bapak Suwandi selaku ketua nadz{ir 

organisasi Muhammadiyah terkait tanggung jawab nadz{ir terhadap 

tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat beliau menegaskan bahwa: 

“untuk tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat di Kecamatan 

Sooko dari pihak organisasi Muhammadiyah menyediakan dana untuk 

proses pengadministrasian sertifikat tanah wakaf. Dan itu hanya 

setengah pendanaan dari organisasi Muhammadiyah, sedangkan dari 

pihak keluarga dikenakan biaya untuk menambah pembiayaan proses 

sertifikat tanah wakaf. Akan tetapi dari pihak keluarga masih 

terkendala oleh pembiayaan yang tidaklah sedikit maka masih menjadi 

hambatan bagi nadzir organisasi Muhammadiyah Kecamatan Sooko 

untuk melakukan sertifikat tanah wakaf. Serta dari pihak keluarga si 

waqif masih ada yang enggan untuk mensertifikatkan tanah tersebut, 

hal inilah yang menjadi tanggung jawab nadzir untuk mengurusi 

seluruh proses pengadministrasian yang sangat rumit serta harus 

mengeluarkan biaya yang tidak sedikitt. Terhadap tanah wakaf yang 

sudah bersertifikat pihak organisasi Muhammadiyah melakukan proses 

pengadiministrasian mulai dari penerbitan Akta Ikrar Wakaf setelah 

Akta Ikrar Wakaf telah diterbitkan untuk langkah selanjutnya 

melakukan permohonan penerbitan sertifikat tanah wakaf oleh PPAIW 

Kecamatan atas nama nadzir untuk diajukan ke BPN Kabupaten/Kota 

untuk diterbitkannya sertifikat tanah wakaf.”
37
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Jadi nadz{ir bertanggungjawab terhadap tanah wakaf yang belum 

bersertifikat di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo menyediakan 

dana untuk proses pengadministrasian sertifikat tanah wakaf. Dan itu 

hanya setengah dari pendanaan dari organisasi Muhammadiyah. 

Sedangkan untuk setengahnya lagi pendanaan itu dari pihak keluarga si 

wa>kif. Dari pihak keluarga wa>kif  harus mengeluarkan biaya yang 

tidak sedikit untuk melakukan pemecahan sertifikat, sehingga dari 

pihak wa>kif  enggan untuk segera melakukan pensertifikatan. 

Sedangkan untuk tanah wakaf yang sudah bersertifikat maka 

tanggungjawab nadz{ir yaitu mencatatkan tanah wakaf tersebut kepada 

PPAIW di Kecamatan untuk selanjutnya diajukan ke BPN untuk 

proses pensertifikatan terhadap tanah wakaf. 
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BAB VI 

ANALISIS TERHADAP STATUS TANAH WAKAF DI 

KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO 

A. Analisis terhadap status tanah wakaf menurut Hukum Islam dan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 

1. Ditinjau dari Hukum Islam 

Perkembangan institusi wakaf saat ini tidak bisa dilepaskan dengan 

keberadaan Islam di tanah Nusantara. Wakaf, khususnya berupa wakaf 

tanah, sudah ada dan dilakukan semenjak lahirnya komunitas-

komunitas muslim di beberapa daerah di Nusantara. Lembaga wakaf 

muncul bersamaan dengan lahirnya masyarakat muslim sebagai sebuah 

komunitas keagamaan yang pada umumnya memerlukan fasilitas-

fasilitas peribadatan dan pendidikan untuk menjamin 

kelangsungannya. Fasilitas-fasilitas itu dapat terpenuhi dengan cara 

berwakaf, baik berupa wakaf tanah, bangunan maupun asset wakaf 

lainnya. Gambran tentang praktik wakaf di Indonesia dilukiskan, 

seperti fenomena Masjid sebagai sebuah harta wakaf. Harta tersebut 

tidak boleh diperjual belikan, digadaikan, diwariskan, dan dihadiahkan. 

Fenomena awal perkembangan perwakafan di Indonesia sebagaimana 

gambaran diatas masih menguat hingga sekarang. Walaupun sudah 

mulai berkembang beberapa nadz{ir atau lembaga pengelola wakaf 

yang ada, tetapi perkembangan wakaf saat ini terasa tidak sebanding 

dan sangat kurang dengan harapan dan misi utama wakaf sendiri. 
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Harapan itu adalah dapat berkontribusi untuk pengembangan dan 

pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Setelah dikaji, ada 

beberapa masalah yang dihadapi dalam perkembangan perwakafan di 

Indonesia saat ini, antara lain adalah tentang pemahaman masyarakat 

tentang hukum wakaf, pengelolaan dan manajemen wakaf, serta 

keberadaan benda yang diwakafkan dan kelembagaan nadz{ir.1 

Pada umumnya masyarakat masih memahami hukum wakaf lebih 

bersifat tradisional, baik dari segi rukun dan syarat wakaf, maupun 

disyariatkan wakaf. Memahami rukun wakaf sangat penting karena 

dengan memahami rukun wakaf, masyarakat bisa  mengetahui siapa 

yang boleh berwakaf, apa saja yang diwakafkan, untuk apa dan siapa 

saja diperuntukkan, bagaimana cara berwakaf, dan siapa saja yang 

bolehmenjadi nadz{ir, dan lain-lain.
2
 

Sebagian masyarkat di Kecamatan Sooko ketika mewakafkan tanah 

pada dasarnya masih sangat sederhanasekali, yaitu mereka 

mewakafkan tanah kepada nadz{ir organisasi dengan sebuah 

pernyataan dari si wa>kif bahwa tanah tersebut telah diwakafkan 

kepada nadz{ir organisasi kepada diri si  wa>kif  untuk dikelola dan 

dimanfaatkan untuk kemaslahatan ummat. 

Dari total 157 bidang tanah wakaf yang sudah dibangun masjid 

maupun musholla terdapat 56 tanah wakaf masjid maupun musholla 

                                                           
1
 Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola 

Wakaf Di Indonesia, (Bekasi: Gramatha Publishing, 2015), 1-2 
2
 Ibid, 2 
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yang sudah bersertifikat serta 101 tanah wakaf masjid maupun 

musholla yang masih berstatus tanah belum memiliki sertifikat. Dari 

jumlah bidang tanah wakaf yang belum bersertifikat tersebut 

berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua nadz{ir organisasi 

baik dari nadz{ir NU maupun Muhammadiyah penyebab tanah wakaf 

wakaf masjid maupun musholla di Kecamatan Sooko bahwa 

masyarakat Kecamatan Sooko dalam masalah perwakafan masih 

belum memahami mengenai sertifikat tanah wakaf, sehingga mereka 

mewakafkan tanah wakaf hanya dengan lisan saja dan menyatatkan 

hanya sampai Akta Ikrar Wakaf saja  ke KUA. Untuk masalah 

pendaftaran tanah wakaf berdasarkan wawancara peneliti dengan 

nadz{ir terdapat kendala pada hal pembiayaan untuk mensertifikatkan 

tanah wakaf serta dari pihak keluarga waqif yang sangat sulit untuk 

dimintai persetujuan terkait dengan pemecahan sertifikat tanah wakaf. 

Sehingga sampai sekarang masih banyak tanah wakaf masjid maupun 

musholla yang belum memiliki sertifikat. Hal inilah yang 

dikhawatirkan oleh nadz{ir ketika nanti dari pihak keluarga si wa>kif 

meminta kembali tanah wakaf dikarenakan tidak adanya alat bukti 

hak atas tanah tersebut. 

Wakaf dianggap sah hanya dengan ucapan (lisan) semata tanpa 

dilakukan pencatatan. Dalam kitab fiqh diterangkan bahwa wakaf 

telah berlaku dengan sebuah lafazh, walaupun tidak diumumkan oleh 

hakim dan hilang miliknya walaupun barang tersebut masih ada 
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ditangannya. Demikian pendapat Asy-Syafi‟iyyah yang diikuti oleh 

Imam Malik dan Ahmad. Ini dinamakan sebagai ikrar wakaf. Akan 

tetapi, Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak berlaku wakaf itu 

apabila tidak terlepas dari milik wa>kif, apabila hakim memberikan 

putusan dengan mengumumkan barang wakaf tersebut. Ini berarti 

menurut Imam Abu Hanifah, bahwa wakaf telah berlaku apabila telah 

diumumkan oleh hakim atau pengadilan.
3
 

2. Ditinjau Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf  

Wakaf dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

syariat. untuk menjaga kelanggengan dari harta wakaf tersebut, maka 

pemerintah juga mengahruskan adanya pendaftaran dan pengumuman 

terhadap harta wakaf. dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004.Tanah wakaf yang mempunyai kepastian hukum adalah tanah 

wakaf yang mempunyai syarat-syarat administrasi. Tanah wakaf 

tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, serta dapat 

dikembangkan. Sebaliknya tanah wakaf yang tidak mempunyai syarat-

syarat administrasi seperti ketentuan diatas maka, tidak memiliki 

kekuatan hukum, sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana 

mestinya dan berpotensi diambil kembali oleh ahli waris.
4
 

Mengenai status keabsahan tanah wakaf yang ada di Kecamatan Sooko 

jika ditinjau menurut Undang-Undang Nomior 41 Tahun 2004 yang 

                                                           
3
  Racmadi Usman, Hukum Perwakafan, 90-91 

4
  Oktavianus Tabuni, “Pemberian Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Karena Peralihan Hak (Hibah) 

dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kabupaten Sleman” (2015). 
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sedemikian itu tidak sah, karena dari tanah wakaf tersebut tidak 

mempunyai kekuatan hukum yang tidak tetap. Dengan demikian tanah 

wakaf, dapat dipahami bahwa tanah wakaf masjid dan musholla yang 

tidak bersertifikat dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan 

hukum. 

Sedangakan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal2, 6, 

dan 17, tanah wakaf dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum 

tetap apabila telah memenuhi rukun sebagai berikut: 

1. Adanya orang yang mewakafkan (wa>kif) 

2. Tempat kemana harta tersebut diwakafkan (mauqu>f„alaih) 

3. Akad 

4. Didaftarakan kepada pegawai yang berwenang. 

Untuk menghindari permasalahan dalam masyarakat, pemerintah telah 

menerbitkan beberapa peraturan perwakafan, mengingat pentingnya 

peranan tanah wakaf bagi masyarakat. Salah satunya, Undang-Undang 

No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar-dasar pokok agrarian. 

Dalam Undang-Undang tersebut Pasal 19 memerintahkan pendaftaran 

tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum atas tanah bagi 

masayarakat. Sedangkan peraturan yang mengatur secara khusus 

tentang perwakafan adalah Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 

yang diperbarui.
5
 

                                                           
5
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, ((Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 487-488 



 

 89   
 

B. Analisis kewenangan nadzir terhadap tanah  wakaf yang belum 

bersertifikat ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 

Tahun 2004 

1. Ditinjau dari Hukum Islam 

Nadz{ir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wa>kif  

untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Posisi 

nadzir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurusi 

harta wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. 

Pada umumnya para „Ulama telah bersepakat kepada kekuasaan nadz{ir 

wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan 

sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki wa>kif. Asaf A.A. Fyzee 

berpendapat sebagaimana dikutip oleh Dr. Uswatun Hasanah, bahwa 

kewajiban Nadz{ir adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk 

mengelola dan menjaga harta wakaf. 

Adapun kewajiban dan hak-hak nadzir menurut Kompilasi Hukum 

Islam dalam Pasal 220 

(1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas 

kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai 

dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh 

Menteri Agama. 

(2) Nadzir berkewajiban membuat laporan secara berkala atas semua 

hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud 

dalam Ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 
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setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan 

Camat setempat. 

(3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam Ayat (2) 

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama.
6
 

Nadz{ir organisasi di Kecamatan Sooko baik dari NU maupun 

Muhammadiyah dalam melaksanakan tugas untuk mengurusi 

terkait pendaftaran tanah wakaf kepada BPN belum di katakana 

maksimal karena terdapat beberapa kendala yakni dari pihak 

keluarga wa>kif  terkait pemahaman pensertifikatan wakaf masih 

sangat kurang, sehingga nadz{irbaik dari NU maupun nadz{ir 

Muhammadiyah dalam hal kepengurusan sertifikat tanah wakaf 

belum berjalan secara maksimal.  

Untuk itu, agar kedudukan harta wakaf yang menjadi milik Allah 

tetap aman dan terlindungi secara hukum seyogyanya 

diserifikatkan. Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama 

Republik Indonesia, telah mengeluarkan beberapa Petunjuk 

Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Wakaf.
7
 Hal inilah yang 

menjadi tugas nadz{ir terhadap tanah wakaf yang di Kecamatan 

Sooko agar segera untuk melakukan pensertifikatan tanah wakaf 

secara serentak agar tidak terjadi pengambil alihan oleh keluarga 

dari wa>kif. 

                                                           
6
Ibid, 502 

7
 Ibid, 504 
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Kehadiran nadzir sebagai pihak yang diberikan keprcayaan dalam 

mengelola harta wakaf sangatlah penting walaupun dalam fiqh-

fiqhklasik dan kontemporer tidak ditemukan adanya nadz{ir sebagai 

nadz{ir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para „Ulama sepakat 

bahwa wa>kif  harus menunjuk nadz{ir wakaf, baik perseorangan 

maupun kelembagaan. Dengan adanya nadz{ir diharapkan harta 

wakaf dapat terjaga dan terurus.
8
 

2. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

Nadz{ir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wa>kif  

untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukkannya. 

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai tugas 

nadz{ir dalam Pasal 13 disebutkan bahwa 

(1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 11 

wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, 

mengawasi, dan melindungi harta wakaf. 

 

(2) Nadzir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan 

BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada 

Ayat (1). 

 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), diatur dengan Peraturan 

Menteri.  

                                                           
8
  Farid Wadjdy&Mursyid, Wakaf&Kesejahteraan Umat Filantropi Islam Yang Hampir 

Terlupakan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 159 
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Nadz{ir berkewajiban mendaftarkan wakaf pada instansi yang 

berwenang agar dapat diperoleh sertifikat atas tanah hak guna 

bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang telah diwakafkan. 

Nadz{ir berkewajiban untuk mengurus pelepasa hak pengelolaan 

atau hak milik dari pemegang hak yang bersangkutan. Dalam hal 

ini nadz{ir tidak berhasil memperoleh pelepasan hak pengelolaan 

atau hak milik yang  bersangkutan maka wakaf atas tanah tersebut 

tetap berlaku sampai hak guna bangunan atau hak pakai yang 

sudah berada diatas tanah Negara berakhir.
9
 

Dalam hal kepengurusan terkait  sertifikat tanah wakaf yang ada di 

Kecamatan Sooko belum sepenuhnya berjalan dengan lancar. 

Dalam hal ini, terdapat kendala dari pihak keluarga si wa>kif  yang 

masih kurang pemahaman terhadap pentingnya pendaftaran tanah 

wakaf yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

agar terlindungi hak atas tanah dari upaya-upaya pengambil alihan 

oleh keluarga dari wa>kif. Serta memiliki bukti yang otentik dengan 

adanya sertifikat tanah wakaf. 

 

                                                           
9
 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan, 90-91 
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BAB V 

Penutup 

A. Kesimpulan  

Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang status tanah wakaf yang belum bersertifikat dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Tanah wakaf yang ada di Kecamatan Sooko mengenai status 

apabila ditinjau dari Hukum Islam sudah sah karena sudah 

terpenuhinya rukun wakaf yaitu wa>kif, mauqu>f,mauqu>f „alaih, 

sighat. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004 Tahun 2004 Pasal 2, 6, dan 17, tanah wakaf dikatakan sah 

apabila telah memenuhi rukun sebagai berikut yaitu wa>kif, mauqu>f 

‘alaih, akad, didaftarkan kepada pihak yang berwenang. 

2. Kewenangan nadz{ir terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat 

di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo masih belum maksimal 

dibuktikan dengan adanya surat-surat yang masih belum lengkap 

serta dari pihak keluarga masih belum menyetujui untuk 

melakukan pensertifikatan tanah wakaf. Jika dilihat dari segi 

hukum Islam kewenangan nadz{ir mengurus dan memelihara harta 

wakaf yang sudah di amanahkan kepadanya. Menurut Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 4, 7 dan 11 bahwa 

nadz{irwajibmengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, 

mengawasi dan melindungi harta wakaf.  
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B. Saran  

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan diatas, maka ada beberapa 

saran yang ingin penulis kemukakan yaitu: 

1. Kepada wa>kif dan ahli warisnya, menurut penulis terhadap tanah 

wakaf yang belum bersertifikat agar tanah wakaf dapat terjamin 

kepastian hukumnya untuk seyogyanya disertifikatkan karena 

pentingnya akan sertifikat ini untuk melindungi tanah tersebut dari 

berbagai implikasi negatif yang terjadi pada keluarga ahli waris 

wa>kif. 

2. Kepada seoran nadz{irseharusnya bertanggung jawab untuk 

mengurus dan menjaga amanah wakaf yang sudah diamanahkan 

oleh si wa>kif tersmasuk dalam hal kepengurusan sertifikat tanah 

wakaf untuk menjaga kelanggengan tanah wakaf yang dibawah 

pengawasannya. 

3. Kepada Pemerintah maupun pihak Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Sooko harus lebih memperhatikan tanah-tanah wakaf 

yang belum bersertifikat di Kecamatan Sooko. Dari pihak 

pemerintah Desa maupun dari Kantor Urusan Agama seyogyanya 

harus lebih aktif dalam mensosialisasikan tentang pentingnya 

pensertifikatan tanah wakaf serta peraturan-peraturan terkait 

masalah perwakafan. Terlebih lagi mengenai hak-hak dan 

kewajiban nadz{irserta pentingnya pensertifikatan tanah wakaf.  
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