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ABSTRAK
Kunnashirin, Ridha, 2021, Analisis Fikih Wakaf Terhadap Karakteristik Dan
Status Tanah Eks Perdikan Di Masjid Al-Huda Kelurahan Setono Kecamtan
Jenangan Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr.
Ahmad Junaidi, M.H.I.
Kata kunci/keywords: fikih wakaf, tanah eks perdikan, tanah wakaf
Tanah Masjid al-Huda Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten
Ponorogo dulunya merupakan tanah perdikan. Tanah perdikan disini merupakan
tanah yang dikhususkan pemerintahan yang sedang berlangsung kala itu untuk
kepentingan umum berupa makam dan juga masjid. Seiring berkembangnya zaman,
tanah perdikan dalam perundangan nasional telah dihapus, maka tanah ini penulis
sebut sebagai tanah eks perdikan dengan keistimewaan dan kegunaan yang masih
dapat dirasakan hingga kini bagi umat Islam sebagaimana tanah wakaf. Sayangnya,
dalam sejarah keberadaan tanah eks perdikan di Masjid al-Huda, tidak ditemukan
ikrar wakaf yang secara jelas bahwasanya ini merupakan tanah wakaf. Tetapi juga
tidak ada hak milik siapapun atas tanah ini.
Dari latar belakang diatas, maka penulis tetarik mengambil rumusan masalah
yakni: (1) Bagaimana analisis fikih wakaf terhadap karakteristik tanah eks perdikan
di Masjid al-Huda Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?
(2) Bagaimana analisis fikih wakaf terhadap status tanah eks perdikan di Masjid alHuda Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?
Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian
lapangan menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah wawancara, observasi serta dokumentasi. Analisis yang
digunakan menggunakan metode deduktif dengan mengemukakan ketentuan yang
bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tanah eks perdikan di Masjid alHuda berdasarkan kajian fikih wakaf memiliki karakteristik diantaranya bebas
pajak, tidak diperjual belikan, digunakan untuk kepentingan umum bagi umat
Islam, memiliki sifat yang dijaga kelestariannya, harta berupa tanah bersifat abadi
tanpa adanya kepemilikan secara pribadi atau badan tertentu. Sedangkan status
tanah eks perdikan di Masjid al-Huda bisa dikatakan sebagai tanah wakaf, meski
dalam sejarahnya tidak ditemukan ikrar secara lisan, tetapi berdasarkan ‘urf di
masyarakat hal ini sudah menunjukkan indikator wakaf. Hal ini berdasarkan
pendapat Ulama H}ana>bilah bahwasanya si} ghat wakaf bisa dengan perbuatan dan
menurut Mazhab Ma>liki>yah si} ghat juga bisa digantikan dengan meninggalkan dan
mempersilahkan orang lain menggunakannya sebagaimana yang terjadi di Masjid
al-Huda. Di dalam perundangan nasional terkait wakaf, tanah eks perdikan yang
merupakan tanah negara dapat dialih statuskan sebagai tanah wakaf.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Masjid al-Huda yang berlokasi di Lingkungan Gondoloyo, Kelurahan
Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu
masjid bersejarah di Kabupaten Ponorogo. Karena di dalam kompleks masjid
terdapat makam Bupati Ponorogo ke 13 yaitu Raden Adipati Surodiningrat II
(1837). Beliau merupakan Bupati terakhir Ponorogo Kota Lama.
Sejarah tanah masjid al-Huda bermula dari dibuatnya bumi makam di
wilayah Desa Setono oleh pemerintahan Ponorogo kala itu. Dulunya bumi
makam ini merupakan bumi perdikan yang diperuntukkan untuk pemakaman.
Dalam tradisi kuno, tanah dekat pemakaman dibangun sebuah masjid.1
Tanah perdikan merupakan orang (daerah) yang dibebaskan dari
kewajiban membayar pajak kepada pemerintah (pada zaman Belanda).2
Menurut narasumber yang telah peneliti wawancara, yaitu bapak Budi Utomo
sebagai tokoh masyarakat lingkungan Gondoloyo, beliau menyatakan bahwa
tanah di lingkungan ini dulunya merupakan bumi perdikan dan masyarakat
yang menempati wilayah tersebut berhak mengolah tanahnya namun tidak
berhak memiliki tanah tersebut. Masyarakat ditugaskan pemerintahan untuk
merawat bumi makam sebagai tempat pemakaman. Keistimewaan dari tanah
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Budi Utomo, Hasil Wawancara, Ponorogo, 31 Januari 2021. (Lihat Transkrip 01/01-W/31-

01-2021)
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KBBI Daring, http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Perdikan, (diakses pada tanggal 7 Februari
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perdikan ini salah satunya ialah bebas pajak, karena diperuntukkan dalam hal
sosial berupa pemakaman dan juga masjid. Selain hal tersebut, tanah ini juga
dijaga kelestariannya serta sifat keabadiannya. Dalam kenyataanya tanah ini
tidak ada yang memiliki, namun fungsinya untuk kemanfaatan bersama.
Dalam perkembangannya, lambat laun tanah perdikan yang bebas dari
pajak perlahan dipersempit wilayahnya hingga tertinggal area makam dan
Masjid sekitar 1 ha saja. Sementara tanah disekitar area tanah perdikan yang
merupakan lingkungan Gondoloyo dikenai pajak oleh pemerintah. Perlahan
tanah di lingkungan ini sudah disertifikatkan sebagai hak milik seiring
perkembangan zaman. Hal ini dikuatkan dengan Undang-Undang No. 13/1946
Tentang Penghapusan Desa Perdikan. Namun dimikian, terdapat beberapa
rumah pemukiman warga yang dibangun tanpa status tanah yang jelas karena
dibangun di atas area tanah masjid al-Huda. Menurut hasil wawancara yang
peneliti dapatkan, sempat pula terjadi upaya penyertifikatan tanah perdikan
kompleks Masjid al-Huda oleh suatu pihak sebagai hak milik, namun hal
tersebut gagal dilakukan. Tentu saja ini dapat menimbulkan masalah sosial
yang lebih besar di kemudian hari.
Mengingat karakteristik tanah eks perdikan di Masjid al-Huda sangat
mirip dengan konsep wakaf. Yakni sebagai bentuk harta benda yang ditahan
demi kemanfaatan bersama. Peruntukan harta benda juga menyerupai dengan
harta wakaf yakni demi kepentingan sosial. Penelitian ini dilakukan karena
beberapa hal yang penulis temukan di lapangan. Bahwa terdapat kemiripan
tanah eks perdikan dengan konsep wakaf, di antaranya tanah di masjid al-Huda
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merupakan tanah yang diperuntukkan untuk kesejahteraan sosial seperti halnya
wakaf, harta benda yang berupa tanah ini juga dikelola bersama untuk
kepentingan bersama.
Wakaf menjadi salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam Islam
karena merupakan suatu pranata yang mengedepankan hajat sosial dalam
rangka menyejahterakan umat dan untuk kepentingan pengembangan syiar
Islam.3 Pranata wakaf sendiri berasal dari hukum, yang oleh karena itu apabila
kita berbicara masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada
khususnya, kita tidak mungkin melepaskan dari pembicaraan mengenai
konsepsi wakaf menurut hukum Islam, dari mana sebenarnya pranata tersebut.4
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 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.5
Jika kita kaitkan dengan pengertian wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk
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Siah Khosyi’ah, Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di

Indonesia (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 5.
4

Ibid., 15.
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Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola

Wakaf di Indonesia (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 10.
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memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut
Syariah.6
Meski memiliki beberapa kemiripan dengan tanah wakaf, namun dalam
penelitian ini tidak ditemukan ikrar wakaf. Tetapi tanah masjid ini juga tidak
ada hak milik pribadi yang menguasainya. Di kompleks tanah masjid pun
sudah dibangun beberapa rumah penduduk tanpa Hak Milik. Tentunya hal
inilah yang menjadi masalah jika tanah tersebut merupakan tanah wakaf yang
seharusnya dijaga keabadiannya. Terlebih lagi resiko masalah sosial akan
semakin berkembang di kemudian hari akibat ketidakpastian status hukum
keberadaan tanah tersebut. Adanya usaha dari beberapa pihak yang ingin
menyertifikatkan tanah kompleks masjid tersebut karena sudah terlanjur
dibangun

rumah di

atasnya, menjadi

ancaman tersendiri terhadap

keberlangsungan tata kelola masjid. Mengingat kebutuhan lahan yang saat ini
makin diperlukan dari segi apapun. Maka dari itu, dalam hal ini perlu adanya
pemahaman terkait fikih wakaf terhadap karakteristik dan status tanah eks
perdikan di Masjid al-Huda agar mampu menjaga eksistensi Masjid al-Huda
dalam jangka waktu selama-lamanya.
Dari beberapa alasan yang sudah dikemukakan diatas, peneliti tertarik
melakukuan penelitian dengan judul “Analisis Fikih Wakaf Terhadap

6

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
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Karakteristik Dan Status Tanah Eks Perdikan di Masjid al-Huda Kelurahan
Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan paparan latar belakang yang dikemukakan diawal, maka
peneliti tertarik mengambil rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana analisis Fikih Wakaf terhadap Karakteristik tanah eks perdikan
di Masjid al-Huda Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten
Ponorogo?
2. Bagaimana analisis Fikih Wakaf terhadap Status tanah eks perdikan di
Masjid al-Huda Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten
Ponorogo?
C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari adanyan
penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui analisis Fikih Wakaf terhadap Karakteristik tanah eks
perdikan di Masjid al-Huda Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui analisis Fikih Wakaf terhadap Status tanah eks perdikan
di Masjid al-Huda Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten
Ponorogo.
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D. Manfaat Penelitian
1. Teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan
dalam memahami konsep wakaf di Indonesia, baik untuk masyarakat
Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo dan juga
bagi civitas akademika. Diharapkan juga agar penelitian ini dapat menjadi
tambahan referensi dalam penelitian selanjutnya mengenai tanah wakaf dan
konsep wakaf pada umumnya.
2. Praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi
siapapun yang membaca, terutama masyarakat Lingkungan Gondoloyo,
Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo untuk
memahami lebih dalam mengenai konsep wakaf dan sejarah wakaf yang
terjadi di masyarakat. Dari hasil penelitian ini juga dapat dijadikan acuan
masyarakat atau pihak terkait untuk menindaklanjuti kedudukan tanah
Masjid al-Huda agar mendapat kepastian hukum yang sah serta terhindar
dari praktik-praktik yang mampu merugikan masyarakat sekitar.
E. Telaah Pustaka
Pada tahap awal, telaah pustaka atau kajian kepustakaan ini sangat
bermanfaat untuk menuntun peneliti dalam menuju arah dan pembentukan
teoritis, mengklarifikasi ide penelitian yang akan dilakukan, yang untuk
selanjutnya juga membantu untuk mengembangkan metodologi. Pada
akhirnya, ketika hasil telah diperoleh kajian kepustakaan berperan untuk
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mengembangkan dan membandingkan hasil penelitian. Selama penulisan
laporan

penelitian,

kajian

kepustakaan

sangat

berperan

dalam

mengintegrasikan temuan-temuan peneliti dengan pengetahuan yang telah ada
yang bisa mendukung atau bahkan menjadi kontradiksi dengan hasil penelitian
terdahulu, bisa juga memperkuat teori yang telah ada.7
Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai karakteristik dan status
tanah eks perdikan berdasakan fikih wakaf, khususnya di tanah Masjid al-Huda
Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Penulis
menemukan penelitian dengan tema yang sama, yakni mengenai tanah eks
perdikan. Namun, dengan fokus permasalahan yang berbeda. Selain itu, penulis
juga menemukan beberapa skripsi yang juga membahas mengenai beberapa
masalah terkait tanah wakaf.
Adapun skripsi yang juga membahas mengenai tanah eks perdikan dan
beberapa masalah tanah wakaf diantaranya:
Pertama, skripsi yang ditulis oleh Siti Khoiri dengan judul “Perwakafan
Tanah Eks Perdikan Untuk Pemukiman/Rumah Penduduk Di Kadilangu
Demak” pada tahun 2005. Masalah utama dalam skripsi ini adalah wakaf tanah
eks perdikan dijadikan sebagai pemukiman warga. Dengan pendekatan teori
hukum Islam dan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian tersebut
menjelaskan bahwa tanah eks perdikan Kadilangu Demak ialah hak ulayat
Sunan Kalijaga yang distatuskan sebagai wakaf. Kenyataannya tanah ini

7

Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun

Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 119.
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diperuntukkan untuk pemukiman warga setempat. Hal ini diperbolehkan
menurut hukum Islam sebagai bentuk wakaf ahli/ khusus dengan hukum sah
karena terpenuhinya syarat dan rukun wakaf.8
Kedua, skripsi yang ditulis oleh Fatimah Fitra Dfajar dengan judul
“Status Tanah Wakaf Melalui Perjanjian Dibawah Tangan Kota Gorontalo
(Studi Kasus Di Masjid Al-Qomar Jl. Rambutan)” pada tahun 2018. Masalah
utama dalam skripsi ini adalah adanya penyertifikatan tanah wakaf tetapi bukan
nama dari pemilik tanah wakaf. Dengan pendekatan teori menggunakan
perundang-undangan mengenai wakaf dan juga pendekatan deskriptif
kualitatif, dalam skripsi tersebut disimpulkan mengenai substansi pengaturan
tanah wakaf yang belum bersertifikat dan upaya dalam menyelesikan sengketa
tanah wakaf di Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo akibat ikrar dengan
dengan perjanjian bawah tangan yaitu dengan konsultasi, penengahan dan
arbitrase.9
Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muh. Arif Mulyadi Naris dengan judul
“Analisis Terhadap Perubahan Tanah Wakaf Menjadi Tanah Industri (Studi
Kasus di Desa Sengon Bugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)” pada
tahun 2017. Masalah utama dalam skripsi ini adalah karena tidak adanya
transparasi kepada public terhadap perubahan tanah wakaf yang dijadikan

8

Siti Khoiri, “Analisis Terhadap Perwakafan Tanah Eks Perdikan Untuk Pemukiman/Rumah

Penduduk di Kadilangu Demak,” Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2005), 61.
9

Fatimah Fitra Djafar, “Status Tanah Wakaf Melalui Perjanjian Dibawah Tangan Kota

Gorontalo (Studi Kasus Di Masjid Al-Qomar Jl. Rambutan),” Skripsi (Gorontalo: Universitas Negeri
Gorontalo, 2018), 57.
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tanah industry. Dengan pendekatan teori hukum Islam dan juga pendekatan
empiris, dalam skripsi ini disimpulkan bahwa praktik perubahan tanah wakaf
tersebut tidak memenuhi prosedur dalam hukum Islam maupun hukum positif
karena tidak digunakan untuk kepentingan umum melainkan kepentingan
sepihak.10
Keempat, skripsi yang ditulis oleh Iqbal Baikhaqi dengan judul
“Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus
Mushola Al-Ikhtiar 15A Iringmulyo Metro Timur)” pada tahun 2019. Masalah
utama dalam skripsi ini adalah perubahan fungsi tanah wakaf yang dalam ikrar
diperuntukkan sebagai mushola namun oleh nadzir dirubah fungsi sebagai
Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo. Dengan pendekatan teori
berdasarkan tinjauan hukum Islam dan juga pendekatan deskriptif kualitatif,
disimpulkan bahwa perubahan fungsi wakaf dengan prosedur tertentu
diperbolehkan dalam Hukum positif, dan di dalam hukum Islam juga
membolehkannya jika mengacu pada madzab H>}anafi< dan H}ambali<, namun
dalam praktiknya nadzir belum melaporakan ke KUA setempat terhadap
perubahan peruntukan wakaf tersebut.11
Kelima, skripsi yang ditulis oleh Zelania dengan judul “Problematika
Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf. (Studi Di Desa

Muh Arif Mulyadi Nasir, “Analisis Terhadap Perubahan Tanah Wakaf Menjadi Tanah
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Industri (Studi Kasus di Desa Sengon Bugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara),” Skripsi
(Semarang: UIN Walisongo, 2017), 102.
Iqbal Baikhaqi, “Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus
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Mushola Al-Ikhtiar 15A Iringmulyo Metro Timur),” Skripsi (Metro: IAIN Metro, 2019), 56.
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Kotaway Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)”
pada tahun 2017. Masalah utama dalam skripsi ini mengenai tanah wakaf yang
tidak memiliki akta ikrar wakaf sehingga timbul problematika berupa
penjualan terhadap beberapa tanah wakaf dan juga pemanfaatan tanah wakaf
secara pribadi. Dengan pendekatan teori berdasarkan fikih dan perundangundangan mengenai wakaf, juga pendekatan deskriptif kualitatif dapat
disimpulkan bahwa akibatnya tidak ada kekuatan hukum terhadap tanah
tersebut dan dapat dilakukan musyawarah sebagai jalan keluar dari masalah
tersebut dengan dibuatkannya APAIW.12
F. Metode Penelitian
1) Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan
(field research) dengan pendekatan penelitian kualitatif. Dengan jenis dan
pendekatan penelitian tersebut penulis memperbanyak melakukan
penelitian berdasarkan sejarah objek penelitian berupa tanah eks perdikan
di Masjid al-Huda agar mendapat analisis yang tepat terhadap rumusan
masalah penulis berdasarkan perspektif fikih wakaf.
Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang ditujukan
untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas
sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual

Zelania, “Problematika Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf (Studi Di

12

Desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan),”Skripsi (Metro:
IAIN Metro, 2017), 68.
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maupun kelompok.13 Penelitian kualitatif berkenaan dengan data yang
bukan angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif.
Selain itu penelitian kualitatif juga digunakan untuk mendapat data dan
informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang akan
dipecahkan.14
Dalam hal ini penulis melakukan penelitian ditujukan untuk
menganalisis karakteristik dan status tanah eks perdikan di Masjid alHuda. Selain itu, juga berkenaan dengan pengumpulan data dan analisis
mengenai peristiwa sejarah tanah eks perdikan di masjid al-Huda
Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yang
memiliki keistimewaan yakni memiliki kemiripan dengan konsep wakaf.
Selanjutnya untuk jenis penelitian yang digunakan penulis dalam
penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Tujuannya
adalah untuk dapat mempelajari secara intensif tentang latar belakang
keadaan sekarang dan interaksi suatu lingkungan sosial, individu,
kelompok, lembaga atau masyarakat.15 Jadi, dalam penelitian ini
menggunakan jenis penelitian lapangan agar dapat mempelajari secara
intensif tentang latar belakang tanah eks perdikan di Masjid al-Huda

13

Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja

Rosdakarya, 2009), 60.
14

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif,

Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif (Bandung: Alfabeta, 2017), 3.
15

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2009),

46.
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dengan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sosial di sekitar Masjid
al-Huda.
2) Kehadiran Peneliti
Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat penting sebagai aktor
sentral dan pengumpul data. Disini peneliti hadir sebagai pengamat penuh
agar mendapatkan data yang dibutuhkan. Peran sebagai pengamat berarti
peneliti berada di dekat tempat kejadian, melihat, mengamati, mencatat,
namun tidak terlibat dalam kejadian yang sedang diamati.
3) Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Masjid al-Huda Kelurahan Setono
Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Lokasi dipilih oleh penulis
berdasarkan adanya keistimewaan dari tanah eks perdikan di Masjid alHuda ini yakni kemiripannya dengan karakteristik tanah wakaf
berdasarkan sejarah kompleks masjid yang perlu dilakukaan kajian
maupun telaah secara mendalam berdasarkan fikih wakaf di dalam hukum
Islam.
4) Data dan Sumber Data
a) Data
Data adalah objek penelitian, realitas yang kita jadikan fokus
penelitian, termasuk tempat, partisipan dan kejadian yang melingkupi
fokus tersebut.16 Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data

16

Riyadi Santosa, Metode Penelitian Kualitatif Kebahasaan (Surakarta: UNS Press, 2017),

52.
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asal usul tanah yang telah dibangun Masjid al-Huda di Kelurahan
Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Selain itu peneliti
juga memerlukan data mengenai keadaan terkini tanah masjid al- Huda
yang belum diketahui secara pasti statusnya.
b) Sumber Data
Sumber data merupakan sumber dari mana data itu diperoleh. Di
dalam penelitian sumber data dapat berupa tempat, informan, kejadian,
dokumen, situs, dan lain sebagainya. Banyak atau sedikitnya sumber
data yang digunakan dalam penelitian tergantung pada kompleksitas
fokus penelitian yang dilakukan, selain itu juga tergantung pada
kompleksitas tujuan penelitiannya.17 Dari sebuah penelitian akan
dihimpun data-data utama dan sekaligus data tambahannya. Sumber
data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan,
sedangkan data tertulis, foto, dan statistik adalah data tambahan.18
Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari beberapa sumber
baik tempat, informan, dokumen, situs, dan beberapa data tambahan
lain.
1) Sumber Data Primer
Sumber data primer yang penulis gunakan meliputi beberapa
pihak yang memiliki pengetahuan tentang objek yang akan dibahas

17

Riyadi Santosa, Metode Penelitian Kualitatif Kebahasaan, 52.

18

Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka

Setia, 2018), 129.
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dalam penelitian ini. Beberapa pihak yang dimaksud yaitu tokoh
masyarakat yang memiliki pengetahuan terkait asal-usul lokasi
penelitian dan juga keberadaannya di masa kini, yakni tanah Masjid
al-Huda Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten
Ponorogo.
2) Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder sebagai data tambahan untuk
melengkapi data primer, biasanya berwujud data dokumentasi atau
data laporan yang tersedia. Data sekunder dalam penelitian ini
didapat dari sumber data berupa literatur-literatur yang mendukung
data primer seperti data terkait luas, hak milik tanah, kondisi
sekarang. Juga beberapa data pendukung letak geografis, keadaan
penduduk dan keadaan pendidikan di wilayah Kelurahan Setono.
5) Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang mampu mendukung penelitian ini
adalah sebagai berikut:
a. Wawancara
Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud
untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan,
organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan
dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan

15

pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (interviewee).19
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara
terhadap beberapa informan yakni tokoh masyarakat yang
dianggap memiliki pengetahuan terhadap masalah yang penulis
angkat di Masjid al-Huda Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo. Tentunya informan tersebut dipilih penulis
sebagai subjek penelitian dan juga sebagai sumber pengumpulan
data

karena

dianggap

memiliki

pengetahuan

tentang

permasalahan objek yang akan diteliti berupa pengetahuan
tentang asal usul dan juga keberadaan tanah tersebut di masa kini
terkait keistimewaan tanah eks perdikan di Masjid al-Huda yang
memiliki kemiripan dengan tanah wakaf dan juga statusnya yang
perlu diperjelas di masa kini.
b. Observasi
Di samping wawancara, data dalam penelitian kualitatif
dapat dikumpulkan melalui metode obsevasi. Menurut Nawawi
dan Martini, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara
sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam satu gejala
atau gejala-gejala dalam objek penelitian.
Observasi dibutuhkan untuk memahami proses terjadinya
wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam

19

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam

Varian Kontemporer (Depok: Rajawali Pers, 2017), 155.
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konteksnya.20 Oleh karena itu penelitian ini menggunakan
metode observasi melalui pengamatan secara langsung terhadap
objek penelitian berupa tanah di Masjid al- Huda Kelurahan
Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo setelah Masjid
al-Huda berdiri. Selain itu peneliti juga melakukan observasi
terhadap perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek
dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat
memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.
c. Dokumentasi
Selain dengan observasi dan wawancara, penelitian ini juga
menggunakan metode dokumentasi. Metode atau teknik
dokumenter adalah teknik pengumpulan data dan informasi
melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti.21 Dokumentasi
terhadap penelitian yang penulis lakukan ini berupa dokumentasi
objek penelitian, susunan takmir masjid dan dokumentasi lain
yang terkait. Semua dokumen tersebut berguna untuk dapat
memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok
penelitian.
6) Analisis Data
Analisis

data

adalah

proses

mengatur

urutan

data,

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian

20

Afifudin & Beni, Metodologi Penelitian Kualitatif, 134.

21

Ibid., 141.
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dasar. Data yang terkumpul dapat berupa catatan lapangan dan komentar
peneliti, gambar, foto, dokumen, laporan, bografi, artikel dan sebagainya.
Pengorganisasian dan pengolaan data ini bertujuan untuk menemukan
tema dan konsepsi kerja yang akan diangkat menjadi teori substantif.22
Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan analisis data sebelum
memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi
pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan
fokus penelitian. Fokus penelitian akan berkembang setelah peneliti masuk
dan selama di lapangan.23
7) Pengecekan Keabsahan Data
Pengecekan keabsahan data dilakukan peneliti agar penelitian ini
mampu berjalan hingga selesai sesuai tujuan penelitian. Dalam hal ini
peneliti menggunakan teknik trigulasi. Trigulasi sumber data merupakan
teknik menyediakan sumber data yang bervariasi disesuaikan dengan
tujuan penelitian.24 Langkah pertama dengan trigulasi pengumpul data
dengan mengomparasikan hasil data yang diperoleh dari observasi dan
wawancara kemudian dilanjutkan dengan langkah trigulasi teoritis, yaitu
data yang diperoleh pada saat (di) dan setelah (dari) lapangan
diabstraksikan dengan perspektif teoritis yang relevan.25 Jika dikaitkan

22

Afifudin & Beni, Metodologi Penelitian Kualitatif, 145.

23

Ibid., 132.

24

Riyadi, Metode Penelitian Kualitatif Kebahasaan, 57.

25

Afifuddin & Beni, Metodologo Penelitian Kualitatif, 187.
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dengan penelitian ini, maka perspektif teoritisnya adalah wakaf
berdasarkan hukum Islam.
G. Sistematika Pembahasan
BAB I

: PENDHULUAN
Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi
gambaran umum mengenai skripsi yang akan disajikan oleh
peneliti. Dalam bab ini terdapat latar belakang penulis melakukan
penelitian ini, selain itu juga membahas rumusan masalah, tujuan
dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan.

BAB II

: FIKIH WAKAF
Bab kedua membahas serangkaian teori yang akan dijadikan
sebagai pijakan dalam pengkajian dan analisis masalah yang
diteliti. Dalam bab ini akan membahas mengenai wakaf menurut
fikih wakaf. Di dalam pembahasannya akan memuat wakaf dalam
Islam dan wakaf dalam sistem perundangan di Indonesia.

BAB III : KARAKTERISTIK
PERDIKAN
SETONO

DI

DAN
MASJID

KECAMATAN

STATUS

TANAH

EKS

AL-HUDA

KELURAHAN

JENANGAN

KABUPATEN

PONOROGO
Bab ketiga ini beisi data terkait tanah eks perdikan di
Masjid al-Huda, baik data utama maupun data tambahan.
Diantara data utama tersebut yakni terkait latar belakang, luas

19

tanah, karaktersitik, juga status keberadaan tanah masjid di masa
kini. Beberapa data tambahan yakni profil Kelurahan Setono,
baik dari segi Geografis, Keadaan Penduduk dan Keadaan
Pendidikan. Dalam bab ini penulis akan menyajikan data hasil
penelitian di lapangan sebagaimana disebutkan tadi.
BAB IV : ANALISIS

FIKIH

KARAKTERISTIK
PERDIKAN
SETONO

DI

DAN
MASJID

KECAMATAN

WAKAF
STATUS

TERHADAP
TANAH

EKS

AL-HUDA

KELURAHAN

JENANGAN

KABUPATEN

PONOROGO
Bab keempat akan membahas mengenai analisis peneliti
terhadap keberadaan tanah eks perdikan di Masjid al-Huda karena
keistimewaannya yang mirip dengan tanah wakaf dan juga
statusnya yang perlu diperjelas di masa kini. Bab ini merupakan
analisis peneliti terhadap permasalahan yang diangkat yakni
analisis fikih wakaf terhadap karakteristik dan status tanah eks
perdikan di Masjid al-Huda Kelurahan Setono, Kecamatan
Jenangan Kabupaten Ponorogo.
BAB V

: PENUTUP
Bab ini merupakan bab paling akhir dalam penelitian yang
dilakukan oleh penulis. Tujuan bab ini untuk memudahkan
pembaca mengambil inti dari penelitian yang penulis lakukan

20

karena berisi kesimpulan dan saran sebagai jawaban singkat atas
rumusan masalah yang penulis tetapkan.

BAB II
FIKIH WAKAF
A. Wakaf dalam Islam
1. Definisi Wakaf
Kata wakaf berasal dari kata wa-qa-fa dengan makna aslinya berhenti,
atau diam ditempat, atau tetap berdiri atau penahanan.1 Kata wakaf adalah
istilah dalam bahasa arab, tedapat beberapa istilah lain yakni al-h}abs yang
artinya menahan, al-man’u yang artinya mencegah, as-suku>n, yang artinya
berhenti atau diam.2
Di dalam Q.S. As}-S{a<ffa>>t ayat 24, ada kalimat yang menyebutkan
makna menahan.

ِ ِ
)٤٢:َّهمْ َّْمسْئُولُو َنْ(الصْفت
ُ َوق ُفْوُهمْان

Artinya: Tahanlah mereka (di tempat penghentian), sesungguhnya
mereka akan ditanya.3

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 kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan
tujuan yang disyaratkan oleh wa>qif dan dalam batasan hukum syariat.4

1

Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara

Kita (Bandung: Alumni, 1984), 5.
2

Ahmad Sarwat, Fiqh Waqaf (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5.

3

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Syaamil Quran, 2009), 446.

4

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

Wakaf di Indonesia (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 7.
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Wakaf memiliki definisi yang cukup luas dan bersifat ijtihadi
sehingga dapat mancakup wakaf abadi, seperti tanah dan bangunan, serta
berupa harta bergerak dan hanya berumur sesuai dengan tingkat kekekalan
bendanya.5 Dalam istilah fikih, kata wakaf didefinisikan oleh para ulama
dengan beberapa definisi, di antaranya:
a. Menurut Abu> Hani>fah
Menurut Imam Abu> Hani>fah definisi wakaf ialah menahan
‘ain suatu harta dengan hukum tetap sebagai milik pemberi wakaf,
dengan menyedekahkan manfaatnya walau hanya sebagian.6
Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum,
tetap milik si wa>qif dalam rangka mempergunakan manfaatnya
untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta
wakaf tidak lepas dari wa>qif dalam rangka mempergunakan
manfaatnya untuk kebajikan, bahkan wa>qif dibenarkan menarik
kembali wakafnya dan ia boleh menjualnya. Jika wa>qif wafat, harta
tersebut menjadi harta warisan untuk ahli warisnya. Yang timbul
dari wakaf menurut Abu> Hani>fah ialah “menyumbangkan
manfaat”. Karena itu Madzab H>}anafi< mendefinisikan wakaf adalah
“tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus
tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya

5
6

Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf, 16.
Ahmad Sarwat, Fiqh Waqaf, 7.
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kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun yang
akan datang”.7
Definisi versi Abu> Hani>fah terkenal kontrovesial ditengah
jumhur ulama, mengingat dalam pengertian beliau, harta yang
sudah diwakafkan itu tetap masih menjadi milik yang memberi
wakaf.
Pendapat Abu> Hani>fah ini ditanggapi oleh kedua murid
beliau, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad. Tidak seperti pendapat
guru mereka, kedua ulama besar dari Madzab H>}anafi> ini
mendefinisikan wakaf sama dengan pendapat jumhur ulama, yaitu
sebagai harta yang sudah menjadi milik Allah SWT dan bukan lagi
milik yang memberi wakaf, yakni menahan ‘ain suatu harta
sehingga hukumnya menjadi milik Allah dengan menggunakan
manfaatnya untuk yang disukai.8
b. Menurut Mazhab Ma>liki>yah
Mazhab Ma>liki>yah berpendapat bahwa wakaf itu tidak
melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wa>qif, namun
wakaf tersebut mencegah wa>qif melakukan tindakan yang dapat
melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain
dan wa>qif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak

7

Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf

Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelengaraan Haji, 2003), 2.
8

Ahmad Sarwat, Fiqh Waqaf, 7.
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boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wa>qif menjadikan
manfaat hartanya untuk digunakan oleh penerima wakaf, walaupun
yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya
untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang.9 Wakaf
dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu
sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta
menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi
membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu
pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap
menjadi milik si wa>qif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa
tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf
kekal (selamanya).10
c. Menurut Mazhab Sha>fi’i> dan Ah}mad bin H}ambal
Para ulama Ash- Sha>fi’i>yah mendefinisikan wakaf sebagai:

ِ ِ ِ ِ َّاْلنتِ َفاعْبِِهْمعْب َق ِاءْعينِ ِهْبَِقط ِعْالْت
ِ
ْْعلَى
َ صُّرفْفي َْرقَبَتة
َ َ َ َ ُ ِ ْْم ٍالْيُمك ُن
َ
َس
ُ َحب
ٍ
11 ٍ
.ْمو ُجوْد
ٍ َْمب
َ اح
ُ َمص ِرف
Artinya: Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa
lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum
terhadap benda tersebut disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak
haram) yang ada.
Sementara, Ulama al-H}ana>bilah mendefinisikan wakaf
sebagai menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan

9

Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf

Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelengaraan Haji, 2005), 2.
10

Ibid., 3.
al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj (t.tp.: Dar al-Fikr, 1984), V:357.
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hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan
memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan
manfaatnya

dipergunakan

untuk

suatu

kebaikan

untuk

mendekatkan diri kepada Allah. 12
Imam Sha>fi’i> dan Ah}mad bin H}ambal berpendapat bahwa
wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan

wa>qif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wa>qif tidak boleh
melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti:
memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan
tukar-menukar atau tidak. Jika wa>qif wafat, harta yang diwakafkan
tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wa>qif
menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mawqu>f

‘alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana
wa>qif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut.
Karena itu madzab Sha>fi’i> mendefinisikan wakaf adalah: “Tidak
melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai
milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada
suatu kebajikan (sosial).”13

12

Ahmad Sarwat, Fiqh Waqaf, 6.

13

Departemen Agama RI, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia (Jakarta: Proyek Peningkatan

Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelengaraan Haji, 2005), 3.
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d. Menurut Mazhab Ima<miyah
Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda
dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi
milik mawqu>f ‘alaih (yang diberi wakaf), meskipun mawqu>f ‘alaih
tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut,
baik menjual atau menghibahkannya.14
Dari berbagai pengertian diatas mengenai wakaf, dapat kita lihat
bahwasanya pemahaman di bidang wakaf cukup beragam. Namun dari
berbagai pemahaman tersebut terdapat kesamaan bahwasanya paktik wakaf
merupakan suatu bentuk penahanan harta yang dikelola demi mencapai
suatu manfaat dalam hal kebaikan (sosial).
2. Dasar Hukum
Dalil yang menjadi dasar disyari’atkannya ajaran wakaf berumber dari
pemahaman teks ayat Al-Qur’an dan juga As-Sunnah. Tidak ada dalam ayat
Al-Qur’an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Yang ada
adalah pemahaman konteks terhadap ayat Al-Qur’an yang dikategorikan
sebagai amal kebaikan.15 Beberapa dalilnya sebagai berikut:

ِ
ِ ِ
ِ
ْْۗ َوََل
ِْ ْم َنْاَأَر
ِْ ْماْ َك َسب تُم َْوِم َّماْأَخَرجنَاْلَ ُكم
َ يْْاَيُّ َهاْالَّذي َنْاْ َمنُْواْْاَنف ُقواْمنْطَيِبْت
َْضواْفِيُِْهْ َواعلَ ُمواْْاَ َّنْاللْه
ُْ ث ِْمنهُْتُن ِف ُقو َن َْوْلَستُمْبِا ِخ ِذي ِهْْاََِّلْاَنْتُغ ِم
َ تَيَ َّم ُمواْال َخبِي
)٤٦٢:َغنِ ٌّيْ َح ِميدْْ(البقرة

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian
dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami
keluarkan dari dalam bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk
14

Departemen Agama RI, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, 4.

15

Ibid., 23.
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untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya
melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan
ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.”16

ِ ٍ اْمن
ِ ْۗ
ِ
ِ لَْنْتَْنَالُواْالبَِّرْحتَّىْتُن ِف ُقو
ْۦْعلِي ْم
َ ِ اْم َّماتُ ِحبُّو َْن َوَماتُنف ُقو
َ ْشيءْْفَا َّنْاللْهَْْبِه
َ
)٢٤:(اْلْعمران
Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu
menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu
infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”17

ِ َّ
ْاْربَّ ُكم َْْواف َعلُواْالْ َخي َرْلَ َعلَّ ُكم
َ اْواعبُ ُدو
َ ْيْاَْيُّْ َهاْالذي َنْاْ َمنُْواْارا َكعُواَْْواس ُج ُدو
)٢٢:تُفلِ ُحو َْنْ(الحج

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan
sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.”18
Al-Qur’an tidak secara spesifik menunjukkan adanya wakaf, tetapi
tasri’ wakaf secara substansif bisa diekplorasi dalam berbagai ayat AlQur’an yang membincang tentang infak dan sedekah jariyah.19
Di dalam hadis juga membahas mengenai amal jariah yang dapat
dijadikan dasar hukum wakaf sebagaimana berikut:

ِ
ِ
ِ
ََْْ اَْاب ُنْأ ََد
َ اْم
ُ َِعنْاَب
َ ْيْهَري َرةَْاَ َّن َْر ُس ُوَلْاللْ ْه
َ َْْإَذ:ْصلَّىْاللْ ْهُْ َعلَيه َْو َسْلَّ َْمْقَ َال
ٍ اِن َقطَعْعنهْعملُهْإََِّل ِْمنْثَََل
ِ ْص َدقٍَةْجا ِري ٍةْاَو:ْث
ْْاَو َْولَ ٍد،ْعل ٍمْيُن تَ َف ُعْبِِه
ُ ََ ُ َ َ
َ َ َ
)(رواهْمسلم.ُصالِ ٍحْيَدعُولَه
َ

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah Saw.
bersabda: apabila anak Adam (manusia) sudah mati, maka putuslah amalnya
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kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh
yang mendo’akannya.”(HR. Muslim)20
Konsep sedekah jariah, dapat dipahami dari kata sedekah dan jariah.
Sedekah menurut fukaha adalah memberikan kepemilikan suatu harta tanpa
menarik ganti, yang diberikan saat masih hidup dengan tujuan tujuan
medekatkan diri kepada Allah. Jariah memiliki arti mengalir, yakni pahala.
Sehingga jariah berarti yang mengalir pahalanya. Kesimpulannya, sedekah
jariah adalah memberikan suatu harta yang terus mengalir pahalanya baik
berupa barang, manfaat dan jasa. Sebagai contohnya mewakafkan kebun
agar buahnya diberikan untuk orang-orang fakir dan mewakafkan tanah agar
dipergunakan sebagai sarana ibadah.21
3. Sejarah Awal Perwakafan Islam
Allah swt menyebutkan bahwa Ka’bah adalah tempat ibadah yang
pertama bagi manusia. Menurut pendapat yang mengatakan bahwa Ka’bah
dibangun oleh Nabi Adam, dan kaidah-kaidahnya ditetapkan oleh Nabi
Ibrahim dan Nabi Ismail, serta dilstarikan oleh Nabi Muhammad, maka
dengan demikian Ka’bah merupakan wakaf pertama yang dikenal oleh
manusia dan dimanfaatkan untuk kepentingan agama. Sedangkan menurut
pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim yang membangun Ka’bah,

20
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maka Ka’bah merupakan wakaf pertama kali dalam Islam, yaitu agama Nabi
Ibrahim yang benar, atau wakaf pertama untuk kepentingan agama Islam.
Terlepas dari perdebatan diatas, menurut Mundzir Qahaf, wakaf di
zaman Islam telah dimulai bersamaan dengan mulainya masa kenabian Nabi
Muhammad SAW di Madinah.22 Sejarah wakaf bermula sejak masa
Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah beliau berhijrah ke
Madinah, pada tahun kedua hijriah. Ada dua pendapat yang berkembang di
kalangan ahli yurisprudensi Islam (fukaha) tentang siapa yang pertama kali
melaksanakan syariat wakaf. Menurut golongan muhajirin wakaf pertama
kali ialah wakaf Umar bin Khattab. Sedangkan menurut golongan anshor
mengatakan bahwa wakaf pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW
yaitu sebidang tanah milik beliau yang dibangun masjid.23
4. Rukun dan Syarat Wakaf
Wakaf merupakan salah satu ajaran dalam Islam, mempunyai aturanaturan tersendiri yang harus terpenuhi. Salah satu bagian yang harus
terpenuhi dalam wakaf adalah unsur-unsur atau rukun wakaf. Pada
perjalanannya, rukun wakaf memiliki beberapa perbedaan pandangan
diantara fukaha.
Kendatipun para mujtahid berbeda pendapat mengenai wakaf dan
perbedaan itu tercermin dalam perumusan mereka, semua fukaha sepakat
bahwa untuk pembentukan lembaga wakaf diperlukan beberapa rukun
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sebagai syarat sahnya wakaf. Khusus mengenai jumlah rukunnya, disitulah
terdapat perbedaan pendapat antara fukaha.24
Menurut mazhab H>}anafi<, rukun wakaf hanya satu, yaitu s}ighat. S}}ighat
adalah lafazh yang menunjukkan arti wakaf, seperti ucapan “kuwakafkan
kepada Allah”, atau untuk kebajikan, atau dengan, atau dengan ucapan
“Kuwakafkan”, tanpa menyebutkan tujuan tertentu.
Menurut jumhur Mazhab Sha>fi’i>, Ma>liki> dan H}ambali< , rukun wakaf
ada empat. Menurut Khatib Ash-Sharbun dalam kitabnya Mughni Al-

Muhtaj, seperti yang diikuti oleh Abdurrahman. Empat rukun wakaf
tersebut yaitu orang yang berwakaf (al-wa>qif), benda yang diwakafkan (al-

mawqu>f), orang atau objek yang diberi wakaf (al-mawqu>f ‘alaih), dan s}ighat
wakaf.25
Pertama, orang yang mewakafkan yakni wa>qif disyaratkan memiliki
kecakapan hukum (legal competent) dalam membelanjakan hartanya.26
Kecakapan wa>qif tesebut memiliki kriteria sebagai berikut:
a. Mukallaf (orang yang berakal dan baligh)
b. Mukhtar (atas dasar kehendak sendiri)
c. Ahli tabarru’ (layak menyumbangkan harta)
d. Memiliki barang yang akan diwakafkan
e. Merdeka27
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Kedua, benda yang diwakafkan (al-mawqu>f) memiliki beberapa
syarat diantaranya harta wakaf memiliki nilai, harus jelas atau diketahui
bentuknya serta harta wakaf merupakan hak milik dari wa>qif. Namun,
keharusan terpenuhinya syarat berupa wakaf itu harus milik dari wa>qif saat
pelaksanaan wakaf, ulama berbeda pendapat. Menurut jumhur ulama, agar
wakafnya sah maka harta wakaf itu haruslah merupakan hak milik dari

wa>qif saat mewakafkan hartanya dengan sebenar-benarnya. Hal ini
sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abidin bahwa wa>qif haruslah
pemilik dari sesuatu yang diwakafkan pada saat dia hendak mewakafkan
hartanya.
Sedangkan menurut ulama Ma>liki>yah, dalam wakaf tidak perlu harus
harta tersebut milik dari wa>qif saat dia mewakafkannya. Berdasarkan hal
ini, bila seorang mengatakan, “Saya telah memiliki rumah si Fulan dan
rumah itu akan menjadi wakaf.” Kemudian orang itu memilikinya, maka sah
wakafnya. Seperti halnya jika seorang berkata bahwa apa yang sedang
dibangun pada toko si Fulan adalah wakaf, kemudian dibangunlah toko itu,
maka sah wakafnya dan tidak perlu lagi membuat pernyataan baru dalam
melakukan wakaf.28
Ketiga, orang atau objek yang diberi wakaf (al-mawqu>f ‘alaih).
Distribusi harta wakaf diperuntukkan bagi sasaran tertentu dengan syarat
diantaranya:
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a. Sasaran itu berupa salah satu bentuk kebajikan, seperti subsisdi
untuk lembaga pendidikan umum dan khusus, pendirian
perpustakaan, bentuk lembaga kajian keilmuan dan keislaman,
pemeliharaan anak yatim, orang lemah dan lainnya
b. Di dalamnya tidak terdapat maksiat yang diharamkan syariat dan
hukumnya, atau dicela oleh akhlak yang berlaku
c. Tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku
d. Aktivitas kebajikan dalam sasaran wakaf hendaknya bersifat
kontinyu
e. Barang yang diwakafkan tidak kembali kepada si wa>qif
f. Pihak yang diberi wakaf cakap hukum untuk memiliki dan
menguasai harta wakaf.29
Keempat, s}ighat wakaf adalah rukun wakaf yang sangat penting.
Ulama H>}anafiyyah memandangnya sebagai satu-satunya rukun dalam
transaksi wakaf. Apabila seseorang menyatakan: “tanah ini aku jadikan
sedekah wakaf yang abadi bagi fakir miskin” maka hukumnya sah menjadi
wakaf. Abu Yusuf menegaskan bahwa wakaf telah terjadi dan terpisah dari
milik pewakaf ketika ikrarnya diucapkan tanpa menunggu tindakan lebih
lanjut.30
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Imam al-Rafi’ie, dari Madzhab Sya>fi’i>, memandang bahwa wakaf
harus dilaksanakan dengan ikrar atau pernyataan, jika tanpa ikrar maka
hukumnya tidak sah. Alasannya karena wakaf merupakan transaksi yang
bersifat memindahkan hak kepada orang lain dan ikrar atau pernyataan
merupakan satu-satunya cara untuk mengetahui tujuan seseorang dalam
melaksanakan tindakannya.31
Ulama H}ana>bilah, seperti dikemukakan Ibnu Qudamah, menyatakan
bahwa praktik wakaf dapat dilakukan dengan pernyataan (bi al-qauli) dan
atau dengan perbuatan (bi al-fi’li). Apabila wakaf dilaksanakan dengan
pernyataan, maka dapat menggunakan salah satu dari enam bentuk kalimat,
tiga diantaranya adalah tegas dan tiga lainnya adalah kiasan. Tiga kalimat
yang tegas adalah “saya mewakafkan, saya tahankan dan saya dermakan”
sedangkan yang kiasan ialah “saya sedekahkan, saya haramkan dan saya
lestarikan”. Ibnu Qudamah memberikan penjelasan bahwa tiga kalimat
pertama adalah tegas sehingga tidak memerlukan kalimat tambahan.
Adapun tiga kalimat tidak tegas, karena masing-masing dari kalimat
tersebut mengandung arti lebih dari satu, memerlukan kalimat tambahan.32
Oleh karena itu, jika kalimat tersebut digunakan dalam pernyataan atau ikrar
wakaf harus digabungkan dengan kalimat lain, misalnya ditambah dengan
salah satu dari lima kalimat berikut: sedekah wakaf, sedekah yang ditahan,
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sedekah yang didermakan, sedekah yang diharamkan, dan sedekah yang
dilestarikan. Atau dengan menyebut beberapa karakter wakaf seperti
sedekah yang tidak dapat dijual belikan, sedekah yang tidak dapat
dihibahkan atau sedekah yang tidak dapat diwariskan.
Adapun wakaf yang dilakukan dengan perbuatan (al-waqf bi al-fi’li),
Ibnu Qudamah menegaskan harus ada indikator yang menunjukkan bahwa
perbuatan itu adalah mewakafkan. Contohnya seorang membangun masjid
kemudian mengumandangkan adzan serta mengizinkan orang lain untuk
shalat di dalamnya, maka masjid tersebut telah menjadi masjid wakaf
walaupun tidak diikrarkan. Demikian pula apabila seseorang menyediakan
pekarangan untuk pekuburan dan mengizinkan orang lain mengubur mayat
di tempat itu, maka pekuburan tersebut menjadi wakaf. Atau seseorang
menyediakan air minum kemudian mengizinkan para musafir untuk minum
di tempat itu, maka air minum telah menjadi wakaf. Ibnu Qudamah
mengemukakan landasan tekstual yang berasal dari Abu Dawud dan Abu
Thalib bahwa telah terjadi kasus seorang rumahnya dijadikan masjid,
dikumandangkan adzan sebagai tanda panggilan shalat untuk umum, dan
akhirnya ditetapkan sebagai wakaf yang tidak boleh ditarik kembali menjadi
milik pribadi. Demikian pula penyediaan pekuburan dan air minum yang
sengaja disajikan untuk umum, tidak boleh ditarik kembali menjadi milik
pribadi karena sudah menjadi wakaf.33
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Ibnu Qudamah mengajukan landasan konstektual (‘urf) bahwa telah
berlaku di masyarakat apabila seorang menyajikan hidangan untuk para
tamunya, maka para tamunya boleh menyantap tanpa menunggu
dipersilahkan terlebih dahulu oleh tuannya, karena telah maklum atau telah
berlaku bahwa sajian tersebut menjadi tanda pemberian izin kepada para
tamunya. Contoh lain, apabila seseorang mengisi gentong dan guci dengan
air kemudian ditempatkannya di pinggir-pinggir jalan, maka para musafir
boleh minum tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya karena
penyediaan air di pinggir jalan menunjukkan pemeberian air minum kepada
para musafir. Dengan demikian, menurut ulama H}ana>bilah, semua fasilitas
umum yang disediakan untuk kebajikan telah menjadi wakaf walaupun yang
membuatnya tidak mengucapkan ikrar dengan jelas. Praktik wakaf yang
dilaksanakan dengan perbuatan ini, mempunyai kedudukan yang sama
dengan praktik wakaf yang dilaksanakan dengan ucapan (ikrar).34
Imam Abu> Hani>fah mengesahkan wakaf yang diproses melalui
perbuatan yang menunjukkan wakaf. Beliau mengatakan, seperti dikutip
Ibnu Al-Humam, bahwa tindakan seseorang yang menunjukkan wakaf,
seperti membuat bangunan masjid, belum mengakibatkan terlepasnya hak
menjadi wakaf. Akan tetapi setelah ditindak lanjuti dengan pembuatan
batas-batas serta mengizinkan orang lain shalat di dalamnya, maka
bangunan tersebut menjadi wakaf setelah ada orang yang melaksanakan
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sholat di tempat itu walaupun yang melaksanakan hanya satu atau dua orang
saja. Alasannya, karena dengan pemberian batas-batas menunjukkan
peruntukan yang jelas kepada Allah dan adanya orang yang sholat
merupakan simbol penerimaan. Demikian pendapat Imam Abu> Hani>fah dan
Imam Muhammad, kerena menutur kedua ulama fikih ini, pelaksanaan
wakaf harus ada serah terima, dan serah terima wakaf masjid dalam contoh
tersebut adalah dengan pemberian batas-batas dan pelaksanaan sholat di
dalamnya.35 Berbeda dengan Abu Yusuf, menurut beliau transaksi wakaf
cukup dengan pernyataan atau ikrar saja, tidak memerlukan penerimaan,
apalagi wakaf masjid, di dalamnya tidak ada hak-hak hamba, yang ada
adalah hak Allah SWT, jelas tidak memerlukan penerimaan.36
5. Macam-macam Wakaf
Wakaf sebagai suatu lembaga dalam hukum Islam tidak hanya
mengenal satu macam wakaf saja, ada beberapa macam wakaf yang dikenal
dalam Islam yang perbedaannya didasarkan atas beberapa kriteria wakaf.37
Wakaf dilihat dari tujuannya dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:
Pertama, wakaf ahli (keluarga atau khusus) ialah wakaf yang
ditujukan kepada orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga wa>qif
atau bukan. Misalnya mewakafkan buku-buku untuk anak-anak yang
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mampu mempergunakan, kemudian cucu-cucunya.” Wakaf semacam ini
dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf adalah mereka yang
ditunjuk dalam pernyataan wakaf.
Kedua, wakaf khairi ialah wakaf yang ditujukan untuk kepentingan
umum, seperti masjid, mushala, madrasah, pondok pesantren, perguruan
tinggi agama, dan sebagainya. Wakaf khairi ini dapat dinikmmati oleh
masyaakat secara luas dan dapat merupakan salah satu sarana untuk
menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang sosial,
ekonomi, pendidikan, kebudayaan maupun keagamaan.38
Pada prinsipnya, baik wakaf ahli maupun wakaf khairi sama-sama
bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang memerlukan sebagai realisasi
perintah Allah kepada manusia dalam membelanjakan sebagian hartanya.
Perbedaan keduanya hanya terletak pada pemanfaatnya. Wakaf ahli
pemanfaatannya hanya terbatas pada keluarga wa>qif. Sementara wakaf
khairi ditujukan kepada masyarakat umum.39
6. Fungsi dan Tujuan Wakaf
Fungsi wakaf diantaranya:
a. Mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf
untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan
umum.40
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b. Melambangkan

harta

wakaf

untuk

selama-lamanya

guna

kepentingan ibadat dan keperluan umum lainnya sesuai syariat
Islam.41
Mengenai tujuan wakaf, diantara imam yang empat sepakat mengenai
tujuan wakaf adalah untuk ibadah. Para madzab atau para mujtahid pada
dasarnya memiliki kesamaan dalam hal wakaf sebagai amal yang utama dan
berguna untuk kepentingan umum, diantaranya:42
a. Wakaf untuk masjid, wakaf yang telah diputuskan oleh hakim dan
wakaf yang berbentuk wasiat
b. Yang disedekahkan adalah hasil benda atau manfaatnya, bukan
bendanya.
Dalam menentukan tujuan wakaf berlaku asas kebebasan kehendak
dalam batas-batas tidak bertentangan dengan hukum syariah, ketertiban
umum dan kesusilaan.43
B. Wakaf dalam Sistem Perundangan di Indonesia
1. Sejarah Perkembangan Wakaf di Indonesia
Dalam kebudayaan masyarakat lokal terdapat tradisi yang mirip
dengan wakaf Islam. Menurut Kusuma Atmadja, sebelum Islam datang ke
tanah air, telah ada lembaga sosial seperti wakaf yang dikenal dengan nama
Huma Serang di masyarakat suku Badui di Cibeo, Banten Selatan, Tanah
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Preman di Lombok dan setelah Islam datang ke Indonesia, lembaga wakaf
kemudian tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.44
Ada kegiatan masyarakat adat yang mirip dengan konsep wakaf dalam
hukum Islam. Praktik wakaf di tengah kehidupan pemeluknya di nusantara
terkait dengan sejarah masuknya Islam di nusantara. Keberadaan wakaf
hidup di masyarakat sejak awal Islam masuk di Indonesia, sesuai dengan
adagium “ubi ius ubi societas”, di mana ada masyarakat di situ ada hukum.
Dengan kata lain, hukum baru hidup apabila masyarakat yang bersangkutan
menjalankannya.45
Sejarah wakaf di Indonesia pertama kali dipraktikkan dengan cara
mengikuti adat kebiasaan masyarakat setempat. Menurut hukum adat, wakaf
diakui sebagai subjek hukum di samping manusia (natuurlijk person).
Wakaf sebagai suatu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang
memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik yang
ditujukan untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lain
dalam janga waktu selama-lamanya.46
Dalam pembinaan hukum Islam, syariat Islam sangat memperhatikan
adat (‘urf) masyarakat setempat. Dalam kaidah fiqhiyah:
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Artinya: adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan
hukum).47
Adat merupakan kebiasaan yang sudah biasa dilakukan masyarakat
sejak dahulu, seperti kebiasaan atau tradisi berwakaf merupakan adat suatu
masyarakat di daerah nusantara, karena itu wakaf termasuk dalam hukum
adat Indonesia.48
Pada awal petumbuhannya, wakaf di nusantara dapat ditelusuri sejak
abad ke-12 M, yakni ketika terjadi proses masuknya Islam oleh para guru
sufi ke nusantara. Sampai dengan abad ke-14, pengaruh penggembara sufi
semakin meluas melalui pintu-pintu kerajaan di nusantara dalam
mengembangkan ajaran Islam. Bukti paling kuat dapat ditelusuri dari peran
Walisongo ketika memperkenalkan Islam di lingkungan istana dengan
mendirikan pesantren dan masjid di lingkungan kesultanan (istana). Pola ini
dilakukan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim tahun 1429 M, dan Sunan
Ampel tahun 1467 M, yang kemudian diikuti oleh tokoh walisongo
lainnya.49
Namun, menurut Rachmat Djatnika menyatakan bahwa sebagai
kelembagaan yang berdiri pada abad ke-15, seperti Masjid Rahmat dan
Masjid Sunan Ampel belum bisa dikatakan wakaf jika dilihat dari
karakteristik wakaf berdasarkan mazhab Sya>fi’i>. Sejauh observasi oleh
Djatnika terhadap dua masjid tersebut, tidak ditemukan bukti ikrar wakaf
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dan tidak diketahui siapa wa>qif-nya, dua rukun wakaf yang disyaratkan
Imam Sya>fi’i>. Menurut Djatnika, berdasarkan catatan dan bukti-bukti
historis, diketahui bahwa wakaf baru terjadi pada awal abad ke-16 M di
Jawa Timur.50
Pada masa berikutnya wakaf bertambah beberapa lokasi. Dalam
perkembangan berikutnya di abad XIX, tercatat 303 lokasi wakaf tanah
milik. Wakaf pada periode awal ini digambarkan dengan wakaf untuk
masjid maupun kegiatan dakwah.
Kuatnya wakaf untuk langgar, masjid, pemakaman, dan pesantren
sangat dimengerti mengingat para ulama membutuhkan prasarana untuk
menyebarkan dakwah dan ajaran Islam pada masyarakat. Langgar (surau)
biasanya merupakan wakaf perorangan, sedangkan masjid, termasuk
pekarangannya adalah wakaf desa atau milik desa. Pada masa ini, jarang
ditemukan wakaf untuk tujuan-tujuan produktif.51
Wakaf sudah dikenal bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.
Namun, hal itu baru mendapat perhatian secara khusus pada tahun 2001
dengan dibentuknya Direktorat Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI.
Hal ini bukan berarti sebelum itu wakaf tidak diperhatikan pemerintah. Pada
pemerintahan Hindia Belanda pun wakaf mendapat perhatian dengan
dikeluarkannya peraturan mengenai wakaf, meskipun masih belum
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menyentuh pada esensi wakaf, karena regulasi dan aturan yang mereka
keluarkan sebatas yang berkaitan dengan tata letak pertanahan.
Dalam periode pasca merdeka, wakaf juga mendapat perhatian dengan
dikeluarkannya peraturan terkait wakaf yakni PP Nomor 28 Tahun 1977
tentang Perwakafan Tanah Milik, hal ini supaya tidak terjadi
penyelewengan terhadap praktik wakaf. Dan sampailah pada saat
dikeluarkannya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP Nomor
42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya, maka dari hal ini terlihat keseriusan
pemerintah untuk mengelola perwakafan di Indonesia.52
2. Peraturan Perwakafan Tanah di Indonesia
Hukum Islam selain sebagai sumber materil bagi hukum Indonesia,
termasuk faktor yang turut serta menentukan isi hukum Indonesia dan
sebagai hukum formal. Hukum Islam merupakan dasar berlakunya hukum
Islam secara formal, yang berasal dari kebiasaan masyarakat dan doktrin
dari ajaran agama Islam. Seperti kebiasaan masyarakat berwakaf dan
doktrin atau perintah agama Islam untuk melakukan kebaikan sesama
manusia dalam bentuk hukum wakaf.53
Peraturan perwakafan di Indonesia telah ada bahkan sejak sebelum
Indonesia merdeka. Pada masa kolonial Belanda, institusi wakaf telah diatur
oleh pemerintah Hindia Belanda. Mereka menganggap perlu untuk
mengatur pranata perwakafan meskipun peraturan tersebut belum
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menyentuh kepada esensi wakaf, karena regulasi dan aturan yang mereka
keluarkan sebatas yang berkaitan dengan tata letak pertanahan.54
Setelah merdeka, pelaksanaan wakaf di Indonesia diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Kompilasi Hukum Islam dan
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Sebelum beberapa aturan tersebut,
perwakafan khususnya di bidang tanah sudah terdapat pada Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
Pada Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 disebutkan
bahwa: “Hak milik tanah Badan-Badan Keagamaan dan sosial sepanjang
dipegunakan untuk keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badanbadan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk
bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.” Untuk
perwakafan tanah, karena kekhususannya di mata Hukum Agraria Nasional,
maka kedudukan dan praktik pelaksanaannya diatur dengan perundangundangan tersendiri.55
Tanah-tanah yang belum dilekati dengan hak-hak perorangan oleh
UUPA disebut tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28, 37, 41, 43 dan Pasal 49 ayat (2)
Undang-undang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Dalam praktiknya,
untuk mempersingkat kata-kata, dalam praktik administrasi digunakan

H.E. Syibli Syarjaya, “Perkembangan Perwakafan dalam Perundang-undangan di
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sebutan tanah negara.56 Tanah-tanah negara dalam arti sempit harus
dibedakan dengan tanah-tanah yang dikuasai oleh departeman atau lembaga
pemerintahan non departemen lain dengan hak pakai, yang merupakan aset
atau bagian dari kekayaan negara yang penguasaannya ada pada Menteri
Keuangan.57 Hak Menguasai dari Negara atas tanah yang kemudian sering
disingkat dengan istilah tanah negara mempunyai ruang lingkup yang
sempit daripada pengertian land domein, karena hanya meliputi tanah-tanah
yang tidak dikuasai oleh suatu pihak tertentu.58
Sebagai realisasi dari Pasal 49 ayat (3) UUPA yang merupakan wujud
perlindungan dan perhatian Hukum Agraria Nasional terhadap perwakafan
tanah, maka diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977
tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6
tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan
Tanah Milik dan Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1978 tentang
Peraturan Pelaksanaannya.59 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
1977 secara khusus hanya mengatur tentang perwakafan tanah milik,
meskipun dalam fikih Islam wakaf dapat meliputi berbagai benda.60
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Selanjutnya peraturan mengenai perwakafan tercantum dalam
Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada Buku III. KHI merupakan
elaborasi terhadap PP No. 28 Tahun 1977, namun terdapat perbedaan
diantara keduanya, antara lain:61
a. Dalam PP No. 28 Tahun 1977, objek wakaf yang diatur hanyalah
tanah milik berdasarkan UUPA, sementara dalam KHI, objek
wakaf semakin luas sebagaimana disebut dalam Pasal 215 ayat (1):
wakaf adalah perbuatan hukum seseorang kelompok orang atau
badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan
melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat
atau keperluan umum lainya sesuai ajaran Islam.62 Dan ayat (4):
benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak
bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai
dan bernilai menurut ajaran Islam.63
b. Di samping itu KHI juga mengatur tentang ketentuan-ketentuan
yang belum diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977. Misalnya
pembatasan jumlah nadzir, sekurang-kurangnya 3 orang dan paling
banyak 10 orang.
c. Memberikan kedudukan dan peranan yang lebih luas kepada
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan dan Camat.
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Sebagai tindak lanjut dari peraturan-peraturan wakaf tersebut, maka
peraturan tentang wakaf diwujudkan dalam sebuah Undang-undang, yakni
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini
mengatur lebih detail mengenai wakaf dangan paradigma yang semakin luas
tentang wakaf di Indonesia. Wakaf tak hanya terbatas pada benda tidak
bergerak, namun juga benda bergerak baik yang berwujud empiris maupun
tidak empiris, seperti wakaf uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan,
hak kekayaan intelektual dan sewa.64 Undang-undang ini juga mengatur
pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang dapat memiiki
perwakilan di daerah sesuai kebutuhan.65 Undang-undang No. 41 Tahun
2004 tentang Wakaf merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam
mengembangan wakaf di Indonesia.
Sebagai kelanjutan terhadap undang-undang tersebut, dikelurkanlah
Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UndangUndang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Dijelaskan bahwa jenis harta
benda wakaf dalam peraturan ini dapat berupa benda tidak bergerak, benda
bergerak selain uang dan benda bergerak berupa uang.66
Benda tidak bergerak terdiri atas:
a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
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b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah
sebagaimana dimaksud pada huruf a.
c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan prinsip
syariah dan peraturan perundang-undangan.
e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah
dan peraturan perundang-undangan.67
Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri atas:
a. Hak milik atas tanah, baik yang sudah atau belum terdaftar.
b. Hak guna bangunan atau hak guna usaha atau hak pakai di atas
tanah negara.
c. Hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau
hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan
atau hak milik.
d. Hak milik atas satuan rumah susun.68
Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan
untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah. Benda
wakaf tidak bergerak sebagaimana dimaksud di atas dapat diwakafkan
beserta bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang
berkaitan dengan tanah. Hak atas tanah sebagaimana dimaksud diatas yang
diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan
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pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu wajib mendapat
izin dari pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan.69
Mengenai tata cara pendaftaran harta benda wakaf berupa tanah
dilaksanakan berdasarkan AIW (Akta Ikrar Wakaf) atau APAIW (Akta
Pengganti Akta Ikrar Wakaf). Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan
berdasarkan AIW atau APAIW dengan tata cara sebagai berikut:
a. Terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan
menjadi tanah wakaf atas nama Nadzir;
b. Terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari
luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik
terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas
nama Nadzir;
c. Terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari
tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas
nama Nadzir;
d. Terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid,
musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama
Nadzir;
e. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota
setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku
tanah dan sertifikatnya.70
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Dalam peraturan Agraria Nasional terbaru juga diatur tata cara
pendaftaran tanah wakaf yakni Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.71 Secara rinci tata cara
pendaftaran tanah wakaf yang bersal dari berbagai latar belakang diatur
dalam peraturan ini. Salah satunya mengenai pendaftaran tanah negara yang
di jelaskan pada Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi “Tanah Wakaf atas Tanah
Negara yang belum pernah dilekati dengan Hak atas Tanah yang didaftarkan
menjadi Tanah Wakaf atas nama Nazhir.”72 Ayat selanjutnya juga
menjelaskan rangakaian tata cara dalam pendaftaran Tanah Wakaf atas
Tanah Negara.73
Peraturan perwakafan telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah
Republik Indonesia. Perwakafan tanah khususnya juga telah di atur secara
detail pada peraturan perundang-undangan baik berupa Peraturan
Pemerintah maupun Peraturan Menteri Agraria sebagai tindak lanjut dari
Undang-Undang Perwakafan terbaru di Indonesia.
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BAB III
KARAKTERISTIK DAN STATUS TANAH EKS PERDIKAN
DI MASJID AL-HUDA KELURAHAN SETONO KECAMATAN
JENANGAN KABUPATEN PONOROGO
A. Profil Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo
Kelurahan Setono merupakan sebuah kelurahan di wilayah Kecamatan
Jenangan Kabupaten Ponorogo yang sebelumnya merupakan sebuah Desa dan
dialih statuskan sebagai Kelurahan pada tahun 2001.1 Daerah Setono terletak
pada ketinggian 150 meter di atas permukaan laut. Kelurahan Setono berdiri
sejak tahun 1883 dengan luas wilayahnya 153,24 ha dengan jumlah penduduk
3.156, laki-laki 1.550 dan perempuan 1.606. Adapun batas fisik Kelurahan
Setono yaitu:
Sebelah utara

: Kelurahan Kadipaten,

Sebelah selatan

: Kelurahan Singosaren dan Desa Plalangan,

Sebelah timur

: Desa Mrican dan Plalangan,

Sebelah barat

: Kelurahan Kadipaten dan Desa Japan.

Kelurahan Setono terdiri dari 3 lingkungan, yaitu:
1. Lingkungan Krajan
Lingkungan Krajan ini terdiri dari 2 RW, yang mana RW 1 terdapat 4
RT dan RW 2 ada 3 RT.
2. Lingkungan Plampitan

1

Daryono, Hasil Wawancara, Ponorogo, 30 Maret 2021. (Lihat Transkrip 08/01-W/30-03-
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Lingkungan Plampitan ini memiliki 1 RW dengan 6 RT.
3. Lingkungan Gondoloyo
Lingkungan Gondoloyo terdapat 1 RW dengan 3 RT. Letak lingkungan
Gondoloyo sedikit jauh dengan dua lingkungan lain. Letaknya justru diantara
desa Plalangan. Di lingkungan ini juga terdapat makan Surodiningrat II, yaitu
seorang Bupati ke 13 Ponorogo. Lingkungan Gondoloyo seluas 33 hektare
sekaligus menjadi tempat penelitian ini berlangsung karena Masjid al-Huda
sebagai objek penelitian terdapat di lingkungan Gondoloyo.
Kelurahan Setono merupakan daerah kota lama Ponorogo, terdapat makam
Bathoro Katong sebagai pendiri kota Ponorogo. Daerah ini dulunya adalah pusat
pemerintahan kota lama, namun kemudian pusat kota Ponorogo dipindah ke
barat yakni Kecamatan Ponorogo seperti saat ini.2
1. Luas Wilayah Kelurahan Setono
Luas wilayah Kelurahan Setono berdasarkan penggunaannya memiliki
total luas 153,24 Ha dengan sebagian besar tanahnya ialah tanah kering dan
sawah. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana data berikut:
Tabel 3.1 Luas Wilayah Setono
No.

Wilayah menurut penggunaan

Luas

1.

Tanah sawah

74,69 Ha

2.

Tanah kering

76,55 Ha

3.

Tanah basah

0,00 Ha

4.

Tanah perkebunan

0,00 Ha

2
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5.

Fasilitas umum

2,00 Ha

6.

Tanah hutan

0,00 Ha
153,24
Ha

Total luas

2. Keadaan Pendidikan Kelurahan Setono
Tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Setono paling banyak
merupakan tamatan SMA/sederajat. Dapat dilihat dari data terbaru
sebagaimana berikut:3
Tabel 3.2: Pendidikan di Kelurahan Setono
Laki-laki
(orang)

Perempuan
(orang)

Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK

4

4

Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group

84

76

Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah

2

1

Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah

96

99

Usia 18-56 tahun pernah SD tapi tidak tamat

7

8

Tamat SD/sederajat

1

0

Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP

87

92

Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA

121

128

Tamat SMP/sederajat

72

33

Tamat SMA/sederajat

417

602

Tamat D-1/sederajat

21

20

No

Tingkatan Pendidikan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

3
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12.
13.
14.
15.

Tamat D-2/sederajat

10

9

Tamat D-3/sederajat

13

10

Tamat S-1/sederajat

12

1

Tamat S-2/sederajat

2

1

Jumlah Total

2.033 orang

3. Keadaan Ekonomi Kelurahan Setono
Sebagian besar penduduk Kelurahan Setono bermata pencaharian
sebagai buruh tani dan buruh migran seperti berikut:4
Tabel 3.3 Keadaan Ekonomi Kelurahan Setono
Laki-laki
(orang)

Perempuan
(orang)

1

0

Buruh Tani

121

148

Buruh Migran

104

144

Pegawai Negeri Sipil

45

54

Peternak

21

49

Dokter swasta

0

1

Bidan swasta

0

3

Purnawirawan/Pensiuan

2

0

Pengrajin industri rumah tangga
lainnya

0

6

No

Jenis Pekerjaan
Petani

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jumlah Total

4

699 Orang

Profil Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
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4. Data Masjid di Kelurahan Setono
Daftar masjid di Kelurahan Setono khususnya yang digunakan untuk
sholat Jumat ialah sebagai berikut:5
Tabel 3.4 Data Masjid di Kelurahan Setono
No.

Nama Masjid

Alamat/RT/RW/Dukuh

Nama Ketua
Takmir

1.

ar-Rohmah

RT 6 RW 1 PERUM PURI
PLAMPITAN

Maksum

2.

Batoro Katong

RT 3 RW 1 KRAJAN

Misbahul
Munir

3.

Uswatun Hasanah

RT 2 RW 1 PLAMPITAN

Abdul Wakhid

4.

al-Makruf

RT 4 RW 1 PLAMPITAN

Sumarno

5.

al-Huda

RT 3 RW 1 GONDOLOYO

Askar Sungudi

6.

Ali Usman

RT 5 RW 1 PLAMPITAN
(SERUT)

Sucipto

7.

Nur Huda

RT 3 RW 2 KRAJAN

Kateni
Alhamdani

5
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B. Karakteristik dan Status Tanah Eks Perdikan di Masjid al-Huda
Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo
1. Latar Belakang Tanah Eks Perdikan di Masjid al-Huda
Keberadaan tanah Masjid al-Huda Kelurahan Setono tak lepas dari asal
usul makam Bathoro Katong.6 Bathoro Katong merupakan pendiri Kadipaten
Ponorogo yang dimakamkan di pesarean Bathoro Katong Kelurahan Setono.
Beliau sekaligus sebagai penyebar agama Islam di tanah wengker, yang
kemudian diberi nama Ponorogo dan beliau sebagai adipati pertama
Kadipaten Ponorogo.
Menurut Babad Ponorogo versi Purwowidjoyo, setelah Raden Katong
sampai di wilayah Wengker, lalu memilih tempat yang memenuhi syarat
untuk pemukiman (yaitu di dusun Plampitan Kelurahan Setono Kecamatan
Jenangan sekarang). Pada tahun 1486 hutan dibabad habis atas perintah
Raden Bathoro Katong. Dengan persiapan dalam rangka merintis kadipaten
didukung semua pihak, Bathoro Katong (Raden Katong) dapat mendirikan
Kadipaten Ponorogo pada akhir abad XV, lebih tepatnya berdiri pada tanggal
11 Agustus 1496.
Wilayah Setono dan sekitarnya dahulu merupakan tempat bersejarah di
Ponorogo. Di sebelah barat Kelurahan Setono merupakan Kelurahan
Kadipaten yang dahulu merupakan pusat pemerintahan atau keraton kala itu.
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Dan wilayah Setono adalah bumi makamnya. Dalam tradisi kuno, tanah dekat
pemakaman dibangun masjid.
“Yo ning kadipaten kui, kerajaan e ng kadipaten. Bukan Setono,
makamnya ngunu lo. Ibu kotane yo Kadipaten. Lingkaran kotane yo
Sarpon kui dsb. Biyen ibu kotane ning Kadipaten. Mulane saiki ning
Kadipaten duduk lemah ga oleh, mergane kadang-kadang nemoni
barang-barang peninggalan contone peninggalan Budha-Hindu. Biyen
enek patung, enek opo ngunu di pendem karo jaman para wali sing ning
kene sing babat. Jaman Batoro Katong sing malih ning jaman Islam.”7
Keberadaan tanah masjid al-Huda bermula dengan adanya pesarean
Gondoloyo yang kemudian di bangun sebuah Masjid di dekat pemakaman
atau pesarean tersebut. Gondoloyo sendiri merupakan salah satu lingkungan
di Kelurahan Setono yang terdapat makam Bupati Ponorogo ke 13 yakni
Raden Surodiningrat II. Beliau merupakan bupati terakhir Ponorogo kota
lama sebelum pusat pemerintahan dipindah ke barat seperti saat ini.
Dalam hal ini, tanah masjid al-Huda dahulunya merupakan tanah
perdikan berupa bumi makam. Lalu apakah tanah perdikan itu? Pengertian
perdikan menurut KBBI merupakan (daerah) yang dibebaskan dari kewajiban
membayar pajak kepada pemerintah (pada zaman Belanda).8
Masa kerajaan Islam jawa, tujuan raja memberikan hak istimewa untuk
desa perdikan yaitu untuk memajukan agama dan memelihara makam raja
atau orang yang dimuliakan (atau bahkan dikeramatkan). Selain itu, hak
tersebut juga diberikan untuk orang yang memelihara pertapaan, pesantren,
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langgar, atau masjid, termasuk juga hadiah kepada orang atau desa yang
berjasa pada raja.
Masa Belanda, status tanah perdikan masih dipertahankan. Staatsblad
No. 77 tahun 1853 menyebutkan, desa perdikan dibebebaskan dari segala
macam pembayaran pajak dan hak-hak desa perdikan diakui secara sah. 9
Desa perdikan merupakan desa yang di dalamnya memiiki hak-hak
istimewa berupa kebebasan untuk tidak membayar pajak tanah kepada
negara. Masyarakat lingkungan Gondoloyo kala itu, hanya berhak
memanfaatkan atau mengolah lahan sekitar makam sebagai upah dari
merawat pesarean Gondoloyo. Dapat dikatakan bahwa tanah perdikan di
Masjid al-Huda merupakan tanah milik pemerintah kala itu yang dikhususkan
untuk pemakaman atau pesarean.
“Tanah mesjid kui asal-usule termasuk podo karo makam Bathoro
Katong, termasuk bumi makam (intine bumi makam). Dadi iku cara
jawane dengan adanya makam kui terus enek Desa Setono, termasuk di
dalamnya Gondoloyo gene dewe iki” Disik kan bumi perdikan, bumi
perdikan itu bebas pajak, tapi sing manggon ning kono kui ora berhak
duweni (istilahe manggon kemudian berhak mengolah tanah tapi tidak
berhak memiiki). Intinya seperti itu.” 10
Namun, dengan adanya sistem pemerintahan yang modern dan
berkembang, maka setelah kemerdekaan Republik Indonesia status tanah
perdikan ditiadakan. Status perdikan diganti dengan tanah biasa dengan
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catatan tanah yang disertifikatkan dikenai pajak senilai 1% dari Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP).
“Tapi terus karena pemerintahan yang modern setelah merdeka, yang
perdikan itu diganti dengan tanah biasa. Dengan catatan nek gae
sertifikat kui di pajaki sekitar 1% dari nilai jual objek pajak berupa
tanah. Itu sekitar tahun 60 an baru clear, setelah pemilu pertama. Maune
lurah yo gak gelem nek dibumiperdikan pada karo gene negoro, sing
ngehaki pada karo lurah. Sekarang sudah diberi hak milik yang
menempati itu dengan iso nyertifikatne.”11
Dengan latar belakang tanah perdikan, Masjid al-Huda di Lingkungan
Gondoloyo Kelurahan Setono sampai sekarang berdiri di atas lahan makam
yang tidak bersertifikat. Dari hasil wawancara penulis, narasumber
berpendapat bahwa lahan seperti ini termasuk tanah milik negara.
“Dan termasuk masjid itu berdiri di atas lahan makam sampai sekarang
tidak bersertifikat kui termasuk makam biyen dadi saiki masuke
melbune ning dinas pariwisata, cara saiki (aturan saiki).Tapi nek
mesjid, wis enek sertifikat. Badan hukum wis enek. Tapi tanahnya itu
termasuk tanah negara ngunu ae, intine ngunu. Jadi termasuk masjid,
makam dan sebagian lahan kosong di dekat masjid itu masih termasuk
lemah kuburan (halaman masjid). Tapi jero tok aera mungkin bek.”12
Jadi, termasuk masjid, makam dan sebagian lahan kosong di dekat
Masjid al-Huda merupakan tanah makam. Mengingat luas kompleks masjid
yang luas, diperkirakan masih memiliki kecukupan dalam pemanfaatan lahan
baik untuk sarana ibadah di masjid maupun sebagai lahan makam.
Latar belakang tanah Masjid al-Huda ialah sebagai tanah perdikan yang
berasal dari pemerintahan yang berkuasa pada saat itu. Kemudian dijadikan
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untuk pemakaman, dan sesuai tradisi jaman dahulu lahan dekat makam
dibangun masjid.
Dalam hal ini, salah satu pendiri Masjid al-Huda ialah mbah Maulani.
Beliau merupakan generasi awal masyarakat lingkungan Gondoloyo yang
mendirikan masjid. Sebenarnya, masyarakat lingkungan Gondoloyo masih
satu keturunan dan sebagai mager sari pada saat itu. Mager sari adalah yang
tinggal di tanah milik negara dan sekaligus mengerjakan tanah itu.
Pendiri Masjid al-Huda merupakan masyarakat Gondoloyo yang berada
di sekitar lokasi Masjid al-Huda. Dan termasuk mbah Maulani merupakan
salah satu tokoh dalam pendirian masjid.
“Mbah Maulani kui termasuke sing yasa Masjid. Kaya saiki
dipertahankan cagak papat karo kolong duwur kae, ukiran dan lain
sebagainya kui kayu kawak. Kui kayu kawak pecelan kayu gedi-gedi. Masjid
kui ya sing bangun tetep wong Gondoloyo termasuk mbah-mbah biyen, sing
umahe lor kulon iki (sekitar masjid).”13
Sejak

Masjid

al-Huda

berdiri,

masih

dipertahankan

bagian

bangunannya, yakni cagak papat atau empat tiang utama penyangga
bangunan Masjid al-Huda dan juga ukiran-ukiran pada kayu atap masjid.
Kayu-kayu tersebut digunakan sejak awal masjid ini didirikan oleh para
leluhur di lingkungan Gondoloyo.
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Kapan berdirinya masjid al-Huda belum diketahui secara pasti. Namun,
jika dihitung dari sekarang maka sudah memasuki generasi ke enam. Maka
bisa diperkirakan bahwa Masjid al-Huda yang berada di lingkungan
Gondoloyo Kelurahan Setono sudah berdiri sejak tiga sampai empat ratus
tahun yang lalu. Ini terjadi ketika pemerintah Hindia Belanda sudah masuk di
wilayah Ponorogo.
“Lek sejarah e masjid tahun berapa itu berdiri ya ora iso diarani, kui
kuno banget. Nek dipikir saiki enem generasi dari sekarang. Dihitung
ae umur rata-rata 70 dikali 6, piro kui? 420 tahun yang lalu. La masjid
kui ya sing bangun tetep wong Gondoloyo termasuk mbah-mbah biyen,
sing umahe lor kulon iki (sekitar masjid). Sing jenenge mbah Maulani
kui termasuk turun saka aku ki turun 6, teko bukmu kui turun 6,
termasuk sing turune kambang. Jane wong sak doloyo termasuk anak
keturunan itu semua. Sebetulnya ngunu kui jne kabeh intine. Yo mung
kadang-kadang dulure… tapi sing tlecer manggone ning kambang kui.
Terus saiki ya saka mbah Tis wedok, ora mbah tis lanang, Mbah
Marsiah.”14
Berdasarkan piagam yang dikeluarkan oleh Badan Kesejahteraan
Masjid (BKM) Kabupaten Ponorogo, disebutkan bahwa Masjid al-Huda
berdiri sejak tahun 1985 sebagai masjid Jami’ dalam wilayah Kabupaten
Ponorogo. Piagam tersebut dikeluarakan pada 1 November 1993. Masjid alHuda memang pernah dilakukan rehab bangunan pada tahun 1985.
“Mesjid kui tau di rehab tahun 1985.”15
Masjid al-Huda bediri di atas tanah eks perdikan yang semula
diperuntukkan sebagai makam. Kemudian di dekat makam tersebut di bangun
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Masjid al-Huda. Peruntukan tanah eks perdikan yang semula hanya untuk
makam, kemudian digunakan juga sebagai tempat ibadah berupa masjid.
2. Luas Tanah Eks Perdikan di Masjid Al-Huda
Area kompleks masjid seluas 1 hektare dengan sebagian lahannya
masih menjadi tanah kosong. Dari luas total 1 hetare tersebut, sebagin tanah
eks perdikan di Masjid al-Huda sudah berkurang karena dibangun rumah
warga akibat tukar guling pada sekitar tahun 80-an.
Rumah berdiri di atas lahan makam atau kompleks Masjid al-Huda
karena dulu pernah terjadi tukar guling dengan lahan disekitar lingkungan
Gondoloyo. Tentunya kedua rumah ini berdiri diatas lahan makam atau
masjid sekaligus berdiri tanpa sertifikat tanah.
Tukar guling dilakukan untuk mendapatkan lahan yang lebih strategis
dan dekat dengan jalan raya. Dibangunlah gedung yang rencananya akan
digunakan sebagai Madrasah. Namun seiring perkembangan zaman dan
berbagai alasan, gedung yang sudah terlanjur dibangun diatas tanah tukar
guling digunakan sebagai gedung serba guna.
“Biyen kui, enek tukar guling mergo saka deso arep bangun madrasah,
tapi sidane dadi gedung serba guna.”16 Dan wilayah kui, area masjid,
makam luase 1 hektare. Aku wis tau ngukur mergane, tapi kui kelong
saitik karo sing ngge tukar guling dengan gedung serba guna. Sing saiki
di enggoni lek Marsi, dienggoni Desi karo gene lemah e mbah said. Kui
tukar guling karo tanah serba guna. Jadi saiki yo ga iso nyertifikatne.
Sebenarnya gedung serba guna itu dulunya mau dibuat Madrasah. Tapi
dengan perkembangan dan lain sebagainya, ora iso. Mergane kudu due
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yayasan dsb. Gek kene wilayah e yo kur saitik, kidul wis enek
Plalangan, elor wis enek SD. Sing arep sekolah sopo?”17
Pernah terjadi upaya untuk menindaklanjuti status tanah dari pemilik
rumah yang berdiri di atas tanah area masjid al-Huda. Namun menurut
narasumber, hal tersebut tidak akan bisa dilakukan karena merupakan lahan
makam. Selain itu, semua pihak yang terlibat dalam tukar guling sudah
meninggal.
“Dek kapan kae yo omongan karo bojone Desi, Ngene iki pie Pak? Ora
iso, weki arep nyertifikatne ogak iso. Mergo bukti tukar guling kui yo ora
enek, wonge wis mati kabeh. Kat jaman lurah Slamet, sekitar tahun 80 an.”18
Luas tanah yang dilakukan tukar guling ialah 1.000 m2 dari luas total
10.000 m2. Lahan ditukarkan dengan lahan warga yang lebih stratgis
lokasinya dengan luas sebanding.
“Untuk luas yang ditukar sekitar 1.000 m2 dari 10.000 m2. Itu sebanding
denggan luas serba guna.”19
Tukar guling tanah dengan lahan kompeks Masjid al-Huda terjadi pada
tahun 80-an. Kala itu Kelurahan berencana membuat Madrasah. Jika
madrasah dibangun di sekitar kompleks masjid, maka dirasa kurang strategis.
Karena akses untuk ke Masjid al-Huda tidak dekat dengan jalan raya. Jalan
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keluarnya yaitu dengan melakukan tukar guling dengan tanah warga yang
lebih strategis.
Namun sayangnya, tukar guling ini dilakukan di atas tanah yang samasama belum bersertifikat. Semua dilakukan berdasarkan musyawarah tokoh
masyarakat kala itu. Tanah makam eks perdikan ditukar gulingkan dengan
tanah warga bernama mbah Said. Dan sampai sekarang masih belum ada
tindak lanjut dari kedua status tanah tersebut.
“Deso, dadi soko deso ki mau membutuhkan tanah, mau di buat
madrasah, lek manggone ning kunu ning buri mesjid kok terlalu mlebu
men. Golek sing ning pinggir dalan. Terus gene pak Said kui diironi
kono oleh. Ceritane ngunu kuiNing nek enek opo-opo panggah ga iso
nyertifikatne wong sing ning kono kui. Cara kui diresmekne yo harus
kudu soko duwur og, paling ora yeko BPN (Badan Pertanahan
Nasional). Ning embuh pomo saiki iso diukoro ngunu yo ga ngerti.”20
Melihat fakta bahwa semua yang menjadi subjek dalam tukar guling
sudah meninggal dunia, kemungkinan akan sulit mengadmistrasikan atau
melakukan penyertifikatan hak milik atas tanah tersebut.
“Tapi wong-wong kelurahan e wis mati lo karo wong-wong sing
bersangkutan, kaya mbah Said, tokoh mbah yun, kamituwo bapak e mbah
maryam, mbah jaya deran, jaman aku sik cilik kui wis enek. Anyar-anyare
mbah yun.”21
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Selain upaya penyertifikatan akibat tukar guling tersebut, dahulu
sempat ada upaya penyertifikatan tanah area Masjid al-Huda oleh keluarga
keturunan Raden Surodiningrat, namun pihak desa tidak mengizinkannya.
“Karo keluargane Eyang Surodiningrat biyen arep disertifikatne tapi
ora oleh karo deso.”22
3. Karakteristik Tanah Eks Perdikan di Masjid al-Huda
Tanah eks perdikan di Masjid al-Huda hingga saat ini tidak dikenai
pajak karena tanah ini tidak ada hak milik siapapun. Sebagaimana tanah
perdikan yang sejak awal keberadaannya merupakan tanah yang dibebaskan
dari pajak. Tanah eks perdikan disini juga tidak diperjual belikan karena
mengingat bahwasanya ini merupakan tanah tanpa dilekati hak milik. Tidak
seorangpun berhak untuk memperjual belikannya.
Keistimewaan lain dari tanah eks perdikan di Masjid al-Huda adalah
keberadaannya yang digunkaan untuk kepentingan umum bagi umat Islam
yakni berupa makam dan sarana ibadah (masjid), memiliki sifat yang dijaga
kelestariannya karena hingga kini tanah eks perdikan tetap ada dan bertahan,
harta berupa tanah disini juga bersifat abadi tanpa adanya kepemilikan secara
pribadi atau badan tertentu.
Tanah eks perdikan di Masjid al-Huda terletak di lingkungan
Gondoloyo. Lingkungan Gondoloyo seluas 33 hektare dengan sebagian besar
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merupakan tanah sawah dan tanah kering.23 Gondoloyo diartikan sebagai bau
yang tidak sedap.24 Dalam hal ini Gondoloyo sebagai lokasi yang
dikhususkan sebagai tempat pemakaman sejak dahulu dan memiliki sejarah
spiritual tersendiri. Karena tanah disini merupakan tanah perdikan yang telah
ada sejak awal Ponorogo berdiri.
Dengan latar belakang tanah eks perdikan di lingkungan ini, banyak
masyarakat baik dari dalam maupun luar Lingkungan Gondoloyo
menganggap keramat tanah di lingkungan ini. Beberapa menganggap jika
tanah dijual seakan-akan usianya tidak lama lagi. Hal ini sering terjadi, namun
ada pula yang tidak sampai demikian karena ikrar dalam jual beli diganti
dengan kalimat yang tidak secara langsung menyatakan jual beli.
“Mulane, tek tek tekan saiki enek rodok keramat lemah Gondoloyo
kene. Nek didol tek-tek sik, jane mitos tapi banyak kejadian juga sing
niteni, kalo tanah dijual kaya-kaya gak dawa umure. Termasuk lemah
sing iki, sing dienggeni mbah e iki, kae sing adol biyen lek Ipah, sek
dulur e jane, bar dituku ki yo ga sampek 40 hari terus meninggal dunia.
Kui lemah sing mepet kuburan, kui gene bude Juwarmi sing tuku mbah
Tumiran kui. Ditawakne ning aku pertama, “mbok ojo didol, ngge
ending-endangan… ora ngertio didol di duwiti mbah Tumiran. Tapi ya
ada yang dijual ya gapapa ya akeh, tinggal ijab kabule. Contone koyo
sing tak enggoni, nyang keluargane Pak Jamin, Plalangan. Aku ra nuku,
genten ngopeni ngunu ae ya… ijab kabule ngunu kui, ngko onekno gek
ngko iyanono. Tapi dengan berkembangnya jaman ngko ya mitos kui
ya ilang dewe wong enek kejadian kan wong pada alok, podo muni kan
pada karo dungo.25
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4. Status Tanah Eks Perdikan di Masjid al-Huda
Tanah eks perdikan di Masjid al-Huda dulunya merupakan tanah
perdikan. Perdikan disini diartikan sebagai tanah dari bupati dan biasanya
tanah itu untuk makam atau diperuntukkan untuk makam. Seperti halnya
Pulung Merdika, disana terdapat makam Jayeng Rana yang masih keturunan
Bathoro Katong. Ada juga Tegalsari yang merupakan awal mula masuknya
Islam di Ponorogo, kemudian Setono itu termasuk makam, seperti halnya di
Lingkungan Gondoloyo.
“Contoh soal: Kaya Pulung Merdika, ning kono enek makam Jayeng
Rana (termasuk turun Bathoro Katong), termasuk Tegalsari (bibit kawit
sejarah Islam), Setono (termasuk gene dewe Gondoloyo itu termasuk untuk
makam).”26
Setono berarti disiseti yang berarti diikat. Diikat disini dimaksudkan
untuk kegunaan makam dan tanah disekitarnya diperuntukkan bagi yang
mengurus makam. Sebagai upah dari merawat makam maka masyarakat
mengolah lahan sekitar, yang demikian disebut sebagai magersari. Mereka
berhak menempati berhak mengelola tanah namun tidak berhak memiliki
tanah tersebut.
Wilayah Setono dulunya luas, meliputi darerah-daerah disekitarnya,
seperti dusun Pager Jalu, Sewelut, Setanjung dan sebagian Palalangan sampai
Setono yang sekarang ini. Hingga pada masa Hindia Belanda dipersempitlah
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wilayah Setono agar tanah yang bebas pajak bisa dikurangi. Dan Lingkungan
Gondoloyo yang merupakan bumi makam masih dimasukkan wilayah
Setono. Dengan demikian, Lingkungan Gondoloyo secara geografis saat ini
berada diantara Desa Plalangan.
“Yang namanya Setono iku ki artine disiseti, berarti kan ditaleni untuk
makam dan tanah disekitarnya diperuntukkan bagi - yang mengururs
makam.Dadi opahe lek ngurusi makam kui kon garap lemah kui
jenenge magersari. Kui berhak manggon berhak nanduri ning ora
menang duweni, biyen… Dulu ombo wilayah e da…biyen mulai teko
pager jalu sampek rene (puyut ga katot) sewelut termasuk setanjung
tekan asem growing bablas, gandeng tekan setono, tekan tsanawiyah
kae. La kui jaman Belanda karena terlalu luas bumi perdikan dan berarti
banyak yang tidak dikenai pajak, maka jaman Belanda itu bumi
perdikan dipersempit. Diperkecil salok e digemblokne ning Plalangan,
saloke digemblokne Japan, Setono dikarekne saitik, sing ora pajak ben
saitik.”27
Berbeda dengan tanah perdikan sebagai pemberian raja, seperti tanah
alas Mentaok yang merupakan pemberian dari Raja Majapahit kepada Raden
Patah. Yang kemudian hutan dibabat untuk dibuat pemukiman, dijadikan
sebagai desa yang pada akhirnya menjadi negara atau kesultanan sendiri.
Dalam penelitian ini, tanah eks perdikan di Lingkungan Gondoloyo
Kelurahan

Setono

merupakan

tanah

perdikan

yang

dikhususkan

pemerintahan Ponorogo untuk makam kala itu. Mengingat sebelum wilayah
Indonesia berdaulat dan terbentuk, penguasa tanah ialah pemimpin atau raja
sebagai pemerintah sesuai wilayahnya masing-masing.
“Kaya contone Majapahit ngewehi lemah Alas Mentaok ning Raden
Patah. Terus ning kunu dibabat alas, dibangun, dadi desa, dadi entek-entekane
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dadi negoro (negara Demak kui). Entek-enteke memberontak malih hancur
Majapahit e.”28
Dulu setiap yang menempati wilayah Setono tidak dikenai pajak oleh
pemerintah, termasuk yang menempati lingkungan Gondoloyo. Hal ini
dikarenakan tanah di wilayah Setono digunakan sebagai bumi makam,
khususnya lingkungan Gondoloyo sebagai tempat dimakamkannya Bupati
terakhir Ponorogo kota lama yakni Raden Surodiningrat II yang masih
keturunan Batoro Katong.
“Biyen yo gak pajak, tapi sekarang sak joke wis di hak milik karo sing
ngenggoni yo malih pajak. Kabeh sertifikat iso diperjual belikan, biyen
ga iso. Ya yang menjadi tanah aset negara ya kui, lingkungan makam,
biasane terus karo masjid. Contoh Setono yo ngunu, makam Batoro
Katong kae ngarepe yo masjid. Ning kene yo podo, itu jane. Ning kene
sing dimakamne turun Batoro Katong, Bupati sing terakhir (sing bupati
keturunan maksudku), jadi Batoro Katong itu Bupati yang pertama di
Ponorogo, Bupati ke 13 kui yo R. Surodiningrat ke II, dimakamkan di
Gondoloyo. Dimakamkan disini dan setelah itu wis ganti ibukota anyar.
Ibukota kabupaten di pindah ning tengah, kui maleh kabupaten yang
sebelumnya kadipaten.”29
Bupati terakhir Ponorogo kota lama dimakamkan di Gondoloyo dan
kemudian pusat Kota Ponorogo dipindah ke tengah, yang sebelumnya
kadipaten menjadi kabupaten.
“Intine kui, lemah negoro, peruntukan untuk makam. Dan tanah di
sekitarnya itu kui di ngge ngopeni wong sing ngopeni makam.”30

28

Budi Utomo, Hasil Wawancara, Ponorogo, 31 Januari 2021.

29

Ibid.

30

Ibid.
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Tanah eks perdikan di Masjid al-Huda merupakan tanah negara yang
diperuntukkan untuk makam. Dan tanah disekitarnya digunakan untuk
menghidupi yang memelihara makam kala itu. Di masa sekarang, tanah eks
perdikan di Masjid al-Huda masih ada dengan kegunaan yang sama seperti
saat awal adanya tanah ini yakni diperuntukkan sebagai makam dan juga
masjid. Namun sayangnya, hingga kini status tanah eks perdikan belum
dilekati satupun hak milik karena belum mengikuti peraturan perundangan di
Indonesia.

BAB IV
ANALISIS FIKIH WAKAF
TERHADAP KARAKTERISTIK DAN STATUS TANAH EKS PERDIKAN
DI MASJID AL-HUDA KELURAHAN SETONO KECAMATAN
JENANGAN KABUPATEN PONOROGO
A. Analisis Fikih Wakaf Terhadap Karakteristik Tanah Eks Perdikan di
Masjid al-Huda Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten
Ponorogo
Fikih sebagai salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara
khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan
manusia,1 termasuk fikih wakaf seperti halnya dalam tulisan ini. Dengan kajian
fikih wakaf, penulis menemukan beberapa karakteristik tanah eks perdikan yang
memiliki keistimewaan berupa kemiripan dan juga beberapa perbedaan dengan
tanah wakaf.
Tanah eks perdikan di sini berawal dari adanya desa perdikan. Desa
perdikan merupakan desa yang di dalamnya memiiki hak-hak istimewa berupa
kebebasan untuk tidak membayar pajak tanah kepada negara. Pada masa
kerajaan dan penjajahan, tanah perdikan diberikan oleh Sultan atau Raja yang
berkuasa kepada pendirinya karena dinilai memiliki jasa-jasa tertentu. Desa-desa
ini bisa dijumpai di daerah Demak, Banyumas, Madiun dan Kediri.2

1

Pengertian fikih, http://id.m.wikipedia.org/wiki/Fikih, diakses pada tanggal 15 September

2

Konsorsium Pembaruan Agraria, http://kpa.or.id/publikasi/baca/peraturan_kebijakan/16,

2021.

diakses pada tanggal 15 April 2021.
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Secara garis besar, tanah perdikan merupakan tanah yang dibebaskan dari
pajak. Namun, tanah perdikan memiliki banyak pemaknaan tergantung dari
sejarah awal mula pemberlakuan tanah perdikan. Seperti halnya tanah perdikan
sebagai bumi makam berbeda dengan perdikan yang diartikan sebagai tanah
hadiah raja untuk orang yang berjasa.
Tanah perdikan yang diartikan sebagai hadiah dari raja, contohnya ialah
ketika Majapahit memberi tanah berupa alas Mentaok kepada Raden Patah.
Hutan dibabat untuk dibuat pemukiman, dijadikan sebagai desa yang pada
akhirnya menjadi negara atau kesultanan sendiri. Hal ini terjadi akibat
melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Majapahit.
Berbeda dengan tanah perdikan yang dimaksudkan dalam penelitian ini.
Dalam penelitian ini, tanah perdikan di Lingkungan Gondoloyo Kelurahan
Setono merupakan tanah perdikan yang dikhususkan pemerintahan Ponorogo
untuk makam kala itu. Mengingat sebelum wilayah Indonesia berdaulat dan
terbentuk, penguasa tanah ialah pemimpin atau raja sebagai pemerintah sesuai
wilayahnya masing-masing.
Masa jawa tradisional, raja merupakan pusat ketatanegaraan dan
kedudukannya adalah mutlak. Masyarakat jawa agraris menganggap tanah
sebagai satu-satunya sumber pendapatan. Menurut tradisi mutlak raja adalah

72

satu-satunya pemilik tanah dalam artian bahwa secara teoritis ialah yang
berkuasa diatasnya.3
Seiring perkembangan zaman, peraturan di bidang pertanahan menghapus
keberadaan tanah perdikan dengan keluarnya Undang-undang No. 13/1946
Tentang Penghapusan Desa Perdikan. Maka dari itu penulis menyebut tanah eks
perdikan dalam karya ini karena sudah dihapuskannya tanah perdikan dalam
peraturan hukum positif di Indonesia.
Keistimewaan dari tanah eks perdikan di Lingkungan Gondoloyo
Kelurahan Setono diantaranya ialah tanah eks perdikan dibebaskan dari pajak
oleh pemerintah, tanah eks perdikan dalam hal ini dipergunakan untuk
kepentingan umat muslim dalam menjalankan syariat agama, berupa fasilitas
makam dan masjid. Selain itu, siapapun tidak ada yang berhak memiliki karena
tanah ini dikhususkan untuk kepentingan umum. Tanah eks perdikan juga dijaga
kelestariannya hingga kini masih tetap ada. Sehingga, tidak ada seorang pun
yang meyertifikatkan tanah kompleks Masjid al-Huda.
Meski peraturan mengenai tanah perdikan telah dihapus dalam peraturan
agraria nasional, namun sampai sekarang tanah eks perdikan di Kompleks
Masjid al-Huda masih terjaga tanpa mengikuti perkembangan hukum yang ada.
Keberadaan tanah Masjid al-Huda sangat memberi manfaat bagi masyarakat

3

Eka Novi Lestari dan Sri Wahyuni Sariatun, “Pengelolaan Tanah Api Abadi Mrepan

Perdikan Tahun 1963-2008 sebagai Warisan Budaya Dan Relevansinya Bagi Pembelajaran
Sejarah,” Candi, Vol. 14 No. 2 (Oktober 2016), 82.
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sekitar karena disanalah tempat untuk beribadah dan juga sebagai tempat
pemakaman.
Di sisi lain, hal yang sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat ialah
tanah wakaf. Tanah wakaf lebih dikenal masyarakat daripada tanah eks perdikan.
Sudah banyak ditemui dan menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat
terhadap keberadaan tanah wakaf ini. Peraturan mengenai tanah wakaf juga
sudah diatur dengan sangat rinci dalam perundang-undangan.
Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, konsep wakaf
masuk di Indonesia seiring dengan masuknya Islam di nusantara. Pada masa
awal penyiaran Islam, kebutuhan terhadap masjid untuk menjalankan aktifitas
ritual dan dakwah berdampak positif, yakni pemberian tanah wakaf untuk
mendirikan masjid menjadi tradisi yang lazim dan meluas di komunitaskomunitas Islam di nusantara.4
Wakaf merupakan tanah negara yang tidak dapat diserahkan kepada
siapapun dan digunakan untuk tujuan amal. Wakaf juga diartikan sebagai benda
bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (Islam)
sebagai pemberian yang ikhlas.5 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun
1977 dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seorang atau badan
hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah
milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan

4

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

Wakaf di Indonesia (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 89.
5

Pengertian wakaf, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Wakaf, diakses tanggal 26 April 2021.
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peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.6
Tanah wakaf berarti tanah yang dihibahkan untuk sesuatu yang berguna bagi
umum (masjid, madrasah, rumah sakit, dan sebagainya).7
Wakaf memiliki beberapa keistimewaan dan kriteria. Wakaf sebagai salah
satu bentuk ajaran dalam Islam, memiliki beberapa pengertian, dasar hukum,
rukun, juga pemahaman yang bemacam-macam. Namun, secara garis besar
wakaf ialah suatu bentuk penahanan atas suatu benda agar dapat diambil
manfaatnya dengan mempertahankan sifat keabadiannya. Dan dalam hal ini
merujuk pada wakaf berupa tanah.
Tanah wakaf memiliki keistimewaan dan juga kriteria, diantaranya berupa
pahala yang terus mengalir bagi yang mewakafkan (wa>qif), harta wakaf berupa
tanah tetap utuh terpelihara, terjamin kelangsungannya, dan tidak bisa hilang
atau berpindah tangan. Selain itu manfaat tanah wakaf terus dirasakan oleh orang
banyak, bahkan lintas generasi karena kepemilikan harta wakaf tidak bisa
dipindahkan. Materi yang diambil dan dinikmati dari tanah wakaf oleh penerima
wakaf adalah manfaat dari harta tersebut, sementara harta wakaf tetap utuh dan
langgeng.8
Dari pemahaman fikih wakaf di atas, tanah eks perdikan memiliki
karaktersitik yang hampir sama sebagaimana yang dijelaskan dalam teori fikih

6

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977.

7

Pengertian tanah wakaf, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tanah%20Wakaf, diakses

tanggal 26 April 2021.
8

Keistimewaan

dan

Keutamaan

wakaf,

https://www.bwi.go.id/5664/2020/11/10/keistimewaan-dan-keutamaan-wakaf/, diakses tanggal 27
April 2021.
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wakaf. Maka dari itu, beberapa analisis fikih wakaf terhadap karakteristik tanah
eks perdikan di Masjid al-Huda ialah:
Pertama, tanah eks perdikan di Masjid al-Huda bebas pajak sebagaimana
peraturan wakaf dalam perundangan di Indonesia. Kedua, tidak diperjual belikan
sebagaimana dalam wakaf juga tidak diperbolehkannya harta wakaf dijual.
Ketiga, digunkaan untuk kepentingan umum bagi umat Islam sebagaimana
tujuan wakaf yang diambil manfaatnya demi kepentingan umat. Keempat,
memiliki sifat yang dijaga kelestariannya untuk tetap ada sebagaimana yang
terdapat dalam fikih wakaf. Kelima, harta berupa tanah bersifat abadi tanpa
adanya kepemilikan secara pribadi atau badan tertentu sebagaimana di dalam
fikih wakaf menurut Abu Yusuf dan Imam Muhammad bahwa kepemilikan harta
benda wakaf menjadi kepemilikan Allah SWT.
Beberapa keistimewaan tanah eks perdikan jika ditelaah menggunakan
fikih wakaf, memang memiliki beberapa karakteristik yang saling terkait.
Namun, beberapa kriteria tanah eks perdikan tidak ditemukan dalam fikih wakaf.
Perbedaan kriteria yang pertama, yaitu pada tanah eks perdikan di Masjid
al-Huda tidak ditemukan ikrar wakaf secara lisan, sementara pada fikih wakaf
terdapat pendapat ulama yang mengharuskan ikrar menggunakan lisan. Dalam
kajian fikih wakaf terdapat wa>qif sebagai pihak yang menyerahkan harta wakaf,
sementara untuk tanah eks perdikan disini sebagai bentuk dari tradisi kuno Islam
nuasantara berasal dari pemerintahan atau raja yang sedang berkuasa saat itu. Di
dalam kajian fikih wakaf dijelaskan bahwa harta wakaf sebagai bentuk amal
jariah berdasarkan dari ijtihad para ulama hingga terbentuk konsep wakaf.
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Sementara dalam sejarahnya, tanah eks perdikan di Masjid al-Huda merupakan
bentuk tradisi kuno umat Islam di nusantara.
B. Analisis Fikih Wakaf Terhadap Status Tanah Eks Perdikan di Masjid alHuda Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo
Pranata wakaf sendiri berasal dari hukum, yang oleh karena itu apabila kita
berbicara masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada
khususnya, kita tidak mungkin melepaskan dari pembicaraan mengenai konsepsi
wakaf menurut hukum Islam, dari mana sebenarnya pranata tersebut.9 Dalam hal
ini kajian fikih wakaf khusunya pada bidang tanah akan menjadi bahan rujukan
terhadap keberadaan tanah eks perdikan di Masjid al-Huda yang hingga kini
tanah tersebut belum memiliki kejelasan status yang mengikat secara hukum.
Tanah eks perdikan di Masjid al-Huda merupakan tanah yang dulunya
dijadikan pemerintahan Ponorogo untuk tempat pemakaman. Warga yang
berada di sekitar makam ditugaskan untuh merawat makam agar tetap terjaga.
Sebagai upah dari merawat makam, warga diberi kebebasan mengolah dan
menempati sekitar lokasi makam. Namun, tidak berhak memiliki ataupun
menjual belikan tanahnya.
Dalam tradisi kuno, di dekat tanah makam dibangun sebuah masjid. Maka
disini juga di bangun sebuah masjid dengan nama Masjid al-Huda. Seperti

9

Siah Khosyi’ah, Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di

Indonesia (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 15.
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halnya di makam Bathoro Katong10 Kelurahan Setono juga di bangun sebuah
masjid.
Semakin berkembangnya zaman, pengetahuan mengenai ajaran Islam
semakin meluas. Salah satunya mengenai konsep wakaf sebagai bentuk
manifestasi11 dari amal jariah yang diajarkan umat muslim terdahulu.
Dari beberapa pengertian yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya,
dapat disimpulkan bahwa wakaf menurut istilah fikih adalah menahan harta yang
bermanfaat yang dapat dipindahkan kepemilikannya, baik zatnya maupun sifat,
dan manfaatnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wakaf adalah suatu
perbuatan hukum untuk memisahkan sebagian harta bendanya ke dalam suatu
lembaga dalam hukum Islam yang diambil pemanfaatan dari benda tersebut
untuk kepentingan umat manusia. Pengalihan kepemilikan ke lembaga tersebut
bersifat tetap tidak diberikan kepada organ pengelola lembaga wakaf tersebut.
Tidak diperkenankan lembaga wakaf tersebut melakukan perbuatan hukum
lainnya seperti menjual, menghibahkan, menjaminkan dan mengalihkan hak
tersebut dengan cara apapun. Lembaga wakaf ini hanya mengelola benda yang
kepemilikannya sudah dilepaskan oleh subjek hukum yang berwenang (wa>qif)
untuk tujuan yang telah ditentukan (ditegaskan, direncanakan), dan itu berlaku
selama-lamanya.12

10

Bathoro Katong adalah pendiri Kabupaten Ponorogo juga merupakan Adipati pertama di

Ponorogo, Bathoro Katong merupakan utusan Kesultanan Demak untuk menyebarkan Islam di
Ponorogo.
11

Manifestasi merupakan perwujudan atau bentuk dari suatu yang tidak kelihatan.

12

Yulia Mirwati, Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2016), 3.
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Adat merupakan kebiasaan yang sudah biasa dilakukan masyarakat sejak
dahulu, seperti kebiasaan atau tradisi berwakaf merupakan adat suatu
masyarakat di daerah nusantara, karena itu wakaf termasuk dalam hukum adat
Indonesia.13 Sejarah wakaf di Indonesia pertama kali dipraktikkan dengan cara
mengikuti adat kebiasaan masyarakat setempat. Menurut hukum adat, wakaf
diakui sebagai subjek hukum di samping manusia (natuurlijk person). Wakaf
sebagai suatu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan
sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik yang ditujukan untuk
kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lain dalam janga waktu
selama-lamanya.14
Dalam pembinaan hukum Islam, syariat Islam sangat memperhatikan adat

(‘urf) masyarakat setempat. Dalam kaidah fiqhiyah:

ُْم َح َّْك َْم ْة
ُ ُاَل َعا َدة

Artinya: adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan hukum).15

Adat merupakan kebiasaan yang sudah biasa dilakukan masyarakat sejak
dahulu, seperti kebiasaan atau tradisi berwakaf merupakan adat suatu
masyarakat di daerah nusantara, karena itu wakaf termasuk dalam hukum adat
Indonesia.16

13

Ulya Kencana, Hukum Wakaf Indonesia, 66.

14

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah

Milik.
15

Jalaluddin As-Suyuthi, Al-Asybah wa an-Nazha’ir (Beirut: Dar al-Fikr, 1958), 63.

16

Ulya Kencana, Hukum Wakaf Indonesia, 66.
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Selanjutnya untuk dapat memahami konsep wakaf, maka terdapat
beberapa rukun agar wakaf dapat terlaksana. Rukun wakaf menurut jumhur
ulama Mazhab Sya>fi’i>, Ma>liki dan H}ambali< diantaranya adalah orang yang
berwakaf (wa>qif), benda yang diwakafkan (al-mawqu>f), orang atau objek yang
diberi wakaf (al-mawqu>f ‘alaih), dan s}ighat wakaf atau ikrar wakaf.17
Praktik yang menyerupai wakaf dapat ditemukan dalam tradisi penyerahan
tanah di beberapa daerah. Misalnya, di Jawa Timur, telah dikenal tanah perdikan,
di Lombok dikenal tanah pareman, dan sebutan lain di beberapa daerah
nusantara. Dalam studinya, Rahmat Djatnika menyatakan bahwa berbagai
kelembagaan yang berdiri pada abad ke-15, seperti Masjid Rahmat18 dan Masjid
Ampel19 belum bisa dikatakan wakaf jika dilihat dari karakteristik wakaf
berdasarkan mazhab Sya>fi’i>. Sejauh obserasi oleh Djatnika, tidak ditemukan
bukti ikrar wakaf dan siapa wa>qif-nya. Menurutnya, wakaf baru mulai ada di
Jawa Timur sekitar abad 16 M.20 Tanah Perdikan menyerupai wakaf keluarga
dari segi fungsi dan pemanfaatan yang tidak boleh diperjual belikan.21
Jika dikaitkan dengan tanah perdikan, maka beberapa rukun wakaf yang
sudah disebutkan memiliki relevansi22 dengan tanah eks perdikan di Masjid al-

17

Ulya Kencana, Hukum Wakaf Indonesia, 50.

18

Masjid Rahmat adalah masjid tua yang didirikan oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel

sekitar abad ke 14 di daerah Kembang Kuning, Surabaya.
19

Masjid Ampel adalah masjid tua yang didirikan oleh Sunan Ampel pada tahun 1421 di

Kelurahan Ampel, Surabaya.
20

Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf, 91.

21

Kementerian Agama Republik Indonsia, Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf,

(Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), 21.
22

Relevansi adalah hubungan atau ikatan.
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Huda. Namun sayangnya, tidak ditemukan ikrar yang secara tegas menyatakan
bahwa tanah eks perdikan di Masjid al-Huda merupakan tindakan wakaf. Maka
tanah eks perdikan di Masjid al-Huda belum memenuhi kriteria wakaf
berdasarkan kriteria ulama Mazhab Sya>fi’i>.
Meskipun demikian, ulama H}ana>bilah, seperti dikemukakan Ibnu
Qudamah, menyatakan bahwa praktik wakaf dapat dilakukan dengan pernyataan
dan atau dengan perbuatan. Adapun wakaf yang dilakukan dengan perbuatan,
Ibnu Qudamah menegaskan harus ada indikator yang menunjukkan bahwa
perbuatan itu adalah mewakafkan. Contohnya seorang membangun masjid
kemudian mengumandangkan adzan serta mengizinkan orang lain untuk shalat
di dalamnya, maka masjid tersebut telah menjadi masjid wakaf walaupun tidak
diikrarkan. Demikian pula apabila seseorang menyediakan pekarangan untuk
pekuburan dan mengizinkan orang lain mengubur mayat di tempat itu, maka
pekuburan tersebut menjadi wakaf. Atau seseorang menyediakan air minum
kemudian mengizinkan para musafir untuk minum di tempat itu, maka air
minum telah menjadi wakaf. Ibnu Qudamah mengemukakan landasan tekstual
yang berasal dari Abu Dawud dan Abu Thalib bahwa telah terjadi kasus seorang
rumahnya dijadikan masjid, dikumandangkan adzan sebagai tanda panggilan
shalat untuk umum, dan akhirnya ditetapkan sebagai wakaf yang tidak boleh
ditarik kembali menjadi milik pribadi. Demikian pula penyediaan pekuburan dan
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air minum yang sengaja disajikan untuk umum, tidak boleh ditarik kembali
menjadi milik pribadi karena sudah menjadi wakaf.23
Kemudian, menurut Mazhab Ma>liki>yah s}ighat bisa digantikan oleh

takhliyah,

yakni

meninggalkan

dan

mempersilahkan

orang

lain

menggunakannya. Seperti orang membuat sebuah bangunan untuk dimanfaatkan
sebagai masjid, lantas ia mempersilahkan orang lain menggunakannya, maka
agar menjadi wakaf masjid hal itu telah cukup dan tidak memerlukan s}ighat
“saya wakafkan bangunan ini menjadi masjid.”24
Dari penjelasan wakaf menurut ulama H}ana>bilah dan juga Ma>liki>yah maka
praktik tanah eks perdikan di Masjid al-Huda dapat dikatakan sebagai wakaf.
Karena dalam praktiknya tanah kompleks Masjid al-Huda digunakan sebagai
lahan makam dan juga di bangun sebuah masjid yang sudah digunakan untuk
peribadatan umum selama masjid tersebut berdiri. Tanah milik raja atau
pemerintahan Ponorogo kota lama dikhususkan untuk makam dan masjid
sebagai sarana ibadah masyarakat sekitar meskipun dalam praktiknya tidak
ditemukan ikrar wakaf secara lisan.
Selain itu, fikih wakaf dalam perundangan di Indonesia sudah mengatur
banyak jenis tanah yang dapat dijadikan tanah wakaf. Dalam hal ini tanah eks
perdikan dapat dikatakan sebagai tanah negara karena setiap tanah yang tidak

23

Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan
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dilekati atas suatu hak apapun, merupakan tanah yang dikuasai negara dan dapat
dikatakan sebagai tanah negara.
Masjid al-Huda di Lingkungan Gondoloyo Kelurahan Setono sampai
sekarang berdiri di atas lahan makam yang tidak bersertifikat dan tidak bisa
diperjual belikan. Dari hasil wawancara penulis, narasumber berpendapat bahwa
lahan seperti ini termasuk tanah milik negara karena merupakan tanah kosong
tanpa adanya hak milik perseorangan atau lembaga yang menguasai.
Meski ditengah ketidakpastian status tanah Masjid al-Huda, sebenarnya
peraturan mengenai perwakafan di Indonesia sudah sangat detail. Tak terkecuali
wakaf pada aspek benda tak bergerak berupa tanah. Dalam Pasal 39 ayat (1)
Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 dijelaskan mengenai tata cara
pendaftaran harta benda wakaf berupa tanah dilaksanakan berdasarkan AIW
(Akta Ikrar Wakaf) atau APAIW (Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf), khususnya
pada poin d yang menyebutkan bahwa “Terhadap tanah negara yang di atasnya
berdiri bangunan masjid, musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas
nama Nadzir.”
Dalam perarturan Agraria, wakaf tanah juga diperhatikan secara khusus
dan diatur secara detail. Untuk mendaftarkan tanah wakaf yang berasal dari
tanah kosong atau tanah negara, maka tanah tersebut cukup didaftarkan langsung
atas nama nadzir. Hal tersebut sebagaimana di jelaskan pada Pasal 11 ayat (1)
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah
Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.
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Dalam peraturan ini juga dijelaskan tata cara pendaftaran tanah wakaf atas tanah
negara dengan melampirkan beberapa syarat sebagai berikut:
1. Surat permohonan
2. AIW atau APAIW
3. Surat pengesahan Nazir yang bersangkutan dari instansi yang
menyelenggarkan urusan agama tingkat kecamatan
4. Bukti perolehan tanah
5. Peta bidang tanah/ surat ukur
6. Surat pernyataan dari nazir / wa>qif atau surat keterangan dari Kepala
Desa/Lurah atau tokoh masyarakat bahwa tanahnya tidak dalam
sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan.25
Baik undang-undang perwakafan dan agraria memiliki relevansi dalam
mengatur regulasi tanah wakaf terhadap tanah negara. Karena keterkaitannya,
peraturan mengenai wakaf tanah dalam perundang-undangan wakaf diperinci
dalam Peraturan Menteri Agraria atau Badan Pertanahan Nasional.
Berdasarkan uraian diatas, meski salah satu rukun wakaf berupa ikrar
secara lisan belum ditemukan pada tanah eks perdikan di Masjid al-Huda, namun
berdasarkan praktik yang terjadi di lapangan dan juga berdasarkan ‘urf di
masyarakat maka keberadaan tanah Masjid al-Huda dapat dikatakan sebagai
wakaf. Hal ini berdasarkan pendapat Ulama H}ana>bilah bahwasanya s}ighat
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wakaf bisa dengan perbuatan (bi al fi’li) dan juga menurut Mazhab Ma>liki>yah
yang menyatakan bahwa s}ighat bisa digantikan oleh takhliyah, yakni
meninggalkan dan mempersilahkan orang lain menggunakannya, seperti orang
membuat sebuah bangunan untuk dimanfaatkan sebagai masjid. Didukung pula
dengan peraturan tentang perwakafan di Indonesia dan juga peraturan Agraria
yang sudah mengatur tata cara pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari tanah
negara.

BAB V
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Analisis Fikih Wakaf terhadap karakteristik dan status tanah eks perdikan
di Masjid al-Huda Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo
dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Analisis fikih wakaf terhadap karakteristik tanah eks perdikan di Masjid alHuda, yaitu: pertama, bebas pajak sebagaimana peraturan wakaf dalam
perundangan di Indonesia. Kedua, tidak diperjual belikan sebagaimana dalam
wakaf juga tidak diperbolehkannya harta wakaf dijual. Ketiga, digunkaan
untuk kepentingan umum bagi umat Islam sebagaimana tujuan wakaf yang
diambil manfaatnya demi kepentingan umat. Keempat, memiliki sifat yang
dijaga kelestariannya untuk tetap ada sebagaimana yang terdapat dalam fikih
wakaf. Kelima, harta berupa tanah bersifat abadi tanpa adanya kepemilikan
secara pribadi atau badan tertentu sebagaimana di dalam fikih wakaf menurut
Abu Yusuf dan Imam Muhammad bahwa kepemilikan harta benda wakaf
menjadi kepemilikan Allah SWT.
2. Analisis fikih wakaf terhadap status tanah eks perdikan di Masjid al-Huda,
yaitu: tanah eks perdikan di Masjid al-Huda dapat dikatakan sebagai tanah
wakaf, meski dalam praktiknya tidak ditemukan ikrar wakaf secara lisan,
namun sudah menunjukkan indikator wakaf. Hal ini berdasarkan adat
kebiasaan yang sudah biasa dilakukan masyarakat sejak dahulu, yakni berupa

‘urf yang beraku di masyarakat dan dari pendapat Ulama H}ana>bilah
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bahwasanya s}ighat wakaf bisa dengan perbuatan. Selain itu menurut Mazhab

Ma>liki>yah, s}ighat juga bisa digantikan dengan meninggalkan dan
mempersilahkan orang lain menggunakannya sebagaimana yang terjadi di
Masjid al-Huda. Tanah eks perdikan yang kini dapat dikatakan sebagai tanah
negara, dalam perundangan wakaf dan pertanahan di Indonesia juga sudah
diatur untuk dapat dialih statuskan sebagai tanah wakaf.
B. Saran
Untuk menjamin keberadaan tanah Masjid al-Huda sebagai tanah wakaf,
maka penulis menyarankan agar:
1. Memberi pemahaman masyarakat terkait fikih wakaf terhadap keberadaan
tanah eks perdikan di Masjid al-Huda agar dapat ditindaklanjuti segala aspek
yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat sekitar.
2. Terhadap

tokoh

masyarakat

atau

pihak

yang

berwenang

seperti

pihak desa diharapkan agar mendaftarkan tanah tersebut sebagai
tanah wakaf sesuai perundang-undangan yang berlaku.
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