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ABSTRAK 

Labib, Suhaily, 2022. Tinjauan Hukum Progresif Terhadap Praktik Ikrar Wakaf 

Virtual Studi Kasus di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Jurusan 

Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Yudhi Achmad Bashori M.H.I 

Kata Kunci/Key Word : Wakaf, Virtual, KUA Kecamatan Jetis 

Perwakafan yang tidak dilengkapi dengan ikrar wakaf akan mengakibatkan 

tidak terpenuhinya unsur wakaf yang dikhawatirkan dikemudian hari akan 

menimbulkan masalah. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nadzhir di 

hadapan pejabat pembuatn akta ikrar wakaf dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. 

Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak hadir 

dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum. Wakif 

dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 orang saksi”. 

Namun di KUA Kecamatan Jetis telah terjadi proses ikrar wakaf yang dilakukan 

secara virtual karena wakif tak dapat hadir dalam majlis ikrar wakaf secara langsung 

disebabkan adanya pembatasan sosial masyarakat pada masa pandemi. Dari aspek  

hukum, peraturan tentang ikrar wakaf virtual ini belumlah diatur dalam aturan wakaf 

manapun, Bila dilihat dari kacamata hukum progresif, Hukum progesif tidak 

menerima adanya hukum sebagai institusi yang mutlak dan final, hukum progresif 

ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak statuts 

quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, 

nelainkan institusi yang bermoral 

 Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : (1) bagaimana tinjauan 

hukum progresif terhadap praktik ikrar wakaf virtual di KUA Kecamatan Jetis?       

(2) Bagaimana tinjauan hukum progresif terhadap regulasi ikrar wakaf di KUA 

Kecamatan Jetis? 

 Adapun penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif. 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Analisis yang digunakan 

adalah induktif. 

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa mengenai praktik ikrar wakaf 

virtual yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Jetis bila dilihat dari hukum 

progresif hal tersebut telah memenuhi kriteria sebagai tindakan yang progresif sesuai 

prinsip inovatif. Adapun regulasi wakaf, secara umum, Undang-Undang Wakaf No 

41  tahun 2004 dan peraturan wakaf yang lain sampai saat ini masih relevan , namun 

perlu adanya penerbitan aturan turunan agar hukum dapat menjadi progresif 

mengikuti perkembangan zaman. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan zaman, segala sesuatu yang ada di dunia ini 

juga akan ikut berkembang, ilmu pengetahuan akan selalu berkembang dengan 

penemuan penemuan baru manusia. Demikian pula dengan ilmu hukum yang 

akan selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan 

umat manusia. Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia yang 

secara naluriyah menginginkan kehidupan yang aman dan tertib. 

Perkembangan umat manusia yang lebih cepat dibandingkan hukum 

mengakibatkan seringkali hukum tidak dapat menjawab problema yang terjadi 

dimasyarakat, sehingga keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat belum 

dapat terwujud.  Lebih jauh lagi, hukum yang telah di bentuk terkadang membuat 

masyarakat hidup sengsara dan tidak bahagia.1 

Hal itulah yang kemudian memunculkan paradigma hukum yang 

menginginkan adanya perubahan dalam bidang hukum, agar hukum tidak 

sekedar mengacu pada bunyi teks undang undang saja, tetapi diharapkan ada 

                                                             
1 Reza Rahmad Yamani, “Pemikiran Prof  Satjipto Rahardjo Tentanng Hukum Progresif dan 

Relevansinya dengan hukum islam di Indonesia,” UIN Alaudin Makassar, 2016. 
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terobosan baru dalam bidang hukum agar tidak bersifat legalistik dan formalistik  

semata tetapi hukum juga dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.  

Di Indonesia munculnya ide baru dalam hukum salah satunya dipelopori 

oleh Satjipto Rahardjo dengan gagasan hukum progresifnya. Hukum progresif 

merupakan salah satu gagasan yang paling menarik dalam literatur hukum 

indonesia pada saat ini. Dikatakan menarik karena hukum progresif telah 

menggugat keberadaan hukum modern yang dianggap mapan dalam berhukum 

kita selama ini. 2 

Hukum progresif lahir dari refleksi panjang akan kegagalan reformasi 

hukum di Indonesia. Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar hukum 

adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang 

adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. 3 

Hukum progresif ingin mendorong agar seseorang dalam berhukum tidak 

pernah mengenal waktu untuk berhenti, melainkan selalu ingin melakukan 

sesuatu menuju kepada keadaan yang lebih baik. Hukum progresif tidak dapat 

disebut sebagi suatu tipe hukum yang khas dan selesai (distinct type and  

finitescheme) , melainkan lebih kepada gagasan yang mengalir, yang tidak mau 

terjebak ke dalam status quo , sehngga menjadi mandek ( stagnant).  Hukum 

progresif ingin selalu setia pada asas besar “Hukum Untuk Manusia” .4 

                                                             
2 Satjipto Rahardjo, Hukum progresif: sebuah sintesa hukum Indonesia (Genta Pub., 2009).2 
3 Rahardjo.3 

4 M. Zulfa Aulia, “Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi,” 
Undang: Jurnal Hukum 1, no. 1 (1 Juni 2018): 159–85, https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185. 
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Hukum Progresif dapat diibaratkan sebagai papan petunjuk yang selalu 

memperingatkan, hukum harus terus menerus merobohkan, mengganti, 

membebaskan hukum yang mandek, karena tidak mampu melayani lingkungan 

yang berubah. Itulah sebabnya hukum selalu mengalir, karena kehidupan 

manusia memang penuh dengan dinamaika dan berubah dari waktu kewaktu.5 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Selanjutnya di sebut 

UU Wakaf) merupakan salah satu terobosan baru dalam wakaf yang bercorak 

progresif, UU Wakaf ini memuat beberapa aturan perkembangan wakaf yang 

masih digunakan sampai saat ini. Disinilah awal terbentuknya unifikasi hukum 

wakaf di Indonesia yang diantaranya berisi tentang nadzhir, harta benda yang 

diwakafkan, peruntukan benda wakaf serta perlunya di dirikan Badan Wakaf 

Indonesia (BWI).6 

Wakaf adalah bagian yang sangat penting dari ajaran agama islam, karena 

didalam wakaf terdapat jalinan hubungan spiritual dengan hubungan sosial antar 

sesama muslim, wakaf merupakan wujud dari bentuk keimanan yang tinggi 

seorang hamba kepada Allah Swt, selain itu wakaf juga sebagai bentuk rasa 

solidaritas antar sesame umat manusia, oleh karenana wakaf dapat menjaga dua 

jalinan hubungan yakni habl min Allah yakni hubungan antara seorang hamba 

dengan Allah dan habl min Nass yakni hubungan atara manusia dengan sesama 

manusia  yang lain. 

                                                             
5 Rahardjo, Hukum progresif.5 
6 Khairuddin Khairuddin, “Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf dalam Persepektif Hukum 

Progresif,” AL-’ADALAH 12, no. 1 (2014): 135–54, https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.180. 
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Manusia telah mengenal berbagai macam wakaf sejak terbentukya tatanan 

kehidupan bermasyarakat di muka bumi, setiap masyarakat menyediakan 

pelayanan umum yang dibuatkan oleh manusia secara keseluruhan atau 

kebanyakan anggota masyarakat. Tempat ibadah adalah salah satu contoh wakaf 

yang dieknal manusia sejak zaman dahulu.7 

Wakaf khususnya berupa wakaf tanah, sudah ada dan dilakukan semenjak 

lahirnya kamunitas komunitas muslim diwilayah nusantara. Lembaga wakaf 

muncul bersamaan dengan lahirnya masyarakat muslim sebagai sebuah 

komunitas keagamaan yang umumnya memerlukan fasilitas fasilitas peribadatan 

dan pendidikan untuk menjamin kelangsungannya. Fasilitas fasiltas itu dapat 

dipenuhi dengan cara berwakaf baik berupa wakaf tanah, bangunan, maupun aset 

wakaf yang lainya8 

Wakaf sebagai ibadah diharapakan sebagai bekal tabungan si wakif sebagai 

bekal di hari akhirat kelak wakaf dapat dikategorikan  kepada amal jariyah yang 

amalnya tidak akan terputus meskipun si wakif telah meninggal dunia. Hal ini 

sesuai dengan salah satu hadis yang di riwayatkan oleh Imam Jama’ah kecuali 

Bukhari dan Ibnu Majah dari Abi Hurairah R.A sesungguhnya Nabi Muhammad 

Saw bersabda: 

                                                             
7 Mundzhir Qohaf, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: Khalifa, 2008).3 
8 Miftahul Huda, Mengalirkan manfaat wakaf: potret perkembangan hukum dan tata kelola 

wakaf di Indonesia (Bekasi, Indonesia: Gramata Publishing, 2015).4 
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إذَاَماَت اْبِن أََدَم اِْنقََطَع َعْنهُ َعَملُهُ إاِلَّ ِمْن ثاَلٍَث َصَدقٍَة َجاِريٍَة 

ْولَهُ حٍ يَْدعُ لِ اَْوِعْلٍم يُْنتَفَُع بِِه اََولٍَد َصا  

“Apabila mati seorang anak manusia, maka terputusah amal 

perbuatannya, kecuali tiga perkara; shadaqah Zariah (wakaf), ilmu yang 

bermanfaat, baik dengan cara mengajar maupun dengan karangan, dan anak 

yang saleh yang mendoakan orang tua”9 

Di samping wakaf diperuntukkan untuk sarana yang bersifat konvensional 

seperti pendidikan, kesehatan, membantu anak yang terlantar, beasiswa dan lain 

sebagainya, wakaf juga diperuntukan dalam bidang perekonomian sebagai salah 

satu upaya peningkatan kualitas dan kuantitas perekonomian umat seperti  wakaf 

retail dan wakaf saham. Wakaf retail adalah wakaf yang cara pengelolaannya di 

fokuskan pada perdagangan dan bisnis. Hasil dari pengelolaan nya diberikan 

kepada masyarakat yang berhak sedangkan Wakaf saham adalah  mewakafjan  

beberapa saham yang diberikan kepada nadzhir atau lembaga  yang mengelola 

wakaf. Oleh nadzhir saham ini selanjutnya akan dikelola secara maksimal 

sehingga hasil dari wakaf ini dapat dirasakan oleh orang yang berhak menerima 

wakaf. 10 

Wakaf memiliki keunggulan yang lebih dibanding zakat, infaq dan sedekah, 

zakat yang kemudian didistribusikan dan habis wujudnya begitu pula manfaatya 

sama dengan sedekah dan infak. Berbeda dengan wakaf yang memiliki prinsip 

utama yaitu dalam hal pembayaran wakaf pokok wakaf harus tetap kekal 

                                                             
9 Fiqih wakaf (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam, Departemen Agama RI, 2006).12 
10 “Contoh Wakaf Produktif Dan Pengelolaannya Yang Bermanfaat Bagi Umat,” Berbagi 

Listrik (blog), 5 Desember 2018, http://berbagilistrik.org/contoh-wakaf-produktif/. 
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sedangkan yang diberikan hanya manfaatnya saja. Sehingga manfaat wakaf akan 

tetap selalu ada.11 

Menurut Pasal (1) ayat (1) UU Wakaf menyatakan bahwa : Wakaf adalah 

perbuatan hukum wakif untuk 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.12 

Salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari wakaf adalah adanya ikrar 

wakaf. Dalam pasal (1) ayat (3) UU Wakaf dijelaskan ”Ikrar wakaf adalah 

pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada 

nadzhir untuk mewakafkan harta benda miliknya”. Ketika wakif tidak dapat hadir 

karena suatu hal yang dibenarkan oleh hukum maka undang undang memberikan 

solusi yang tertera  dalam pasal 18  UU wakaf yang berbunyi “ Dalam hal wakif 

tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak hadir dalam 

pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum. Wakif dapat 

menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 orang saksi”.   

Perwakafan yang tidak dilengkapi dengan ikrar wakaf akan mengakibatkan 

tidak terpenuhinya unsur wakaf yang dikhawatirkan di kemudian hari akan 

menimbulkan masalah. Untuk membuktikan adanya ikrar wakaf adalah dengan 

                                                             
11 Bashlul Hazami, “Peran dan Aplikasi Wakaf dalm mewujudkan kesejahteraan umat di 

indonesia” XVI (1 Juni 2016), https://www.neliti.com/id/publications/57267/peran-dan-aplikasi-

wakaf-dalam-mewujudkan-kesejahteraan-umat-di-indonesia. 
12 Undang Undang No 41 tahun 2004 
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menuangkan ikrar wakaf tersebut kedalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat 

oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). PPAIW sebagai pejabat yang 

ditunjuk untuk membuat akta ikrar wakaf di tetapkan oleh menteri sampai saat 

ini, PPAIW dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada disetiap 

kecamatan.13 

Dari apa yang dikemukakan di atas, diperoleh gambaran bahwa pentingnya 

kedudukan wakaf dalam masyarakat Islam. Oleh karena itu para ulama ahli fiqih 

juga memberikan pendapat dan pandanganya mengenai persyaratan wakaf, sah 

atau batalnya, dan efisiensi peruntukan harat benda wakaf. Namun seiring 

perkembangan zaman dan kemajuan teknologi serta kondisi yang berubah 

permasalahan wakaf sering muncul  antara lain adanya praktik ikrar wakaf virtual 

seperti yang terjadi di KUA Kec Jetis Kab Ponorogo. Apalagi dalam kondisi 

pandemi covid-19 dimana pemerintah memberlakukan peraturan tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada bulan maret 2020. 

Hal ini lah yang mengilhami KUA Kecamatan Jetis untuk melaksanakan 

ikrar wakaf secara virtual. Tujuan diadakanya ikrar wakaf virtual ini adalah 

sebagai bentuk ketaatan KUA Kecamatan Jetis terhadap peraturan PSBB dimasa 

pandemi covid-19, karena dikuatirkan kalau diadakan secara langsung akan 

mengakibatkan timbulnya kerumunan masa. 

                                                             
13 “Portal - Kanwil Kemenag Jabar,” diakses 30 Desember 2021, 

https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/kua-kec-tawang-gelar-prosesi-ikrar-wakaf. 
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KUA Kecamatan Jetis dalam pelaksanaan proses ikrar wakaf menggunakan 

media zoom meeting yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2020, ikrar wakaf 

ini dilakukan oleh seorang wakif bernama bapak Tryanto S.AP kepada Yayasan 

Darma al Smaza Ponorogo yang dalam hal ini yang bertindak sebagai nadzir atas 

nama yayasan tersebut adalah bapak Arif Mardjoko Santosa selaku ketua 

Yayasan Darma al Smaza Ponorogo. 

Ikrar wakaf ini dilakukan dengan media Zoom meeting dimana Kepala KUA 

Kecamatan Jetis yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf ( 

PPAIW), Nadzir dan saksi kedua hadir di Kantor KUA Kecamatan Jetis dan 

Wakif serta Saksi pertama hadir melalui zoom meeting dari rumah masing 

masing. 14 

Bila dilihat dari aspek hukum, peraturan tentang ikrar wakaf virtual ini 

dalam Peraturan Perundang Undangan ataupun Badan Wakaf Indonesia belum 

diatur secara tegas dan tertulis. Namun adanya aturan PSBB dimasa pandemi, 

maka KUA menafsirkannya juga dapat diterapkan dalam ikrar wakaf. Penafsiran 

hukum yang dilaksanakan KUA Jetis terkait aturan ikrar wakaf pada UU Wakaf 

dalam pelaksanaan ikrar wakaf virtual merupakan salah satu bentuk hukum 

progresif dimana dalam UU Wakaf terjadi kekosongan hukum. 

Adanya kekosongan hukum pada sesuatu yang dilakukan masyarakat akan 

menyebabkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerhei) atau ketidakpastian 

Undang-Undang dalam masyarakat, yang lebih fatal lagi akan terjadi kekacauan 

                                                             
14 Hadi Iswanto, Wawancara, 21 November 2021. 
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hukum (rechtsverwarring) dalam artian selama tidak diatur berarti boleh, dan 

selama ada aturan yang jelas dan diatur bukan berarti tidak boleh, hal inilah yang 

akan menimbulkan kekacauan hukum dalam masyarakat tentang apa yang harus 

dilakukan dan diterapkan.15 Khususnya pada pelaksanaan ikrar wakaf virtual di 

masa pandemi oleh KUA  Kecamatan Jetis. Disini kemudian muncul problem 

apakah ikrar wakaf virtual ini melanggar aturan hukum yang ada dan tidak sesuai 

dengan hukum yang dicita citakan oleh masyarakat. 

Dengan adanya problema yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian terhadap ikrar wakaf virtual tersebut dan mengkaji 

lebih mendalam lagi tentang hubungan hukum progresif dan ikrar wakaf virtual 

dengan menuangkanya dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Progresif Terhadap Praktik Ikrar Wakaf Virtual  (Studi Kasus di KUA 

Kecamatan Jetis Kabupaten  Ponorogo)” 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana tinjauan hukum progresif terhadap praktik ikrar wakaf virtual 

di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana tinjauan  hukum progresif terhadap regulasi ikrar wakaf virtual 

di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian 

                                                             
15 Gamal Abdul Nasir, “Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat,” Jurnal 

Hukum Replik 5, no. 2 (1 September 2017): 172–83, https://doi.org/10.31000/jhr.v5i2.925. 
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tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum progresif terhadap praktik 

ikrar wakaf virtual di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum progresif tentang regulasi 

ikrar wakaf virtual di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan 

pemikiran yang berarti bagi masyarakat. 

b. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi kalangan akademisi maupun 

praktisi. 

c. Memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu hukum yang 

berkaitan tentang tinjuan hukum progresif terhadap ikrar wakaf virtual di 

KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi penulis, dari hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan 

tentang bagaimana tinjauan hukum progresif terhadap praktik ikrar 

wakaf virtual di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo 

sehingga penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan 

pengalaman yang akan bermanfaat bagi kehidupan penulis. 

b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 
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tambahan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana pandang 

hukum progresif mengenai ikrar wakaf secara virtual ini, sehingga 

nantinya masyarakat dapat mengerti bagaimana ikrar wakaf ini 

dilihat dengan dari aspek hukum progresif  

E. Telaah Pustaka  

 Telaah pustaka adalah telaah literatur atau kajian terhadap penelitian 

terdahulu dan yang relevan dengan topik dan masalah penelitian 

 Telaah pustaka ini ditujukan untuk membantu peneliti menyediakan 

framework teoritis bagi penelitnya dan untuk memposisikan sebuahpenelitian 

diantara penelitian penelitian yang bertopik sama (persamaan perbedaan). Hal ini 

sekaligus menunjukan pada originalitas sebuah penelitian (tidak mengulang 

ulang sebuah penelitian atau bahkan memplagiasi)16  

 Pertama, karya tulis ilmiah berupa penelitian yang berjudul “ Kedudukan 

Tanah Wakaf Tanpa Ikrar Wakaf Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 

2004 tentang wakaf (studi kasus di Desa Bah Gunung, Kecamatan Bandar 

Haluan Kabupaten Simalungun)” , dikaji oleh  Ahmad Zuhri dan Rika Isnaini 

Simanjuntak Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019). Adapun 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah menjelaskan tentang praktik 

perwakafan tanpa ikrar wakaf di Desa Bah Gunung Kecamatan Bandar Hakuan 

Kabupaten Simalungun dan tentang status tanah tanpa ikrar wakaf yang terjadi di 

desa Bah Gunung Kecamatan Bandar Haluan Kabupaten Simalungun 

                                                             
16 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi (Fakultas Syariah IAIN PONOROGO, 2021). 
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dibuhungkan dengan UU no 41 tahun 2004. Dari penelitiaan ini dapat 

disimpulkan bahwa ketetntuan ikrar wakaf dalam Undang-Undang wakaf Nomor 

411 Tahun 2004 adalah ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif di hadapan Pejabat 

Pembuat Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Praktik yang 

ikrar wakaf yang dilaksanakan di Desa Bah Gunung Kecamatan Bandar Haluan 

Kabupaten Simalungun hanya melalui pembicaraan saja sehingga ahli waris 

berkeinginan menarik kembali tanah wakaf dan yang terjadi dise Desa Bah 

Gunung ini jika unsur wakaf tidak terpenuhi maka secara otontais hal tersebut 

tidak sah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian kami adalah sama sama 

membahas tentang wakaf, adapun perbedaanya adalah peneltian ini fokus kepada 

hukum dari tanah wakaf tanpa adanya ikrar wakaf, sedangkan penelitian kami 

fokus kepada tinjauan hukum progresif terhadap ikrar wakaf virtual. 17 

 Kedua, karya tulis ilmiah dalam bentuk jurnal yang berjudul “Problematika 

Hukum Progresif di Idonesia” dikaji oleh Liky Faisal, penelitian ini membahas 

tentang apa dan bagaimana problematika hukum progresif di Indonesia. Dalam 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa problem utama penerapan hukum 

progresif di Indonesia adalah paradigma penegakan hukum di Indonesia yang 

masih bersifat positivistik. Persamaan penelitian ini dengan peneltian penulis 

adalah sama sama membahas tentang hukum progresif, sedangkan perbedanya 

ialah penelitian ini berfokus pada problem apa saja dari hukum progresif di 

                                                             
17 Ahmad Zuhri dan Rika Isnaini, “Kedudukan Tanah Wakaf Tanpa Ikrar Wakaf Menurut 

Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004,” UIN Sumatera Utara, 2019. 
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indonesia, sedangkang penelitian kami fokus pada analisis yuridis hukum 

progresif terhadap ikrar wakaf virtual. 18 

 Ketiga, Karya tulis ilmiah dalam bentuk jurnal yang berjudul “Pergeseran 

Paradigma pengaturan wakaf dalam prespektif hukum progresif ” dikaji oleh 

Khairuddin, IAIN Raden Intan Lampung. Jurnal ini membahas tentang 

paradigma pengaturan wakaf, dimana hal yang menjadi sebab belum optimalnya 

pendaagunaan wakaf di Indonesia adalah hukum yang belum bercorak progresif. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyebab pergeseran paradigma 

wakaf adalah masih kuatnya paradigma konsevatif tentang pemahaman wakaf 

dan peraturan wakaf yang belum progresif. Persamaan dengan penelitian ini 

adalah sama sama membahas tentang hukum progresif wakaf, sedangkan 

perbedaanya adalah penelitian ini membahas tentang regulasi wakaf yang belum 

progresif sehingga pemanfaatan kurang maksimal, sedangkan penulis berfokus 

pada analisis hukum progresif dari segi ikrar wakaf virtual.19 

  Keempat. Karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi berjudul “Nilai nilai 

Hukum Progresif Tentang Izin Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam” Oleh: 

M Qori Fathurrahman Siregar, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021,, 

rumusan masalah dari skripi ini adalah bagaimana karakteristik hukum progresif 

dengan asas hukum islam, apa nilai hukum progresif yang terkandung dalam 

suart An Nisa ayat 3 dan 129, dan bagaimana nilai hukum progresif yang 

                                                             
18 Liky Faizal, “Problematika Hukum Progresif di Idonesia,” t.t., 24. 
19 Khairuddin, “Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf dalam Persepektif Hukum Progresif.” 
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terkandung dalam islam terhadap izin poligami. Hasil dari penelitian ini adalah 

bahwa karakter hukum progresif adalah menolak status quoa dan persyaratan 

mengenai poligami dalam al Qur’an dinilai terlalu berat. Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian kami adalah sama sama membahas tentang hukum progresif, 

adapun perbedaanya adalah penelitian ini fokus pada nilai hukum progresif 

dalam izin poligami, sedangkan penelitian kami membahas tentang analisis 

hukum progresif terhadap ikrar wakaf virtual.20 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian 

lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara 

khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah 

masyarakat. Di mana penelitian ini menitikberatkan pada kualitas data dan 

atau lebih fokus pada pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi sehingga 

penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya 

dilakukan analisis. Sedangkan, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian 

                                                             
20 M Qori Fathurrahman Siregar, “Nilai Nilai Hukum Progresif Tentang Izin Poligani dalam 

Kompilasi Hukum Islam,” UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021. 
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yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.21 

2. Kehadiran Peneliti 

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

penelitian kualitatif. Kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan 

diperlikan secara optimal. Peneliti merupakan salah satu instrument  kunci 

yang secara langsung mengamati, mewancarai, observasi, dan melakukan 

penelitian. 

3. Lokasi Penelitian (untuk penelitian lapangan) 

Lokasi penelitian ini bertepempat di Kantor Urusan Agama kecamatan 

Jetis kabupaten Ponorogo. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data yang diperoleh dari observasi dengan pihak KUA Kecamatan 

Jetis Kabupaten Ponorogo, melalui wawancara terkait dengan prosedur 

dan tata cara perwakafan yang dilakukan secara virtual oleh pihak KUA. 

 

                                                             
21 Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D (Remadja Karya, 

1989). 
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b. Sumber data 

1) Sumber Data Primer 

 Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata atau 

informasi yang penulis dapatkan dari Sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah kata-kata atau informasi yang penulis 

dapatkan dari informan. Data primer adalah sumber penelitian 

yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui 

perantara). Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk 

menjawab pertanyaan penelitian.22 

 Dalam hal ini peneliti langsung mewawancarai kepada  pihak 

yang terkait, yaitu, wakif, saksi dan PPAIW KUA Kecamatan Jetis 

Kabupaten Ponorogo. 

2) Sumber Data Sekunder 

 Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang 

umumnya tidak dirancang secara spesifik untuk memenuhi 

kebutuhan penelitian tertentu. Seluruh atau sebagian aspek data 

sekunder kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan suatu 

penelitian.  Sumber data sekunder diperoleh dari beberapa 

literatur dokumen, seperti Undang Undang , Peraturan Perintah, 

BWI, buku,  jurnal penelitian, dan publikasi internet yang 

                                                             
22 Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam 

Penelitian (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010).171 
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berkaitan dengan ikrar wakaf secara virtual dan hukum progresif. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan 

peneliti adalah: 

a. Wawancara (Interview), yaitu sebuah percakapan antara dua orang 

atau lebih yang pertanyaanya ditujukan oleh peneliti kepada subjek. 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti.23 Dalam hal ini peneliti melakukan 

wawancara dengan pihak KUA Kec Jetis. 

b. Dokumentasi, dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental, dari seseorang. Dokumentasi ini merupakan pelengkap 

dari observasi serta wawancara dalam penelitian kualitatif. 

6. Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menrus 

pada setiap tahap penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jelas. 

Aktifitas dalam analisis data terdiri atas: 

a. Data Collection : Pengumpulan data. 

                                                             
23 Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016).137 
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b. Data Reducation: mengambil data yang penting. Tujuan dari reduksi 

adalah menyeleksi data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik 

dengan cara wawancara, observasi maupun dokumentasi  

c. Data Display: memasuksan hasil reduksi kedalam peta-peta. Tujuannya 

agar dapat dengan mudah disajikan dalam laporan penelitian. 

d. Data Conclution: penarikan kesimpulan yang mana dalam penelitian awal 

bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan data  data baru dan 

bukti-bukti kuat dilapangan.24 

 Dalam hal ini penulis berusaha untuk mengumpulkan data 

sebagaimana tersebut di atas lalu menganalisisnya dengan teori hukum 

progresif  terhadap aturan aturan mengenai ikrar wakaf kemudian dijadikan 

pedoman dalam menganlisis bagaiamana keabasahan ikrar wakaf yang 

dilaksanakan di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. 

                                                             
24 Ariesti Hadi Sutopo dan Adrinus Arief, Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIV0 

(Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007).7 
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7.  Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan 

menggunakan kriteria kredibilitas. Yang dapat ditentukan dengan beberapa 

teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian 

ini, untuk menguji kredibilitas data menggunakan teknik  sebagai berikut: 

a. Perpanjangan Pengamatan 

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan 

data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan 

peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Dengan 

perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data 

yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data 

asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti 

melakukan pengamatan lagi lebih luas dan mendalami sehingga diperoleh 

data yang pasti kebenarannya25 Dalam perpanjangan pengamatan ini 

peneliti kembali ke lapangan kembali untuk memastikan data yang 

diperoleh sudah benar ataukah masih ada yang perlu diperbaiki atau 

ditambah. 

                                                             
25 M Djunaidi dan Fauzan AlMashur, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar Ruzz 

Media, 2012). 320-321. 
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b. Ketekunan Pengamatan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data 

dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. 

Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah 

yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan 

meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan 

kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian 

juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan 

deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. 

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang 

diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan 

pengamatan peneliti maka peneliti akan membaca berbagai referensi buku 

maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait 

dengan teori etika bisnis hukum Islam dan juga hak kekayaan intelektual 

tentang merk.26 

c. Triangulasi  

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai 

waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 

                                                             
26 Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D. 272 
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pengumpilan data, dan waktu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 

triangulasi sumber. Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang 

keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu 

dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai 

bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil 

observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil 

wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan 

menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.27 

G. Sistematika Pembahasan  

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab 

yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing rangkaian 

satuan pembahasan. 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode 

penelitian serta sistematika pembahasan. 

BAB II : TEORI WAKAF DAN HUKUM PROGRESIF 

Berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan 

untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam 

skripsi ini yaitu mengenai peraturan perundang undangan 

                                                             
27 Moleong, Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. 320 
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, peraturan pemerintan, Badan wakaf Indonesia dan aturan 

yuridis lainya mengenai ikrar wakaf. Dalam hal ini 

peneliti memaparkan tentang, Kententuan wakaf dan 

ketentuan ikrar wakaf wakaf dalam berbagai aturan 

yuridis. Serta penegertia, ciri ciri sak karakter dari hukum 

Progresif 

BAB III : PRAKTIK IKRAR WAKAF VIRTUAL DI KUA 

KECAMATAN JETIS  

Dalam bab ini, penulis mendeskripsikan hasil yang 

diperoleh dari lapangan, yaitu Profil KUA Kec Jetis 

Kabupaten Ponorogo. Hasil wawancara dari wakif, saksi, 

dan pihak KUA Kecamatan Jetis selaku PPAIW di 

lingkungan kecamatan Jetis  

BAB IV : ANALISIS HUKUM PROGRESIF TERHADAP 

PRAKTIK IKRAR WAKAF VIRTUAL DI KUA 

KECAMATAN JETIS   

Merupakan pembahasan yang berisi analisis atas semua 

jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam 

penelitian ini, yaitu mengenai bagaimana analisis hukum 

progresif terhadap praktik ikrar wakaf virtual di KUA Kec 

Jetis Kab Ponorogo dan bagaiaman keabsahan praktik ikrar 
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wakaf virtual di KUA Kec Jetis Kab Ponorogo. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian yang telah dibahas oleh peneliti. 



 

24 

 

BAB II 

TEORI WAKAF DAN HUKUM PROGRESIF 

A. Konsep Wakaf 

1. Pengertian Wakaf  

Wakaf berasal dari bahasa Arab, dari akar kata waqafa berarti menahan, 

berhenti, diam ditempat atau berdiri, kata waqofa yaqifu waqfan semakna 

dengan kata habsa yahisu tahbisan yang maknanya terhalang untuk 

menggunakan. Kata wakaf berarti menahan harta untuk diwakafkan dan tidak 

dipindah milikkan. Menurut istilah wakaf ialah menahan zatnya dan 

memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan 

manfaatnya.1 

Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf (selanjutnya 

disebut UU wakaf) menjelaskan yang dimaksud dengan wakaf adalah 

perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagaian 

harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau 

kesejahteraan umum menurut syariah.2 

Dalam Peraturan Pemerintah No, 28 tahun 1917 tentang Perwakafan 

Tanah Milik, bahwa wakaf  merpakan perbuatan hukum seseorang atau badan 

hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaanya yang berupa tanah milik 

                                                             
1 Huda, Mengalirkan manfaat wakaf. 7 
2 Undang Undang No 41 tahun 2004 
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dan melembagakan selama lamanya untuk kepentian peribadatan atau 

kepentingan ibadah atau keperluan umum lainya sesuai ajaran islam 3Adapun 

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sederhana tetapi cukup jelas 

mendefinisikan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, sekelompok, orang 

atau badan hukum yang memisahkan sebagian benda miliknya dan 

melembagakanya selama lamanya guna kepetingan ibadah atau keperluan 

umum lainya sesuai ajaran islam” 4 

2. Dasar Hukum Wakaf 

Wakaf merupakan salah satu corak sosial ekonomi yang sudah berurutan 

dan berakar di tengah-tengah masyarakat Islam di berbagai negara sehingga 

ajaran Islam dan tradisi yang telah disyariatkan, masalah wakaf mempunyai 

dasar hukum, baik dalam al-Quran maupun as-Sunnah serta Ijma. 

Adapaun yang dinyatakan sebagai dasar hukum wakaf oleh para ulama, 

Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 77: 

 َواْفعَلُْوا الَخْيَر لَعَلَُّكْم تُْفِلُحْوَن )الحج(

“Berbuatlah kamu akan kebaikan agar kamu dapat kemenangan” 

Dalam ayat lain yaitu surat al-Imran:92, Allah berfirman: 

                                                             
3 Siska Lis Sulistiani, Pembaruan hukum wakaf di Indonesia (Refika Aditama, 2017).9 
4 Sulistiani.11 
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ا تُِحبُّْوَن )ال عمران(لَْن تَنَالُْوا البِرَّ َحتَّى تُْنِفقُْوا ِممَّ   

Kamu sekali kali tidak akan mencapai  kebaikan (yang sempurna) 

sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai ( QS. Ali 

Imran ;92). 5 

Dalam Al Qur’an tidak ditemukan secara eksplisit dan tegas mengenai 

wakaf, Al Qur’an hanya menyebutkan dalam artian umum saja, tidak tegas 

dan khusus menggunakan kata kata wakaf. Para fuqoha’  menjadikan ayat 

ayat umum itu sebagai dasar wakaf dalam islam, seperti ayat ayat yang 

membicarakan sedekah, infaq dan  amal jariyah. Para ulama menafsirkannya 

bahwa wakaf itu sudah tercakup dalam cakupan ayat tersebut.  

Mayoritas ulama menyatakan asal mula disyariatkanya wakaf adalah 

sejak zaman rasulullah SAW dimana ketika itu Umar bin Khattab mendapat 

sebidang tanah di Khaibar, sebagaimana hadits nabi yang artinya : 

“Dari ibnu Umar R.A, dilaporkan bahwa Umar bin Khattab memperoleh 

sebidang tanah di Khaibar lalu beliau dating kepada nabi SAW untuk meinta 

instruksi beliau tentang tanah tersebut. Katanya : Wahai Rasulullah saya 

memperoleh memperoleh tanah di khaibar yang selama ini belum pernah 

saya peroleh harta yang lebih berharga dari padanya. Apa instruksimu 

mengenai harta itu?  Rasulullah bersabda: jika engkau mau engkau dapat 

menahan pokoknya ( melembagakan bendanya) dan menyedekahkan 

manfaatnya. Ibnu umar lebih lanjut melaporkan : maka Umar 

menyedekahkan tanah itu dengan ketentuan tidak boleh dijual, dihibahkan, 

atau diwariskan. Ibnu umar berkata : menyedekahkannya kepada orang 

fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Dan tidak 

dilarang bagi orang yang menguasai tanah wakaf itu untuk makan darinya 

                                                             
5 Paradigma baru wakaf di Indonesia (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agma RI, 2007).24 
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dengan cara yang baik atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk 

harta ( HR, Bukhori)  

 

Selain dari Al-Qur’an dan Hadist diatas para ualam sepakat (ijma’) 

menerima wakf sebagai sesuatu amal jariyah yang disyariatkan dalam islam. 

Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam 

islam Karena telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan 

adiamlakan oleh para sahabat nabi dan kaum muslim sejak awal islam 

hingga sekarang. 

Adapun dasar hukum wakaf juga telah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. Dalam hal ini undang-undang yang mengatur tentang 

wakaf yakni Undang-Undang Wakaf dan juga disusul dengan adanya 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (selanjutnya disebut PP Pelaksanaan 

Wakaf).6 

3. Syarat Rukun Wakaf 

Rukun wakaf dalam perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut:7 

1) Wakif atau orang yang mewakafkan  

Wakif menurut KHI adalah orang atau badan hukum yang 

mewakafkan benda miliknya, dan dalam Pasal (1) ayat (2) Undang-

                                                             
6 Sulistiani, Pembaruan hukum wakaf di Indonesia. 49 
7 Siah Khosyi’ah, Wakaf dan Hibah Prespektif Ulama Fiqih dan Perkembangan Di Indonesia 

(Bandung: CV Pustaka Setia, 2010). 27 
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Undang Wakaf disebutkan wakif adalah pihak yang mewakafkan 

benda miliknya. 

 Apabila yang menjadi wakif itu orang atau orang orang maka 

disyaratkan sebagai berikut: 

a) Dewasa, 

b) Tidak terhalang melakukan tindakan hukum  

c) Atas kehendak sendiri mewakafkan tanahnya, 

d) Mempunyai tanah milik sendiri. 

Jika yang menjadi wakif itu badan hokum maka yang 

bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya dan sah 

menurut hukum. 

2) Ikrar  

Ikrar adalah pernyataan yang dibuat dan dikehendaki wakif  untuk 

mewakafkan tanahnya. Dalam Peraturan Pemerintah pernyataan 

kehendak diatur dalam Pasal 1 yang masih dirumuskan secara umum, 

namun dalam peraturan pelaksanannya diatur secara rinci atau lebih 

lanjut.  

Dalam Pasal 223 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa ikrar 

wakaf harus dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf dalam isi dan 
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bentuk yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama dan dalam 

pelaksanannya boleh secara lisan atau tulisan dengan disaksikan 

sekurang-kurangnya dua orang saksi.8 

Dalam pasal ini pula disebutkan bahwa : 

a) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar 

wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk 

melaksanakan ikrar wakaf.  

b) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri 

Agama.   

c) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar 

Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh 

sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.   

d) Dalam melakukan Ikrar seperti dimaksudkan ayat (1) pihak 

yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada pejabat 

yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai 

berikut:  

(1) Tanda bukti kepemilikan harta benda  

(2) Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak 

bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari 

                                                             
8 Kompilasi Hukum Islam 
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Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang 

menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud  

(3) Surat atau dokumen tertulis yang merupakan 

kelengkapan dari benda tidak bergerak yang 

bersangkutan  

Setiap pernyataan/ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada 

nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan 

disaksikan oleh 2 orang saksi. Dalam Pasal 17 angka 1 UU Wakaf 

disebutkan “ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nadzhir di 

hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 orang saksi) Pejabat 

Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan Peraturan Menteri 

Agama Nomor 1 Tahun 1979 maka Kepala Kantor Urusan Agama 

(KUA) ditunjuk sebagai PPAIW. 

Ketika wakif tidak dapat hadir karena suatu hal yang dibenarkan 

oleh hukum maka undang undang memberikan solusi yang tertera  

dalam Pasal 18  UU Wakaf yang berbunyi “ Dalam hal wakif tidak 

dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak hadir dalam 

pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum. 

Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat 

oleh 2 orang saksi. 
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Dalam hukum islam beberapa ulama berbeda pendapat mengenai 

syarat ikrar wakaf ini, menurut ulama hanafiyah dan Malikiyah, lafadz 

wakaf cukup dengan ijab saja, namun menurut ulama Syafiiyah dan 

dan Malikiyah dalam akad wakaf harus ada ijab dan qobul jika wakaf 

ditunjukan kepada orang tertentu9 

3) Saksi dalam Perwakafan  

Ketentuan yang mewajibkan ikrar wakaf dituangkan dalam 

bentuk tulisan, dan keharusan adanya dua orang saksi yang menghadiri 

dan menyaksiakan ikrar wakaf dimaksudkan sebagai jaminan dan 

perlindungan hukum terhadap perwakafan tanah. Syarat-syarat saksi 

diataur pada Pasal 20 UU Wakaf sebagai berikut: 

1) Telah dewasa, 

2) Sahat akalnya 

3) Beragama Islam; 

4) Tidak terhalang berdasarkan ketentuan hukum, melakukan 

perbuatan hukum;10 

 

 

                                                             
9 Ichtiar Baru Van Hoeve, Ensiklopedi hukum Islam, 6 ed. (Jakarta: PT Intermasa, 2003). 
10 Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf 
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4) Benda yang diwakafkan  

Menurut Peraturan Pemerintah, yang dapat dijadikan benda wakaf 

atau mauqif alaih  adalah tanah hak milik yamg bebasa dari segala 

pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara. Ketentuan ini didasarkan 

pada pertimbangn bahwa wakaf adalah sesuatu yang bersifat suci dan 

abadi.  

5) Tujuan Wakaf  

Tujuan wakaf tidak disebutkan secara rinci dalam PP Pelaksanaan 

Wakaf. Tujuan wakaf hanya dinyatakan sepintas dalam perumusan 

pengertian wakaf, yakni dalam Pasal 1 yang kemudian disebut dalam 

Pasal 2 ketika menegaskan fungsi wakaf. Namun pada dasarnya 

wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan 

fungsinya.  

6) Nazhir  

Nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserhai 

tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf, kelompok orang 

yang dimaksud adalah kelompok orang yang merupakan satu 

ketentuan atau merupakan suatu pengurus. Dalam Kompilasi Hukum 

Islam, nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang 

diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Nazhir 
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dalam Pasal 9 UU Wakaf meliputi perseorangam, organisasi atau 

badan hukum. Nazhir perseorangan dianggap sah apabila memenuhi 

persyaratan: 

1) Warga negara Indonesia; 

2) Beragama Islam; 

3) Dewasa; 

4) Amanah; 

5) Mampu secara jasmani dan rohani,dan; 

6) Tidak terhalang melakukan perbuatan;11 

4. Mekanisme Wakaf Benda Tidak Bergerak 

Menurut undang undang perwakafan Pasal 16 ayat 2, UU Wakaf, beenda 

tidak bergerak yang daapat diwakafkan yaitu: 

1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturam perundang 

undangan yang  berlaku baik yang sudah ataupun belum terdaftar. 

2) Bangunan atau bagian  bangunan yang berdiri diatas tanah 

3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. 

                                                             
11 Siah Khosyi’ah, Wakaf dan Hibah Prespektif Ulama Fiqih dan Perkembangan Di Indonesia. 

53 
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4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan 

perundang undangan yang berlaku. 

5) Benda tidak bergerak lain sesuai ketentuan syari’ah dan perundang 

undangan yang berlaku. 

Adapaun tata cara perwakafan tanah dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1) Perorangan atau badan hukum yang mewakafkan tanah hak 

miliknya (sebagai calon wakif) diharuskan datang sendiri di 

hadapan PPAIW umtuk melaksankan ikrar wakaf  

2) Calon wakif  sebelum mengikrarrkan wakaf terlebih dahulu 

menyerahkan kepada PPAIW, surat surat sebagi berikut : 

a) Sertifikat hak milik atau tanda bukti kepemilikan tanah. 

b) Surat keterangan kepala desa diperkuat oleh camat setempat 

mengenai kebenaran pemilikan tanah dan tidak dalam 

sengketa. 

c) Surat keterangan pendaftaran tanah. 

d) Izin bupati/ walikota c.q Sub Direktorat Agraria setempat, 

hal ini terutama dalam rangka tata kelola kota. 
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3) PPAIW meneliti surat surat dan syarat syarat, apakah sudah 

memenuhi untuk pelepasan ha katas tanah (untuk diwakafkan) 

meneliti saksi saksi dan mengesahkan susunan nadzir 

4) Dihadapan PPAIW dan dua orang saksi, wakif mengikrarkan atau 

mengucapkan kehendak wakaf itu kepada nadzir yang telah 

disahkan. Ikrar terebut diucapkan dengan jelas tegas dan 

dituangkan dalam bentuk tertulis ( ikrar wakaf bentuk W1). 

Sedangkan bagi yang tidak bias mengucapkn (misal bisu)  maka 

dapat menyatakan kehendaknya dengan suatu isyarat dan 

kemudian mengisi blangko dengan bentuk W1. Apabila wakif itu 

sendiri tidak dapat menghadap pejabat pembuat akta ikrar wakaf 

(PPAIW), maka wakif dapat membuat ikrar secara tertuis dengan 

persetujuan dari kandepag yang mewilayahi tanah wakaf dan 

kemudian surat atau naskah tersebut dibacakan dihadapan nadzir 

setelah mendapat persetujuan dari kendepag dan semua yang hadir 

dalam upacra ikrar wakaf tersebut ikut menandatangai akta ikrar 

wakaf (W1) 

5) PPAIW segera membuat akta ikrar wakaf (bentuk W.2) rangkap 

empat dengan dibubuhi materai menurut ketentuan yang berlaku 
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dan selanjutnya selambat lambatnya satu bulan dibuat ikrar 

wakaf.12 

5. Mekanisme Wakaf Benda Bergerak 

Sesuai Pasal 16 ayat (3) UU Wakaf benda bergerak adalah meliputi: 

uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan 

intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan 

syariah 

Adapun mekanisme wakaf benda bergerak selaain uang adalah 

sebagai berikut: 

3) PPAIW mendaftarkan AIW dari benda bergerak selain uang 

pada kantor instansi terkait. Wakif menyerahkan tanda bukti 

kepemilikan benda bergerak kepada PPAIW dengan disertai 

surat keterangan pendaftaran dari instansi yang berwenang yang 

tugas pokoknya terkait dengan pendaftaran benda bergerak 

tersebut. 

4) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar, Wakif menyerahkan 

tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran berupa 

faktur, kwitansi atau bukti lainnya. 

                                                             
12 Sulistiani, Pembaruan hukum wakaf di Indonesia.105 
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5) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar dan tidak memiliki 

tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran, Wakif 

membuat surat pernyataan kepemilikan atas benda bergerak 

tersebut yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan 

oleh instansi pemerintah setempat. 

B. Hukum Progresif 

1. Pengertian Hukum Progresif 

Kata progresif  berasal dari kata Progressive yang berasal dari kata 

progress yang berarti bergerak kearah depan, yang juga berasal dari dua suku 

kata yakni pro (before yang berarti sebelum) dan gradi (to step yaang berarti 

melangkah) dalam kamus besar bahasa Indonesia, progresif berarti suatu 

haluan ke arah perbaikan dari masa sekarang. 

Hukum progresif adalah mengubah secara cepat,melakukan pembalikan 

dan teori mendasar dalam teori dan praksis hukum serta melakukan berbagai 

terobosan. Hukum progresif lebih merespon tentang perubahan  dan membuka 

diri adanya perkembangan zaman dan tidak terikat dengan hukum tertulis. 

Inilah letak perbedaan hukum progresif dengan hukum yang tertulis yang 

dianggap gagal dalam menjawab perkembangan zaman modern ini.13 

Hukum seharusnya dapat mengikuti kemajuan zaman, mampu menjawab 

segala permasalah seiring dengan perkembangan zaman, serta mampu 

                                                             
13 Aulia, “Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo.” 
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melayani masyarakat yang sesuai dengan didasarkan pada  sisi moralitas 

sumber daya manusia penegak hukum tersebut.14 

Gagasan utama dari hukum progresif adalah memposisikan manusia 

sebagai sentralitas utama dalam aspek hukum. Hukum progresif mengajak 

untuk lebih memperhatikan aspek perilaku kehidupan manusia. Oleh karena 

itu tujuan hukum progresif adalah memadukan faktor peraturan dan faktor 

perilaku dari penegak hukum di mamsyarakat, inilah point penting dari 

pemahaman terhadap gagasan hukum progresif  bahwa konsep hukum terbaik 

pasti diletakkan antara keterpaduan yang bersifat utuh (holistik) dalm 

memahami berbagai permasalahan manusia.15 

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum progresif tidak menerima 

hukum sebagai institusi yang mutlak dan final. Melainkan sangat ditentukan 

oleh kemampuanya untuk mengabdi kepada manusia. Dalam hal pemikiran 

yang demikian itu. Hukum selalu berada dalam proses untuk menjadi. Hukum 

adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya 

menuju kesempurnaan yang lebih baik. Kesempurnaan disini dapat 

dikategorikan dari aspek keadilan, kesejahteraan, kepeberpihakan kepada 

                                                             
14 Satjipto Rahardjo, Membedah hukum progresif (Penerbit Buku Kompas, 2006).9 
15 Mukhidin, “Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat,” Jurnal 

Pembaharuan Hukum 1, no. 3 (2014): 267–86. 
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rakyat dan lain lain. Inilah hakikat hukum selalu menjadi (law as a proses, 

law in the making) .16 

Dalam konteks tersebut hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, 

mengikuti dinamika kehidupan manusia. Ketika masyarakat menerima hukum 

sebagai sesuatau yang bersifat final, maka hukum taklagi daapat menjadi 

solusi bagi permasalah yang dihadapi masyarakat, tetapi masyarakatlah yang 

dipaksa untuk memenuhi aspek kepentingan hukum.17 

2.  Ciri Ciri Hukum Progresif 

Hukum progresif bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia 

pada dasarnya memiliki sikap baik, memiliki sifat kasih sayang, serta 

memiliki kepedulian terhadap sesama sebagai pindasi dasar dalam 

mebangun hukum dalm maysarakat. Progrevisme mengajarkan bahwa 

hukum bukanlah raja melainkan sebagai alat yang dignakan untuk 

menjabarkan dasar kemanusiaan yanag berfungsi sebagai rahmat untuk 

dunia dan manusia. Progresivisme tidak ingin menjadikan hukum sebagai 

teknologi yang tak bernurani, melainkan sebuah institusi yang bermoral 

kemanusiaan.18  

                                                             
16 Rahardjo, Membedah hukum progresif. 6 
17 Mukhidin, “Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat.” 
18 Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan,” Jurnal Hukum 

Progresif 1, no. 1 (16 Juli 2011): 1–24, https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24. 
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Hukum progresif dapat disebut sebagai hukum yang yang adil dan pro 

rakyat, hukum progresif juga mengajarkan pembebasan, baik cara berfikir 

ataupun cara bertindak dalam hukum.sehingga membiarkan hukum mengalir 

saja untuk menyelesikan tugasnya mengabdi pada manusia dan 

kemanusiaan. 19 

Hukum progresif memiliki beberapa ciri ciri yaitu: 

a. Hukum progresif merupakan tipe hukum responsif, sekaligus 

menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tidak dapat diganggu 

gugat. 

b. Hukum progresif peduli terhadap hal hal yang bersifat meta yuridical 

dan mengutamakan “the search for justice”’ 

c. Hukum progresif juga mengutamakan agar hukum dinilai dari tujuan 

sosial dan bekerjanya hukum. 

d. Hukum progresif menghadapkan mukanya pada “completenss, 

adequacy,fact action and powers” oleh sebab itu hukum progresif 

ingin membongkar tradisi pembuatan putusan hakim atas dasar 

konstruksi semata. Hal demikian perlu dilakukan agar hukum sesuai 

dengan kebutuhan hidup yang nyata dari masyarakat. 

e. Hukum progresif mengandung subtansi fisik terhadap pendidikan 

hukum, pembuatan, pelaksanaan sampai dengan penegakan hukum. 

                                                             
19 Rahardjo, Membedah hukum progresif.2 
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f. Hukum progresif menempatkan faktor manusia lebih penting dari 

pada aturan hukum, unsur unsur yang ada pada manusia seperti 

coppasion, emphaty, sincerety, edification, commitmen dll dianggap 

lebih menentukan dibanding peraturan yanga ada.20 

3.  Karakteristik Hukum Progresif 

Hukum progresif memiliki karakteristik yakni : 

a.   Hukum tidak berada dalam kondisi stagnan melainkan ia terus 

mengalir seperti “panta rai”(semua mengalir). (jurnal setiawan) 

b.   Paradigma hukum progresif adalah bahwa “ hukum adalah untuk 

manusia”. Pegangan optik atau keyakinan dasar ini tidak  melihat 

hukum sebagi sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan 

manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu 

berputar isekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk 

manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegang pada 

keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu 

akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk 

kedalam skema skema yang telah dibuat oleh hukum. 

                                                             
20 Bayu Setiawan, “Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan 

Substantif Transendensi,” Kosmik Hukum 18, no. 1 (31 Januari 2018), 

https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v18i1.2338. 
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c.   Hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan status 

quo dalam berhukum. Karena kegelisahanya mencari dan terus 

mencari tentang apa dan dimana itu keadilan. 

d.   Apabila diakui, bahwa peradaban hukum tertulis akan memunculkan 

sekalian akbiat dan resiko. Maka cara kita berhukum sebaiknya juga 

mengantisipasi tentang bagaiman mengatasi hambatan hambatan 

dalam menggunakan hukum tertulis tersebut. 

e.   Hukum progresif memberikan peranan besar terhadap peranan  

perilaku manusia dalam hukum. Peranan manusia disini merupakan 

konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak 

berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan.21 

4. Prinsip-Prinsip Hukum Progresif 

1. Hukum progresif adalah gerakan pembebasan. 

Pembebasan yang dimaksud dalam point pertama ini adalah 

pembebasan terhadap cara berfikir, tori, asas dan tipe tipe hukum yang 

selama ini berjalan dan dirasa dapat memperlambat dalam menyelesaikan 

persoalan. (suteki masa depan h. Gerakan ini biasa disebt dengan “rule 

breaking” atau terobosan hukum. Prinsip Rule breking mengesampingkan 

adanya teks peraturan hukum ketika terjadi sebuah kebuntuan dalam 

                                                             
21 Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif (Penerbit Buku Kompas, 2010). 61 
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proses mencari kedilan dan hukum tidak dapat memecahkan 

permasalahan tersebut 

2. Hukum progresif menolak tradisi rechdogmatiek atau analytical 

yurisprudensi.  

Hukum progresif bukan  berararti menolak penggunaan peraturan 

peraturan yang ada dalam dalam teks undang undang, tetapi cara 

berhukum yang hanya menjalankan perintah undang undang tanpa 

melihat pesan moral dan keadilan yang ada dibalik perintah undang 

undang tersebut. 

3. Hukum progresif bertujuan untuk melindungi masyarakat untuk menuju 

ideal hukum.  

Satu satunya bentuk yang dapat dijadikan barometer sebuah  ideal 

hukum adalah bukan sebanyak aturan atutran hukum itu, tetapi seberapa 

banyak aturan tersebut dapat menjawab dan merespon segala kepentingan 

atau kebutuhan hukum dalam masyarakat.  

4. Hukum progresif menempatkan faktor manusia lebih penting dari pada 

aturan hukum, unsur unsur yang ada pada manusia seperti coppasion, 
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emphaty, sincerety, edification, commitmen dll dianggap lebih 

menentukan dibanding peraturan yanga ada.22 

 

 

 

 

                                                             
22 Sastiono Kesek, “Prinsip Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembaharuan Sistem Peradilan Di 
Indonesia,” 2014, 6. 
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BAB III 

PRAKTIK IKRAR WAKAF VIRTUAL DI KUA KECAMATAN JETIS 

 

A. Profil KUA Kecamatan Jetis 

1. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jetis adalah Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian 

Agama Islam Republik Indonesia (RI) yang berada di tingkat Kecamatan 

Jetis, satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Ponorogo.  

KUA Kecamatan Jetis sebagai salah satu ujung tombak Kementerian 

Agama RI memiliki Tugas Pokok dan Fungsi untuk melaksanakan sebagian 

tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo di bidang Bimbingan 

Masyarakat Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum di 

bidang agama di tingkat Kecamatan Jetis. Kantor Urusan Agama merupakan 

tumpuan segala hal bagi masyarakat  yang berkaitan dengan kehidupan 

beragama.  

Keberadaan kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis merupakan sebuah 

lembaga pelayanan masyarakat mengalami beberapa fase : 

a. Fase awal berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis  

http://kuapasarminggu.blogspot.com/
http://kuapasarminggu.blogspot.com/2009/04/lokasi-kantor.html
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Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis diperkirakan berdiri 

pada tahun 1930 sedangkan pelayanan pernikahan sebelumnya 

dilaksanakan di serambi masjid besar Jetis.  Sebagai suatu 

lembaga yang baru berdiri maka segala sesuatunya sangat 

sederhana, kantornya berpindah-pindah dirumah-rumah penduduk. 

b. Fase pemikiran gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis 

 Fase pemikiran gedung KUA pada tahun 1972. Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Jetis mendapat proyek pembangunan dari 

Kementerian Agama setelah memperoleh hak guna/pakai tanah 

desa Josari dari Kepala Desa Josari. KUA kecamatan Jetis sendiri 

berdiri di atas  tanah seluas 20x40 m2 = 800 m2 yang terletak di 

Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Pemakaian 

tanah berlaku sejak tanggal 7 Oktober 1972 dan seterusnya. 

Adapun daftar ketua KUA kecamatan Jetis dari tahun 1925-2021 

Tabel 3.1: Daftar Nama Kepala KUA Kec Jetis 

No Nama Kepala KUA Tahun Jabatan 

1 Abdul Mufti 1925-1940 

2 Muhammad Thaha 1941-1945 

3 Muhammad Jaiz 1946-1947 

4 Muhammad Yalil 1964-1965 
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Tabel 3.1 : Lanjutan 

5 Samsuri, S.Ag 2008-20011 

6 Tajib Ahmadi 2012-2016 

7 Tri Wiyono 2017-2019 

8 Syukron Abdul Kharis, S.Ag 2019-Sekarang 

 

 Secara letak administratif, KUA Kec Jetis terletak di jln. Jendral 

Sudirman No.30, desa Josari Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Menurut 

informasi yang penulis dapatkan, lokasi yang sekarang ditempati KUA ini, 

adalah hasil pemberian kepala desa Josari, waktu itu yang bernama Hardjo 

Pranoto, kemudian KUA ini diresmikan oleh kepala perwakilan departemen 

agama kabupaten Ponorogo pada tanggal 20 Agustus 1974. Pemakaian tanah 

berlaku sejak tanggal 7 Oktober 1972 dan seterusnya. 

Total luas tanah adalah 800 m2, dengan batas-batas tanah sebagai 

berikut : 

Utara  : Jl. Jend. Sudirman Ponorogo-Trenggalek 

Selatan      : SMPN 1 Jetis 

Barat  : SDN 1 Josari  

Timur  : Kantor UPT Dinas Pendidikan, Koramil, dan Kantor Kec. 

Jetis  
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KUA Kecamatan Jetis mempunyai yuridis seluruh Desa di Kecamatan 

Jetis, yang terdiri dari 14 desa, yaitu : Ngasinan, Kutukulon, Kutuwetan, 

Kradenan, Mojomati, Coper, Mojorejo, Karanggebang, Jetis, Tegalsari, 

Wonoketro, Josari, Turi, Winong. 

2. Visi dan Misi 

Dalam sebuah lembaga, tentunya memiliki sebuah tujuan, maka dari itu 

perlu adanya gagasan tertulis didalam sebuah sistem manajemen. Gagasan- 

gagasan tertulis itu tertuang dalam bentuk visi dan misi. 

 Adapun pengertian visi dan misi itu sendiri adalah sebuah tujuan dari 

lembaga itu sendiri, visi juga merupakan pikiran-pikiran yang ada dalam  

benak para pendiri, dan ingin dicapai oleh mereka. Fikiran-fikiran itu adalah 

gambaran-gambaran yang ingin dicapai di masa depan oleh sebuah lembaga 

atau organisasi. 

Jika visi adalah gagasan mengenai tujuan utama, maka misi adalah 

tahapan-tahapan yang harus dicapai untuk mencapai visi tersebut . selain itu, 

misi juga merupakan deskripsi atau tujuan mengapa sebuah lembaga, 

instansi , atau organisasi tersebut berada di tengah-tengah masyarakat. 1 

 Dalam mencapai tujuan yang diinginkan, tentunya KUA Jetis juga 

memiliki visi dan juga misinya sendiri yang perlu dicapai. Adapun visi dan 

misi tersebut adalah: 

                                                             
1 Diakses dalam https://salamadian.com/pengertian-contoh-perbedaan-visi-dan-misi/ 
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a. Visi : Terwujudnya administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Jetis yang tertib, efektif dan efisien serta akuntabel. 

b. Misi : 

1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi 

2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana 

kantor. 

3) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk  

4) Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah dan 

penerangan islam  

5) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan bimibingan haji, 

hisab rukyat, kemasjidan serta pengembangan zakat dan wakaf 

6) Meningkatkan peran lembaga keagamaan dan kemitraan umat 

7) Meningkatkan peran KUA pada koordinasi lintas sectoral. 

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, tentunya ada nilai-nilai yang harus 

diterapkan oleh anggota dari sebuah lembaga (KUA) adapun Nilai-Nilai 

organisasi yang diterapkan di KUA adalah: 

a. Itegritas: Keselarasan antara hati, pikiran, Perkataan dan perbuatan 

yang baik dan benar 

b. Profesionalitas: Bekerja Secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu 

dengan hasil Terbaik 
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c. Inovasi: Menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru 

yang lebih baik 

d. Tanggung jawab: bekerja secara tuntas dan konsekuen. 

e. Keteladanan: Menjadi contoh yang baik bagi orang lain. 

3.  Struktur Organisasi. 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jetis adalah Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 

Kementerian Agama Islam Republik Indonesia (RI) yang berada di tingkat 

Kecamatan Jetis, satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Ponorogo. KUA Kec. Jetis sebagai salah satu ujung tombak 

Kementerian Agama RI memiliki Tugas Pokok dan Fungsi untuk 

melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Ponorogo di bidang Bimbingan Masyarakat Islam dan membantu 

pembangunan pemerintahan umum di bidang agama di tingkat Kecamatan 

Jetis.  

Tabel 3.2 : Struktur Organisasi di KUA Kec Jetis 

No Nama NIP Jabatan 

1 SUKRON ABDUL 

KHARIS, S. Ag 

197307122005011003 Kepala 

2 KHOIRUL HADI 

ISWANTO, S.H.I 

198812252019031009 Penghulu 

http://kuapasarminggu.blogspot.com/
http://kuapasarminggu.blogspot.com/2009/04/lokasi-kantor.html
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Tabel 3.2 : Lanjutan 

3 KUSMADI, A.Ma. 196506341998031001 Bendahara 

 

4. Fasilitas Sarana dan Prasarana 

Data sarana KUA Kecamatan Jetis 2019 

Nama   : KUA Kecamatan Jetis 

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No. 30 Kode pos 63473 Telp. (0352)311922 

Tabel 3.3 : Daftar Sarana dan Prasarana 

No.  Data Sarana Jumlah 

yang Ada 

Kondisi Baik Kondisi Rusak 

1.  Komputer 2 2  

2.  Laptop 1 1  

3.  Printer 3 2 1 

4.  Scanner 1 1  

5.  Lemari 9 9  

6.  Meja kerja 8 8  

7.  Kursi kerja 17 14 3 

8.  Meja tamu 1 1  

9.  Kursi tamu 4 4  

10.  Kursi tunggu (bangku 

panjang) 

4 4  
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KUA Kecamatan Jetis memiliki bebrapa ruang sebagai berikut: 

a. Ruang Kepala KUA 

b. Ruang depan, yang berfungsi sebagai ruang tunggu 

c. Ruang balai nikah yang digunakan untuk prosesi akad nikah. 

d. Ruang Staff yang digunakan sebagai ruang kerja bagi staff pelaksanaan 

KUA yang melayani masyarakat untuk pendaftaran pernikahan dan 

sebagainya. Ruang staff sendiri dibagi menjadi 2 tempat 

1) Ruang staff pelayanan, ruang staff pelayanan melayani tentang 

pendaftaran nikah, rujuk, wakaf, legalisasi, duplikat buku nikah, 

rekomendasi nikah, surat keterangan status. 

2) Ruang staff computer yang mencatatkan data nikah kedalam format 

elektronik. 

e. Dua (2 ) kamar mandi/WC untuk keperluan pribadi dari pegawai KUA dan 

tamu, namun yang bisa digunakan hanya 1. 

11.  Televisi 1 1  

12.  Kipas angina 2 2  

13.  Jam dinding 2 2  

14.  X-banner info pelayanan 

KUA 

4 4  

15.  Papan pengumuman 1 1  

16.  Wifi Speedy 1 1  
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f. Dapur 

g. Aula 

 

 

KUA Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo senantiasa selalu 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni dan memiliki 

integritas dan komitmen terhadap tugas pokok dan fungsinya sebagai ASN 

(Aparatur Sipil Negara) dilingkungan Kementerian Agama. Dalam 

pelayanannya senantiasa menggunakan SOP (Standart Operational Procedure) 

maka KUA Kecamatan Jetis sudah dilengkapi dengan berbagai perangkat 

komputer serta mekanisme kearsipan dinamis, diantaranya yaitu: 

a. Komputerisasi  

 Seluruh pendataan KUA mulai dari pendaftaran nikah, validasi data, 

pemeriksaan nikah/model NB, akte nikah /model N, dan buku kutipan akte 
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nikah/model NA masuk dalam aplikasi SIMKAH. Dalam hal ini dapat 

memudahkan pecarian data nikah bagi masyarakat yang memerlukan 

data/pengurusan penerbitan duplikat akte nikah yang hilang atau rusak.  

Akan tetapi dalam pelayanan SIMKAH ini di KUA Kecamatan Jetis baru 

dijalankan pada akhir tahun 2014. Selain itu, dalam program ini terdapat 

keterbatasan pegawai dalam hal jumlah personil dan kemampuan 

mengopreasikan computer.  

b. Keterbukaan informasi  

Semua pelayanan di KUA Kecamatan Jetis bersifat terbuka/transparan, 

gratis tanpa di pungut biaya, kecuali jika masyarakat menghendaki 

pernikahannya diluar KUA dan di luar jam kantor, sesuai dengan PP. 

Nomor 48 Tahun 2014 dikenakan biaya Rp. 600.000 dan disetor ke kas 

negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jika calon 

mempelai memilih menikah di KUA maka tidak dikenakan biaya (gratis). 

Ketentuan ini disosialisasikan ke masyarakat dengan dipasang di papan 

pengumuman di samping ruang tunggu dalam bentuk brosur-brosur yang 

dicetak. 

c. Validasi data. 

Dalam pelayanan di KUA, Masyarakat harus memenuhi syarat - syarat 

data yang dicantumkan di KUA, dan sudah di singkronkan dengan 

Undang-undang yang terbaru, hal ini diterapkan dengan adanya pembuatan 

banner tentang UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan usia nikah 
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bagi suami maupun istri untuk menyesuaikan usianya dalam hal minimal 

umur dalam menikah (19 tahun). 

Proses validasi data ini harus dipenuhi, seperti halya data saat 

mendaftarkan diri untuk nikah, karena jika tidak dipenuhi maka permintaan 

nikah tidak akan diterima. 

d. Layanan Mandiri 

Masyarakat dapat langsung mendapatkan informasi yang diinginkan, 

misalnya masalah pernikahan dengan segala problematikanya, tentang 

wakaf dan prosedur wakaf, pengislaman/muallaf, masalah haji dan lain 

sebgainya, bisa langsung datang ke KUA. 

Walaupun di KUA Kecamatan Jetis ini telah dilengkapi beberapa 

fasilitas di atas, tenyata masih kurang memadai. Seperti yang dapat kami 

amati selama praktikum di KUA Kecamatan Jetis ini, terlihat sangat kurang 

memadai. 

Di KUA Kecamatan Jetis terdapat beberapa ruangan yang di dalamnya 

masih ada barang-barang yang tidak layak untuk di gunakan dan terlihat 

sudah sangat lama. Seperti di ruang Aula, yang seharusnya digunakan 

untuk rapat bagi pegawai di situ juga digunakan untuk shalat, serta 

istirahat. Sehingga apabila ada salah satu pegawai yang belum 

melaksanakan sholat jadi kesulitan dan tidak nyaman.  
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Kemudian gudang dan dapur yang begitu sempit digabung menjadi satu 

ruang, sehingga pegawai tidak dapat menggunakan dapurnya karena 

terbatasnya ruangan dan peralatan untuk masak, jadi setiap pegawai 

membawa bekal dari rumah atau beli di warung.  

Hal-hal penunjang aktivitas, seperti jam dinding, atau bahkan kipas 

angin, sangat jarang untuk ditemukan, bahkan dalam ruang staff terlihat 

pegawai memakai kipas angin portable kecil untuk meringankan suasana 

yang panas Akan tetapi, dalam hal ini kepala KUA sendiri menyadari atas 

kurang memadainya fasilitas yang ada di Kantor Urusan Agama di 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo pada saat ini 

Selain itu, dengan jumlah penduduk di Kecamatan Jetis yang tidak 

begitu banyak, membuat para pegawai tidak memiliki terlalu banyak hal 

untuk di kerjakan jika tidak ada yang mendaftar nikah, haji maupun wakaf.  

Namun,walaupun dengan kondisi yang seperti itu, tidak 

menghambat para staff KUA untuk melaksanakan tugas,kewajiban serta 

tanggung jawab yang diberikan. Dan selalu melayani masyarakat dengan 

baik dan ramah karena sejelek apapun kondisi Kantor KUA pasti akan 

dicari dan dibutuhkan oleh masyarakat. 

5. Operasionalisasi dan Produk KUA 

Jabatan fungsional yang ada di KUA Kecamatan Jetis Ponorogo adalah 

sebagai berikut : 



57 

 

 

a.  Kepenghuluan  

Kepenghuluan adalah pegawai negri sipil yang diberi tugas, tanggung 

jawab,  wewenang, dan hak secara penuh oleh menteri agama atau 

penjabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang undangan yang 

berlaku untuk  melakukan pengawasan nikah atau rujuk menurut agama 

islam dan kegiatan penghuluan 

Di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo terdapat dua penghulu 

dimana yang mendapat izin hanya satu orang karena masih dalam proses 

perizinan, penghulu yang sudah mendapatkan izin juga merangkap 

sekaligus menjadi kepala KUA.  

b.  Penyuluh 

Penyuluh adalah orang yang memiliki peran, tugas, atau profesi 

memberikan bimbingan atau penerangan kepada masyarakat untuk 

mengatasi berbagai masalah sekitar Nikah, wakaf, atau sejenisnya. 

Di KUA Kecamatan Jetis penyuluh memiliki beberapa tugas diantaranya:  

1)  Mengisi majelis ta’lim 

2)  Panti Asuhan Al-Amin, Jetis 

3)  PKK Kec. Jetis, Wonoketro 

4)  UPT Puskesmas Jetis 

5)  Setiap bulan mengisi kelas calon pengantin  
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Penyuluh agama islam fungsional minimal harus memiliki 4 Kelompok 

binaan. Di seluruh kabupaten ponorogo ada 168 penyuluh honorer, dan 

dibagi dalam 20 kecamatan, perkecamatan terdiri dari 8 orang, dibidang-

bidang yang berbeda. Bidang-bidang tersebut ialah: 

1) Bidang Narkoba 

2) Bidang pemberantasan buta huruf Alquran 

3) Bidang Keluarga Sakinah 

4) Bidang FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) 

5) Bidang Radikalisme 

6) Bidang Wakaf 

7) Bidang Zakat 

8) Bidang Produk Halal 

c. JFU (Jabatan Fungsional umum) 

Di dalam KUA Kecamatan Jetis,  yang memegang Jabatan Fungsional 

umum terdapat dua orang. Wujud program kerja KUA jetis sebagai wujud 

pengabdian kepada masyarakat dan untuk mewujudkan visi dan misi serta 

nilai-nilai organisasi adalah: 

1) Penyelenggaraan Bimbingan keluarga sakinah  tingkat kecamatan 

jetis. 

2) Mengadakan bimbingan tentang zakat dan kesadaran wakaf 

3) Penyerahan bukti kutipan akta nikah setelah akad nikah 
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4) Penyuluhan hukum munakkahat dan undang-undang perkawinan 

pada masyarakat muslim di wilayah kecamatan jetis. 

5) Pembinaan kemasjidan 

6) Membentuk pengurus MUI, LPTQ, DMI dan IPHI Kecamatan Jetis. 

7) Pelaksanaan safari Ramadhan dengan bekerjasama dengan 

pemerintah desa dan kecamatan. 

B. Praktik Ikrar Wakaf Virtual di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo 

Praktik ikrar wakaf merupakan salah satu hal terpenting dari prosesi 

perwakafan, tanpa adanya ikrar wakaf, maka wakaf belum dapat dikatakan sah. 

Dalam UU Wakaf, ikrar adalah salah satu rukun yang harus dipenuhi. 

Wawancara dengan bapak Hadi Iswanto Penghulu KUA Kecamatan Jetis 

Kabupaten Ponorogo tentang waktu pelaksanaan dan pihak yang melaksanakan 

ikrar wakaf 

“iya mas, kami pernah melaksanakan ikrar wakaf secara virtual pada 25 

Juli 2020 kemarin, Kami para PPAIW, nadhir dan saksi berada di kantor 

KUA ini sedangkan pak Tryanto hadir di zoom dari Jakarta dan pak Ipong 

hadir dari rumah dinas bupati di Pringgitan di ikrarkan kepada yayasan 

delima al smaza Ponorogo dengan luas tanah 292 M di Desa Kutu Kulon. 

Untuk nadzhirnya pak Arif Mardjoko ketua yayasan dan saksi kedua kepala 

Desa Kutu Kulon pak Supriyono ” 

Dari keterangan bapak Hadi Iswanto tersebut di KUA jetis telah terjadi proses 

ikrar wakaf yang dilaksanakan secara virtual pada tanggal 25 Juli tahun 2020. 

Ikrar wakaf ini dilakukan oleh wakif yang bernama bapak Tryanto S.AP kepada 

yayasan Delima al smaza Ponorogo yang dalam hal ini yang bertindak sebagai 
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nadzhir adalah bapak Arif Mardjoko selaku ketua yayasan Delima al smaza 

Ponorogo. Dan dengan dua orang saksi masing masing bernama bapak Drs. H 

Ipong Muhlisoni dan bapak Supriyono. wakaf ini berbentuk sebidang tanah 

dengan Luas 292 M yang berada di desa Kutukulon Kecamatan Jetis.  

Ikrar virtual ini dilaksanakan melalui media Zoom metting, dalam prosesi ini 

pihak KUA Jetis sebagai Petugas Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berada di 

kantor KUA Kecamatan Jetis bersama dengan Nadzhir dan saksi ke 2, adapun 

pihak wakif dan saksi pertama hadir secara virtual dalam media zoom metting. 

Wawancara dengan bapak Hadi Iswanto terkait latar belakang pelaksanaan 

ikrar wakaf virtual, 

 “ikrar wakaf ini ada karena situasi pandemi mas, sehingga wakif tidak dapat 

hadir ke KUA,karena PSBB. sebetulnya kita kemarin ingin melaksanakan ikra 

wakaf ini di tempat yang lebih luas mas yakni di pendopo kecamatan Jetis tapi 

karena kurangnya sarana di sana dan kita juga masih ketat ketatnya 

pembatasan masyarakat dan apalagi ini saksinya bapak bupati ya pasti akan 

menimbulkan kerumumnan, maka kami memtuskan ikrar wakaf digelar secara 

Virtual dengn zoom itu” 

 Dari wawancara terkait latarbelakang ikrar wakaf virtual, Ikrar wakaf virtual 

ini dilatarbelakangi karena adanya wabah pandemi Coronavirus Disease of 2019  

(Covid 19) yang mengakibatkan munculnya berbagai aturan mengenai 

pembatasan kegiatan masyarakat terlebih lagi dalam pengumpulan masa yang 

banyak,  

 



61 

 

 

Wawancara dengan bapak Hadi Iswanto terkait jalannya prosesi ikrar wakaf 

virtual  

“alhamdulillah prosesnya berjalan lancar mas, koneksi juga baik, walaupun 

ketika percobaan sebelum ikrar dimulai sempat agak terputus tapi ketika 

ikrar dimulai semua berjalan baik, hanya ketika waktu doa durasi zoom 

metting habis sehingga koneksi terputus karena kemarin kami menggunakan 

zoom metting yang reguler,  berlangsung selama kurang lebih 45 menit” 

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Prosesi ikrar wakaf 

berlangsung dengan lancar dan koneksi internet lancar sehingga para pihak dapat 

mendengar suara dengan baik dan jelas, dengan durasi waktu kurang lebih 45 

menit.  

Wawancara dengan bapak Tryanto S.AP selaku Wakif mengenai pelaksanaan 

ikrar wakaf virtual ini  

“iya mas betul, saya kemarin melaksanakan ikrar wakaf online di KUA Jetis, 

hal tersebut karena ketika itu ada banyak aturan ketika hendak pergi keluar 

kota, sehingga saya tidak bisa pergi ke Ponorogo, belum lagi saya juga tidak 

dapat meninggalkan usaha saya di sini, karena keadaan saat itu sedang sulit 

terdampak covid 19” 

Dari wawancara tersebut bapak Tryanto tidak dapat melakukan ikrar wakaf 

scera  langsung karena danya regulasi pememrintah tentang bepergian antar kota 

sehingga bapak Tryanto merasa kesulitan untuk harus pergi ke Ponorogo.”2 

 

 

                                                             
2 Wawancara bapak Tryanto, 14 Maret 2022 
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Wawancara dengan Bapak Tryanto S.AP terkait alasan memilih ikrar wakaf 

virtual ini  

“Ya kenapa saya kog memilih dengan ikrar wakaf ini karena ada rasa 

kepuasan tersendiri mas jika menyerahkan secra langsung itu walaupun enagn 

virtual tapi hal itu tidak mengurangi rasa kepuasan saya. Ya namanya orang 

punya barang kan mas apalagi ini akan diberikan selamanya untuk orang 

banyak”   

Dari wawancara tersebut bahwa alasan wakif memilih ikrar wakaf virtual ini 

karena rasa kepuasan ketika dapat menyerahkan secara langsung barang  yang 

akan diwakafkan. 

Wawancara dengan bapak Tryanto terhadap tanggapan beliau tentang ikrar 

wakaf ini  

“ya Alhamdulilah mas sangat terbantu dengan ikrar wakaf virtual ini saya 

tetap bisa mengirarkan tanah saya sendiri tanpa mewakilkan terhadap orang 

lain dan saya juga tetap bisa aman dengan tetap berada dirumah” 

Dari wawancara tersebut respon wakif sangat postif dengan diadakanya ikrar 

wakaf virtual ini dan merasa bahwa ikrar ini sangat bermanfaat.  

C. Regulasi Ikrar Wakaf Virtual Menurut KUA Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo 

Dalam melaksanakan ikrar wakaf virtual ini pihak KUA Kecamatan Jetis 

merujuk dari berbagai aturan yang ada pada saat itu seperti yang dituturkan oleh 

bapak Hadi Iswanto, 

 “ Dalam ikrar ini kami berpedoman dalam segala aturan mengenai 

pembatasan kegiatan masyarakat mas, seperti aturan pemerintah yang tidak 
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boleh berkerumun, kemudian penerapan protokol kesahatan yang ketat dari 

menteri kesehatan, dan yang terpenting lagi kita melihat bahwa daerah 

tempat tinggal wakif masih menerapkan aturan PSBB, sehingga wakif sulit 

untuk keluar dari daerahnya untuk pergi ke Ponorogo. Jadi kami 

memutuskan hal ini”  

 

Dari  hasil wawancara tersebut, PPAIW dalam melaksanakan ikrar wakaf 

ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang 

Pembatasan Sosial Skala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid 19.  

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia   Nomor 9 Tahun 2020 

Tentang  pedoman Pembatasan  Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 

Percepatan   Penanganan Corona Virus  Disease 19. Dimana dalam aturan ini 

dimuat tentang aturan dalam pengumpulan masa pada masa pandemi covid 19. 

Dan  juga  Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta  Nomor 647 Tahun  

2020 yang mengatur tentang  pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar  

Dari segi UU Wakaf, PPAIW memandang walaupun regulasi ikrar 

wakaf virtual ini tidak ada dalam UU Wakaf tetapi PPAIW Menilai 

tidak melangar adanya aturan trersebut, sebagai mana diturukan Bapak 

Hadi Iswanto “Untuk kaitan dengan Undang - Undang Wakaf, kami 

berpendapat pelaksanaan ikrar wakaf virtual ini tidak bertentangan 

dengan UU Wakaf yang ada mas  karena  saat itu adalah masa darurat 

dan apalagi ini perbuatan yang mulia yang harus segara dilaksanakan”
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BAB IV 

ANALISIS IKRAR WAKAF VIRTUAL DI KUA KECAMATAN JETIS 

KABUPATEN PONOROGO 

A. Analisis Hukum Progresif Terhadap Praktik Ikrar Wakaf Virtual. 

Kemajuan teknologi  sudah merambah ke berbagai bidang kehidupan 

manusia tak terkecuali hukum, apalagi semenjak adanya revolusi industri 4.0 

membuat minat terhadap teknologi menjadi sangat tinggi, hal ini terjadi 

karena dibutuhkanya transformasi pada layanan hukum, dan ketersediaan data 

-data hukum.  

Prosesi ikrar wakaf virtual di KUA Kecamatan Jetis ini berlangsung 

dengan lancar dan tanpa hambatan. Alur dari pelaksanaan ikrar ini hampir 

sama dengan ikrar wakaf pada umumnya., dimana ada para pihak yang 

berkaitan dengan ikrar wakaf ini, seperti juga ada PPAIW, wakif dan para 

saksi.  Yang membuat beda dari wakaf pada umumnya, beberapa pihak hadir 

dalam majlis ikrar wakaf secara offline ada juga yang hadir melalui virtual. 

Pihak KUA Kecamatan Jetis yang dalam hal ini bertindak sebagai PPAIW 

hadir  secara langsung di KUA Kecamatan Jetis bersama dengan Nadhir dan 

saksi ke 2, sedangkan bapak Tryanto selaku wakif dan juga saksi kedua hadir 

secara virtual di media zoom metting.  

Pelaksanaan ikrar wakaf virtual ini berlangsung selama kurang lebih 45 

menit, selama pelaksanaan itu tidak ditemukan kendala yang berarti dari 



65 

 

 

prosese ikrar wakaf ini, para pihak dapat berkomunkasi dengan baik dan dapat 

mendengar suara masing masing dengan sangat jelas. Walaupun pada awal 

percobaan ada beberapa kendala sinyal internet. 

Ikrar wakaf ini adalah sebuah inovasi terbaru dari proses ikrar wakaf 

konvensional, dimana pihak PPAIW dalam melaksanakan ikrar wakaf virtual 

ini tidaklah berfikiri begitu dalam mengenai regulasi yang ada mengingat 

kondisi masih terjadi pandemi covid-19. PPAIW berfikir bagaimana agar ikrar 

wakaf ini dapat tetap terlaksana walaupun dengan berbagai hambatan seperti 

ketidak hadiran wakif secara langsung, tidak diperbolehkanya melakukan 

kegiatan  yang dapat memicu kerumanan dan lain sebagaianya, sehingga 

dilaksanakanlah ikrar wakaf secara virtual. 

 Hal ini sesuai dengan prinsip rule breaking, dimana dalam konsep rule 

breking ini manusia menggunakan kecerdasan spiritualnya untuk bangun dari 

keterpurukan hukum dengan mencari inovasi  baru dalam berhukum. Prinsip 

rule breaking juga tidak terkekang dengan cara cara lama yang dapat 

menghambat proses mencari keadilan. Hal ini sebagai salah satu upaya dalam 

mencari solusi menembus kebuntuan dari legalitas formal yang ada.1  

Ikrar wakaf yang dilaksanakan secara virtual ini mengandung pesan 

moral dan keadilan dimana wakif melakukan ikrar wakaf apabila tidak dapat 

                                                             
1 Kesek, “Prinsip Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembaruan Sistem Peradilan Di 

Indonesia.” 
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hadir bisa menggunakan kuasa atau dapat dilaksanakan secara virtual. 

Tujuannya bagaiaman wakif bisa secara langsung menyerahkan tanah 

miliknya untuk kepentingan umat. Hal ini merupakan  sebuah kepuasan dan 

kegembiraan sendiri dari diri wakif dibandingkan jika ia harus mewakilkan 

penyerahan tersebut kepada orang lain, sehingga dilaksanakan secara virtual. 

Hal ini tercermin dari ungkapan bapak Tryanto selaku wakif, 

“ Ya kenapa saya kog memilih dengan ikrar wakaf ini karena ada rasa 

kepuasan tersendiri mas jika menyerahkan secra langsung itu walaupun 

enagn virtual tapi hal itu tidak mengurangi rasa kepuasan saya. Ya namanya 

orang punya barang kan mas apalagi ini akan diberikan selamanya untuk 

orang banyak”   

Pelaksanaan ikrar wakaf virtual ini sesuai dengan prinsip inovatif dalam 

hukum progresif yang menolak tradisi reachdogmatic dan analytical 

yurisprudensi. 

Dilaksanakanya ikrar wakaf virtual ini juga merupakan sebuah jawaban 

dari kepentingan masyarakat. Ikrar wakaf ini menjadi cara agar ikrar wakaf 

tetap dapat terlaksana dengan baik, meskipun ikrar wakaf virtual ini secara 

yuridis belum diatur oleh undang undang atau peraturan yang lain, tetapi bila 

dilihat dari tujuannya ikrar wakaf ini merupakan bentuk respon dari segala 

kepentingan masyarakat yang belum terakomodir oleh hukum, sehingga 

negara dapat dirasa hadir dalam memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Hal 

ini sesuai denga prinsip hukum progresif yang bertujuan untuk melindungi 

masyarakat menuju ideal hukum. 
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Adanya ikrar wakaf virtual ini secara tidak langsung juga akan membuat 

kepuasan sendiri di hati wakif, meskipun wakif tak dapat hadir secra langsung 

dan juga dapat mewakili rasa kepuasan dari pihak wakif untuk tetap dapat 

mengikrarkan tanahnya scera langsung. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa 

hukum progresif menempatkan faktor manusia lebih penting dari pada 

manusia 

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa praktik ikrar wakaf ini 

tergolong progresif. Keprogresifan praktik ikrar wakaf ini juga dapat dilihat 

segi kemanfaatan ikrar wakaf virtual ini, dimana masyarakat merasa terbantu 

dengan adanya ikrar wakaf virtual ini seperti yang diungkap bapak Tryanto, 

“ya Alhamdulilah mas sangat terbantu dengan ikrar wakaf virtual ini 

saya tetap bisa mengirarkan tanah saya sendiri tanpa mewakilkan 

terhadap orang lain dan saya juga tetap bisa aman dengan tetap berada 

dirumah” 

Bentuk respon yang baik dari masyarakat terhadap ikrar wkaf virtual ini 

menjadi salah satu indikasi bahwa cara seperti ini perlu dikembangkan lebih 

lanjut agar masyarakat lebih mudah dalam melakukan wakaf dan tetap patuh 

kepada hukum.  

Dukungan terhadap ikrar wakaf ini juga datang dari kepala Kantor 

Kementerian Agama (KEMENAG) Kabupaten Ponorogo saat itu bapak 

Syaikhul Hadi, dalam wawancara kami dengan bapak hadi iswanto selaku 

penghulu di KUA Jetis beliau menjelaskan,  
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    “Dulu ketika ada rapat konsolidasi APRI ( Asosiasi Penghulu Republik 

Indonesia) dan pembinaan dari kantor wilayah jawa timur di Pendopo 

agung Kabupaten Ponorogo, kepala KEMENAG Ponorogo memberikan 

apresiasi kepada kami KUA Jetis yang telah melakukan inovasi ikrar 

wakaf, hal ini sebagai salah satu jalan keluar ketika masa pandemi seperti 

ini”  

Hal tersebut secara tidak langsung ikut mendukung dan melegalkan 

adanya ikrar wakaf virtual ini,  ditambah lagi beberapa bulan setelah ikrar 

wakaf ini dilaksanakan sertifikat Akta ikrar wakaf telah dikeluarkan oleh 

Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

B. Analisis Hukum Progresif Terhadap Regulasi Ikrar Wakaf  Virtual. 

Dalam Pasal 18 UU Wakaf dijelaskan bahwa “Dalam hal wakif tidak 

dapat menyatakan ikrar secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan 

ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat 

menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang 

saksi”. Apakah regulasi tersebut masih progresif atau tidak untuk saat ini 

dengan perkembangan teknologi yang sudah begitu maju, 

Peraturan wakaf yang menyebutkan bahwa dalam ikrar wakaf, wakif 

harus datang di majelis ikrar wakaf jika wakif tak dapat hadir maka wakif 

menunjuk kuasanya disaksikan oleh 2 orang saksi. Tetapi sekarang manusia 

dapat hadir dalam sebuah majlis melalui berbagai layanan platform digital. 

Aturan tentang wakif harus menunjuk kuasanya ini bisa jadi tergolong 

progresif pada saat pembuatan aturan ini, karena pada saat itu penggunaan 

platform digital belum terlalu masif atau bahkan belum terfikir nantinya akan 
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berkembang teknologi semacam ini maka diberi solusi untuk diwakilkan. 

Tetapi progresif pada zaman dulu  belum tentu progresif pada zaman 

sekarang, mengingat zaman sekarang pertumbuhan dan kemajuan teknologi 

sudah sangat pesat. Karena hukum itu untuk manusia maka apa yang ada 

disekitar manusia harus dimanfaatkan untuk tetap taat hukum. Dan  hal yang 

paling mendasar dari wakaf adalah wakif bukan seorang kuasa atau 

perwakilan wakif. 

Hukum progresif menolak adanya kekosongan hukum. Karena hukum 

ditujukan untuk mengatur segala perilaku manusia maka hukum harus selalu 

mengakomodir segala perkembangan manusia termasuk juga dalam hal 

teknologi. Ketika wakif tidak dapat hadir dalam majlis ikrar wakaf maka pada 

zaman sekarang hal tersebut bisa diatasi  dengan hadirnya pihak wakif malalui 

virtual. Tetapi aturan mengenai kehadiran pihak wakif melalui virtual ini 

belumlah diaatur baik dalam undang undang, peraturan pemerintah ataupun 

peraturan yang lain.  Sehingga terjadi kekosongan hukum dalam masyarakat. 

Seharusnya bila dilihat dari kefektifitasan kehadiran wakif memalui media 

virtual ini. Pemerintah harus juga mengeluarkan aturan  mengenai ikrar wakaf 

secara virtual ini, sehingga ikrar wakaf seperti ini dapat terakomodir oleh 

hukum masyarakat bisa mendapatkan kepastian hukum 

Munculnya hambatan dalam melakukan hukum terjadi dalam kasus ikrar 

wakaf ini, dimana pandemi covid 19 mengharuskan segala lapisan masyarakat 
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untuk melakukan pembatasan dalam beraktivitas. Tak terkecuali aturan 

mengenai mobilitas masyarakat dari satu kota ke kota yang lain. Bapak 

Tryanto yang bertindak selaku wakif yang tinggal di Kota Jakarta karena 

adanya berbagai regulasi tak dapat melakukan perjalanan ke Ponorogo untuk 

melakukan ikrar wakaf secara langsung. Hambatan tentang tidak dapat 

hadirnya wakif ini sebetulnya juga  sudah diakomodir dalam UU Wakaf, 

terbukti dengan adanya aturan mengenai penunjukan kuasa oleh wakif. Tetapi 

pada zaman sekarang ini telah berkembang media zoom metting yang dapat  

mengakomodir dari kehadiran wakif tanpa mengurangi kehidmahan dan 

keabsahan ikrar wakaf itu sendiri sehingga adanya kehadiran wakif via zoom 

ini seharusnya juga diatur dalam aturan yang tetap. Hal ini termasuk dalam 

ciri hukum progresif dimana peradaban hukum tertulis akan memunculkan 

sekalian akibat dan resiko, maka sebaiknya kita juga mengantisipasi tentang 

bagaiamana cara mengatasi hambatatan hambatan dalam menggunakan 

hukum tertulis. 

Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku 

manusia dalam hukum. Peranan manusia disini merupakan konsekuensi 

terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak 

kepada teks formal dari sebuah aturan, dalam pernyataan diatas telah 

diterangkan menganai resiko yang akan dihadapi apabila kita menyerah bulat 

bulat terhadap peraturan yang ada seperti harus diwakilkan nya sebuah ikrar 
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wakaf ketika wakif tak dapat hadir. Hal ini juga seakan menafikan kemajuan 

teknologi yang notabene juga sebuah hasil jerih payah  dari manusia.  

Peraturan mengenai penggantian wakif kepada kuasanya ketika tidak 

dapat hadir, bila ditinjau dari segi hukum progresif, hal ini seharusnya 

bukanlah satu satunya solusi yang harus ditempuh ketika wakif tidak dapat 

hadir, karena sekarang telah tersedia  berbagai layanan media elektronik yang 

memungkinkan manusia untuk dapat saling bertemu tanpa harus hadir secara 

langsung. adanya kemajuan tekonologi yang mempermudah aktivitas manusia 

ini seharusnya juga harus didukung dan di atur dalam peraturan perwakafan 

yang ada, karena karakter hukum progresif menolak segala hukum yang 

bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat, maka hal ini seharusnya juga 

dimuat dalam hukum sebagai sebuah pembaharuan hukum wakaf di 

Indonesia. 

Hukum progresif selalu peka menangkap segala perubahan yang terjadi di 

kehidupan  masyarakat dan segala dinamika perkembangan hukum yang ada, 

perkembangan tekonologi dan kehidupan manusia sekarang ini sudah tidak 

dapat dipishkan lagi, segala lini aktivitas masyarakat mulai beralih 

menggunakan tekonologi yang terbaru dan memudahkan segala kegiatan 

masyarakat,  sehingga teknologi telah menjadi bagian dari kehidupaan 

manusia. Hukum harus menampung perkembangan teknologi ini untuk 

mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan bahagia. Termasuk adanya 
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inovasi ikrar wakaf virtual ini telah menjadi bukti salah satu solusi bagi 

masyarakat ketika terjadi hambatan dalam melaukan ikrar wakaf secara 

langsung. Hal ini kiranya juga akan sangat bermanfaat bagi kehidupan yang 

akan datang yang mana era digital akan selalu meningkat. tuntutan agar 

manusia  mengikuti dan menggunakanya merupakan suatu yang penting.  

Dari hal diatas dapat kita simpulkan. Secara garis besar aturan mengenai 

wakaf baik itu UU Wakaf, Peraturan Pemerintah dan BWI itu masih relevan  

di era sekarang, tetapi perlu adanya penambahan aturan turunan  mengenai 

UU Wakaf ini, yang mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi 

sekarang. Agar hukum dapat mengakomodir segala perkembangan manusia. 

Salah satunya Pasal 18 UU Wakaf. Yang berbunyi “ Dalam hal wakif tidak 

dapat menyatakan ikrar secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan 

ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat 

menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang 

saksi”. Dalam Pasal 18 ini, perlu diterbitkan aturan turunan dari Undang- 

Undang ini, baik berupa peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri 

agama yang mengatur tentang ikrar wakaf secara virtual. Karena saat ini baik 

dalam peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri agama, ikrar wakaf 

virtual ini belumlah diatur regulasinya.  

Mengenai pembuatan peraturan baru, sebetulnya pemerintah juga sudah 

pernah melakukan pembaharuan menuju hukum yang lebih progresif. Seperti 
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dikeluarkanya peraturan menteri agama No 73 Tahun 2013 tentang wakaf 

saham,, dimana wakaf saham ini merupakan wakaf berbentuk saham yang 

telah terdaftar dalam bursa efek Indonesia dan telah masuk kedalam indeks 

saham syariah indonesia. Dimana para investor dapat melakukan transaksasi 

secara online di Sharia Online Trading System (SOTS) yang transaksinya 

dapat memenuhi prinsip prinsip syariah di pasar modal.  

Konsep wakaf modern dan progresif juga dapat terlihat dari 

pemanfaatan E-Payment dalam menghimpun dana wakaf oleh Lembaga 

Keuangan Syariah Penerima  Wakaf Uang (LKS-PWU). Dimana aplikasi E-

payment ini telah menggunakan basis self assessment system yang 

terintregasi secara online sehingga wakif dapat melakukan pengisian atau 

pembayaran setoran wakaf kapanpun dan dimanapun. Aplikasi ini dibuat 

seabagai salah satu upaya meningkatkan jumlah wakif di Indonesia. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaran pada bab bab diatas, msks sesuai dengan rumusan 

masalah yang telag dibuat oleh peneliti, dapat kita simpulkan mengenai 

analisis hukum Progresif terhadap praktik ikrar wakaf virtual di KUA 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo sebagai berikut, 

1. Bahwa mengenai praktik ikrar wakaf virtual yang dilaksanakan oleh 

KUA Kecamatan Jetis bila ditinjau dari hukum progresif memenuhi 

kriteria sebagai tindakan yang progresif. Yaitu dengan adanya inovasi 

ikrar wakaf yang dilaksanakan secara virtual oleh KUA Kecamatan Jetis, 

sebagai jalan keluar ketika wakif tidak dapat hadir dalam majlis ikrar 

wakaf secara langsung dikarenakan jarak maupun keadaan pandemi. 

Walaupun secara yuridis belum diatur mengenai tata cara ikrar wakaf 

vitrual ini, baik di Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang 

lainya, tentang tata cara ikrar wakaf virtual, pelaksanaan prosesi ikrar 

wakaf virtual berjalan baik dan masyarakat menilai positif adanya ikrar 

wakaf virtual ini. Sehingga diharapkan dapat mempercepat pengurusan 

sertifikat tanah wakaf oleh Badan Pertanahan Nasional dan mengurangi 

tumpukan kasus kasus tanah wakaf yang belum bersertifikat.  
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2. Mengenai regulasi wakaf, secara umum, Undang-Undang Wakaf dan 

peraturan pemerintah lain sampai saat ini masih relevan , namun perlu 

adanya penambahan aturan turunan terkait pelaksanaan ikrar wakaf 

virtual agar hukum dapat menjadi progresif, sesuai perkembangan zaman. 

Pasal 18 UU Wakaf mengenai ikrar wakaf dan pelaksanaanya dengan 

perlu diterbitkan aturan turunan  tentang pelaksanaan ikrar wakaf secara 

virtual, khususnya bagi wakif apabila tidak bisa hadir secara langsung 

maupun di masa pandemi, dengan aplikasi zoom metting, dimana 

kesakralan , keamanan dan kemanfaatanya sama dengan ikrar wakaf 

secara langsung. Sehingga hukum dapat mengakomodir segala 

perkembanagn dan kemajuan manusia sebagai prinsip hukum progresif. 

B. Saran 

1. kepada Masyarakat untuk dapat ikut memanfaatkan kemajuan teknologi 

dengan sebaik mungkin untuk kemudahan aktivitas masyarakat dan tetap 

taat hukum, salah satunya seperti ikrar wakaf virtual ini dapat dijadikan 

salah satu alternatif dalam melaksanakan ikrar wakaf ketika tidak dapat 

hadir dalam majlis ikrar wakaf dengan alasan yang dibenarkan oleh 

hukum.. 

2. Kepada KUA Kecamatan Jetis untuk tetap melaksanakan ikrar wakaf ini 

sebagai alternatif ketika para pihak yang ada dalam prosesi ikrar wakaf 

tidak dapat hadir secara langsung dalam majlis ikrar wakaf. 
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3. Kepada pemerintah, agar menerbitkan aturan mengenai prosedur ikrar 

wakaf virtual, mengingat pesatnya kemajuan teknologi dan besarnya 

manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari adanya ikrar wakaf secara 

virtual ini. Dan untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat agar 

tercipta masyarakat yang tertib hukum, aman dan bahagia. 
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