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ABSTRAK 

 

Muna, Khofifah Sakinatul. Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

Terhadap Tanah Wakaf Terdampak Jalan Tol (Studi Kasus di Desa 

Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi). Skripsi. Jurusan 

Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Anis Hidayatul Imtihanah, M.H.I. 

 

Kata kunci/keywords: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Tanah Wakaf, 

Terdampak Jalan Tol 

 

Wakaf merupakan pemberian harta dari seseorang kepada khalayak umum 

untuk digunakan demi kepentingan umum. Hal tersebut diimplemantasikan oleh 

bapak B. Djoremi yang mewakafkan sebagian hartanya untuk dibangun sebuah 

masjid yang terletak di Dusun Mlarik Desa Baderan Kecamatan Geneng 

Kabupaten Ngawi. Akan tetapi pada tahun 2015 tanah wakaf tersebut terdampak 

proyek pembangunan jalan tol. Hal ini mengakibatkan kegiatan masyarakat 

menjadi terganggu. 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana tinjauan 

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 terhadap kewenangan na>z}ir dalam 

mengelola ganti rugi tanah wakaf terdampak pembangunan jalan tol di Desa 

Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi? 2) Bagaimana tinjauan Undang-

Undang Nomor 41 tahun 2004 terhadap pengelolaan ganti rugi tanah wakaf 

terdampak pembangunan jalan tol di Desa Baderan Kecamatan Geneng 

Kabupaten Ngawi?  

 

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

reseacrh), yaitu peneliti memperoleh data penelitian dari suatu tempat atau lokasi 

yang dijadikan fokus penelitian yang menyesuaikan dengan permasalahan yang 

akan diteliti dengan menggunakan pendekatan normatif. Sedangkan teknik 

pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan metode induktif. 

 

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah pertama, 

kewenangan na>z}ir dalam pengelolaan ganti rugi adalah telah mendapatkan izin 

tertulis dari BWI maka, hal tersebut telah memenuhi ketentuan yang tertuang pada 

pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, kedua adalah pengelolaan ganti 

rugi yang dilakukan adalah dengan melakukan tukar guling (ruislag) dengan 

menukar tanah milik almarhum bapak Suharto. Adapun yang telah dilakukan 

terhadap ganti ruginya adalah sejalan dengan pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 

tahun 2004. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak terlepas dengan 

kebutuhan yang akan melibatkan orang lain. Oleh karenanya, di dalam 

agama Islam terdapat sebuah aturan di mana seorang hamba itu harus 

menjaga hubungannya dengan penciptaNya, begitupun dengan manusia 

lainnya, dan juga manusia dengan alam sekitarnya. 

Hal yang terpenting dalam kehidupan manusia adalah beribadah 

kepada Allah Swt. pencipta semua yang ada di muka bumi ini, seperti dalam 

firmanNya Q.S. Adz-Dha>riya>t ayat 56 berikut: 

             
Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka mengabdi kepada-Ku.
1
 

 

Sebagai seorang hamba yang dirahmati oleh Allah Swt., sudah 

selayaknya mereka menjalankan perintahNya dan menjauhi segala 

laranganNya. Bentuk menjalankan ibadah adalah dapat dilakukan dengan 

ibadah fisik maupun non fisik. Ibadah fisik seperti halnya melakukan ibadah 

sholat dan puasa. Sedangkan ibadah non fisik seperti halnya seseorang 

                                                           
1
 Alquran, 51: 56. 
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mengeluarkan atau menyedekahkan hartanya di jalan yang dibenarkan oleh 

Allah Swt., misalnya dengan bersedekah ataupun mewakafkan hartanya. 

Salah satu bentuk ibadah yang terkategorikan sebagai ibadah non fisik 

yakni salah satunya adalah berwakaf daripada hartanya. Bentuk ibadah 

wakaf adalah salah satu dari ajaran-ajaran Islam yang mengandung nilai 

manfaat  untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Dikatakan mengandung 

nilai manfaat untuk dirinya sendiri dikarenakan salah satu motivasi 

seseorang berwakaf adalah untuk mencari ridha Allah Swt., yang mana 

manfaat tersebut akan dirasakan seseorang yang bersedia untuk melakukan 

macam ibadah tersebut. Sedangkan dapat dikatakan mengandung nilai 

manfaat untuk orang lain dikarenakan mewakafkan atau memberikan suatu 

harta benda kepada orang lain untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana 

mestinya. Maka, jika ditelaah dari besarnya manfaat mengenai bentuk 

ibadah wakaf ini, maka perwakafan ini telah disyariatkan dan juga telah 

dilaksanakan sejak zaman Rasulullah Saw. 

Wakaf dapat pula dikatakan sebagai bentuk ibadah yang tak biasa. 

Karena, jenis ibadah ini pahalanya akan terus mengalir walaupun orang 

yang memberikan wakaf (wa>kif) telah meninggal dunia, selama harta benda 

yang telah diwakafkan dapat dikelola dengan baik. Pernyataan ini 

sebagaimana termaktub dalam hadits Rasulullah berikut: 

حدثنا حيي بن أيوب وقتيبة )يعين ابن سعيد( و ابن حج قا لوا حدثنا 
امساعيل )ىو ابن جعفر( عن العأل عن ابيو عن اىب ىريرة أن رسول اهلل 
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صلى اهلل عليو وسلم قال: إذامات اإلنسان انقطع عنو عملو إال من ثالثة، 
اوولد صاحل يدعولو )رواه مسلم(.اال من صدقة جارية، أو علم ينتفع بو   

Artinya: Menceritakan kepadaku Yahya bin Ayyub, Qutaibah (Ibnu 

Sa’id), dan Ibnu Hujrin mereka berkata, telah menceritakan kepada 

kami Isma’il (Ibnu Ja’far) dari al’ Allak dari ayahnya, dari Abi 

Hurairah sesungguhnya Rasulallah Saw. bersabda: “Apabila 

manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali dari tiga 

perkara: shadaqah Jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh 

yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim)
2
 

 

Adapun setelah kedatangan agama Islam, masalah perwakafan ini 

telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam 

menggunakan sistem adat kebiasaan masyarakat setempat. Yakni dilakukan 

dengan metode lisan atau atas dasar saling percaya satu dengan yang 

lainnya. Hal ini telah dilakukan sebagaimana halnya sebelum adanya 

Peraturan Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan PP Nomor 28 

Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Maka, dengan adaya rasa 

saling kepercayaan tersebut, seseorang yang melakukan perwakafan ini 

melakukan akad wakafnya tanpa melalui prosedur administratif, dan harta 

wakaf dianggap milik Allah Swt., dan tidak ada seorang pun yang dapat 

mengganggunya melainkan atas izin Allah Swt. 

Dengan melihat penjelasan yang ada di atas, maka masalah 

perwakafan ini, tentu haruslah mendapatkan perhatian yang sangat serius 

dari setiap elemen yang bertanggungjawab dalam pengelolaan aset wakaf. 

Selain itu pengelolaan wakaf pula harus menyesuaikan dengan peraturan 

agama Islam maupun peraturan perundang-undangan yang membahas 

                                                           
2
 Imam Abi al Husain Muslim bin al Hujjaj bin Muslim, Al Jami’ al Shahi>h al Mushamma 

Shahih Muslim, (Semarang: Toha Putra, Juz 3, t,th). 73. 
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perihal wakaf ini. Segala hal yang berhubungan dengan masalah wakaf, 

mulai dari wa>kif, na>z}ir, tujuan penggunaan harta wakaf, jenjang waktu 

wakaf, dan aset perwakafan haruslah terpenuhi syarat-syarat yang melekat 

padanya. 

Pada sebuah desa yang berada di Kecamatan Geneng Kabupaten 

Ngawi, yakni Desa Baderan terdapat sebuah tanah wakaf yang awal 

mulanya adalah tanah pekarangan, yang mana wa>kif  atau orang yang 

mewakafkan menghendaki untuk dibangun di atasnya sebuah masjid yang 

terjadi ikrar wakaf yakni pada tahun 1987. Aset wakaf berupa masjid ini 

dijadikan sebagai wadah kegiatan keagamaan bagi mayarakat setempat. 

Na>z}ir pengelolaa aset wakaf ini menjalankan tugasnya dengan baik. Akan 

tetapi hingga suatu hari pada tahun 2015 sebagian aset wakaf ini digunakan 

untuk pembangunan jalan tol. Sehingga akibatnya luas tanah wakaf menjadi 

berkurang. Dari hal tersebut mengakibatkan kegiatan masyarakat menjadi 

terhambat.
3
 

Adapun setelah luas tanah wakaf tersebut berkurang, kemudian na>z}ir 

pengelola wakaf melakukan upaya permohonan ganti rugi kepada 

pemerintah, dalam hal ini pihak yang bertanggung jawab adalah 

Kementerian Agama Republik Indonesia dengan rincian tertentu. Akan 

tetapi, dapat diketahui bahwa hingga saat ini ganti rugi tersebut belum dapat 

                                                           
3
 Suratno, Hasil Wawancara, Ngawi, 2 Februari 2022. 
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terselesaikan dengan baik. Dikarenakan nominal ganti rugi yang diberikan 

tidak sesuai dengan yang diajukan.
4
 

Dengan melihat uraian kejadian yang ada di lapangan tersebut di atas 

maka penulis tertarik untuk mengkajinya secara lebih mendalam terkait 

dengan pengelolaan ganti rugi dari pihak Kementerian Agama Republik 

Indonesia. Selain itu peran na>z}ir terhadap pengelolaan ganti rugi tersebut 

juga menjadi perhatian penulis untuk nantinya dianalisis berdasarkan UU 

Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dan juga menggunakan beberapa 

literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji oleh 

penulis. Ketertarikan penulis akan kejadian yang ada di lapangan tersebut 

adalah berkaitan dengan pengelolaan ganti rugi terhadap tanah wakaf yang 

hanya sebagian sisinya yang terdampak proyek pembangunan jalan tol, serta 

mengenai nominal ganti rugi yang hingga saat ini jumlahnya tidak sesuai 

dengan yang diajukan oleh na>z}ir pengelola wakaf tersebut. 

Berdasarkan beberapa pernyataan yang telah disebutkan di atas maka, 

penulixs akan mengadakan penelitian lanjutan, serta menuangkan hasil 

peneliannya pada sebuah skripsi yang berjudul: “Tinjauan Undang-

Undang Nomor 41 tahun 2004 Terhadap Tanah Wakaf Terdampak 

Jalan Tol (Studi Kasus di Desa Baderan Kecamatan Geneng 

Kabupaten Ngawi).” 

 

 

                                                           
4
 Suparlan, Hasil Wawancara, Ngawi, 22 Februari 2022. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang telah diuraikan 

tersebut di atas, maka terdapat beberapa rumusan antara lain: 

1. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 terhadap 

kewenangan na>z}ir dalam mengelola ganti rugi tanah wakaf terdampak 

pembangunan jalan tol di Desa Baderan Kecamatan Geneng 

Kabupaten Ngawi? 

2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 terhadap 

pengelolaan ganti rugi tanah wakaf terdampak pembangunan jalan tol 

di Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan peneliti dengan adanya skripsi ini dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis tinjauan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 

terhadap kewenangan na>z}ir dalam mengelola ganti rugi tanah wakaf 

terdampak pembangunan jalan tol di Desa Baderan Kecamatan 

Geneng Kabupaten Ngawi. 

2. Untuk menganalisis tinjauan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 

terhadap pengelolaan ganti rugi tanah wakaf terdampak pembangunan 

jalan tol di Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini dapat terbagi dalam 

manfaat teoritis maupun manfaat praktis, berikut ini penjelassannya: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis manfaatnya adalah diharapkan mampu 

memberikan pemahaman dan pengembangan keilmuan dalam bidang 

perwakafan yang sesuai dengan aturan hukum Islam maupun aturan 

perundang-undangan. 

2. Manfaat Praktis 

a.     Bagi pemerintah. Melalui penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai sumber referensi terbaru bagi pemerintah, 

khususnya oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam 

hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia adalah lembaga 

yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan ganti kerugian 

terhadap tanah wakaf yang terdampak pembangunan jalan tol. 

b.     Bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman kepada masyarakat tentang tata kelola wakaf yang 

sesuai dengan aturan hukum Islam maupun aturan perundang-

undangan. 

 

E. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka atau penelitian terdahulu berfungsi untuk 

mempertajam analisis yang dilakukan oleh peneliti. Karena penelitian yang 
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dilakukan tidak akan terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang 

masih relevan dengan permasalah yang diteliti oleh peneliti. Maka, melalui 

berbagai referensi bacaan dan literatur yang ada, akan digunakan peneliti 

untuk memberikan referensi dan juga pembanding dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti. Maka dari itu, peneliti akan menggunakan beberapa 

karya ilmiah terdahulu yang mempunyai kesamaan dengan penelitiannya, 

yakni, sebagai berikut: 

Pertama, skripsi oleh Gan Retno Gumilar, Penukaran Harta Benda 

Wakaf karena Kepentingan Umum dalam Perspektif Hukum Perwakafan 

Indonesia (Studi Kasus Proyek Jalan Tol Sumatera), masalah penelitian ini 

memfokuskan kajiannya terhadap pelaksanan penukaran harta benda wakaf 

sebagai dampak proyek jalan tol Sumatera di Kabupaten Lampung Tengah 

dan tinjauan hukum perwakafannya. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan 

penukaran harta benda wakaf dilakukan dengan jalan musyawarah mufakat 

dan mengenai tinjauan hukumnya bahwa penukaran harta benda wakaf tidak 

memiliki AIW seharusnya didaftarkan seseuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 42 tahun 2006.
5
 

Perbedaan dengan penelitian yang pertama dengan yang dilakukan 

oleh peneliti, bahwa peneliti memfokuskan penelitiannya pada tinjauan UU 

Nomor 41 tahun 2004 tentang pengelolaan ganti rugi tanah wakaf 

terdampak pembangunan jalan tol di Desa Baderan Kecamatan Geneng 

Kabupaten Ngawi, serta peran na>z}ir dalam pengelolaan ganti rugi tersebut. 

                                                           
5
 Gan Retno Gumilar, “Penukaran Harta Benda Wakaf karena Kepentingan Umum dalam 

Perspektif Hukum Perwakafan Indonesia (Studi Kasus Proyek Jalan Tol Sumatera)”, Skripsi 

(Lampung Tengah: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020), 6.  
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Sedangkan penelitian terdahulu memfokuskan kajiannya terhadap 

pelaksanan penukaran harta benda wakaf sebagai dampak proyek jalan tol 

Sumatera di Kabupaten Lampung Tengah dan tinjauan hukum 

perwakafannya. 

Kedua, skripsi oleh Hidayatus Shofiyana, Ruislag Tanah Wakaf di 

Sekitar Area Terdampak Lumpur Lapindo Sidoarjo Ditinjau dari Peraturan 

Pemerintah No 25 tahun 2018, masalah penelitian ini memfokuskan 

kajiannya terhadap praktik ruislag tanah wakaf di sekitar lumpur lapindo 

Sidoarjo dan kebijakan pemerintah tentang menukar tanah terdampak 

lumpur lapindo Sidoarjo. Hasil penelitian ini adalah praktik ruislag telah 

memenuhi prosedur yang disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah dan 

kebijakan pemerintah tentang menukar tanah terdampak lumpur lapindo 

Sidoarjo disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2018 

yakni diperbolehkan.
6
 

Perbedaan dengan penelitian yang kedua dengan yang dilakukan oleh 

peneliti, bahwa peneliti memfokuskan penelitiannya pada praktik ganti rugi 

terhadap tanah wakaf terdampak jalan tol dan peran na>z}ir dalam 

pengelolaan ganti rugi tersebut. Sedangkan penelitian terdahulu 

memfokuskan kajiannya terhadap praktik ruislag tanah wakaf yang 

terdampak lumpur lapindo Sidoarjo dan kesesuaian kebijakan pemerintah 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2018. 

                                                           
6
 Hidayatus Shofiyana, “Ruislag Tanah Wakaf di Sekitar Area Terdampak Lumpur Lapindo 

Sidoarjo Ditinjau dari Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2018”, Skripsi (Sidoarjo: Universitas 

Islam Negeri, 2020), 6. 
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Ketiga, skripsi oleh Miftahul Jannah, Analisis Alih Fungsi Objek 

Wakaf dalam Perspektif Ekonomi Islam, masalah penelitian ini 

memfokuskan kajiannya terhadap proses alih fungsi objek wakaf madrasah 

Baitul Huda akibat pembangunan jalan tol dan pelaksanaan ganti rugi objek 

wakaf akibat pembangunan jalan tol. Hasil penelitian ini adalah proses alih 

fungsi objek wakaf telah sesuai dengan konteks ekonomi Islam dan ganti 

rugi yang diberikan berdampak positif karena membuka lapangan pekerjaan 

baru bagi masyarakat.
7
 

Perbedaan dengan penelitian yang ketiga dengan yang dilakukan oleh 

peneliti, bahwa peneliti memfokuskan penelitiannya pada pengelolaan ganti 

rugi terhadap tanah wakaf terdampak jalan tol ditinjau berdasarkan UU 

Nomor 41 tahun 2004 dan peran na>z}ir dalam pengelolaan ganti rugi 

tersebut. Sedangkan penelitian terdahulu memfokuskan kajiannya terhadap 

kesesuaian proses alih fungsi objek wakaf berdasarkan konteks ekonomi 

Islam dan dampak positif terhadap alih fungsi yang dilakukan. 

Keempat, tesis oleh Misbachudin, Tukar Guling (Ruislag) Tanah 

Wakaf pada Proyek Jalan Tol Pejagan-Pemalang di Kabupaten Tegal 

Perspektif Hukum Islam, masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya 

terhadap pelaksanaan tukar guling (ruislag) tanah wakaf pada proyek jalan 

tol Pejagan-Pemalang ditinjau berdasarkan hukum positif Islam dan tinjauan 

Fikih terhadap tukar guling (ruislag) yang dilakukan. Hasil penelitian ini 

adalah pelaksanaan tukar guling (ruislag) tanah wakaf pada proyek jalan tol 

                                                           
7
 Miftahul Jannah, “Analisis Alih Fungsi Objek Wakaf dalam Perspektif Ekonomi Islam”, 

Skripsi (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019), 9. 
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Pejagan-Pemalang dalam hukum positif Islam harus terpenuhi dua unsur, 

yakni; tukar guling dilaksanakan harus mengandung nilai kemashlahatan 

dan berdasarkan perspektif fikih pelaksanaan tukar guling (ruislag) telah 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8
 

Perbedaan dengan penelitian yang keempat dengan yang dilakukan 

oleh peneliti, bahwa peneliti memfokuskan penelitiannya pada pengelolaan 

ganti rugi terhadap tanah wakaf terdampak jalan tol ditinjau berdasarkan 

UU Nomor 41 tahun 2004 dan peran na>z}ir dalam pengelolaan ganti rugi 

tersebut. Sedangkan penelitian terdahulu memfokuskan kajiannya terhadap 

pelaksanaan tukar guling (ruislag) terhadap proyek jalan tol Pejagan-

Pemalang ditinjau berdasarkan hukum positif Islam dan Fikih. 

Kelima, tesis oleh Shelvi Fazira Rizky, Analisis Yuridis Pelaksanaan 

Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Jalan Tol 

Ruas Sigli-Banda Aceh, masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya 

terhadap pelaksaan ganti rugi atas tanah masyarakat yang menjadi objek 

pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol, kendala yang dihadapai 

dalam pemberian ganti rugi, dan upaya yang dilakukan masyarakat untuk 

mengatasai kendala tersebut. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan ganti 

rugi yang dilakukan belum optimal, kendala yang dihadapi adalah tidak 

adanya regulasi yang mengatur mengenai mekanisme dalam penilaian objek 

pengadaan tanah dan kendala pelaksanaan berupa tidak adanya kesepakatan 

nominal ganti rugi. Adapun upaya yang telah dilakukan adalah jalur non 

                                                           
8
 Misbachudin, “Tukar Guling (Ruislag) Tanah Wakaf pada Proyek Jalan Tol Pejagan-

Pemalang di Kabupaten Tegal Perspektif Hukum Islam”, Tesis (Tegal: Institut Agama Islam 

Negeri Purwokerto, 2018), 6. 



12 

 

 

litigasi yakni dengan melakukan musyawarah dan upaya litigasi dengan 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jantho, akan tetapi gugatan 

tersebut ditolak secara keseluruhan.
9
 

Perbedaan dengan penelitian yang kelima dengan yang dilakukan oleh 

peneliti, bahwa peneliti memfokuskan penelitiannya pada pengelolaan ganti 

rugi terhadap tanah wakaf terdampak jalan tol ditinjau berdasarkan UU 

Nomor 41 tahun 2004 dan peran na>z}ir dalam pengelolaan ganti rugi 

tersebut. Sedangkan penelitian terdahulu memfokuskan penelitiannya pada 

pelaksaan ganti rugi atas tanah masyarakat yang menjadi objek pengadaan 

tanah untuk pembangunan jalan tol, kendala yang dihadapai dalam 

pemberian ganti rugi, dan upaya yang dilakukan masyarakat untuk 

mengatasai kendala tersebut. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan sebuah tahapan yang digunakan peneliti 

untuk memperoleh data-data penelitian yang nantinya dibutuhkan dalam 

penulisan skripsi ini. Berikut ini beberapa metode penelitian yang 

dibutuhkan oleh peneliti, antara lain:  

1. Jenis Penelitian 

Skripsi ini menggunkan jenis penelitian lapangan (field 

reseacrh), yaitu sebuah penelitian yang menelaah penerapan teori-

                                                           
9
 Shelvi Fazira Rizky, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk 

Kepentingan Pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli-Banda Aceh”. Tesis (Banda Aceh: Universitas 

Sumatera Utara, 2021), 11. 
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teori hukum yang berkembang di masyarakat.
10

 Atau bisa diartikan 

dengan penelitian yang mana pihak peneliti memperoleh data 

penelitian dari suatu tempat atau lokasi yang dijadikan fokus 

penelitian yang menyesuaikan dengan permasalahan yang akan 

diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan melihat dan menelaah 

kejadian yang terjadi di Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten 

Ngawi terkait dengan pengelolaan ganti rugi tanah wakaf yang 

terdampak pembangunan jalan tol, serta mengetahui peran na>z}ir dalam 

pengelolaan ganti rugi tersebut. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif 

merupakan pendekatan penelitian yang bersumber pada rujukan 

peraturan perundang-undangan.
11

 Atau bisa disebut dengan sebuah 

metode pendekatan yang menggunakan beberapa teori hukum. Baik 

teori hukum positif maupun hukum Islam sebagai pendukungnya. 

Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

teori hukum positif berupa peraturan perundang-undangan tentang 

perwakafan. Sedangkan teori hukum Islam menggunakan kajian  fiqih 

mengenai perwakafan. 

 

 

                                                           
10

 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 42. 
11

 Zainal Asikin dan Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2004), 118. 
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3. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi intrumen penelitian 

adalah peneliti itu sendiri. Dikarenakan maksud dari peneliti sebagai 

instrumen penelitian tersebut adalah peneliti berperan sebagai pihak 

yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan data penelitian.
12

 

Dalam penelitian ini juga berlaku demikian, dan kehadiran peneliti 

dalam penelitian ini sebagai pengamat penuh. Artinya peneliti melihat, 

mengamati, mencatat hal yang dianggap perlu, namun peneliti tidak 

terlibat dalam kejadian yang sedang diamati. 

4. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan fokus tempat penelitian dilakukan. 

Agar nantinya didapatkan hasil sesuai dengan harapan peneliti. 

Adapun dalam penelitian ini lokasi yang dipilih peneliti adalah tanah  

wakaf di Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi. 

Karena, pada lokasi ini terdapat sebuah tanah wakaf yang terdampak 

pembangunan jalan tol, yang mana peruntukkan tanah wakaf tersebut 

digunakan untuk bangunan masjid. 

5. Data dan Sumber Data 

a.     Data 

Data merupakan unsur terpenting dalam sebuah penelitian. 

Karenanya terpenuhi data-data dalam penelitian, baik itu data 

utama maupun data pendukung, merupakan unsur yang harus 

                                                           
12

 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: CV 

Jejak, 2018), 75. 
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ada dalam sebuah penelitian. Baik dalam penelitian kualitatif 

maupun penelitian kuantitatif. Semua data tersebut didapatkan 

oleh peneliti melalui berbagai cara. Adapun data-data yang 

dibutuhkan peneliti, antara lain: 

1)  Sistem pengelolaan ganti rugi tanah wakaf terdampak 

pembangunan jalan tol di Desa Baderan Kecamatan 

Geneng Kabupaten Ngawi; 

2)   Peran na>z}ir terhadap pengelolaan ganti rugi terhadap tanah 

wakaf terdampak pembangunaan jalan tol di Desa Baderan 

Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi. 

b.     Sumber Data 

Seperti halnya yang telah dipaparkan di atas mengenai 

sumber data, maka sumber data yang diperlukan peneliti dalam 

penelitian ini meliputi beberapa hal berikut ini: 

1)  Sumber Data Primer 

Sumber data primer ini merupakan sumber data yang 

dapat diperoleh melalui proses wawancara, observasi,  

maupun bentuk dokumen yang tidak resmi untuk 

selanjutnya data yang diperoleh akan diolah peneliti.
13

 

Maka, sumber data primer tersebut merupakan sumber 

data utama dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

Adapun yang digunakan dalam penelitian ini yakni 

                                                           
13

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106. 
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mengambil dari hasil wawancara yang melibatkan 

beberapa informan, antara lain: wa>kif, na>z}ir, PPAIW, dan 

juga saksi saat terjadi ikrar wakaf. 

2)  Sumber Data Sekunder 

Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber 

data yang berupa dokumen-dokumen resmi, beberapa 

karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian, 

dan disertai dengan peraturan perundang-undangan.
14

 

Sumber data sekunder nantinya akan menjadi pendukung 

dari adanya data primer. Adapun data sekunder yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini berupa dokumen-

dokumen permohonan pengajuan tukar guling (ruislag), 

diantaranya: 

a) Lampiran permohonan izin tukar guling (ruislag); 

b) Lampiran permohonan Uang Ganti Rugi (UGR); 

c) Lampiran sertifikat tanah wakaf; 

d) Lampiran sertifikat tanah pengganti; 

e) Lampiran berita acara serah terima tukar menukar 

tanah wakaf; 

f) Lampiran surat perjanjian na>z}ir dengan ahli waris 

tanah pengganti; 

                                                           
14

 Ibid. 
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g) Lampiran permohonan ganti na>z}ir Masjid Ar 

Rohman; dan 

h) Lampiran profil Desa Baderan Kecamatan Geneng 

Kabupaten Ngawi. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan sebuah data penelitian, seorang peneliti 

harus memiliki teknik atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan 

data penelitian. Pengumpulan data di sini digunakan peneliti untuk 

mendapatkan bahan-bahan, informasi terkait data yang dibutuhkan, 

dan kenyataan-kenyataan yang berhubungan dengan data yang 

diperlukan.
15

 Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi beberapa hal berikut ini: 

a.     Teknik Wawancara 

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan menggali data langsung pada 

sumbernya.
16

 Teknik ini dapat dilakukan secara langung (face to 

face) atau bisa menggunakan media. Pada penelitian ini 

wawancara akan dilakukan secara langsung dengan melibatkan 

informan atau narasumber, yakni: na>z}ir, wa>kif, saksi, dan 

pejabat PPAIW di KUA Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi. 

 

 

                                                           
15

 Sudaryono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2016), 81. 
16

 Ibid, 82. 
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b.     Teknik Observasi 

Teknik pengumpulann data dengan menggunakan metode 

observasi adalah pengamat melakukan pengamatan terhadap 

kejadian yang ada di suatu tempat yang dijadikan lokasi 

penelitian. Pengamat sendiri merupakan peneliti  itu sendiri. 

Proses pengamatan harus dilakukan dengan teliti dan cermat 

terhadap kejadian, gerak atau proses objek pengamatan.
17

 

Teknik pengumpulan data observasi dalam penelitian ini 

digunakan untuk mendapatkan sebuah informasi atau data 

mengenai prosedur ganti kerugian tanah wakaf terdampak 

pembangunan jalan tol di Desa Baderan Kecamatan Geneng 

Kabupaten Ngawi, serta peran na>z}ir dalam mengelola ganti rugi 

tersebut. 

c.     Teknik Dokumentasi 

Dokumen merupakan data yang berbentuk tulisan, yang 

mana dengan data ini peneliti dapat memperoleh berbagai 

macam data yang diperlukan.
18

 Teknik ini nantinya digunakan 

peneliti untuk melengkapi data primer, adapun yang termasuk ke 

dalamnya berupa berkas-berkas pengajuan permohonan tukar 

guling (ruislag) dan juga dokumen-dokumen pendukung yang 

relevan dengan permasalah yang akan dikaji oleh peneliti. 

                                                           
17

 Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Sleman: Literasi Media 

Publishing, 2015), 77. 
18

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), 216. 
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7. Analisis Data 

Analisis data merupakan tindak lanjut dari proses pengumpulan 

data, di sini peneliti bertanggung jawab terhadap analisis data yang 

dilakukan secara teliti  dan optimal.
19

 Analisis data dalam penelitian 

ini adalah menggunakan cara atau metode induktif. Metode ini 

merupakan analisis yang diawali dengan mengemukakan fakta-fakta 

yang ada di lapangan. Dalam hal ini, fakta bersifat pembahasan 

khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. 

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh pengamatan data di 

Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi. Di mana di desa 

tersebut terdapat sebuah tanah wakaf yang terdampak pembangunan 

jalan tol. Yang akan lebih dikhususkan pada pembahasan tentang 

pengelolaan ganti rugi tanah wakaf terdampak pembangunan jalan tol. 

Kemudian hal yang khusus ini nantinya akan ditarik kesimpulan yang 

bersifat umum mengenai prosedur tukar guling (ruislag) tanah wakaf 

terdampak pembangunan jalan tol yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

8. Pengecekan Keabsahan Data 

Sebuah data yang telah ditemukan, kemudian dilakukan sebuah 

pengecekan keabsahan atau keakuratan data guna mendapatkan data 

yang akurat atau dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini 

dilakukan melalui teknik, yakni perpanjangan pengamatan. 

                                                           
19

 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dan Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 77. 
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Pentingnya peneliti melakukan perpanjangan pengamatan adalah 

mengecek kembali data yang telah diperoleh. Dengan melakukan 

perpanjangan pengamatan berarti peneliti akan kembali terjun ke 

lapangan, melakukan wawancara kembali sehingga data yang 

didapatkan dapat diketahui keakuratannya. 

Pada tahap awal penelitian dimungkinkan data yang diperoleh 

masih diragukan, karena peneliti masih dianggap orang asing, maka 

data yang didapatkan kemungkinan belum lengkap. Dengan 

melakukan perpanjangan pengamatan maka peneliti akan 

memfokuskan permasalahannya pada data yang dibutuhkan. Apakah 

data tersebut setelah dicek kembali ada yang tidak sesuai, atau ada 

data yang perlu ditambahkan. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pemahaman mengenaai alur atau skema dari 

adanya skripsi ini, maka sebelumnya akan diuraikan terlebih dahulu alur 

atau skema yang akan peneliti uraikan pada sistematika pembahasan berikut 

ini. Yang mana pada skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing 

bab terdapat sub babnya masing-masing. Berikut uraiannya: 

Bab pertama berupa pendahuluan. Bab awal ini merupakan pembuka 

dari skripsi ini, yang  berfungsi sebagai landasan dasar dalam skripsi ini. 

Adapun sub bab pada bab pertama ini, meliputi: latar belakang masalah, 
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rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua berupa tinjauan umum perwakafan menurut Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004. Pada bab ini akan diuraikan beberapa 

materi yang mengenai hukum perwakafan yang akan digunakan peneliti 

untuk menganalisa atau menelaah permasalahan-permasalahan penelitian. 

Teori yang dimaksudkan akan disusun pada beberapa subab, meliputi; 

pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, perubahan 

atau penukaran harta benda wakaf, dan peran na>z}ir  dalam mengelola harta 

benda wakaf. 

Bab ketiga berupa pemaparan data mengenai ganti rugi tanah wakaf 

terdampak jalan tol di Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi. 

Data yang akan dipaparkan meliputi; gambaran umum Desa Baderan 

Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, tanah wakaf di Desa Baderan 

Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, kewenangan na>z}ir dalam 

pengelolaan ganti rugi tanah wakaf terdampak jalan tol di Desa Baderan 

Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, dan pengelolaan ganti rugi tanah 

wakaf terdampak  jalan tol di Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten 

Ngawi. 

Bab keempat berupa analisis data mengenai  tinjauan Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 terhadap kewenangan na>z}ir dalam pengelolaan ganti 

rugi tanah wakaf terdampak jalan tol dan mekanisme pengelolaannyaa. 



22 

 

 

Bab kelima berupa penutup. Adapun pada bab ini akan diuraikan 

mengenai kesimpulan dari seluruh pembahasan skripsi ini dan juga terdapat 

saran-saran terhadap pihak-pihak yang terkait. Saran tersebut nantinya 

diharapkan peneliti sebagai bahan masukkan sebagai upaya kemajuan para 

pihak. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM PERWAKAFAN MENURUT UNDANG-UNDANG 

NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF 

 

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan landasan teori yang 

berfokus pada tinjauan umum perwakafan yang tertuang pada Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan teori fikih wakaf sebagai teori 

pendukungnya. Hal tersebut digunakan untuk nantinya menyelesaikan rumusan 

masalah agar penelitian ini terarah. Berikut penjelasan teorinya: 

A. Pengertian Wakaf 

Hakikat wakaf yang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 

tahun 2004, adalah menyatakan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum 

wa>kif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda 

miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu 

sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan 

umum menurut shari>’ah.
1
 

Dalam buku Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wakaf adalah 

perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang 

memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk 

                                                           
1
 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 

2008), 109. 
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selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya 

sesuai dengan ajaran Islam.
2
 

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, dari akar kata wa-qa-fa, yang 

berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau berdiri.
3
 Selengkapnya 

mengenai akar kata “waqaf” berasal dari kata bahasa arab “waqofa-yaqifu-

waqfa” yang berarti ragu-ragu, berhenti, memperlihatkan memperhatikan, 

meletakan, mengatakan, mengabdi, memahami, mencegah, menahan, 

dantetap berdiri.
4
 

Dalam literatur lainnya disebutkan pula makna wakaf dengan al-habs 

(menahan) dan al-tasbil (menyalurkan).
5
 Dalam hal ini menyalurkan 

manfaat harta wakaf untuk jalan kebaikan. Sedangkan secara istilah wakaf 

adalah menahan zatnya dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya 

dan menyedekahkan manfaatnya.
6
 

Para ulama fikih juga ikut serta mengungkapkan pendapatnya 

mengenai pengertian wakaf. Diantaranya:
7
 

a. Menurut mazhab Hanafi, yaitu: 

الوقف : حبس العني على حكم ملك الوقف والتصد قىبالنفعة على جهة 
.اخلري  

“Wakaf adalah menahan benda orang yang berwakaf (wa>qif) dan 

mensedekahkan manfaatnya untuk kebaikan”. 

 

                                                           
2
 Ibid, 63. 

3
 Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 7. 

4
 Hujriman, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 1. 

5
 Nurwan Darmawan, Fiqih Wakaf, (t.tp: Abu Muslim, 2020), 6. 

6
 Ibid. 

7
 Departemen Agama RI, Wakaf Tunai dalam Persepktif Hukum Islam, (t.tp: Direktorat 

Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), 14. 
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b. Menurut mazhab Maliki, yaitu: 

الوقف : جعل ادلالك منفعة مملوكة, ولوكا ن مملوكا بأجرة, أوجعل غلتة  
 كدراىم دلستحق بصيغة, مدة ما يراه احلبس.

“Wakaf adalah menjadikan manfaat harta sang wa>kif baik berupa 

sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, 

dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dnegan apa yang 

dikehendaki oleh orang yang mewakafkan (wa>kif)”. 

 

c. Menurut mazhab Syafi’i, yaitu: 

الوقف : حبس مال ميكن االنتفاعع بو مع بقاع عينو بقطع التصرف ىف رقبة 
 على مصرف مباح.

“Wakaf adalah menahan harta yang dapat di ambil manfaatnya, 

dengan tetap utuhnya barang, dan barang tersebut lepas dari milik 

orang yang mewakafkan (wa>kif), serta dapat dimanfaatkan untuk 

sesuatu yang diperbolehkan oleh agama”. 

 

d. Menurut mazhab Hambali, yaitu: 

التصرف مالو ادلنتفع بو مع بقاء عينو بقطع الوقف : حتبيس مالك مطلك 
تصرفو وغريه ىف رقبتو لنوع من أنواع التصرف حتبيسا يصرف ريعو اىل بر 

 تقربااىل اهلل.
“Wakaf adalah menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta 

dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap 

utuhnya harta, dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap 

harta tersebut, sedangkan manfaatnya diperuntukkan bagi kebaikan 

dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah”. 

 

B. Dasar Hukum Wakaf 

Dasar hukum yang dapat dijadikan h{ujjah atau landasan hukum 

mengenai wakaf adalah terdapat pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
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2004 tentang wakaf, dalil Alquran, H{adi>th, dan juga ijma>’. Adapun 

penjelasan mengenai hal tersebut di atas, yakni sebagai berikut: 

a. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan 

bahwa perwakafan dapat dilaksanakan dan dihukumi sah apabila  

dilaksanakan berdasarkan prinsip shari>’ah.
8
  

b. Dasar Hukum Alquran 

Wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu 

harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu 

dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah Swt. Walaupun tidak 

ada ayat dalam Alquran yang menyebutkan secara pasti anjuran 

mengenai wakaf, akan tetapi ayat lain yang menjelaskan untuk 

s}adaqah ja>riyah dapat dijadikan persamaan ayat mengenai wakaf. 

Seperti disebutkan dalam ayat Alquran, berikut ini: 

             

               
Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan 

(yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta 

yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka 

Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”
9
 

 

Adanya ayat tersebut menjadikan dasar bahwa kebaikan akan 

tercapai dengan berwakaf. Hal tersebut berdasarkan riwayat bahwa 

                                                           
8
 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 

9
 Alquran, 3: 92. 
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Abu Talhah ketika mendengar ayat tersebut, beliau bergegas untuk 

mewakafkan sebagian harta yang ia cintai, yakni Beiruha’, sebuah 

kebun yang terkenal akan kesuburannya.
10

 

Ayat lainnya yang memerintahkan manusia untuk berbuat 

kebaikan, yakni dengan pembersihan harta bendanya dapat dilakukan 

dengan cara berwakaf. Seperti yang dijelaskan dalam ayat-ayat 

Alquran di bawah ini: 

                

                  

                
Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-

orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa 

dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-

tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi 

siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) 

lagi Maha Mengetahui.”
11

 

 

Dalam ayat di atas, dijelaskan bahwa menafkahkan harta di jalan 

Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan 

perguruan, rumah sakit, pembangunan masjid, dan kepentingan umum 

lainnya termasuk bentuk dari wakaf. Ayat lainnya yang menganjurkan 

berbuat kebaikan pada orang lain, yakni: 

                                                           
10

 Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf, 29. 
11

 Alquran, 2: 261. 



28 

 

 

                

            … 

 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di 

jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan 

sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk 

kamu…”
12

 

 

Ayat lain menyebutkan pula mengenai kebaikan orang yang 

telah meninggal telah tercatat sebagai amal kebaikan mereka. Seperti 

di bawah ini: 

           
              

     
Artinya: “Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati 

dan kami menuliskan apa yang Telah mereka kerjakan dan 

bekas-bekas yang mereka tinggalkan. dan segala sesuatu kami 

kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh mahfuzh).”
13

 

 

Ayat-ayat di atas, menjelaskan mengenai anjuran untuk 

dapat mengeluarkan hartanya sebagai jalan pembersihan harta 

benda yang mereka miliki. Cara yang dapat dilakukan adalah 

                                                           
12

 Alquran, 2: 267. 
13

 Alquran, 36: 12. 
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dengan berwakaf. Hal tersebut nantinya dapat menebarkan 

kebaikan terhadap sesama. 

c.     Dasar Hukum H{adi>th 

Adapun h{adi>th yang menjelaskan mengenai wakaf ini 

terdapat dalam HR Muslim sebagaimana berikut: 

حدثنا حيي بن أيوب وقتيبة )يعين ابن سعيد( و ابن حج قا لوا 
حدثنا امساعيل )ىو ابن جعفر( عن العأل عن ابيو عن اىب ىريرة 

أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال: إذامات اإلنسان 
انقطع عنو عملو إال من ثالثة، اال من صدقة جارية، أو علم 

سلم(ينتفع بو اوولد صاحل يدعولو )رواه م  
Artinya:“Menceritakan kepadaku Yahya bin Ayyub, 

Qutaibah (Ibnu Sa’id), dan Ibnu Hujrin mereka berkata, 

telah menceritakan kepada kami Isma’il (Ibnu Ja’far) dari 

al’ Allak dari ayahnya, dari Abi Hurairah sesungguhnya 

Rasulallah Saw. bersabda: “Apabila manusia meninggal 

dunia, maka putuslah amalnya, kecuali dari tiga perkara: 

shadaqah Jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh 

yang mendoakan orang tuanya”.
14

 

 

Adapun yang dimaksud dengan s}adaqah ja>riyah pada 

h{adi>th tersebut adalah wakaf. Karena bentuk s}adaqah seperti 

wakaf ini pahalanya akan terus mengalir walaupun yang 

memberikan wakaf atau biasa disebut dengan wa>kif  itu telah 

meninggal dunia. Pernyataan mengenai h{adi>th di atas termasuk 

ke dalam bab wakaf, adalah sebagai berikut: 
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 Muslim, Al Jami’ al Shahi>h al Mushamma Shahih Muslim, 73. 
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 ذكره يف باب الوقف النو فسر العلماء الصدقة اجلارية بالو قف.

Artinya: “Hadits tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, 

karena para ulama menafsirkan shodaqah jariyah dengan 

wakaf”.
15

 

 

d.     Dasar Hukum Ijma>’ 

Dasar hukum ijma>’ merupakan kesepakatan yang diambil 

oleh para ulama. Adapun mengenai persoalan wakaf sendiri juga 

terdapat dasar hukum ijma>’. Wakaf telah dilakukan oleh para 

sahabat dan tidak ada yang menolak atau mengharamkannya, 

maka menjadi kesepakatan dan ijma>’ dari para sahabat.
16

 

C. Rukun dan Syarat Wakaf 

Rukun berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi, rukun biasa 

diartikan dengan bagian yang terpenting dari sesuatu. Adapun, dalam 

terminologi fikih, rukun adalah suatu yang dianggap menentukan suatu 

disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu 

sendiri.
17

 Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan unsur-

unsur yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan wakaf, unsur tersebut, 

meliputi:
18

 

a. Wa>qif ; 

b.  Na>z}ir; 

c.  Harta benda wakaf; 

                                                           
15

 Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf, 32. 
16

 Nurul Azizah, Problematika Wakaf, (t.tp: Guepedia, 2020), 11. 
17

 Ibid, 37.   
18

Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 111. 
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d.  Ikrar wakaf; 

e.  Peruntukan harta benda wakaf; dan 

f.         Jangka waktu wakaf. 

Selain itu ada pula dua pendapat dari madzhab fikih mengenai rukun 

wakaf. Pertama, Madzhab Hanafiyah menyebutkan rukun wakaf hanya satu, 

yakni s}ighat (ucapan, pernyataan tegas). Kedua, jumhur ulama, rukun wakaf 

ada empat, yakni: wa>qif, mau>qu>f, mau>qu>f ‘alai}h, dan s}ighat.19
 

Adapun unsur utama, yakni rukun wakaf harus memenuhi beberapa 

persyaratan agar wakafnya dapat dilaksanakan. Dalam sebuah literatur 

dijelaskan terkait dengan syarat yang harus dipenuhi dari masing-masing 

rukun wakaf yang telah disebutkan di atas. Berikut penjelasannya: 

a. Wa>qif, adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang 

mewakafkan benda miliknya.
20

 Orang yang mewakafkan ini dapat 

dibedakan, menjadi:
21

 perseorangan, organisasi, dan badan hukum. 

Adapun syarat yang harus dimiliki oleh seorang wa>qif, sebagaimana 

penjelasan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 

tentang Wakaf, yakni meliputi: dewasa, berakal sehat, tidak terhalang 

melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf.
22

 

Berikut ini penjelasan selengkapnya terkait persyaratan wa>qif, 

diantaranya:
23

 

                                                           
19

 Supani, Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 

25. 
20

 Ibid, 63. 
21

 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf. 
22

 Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf. 
23

 Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf, 39. 



32 

 

 

1)     Berakal, ulama sepakat bahwa wa>qif haruslah orang yang 

berakal dalam pelaksanaan akad wakaf, agar wakafnya sah. 

Begitu juga dalam hal kelangsungan pengelolaannya. Dalam 

literatur lain disebutkan bahwa
24

, wakaf yang dilakukan oleh 

orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak 

mumayiz, dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan 

lainnya; 

2)     Baligh atau dewasa, wakaf tidak sah hukumnya jika berasal dari 

anak-anak yang belum baligh; 

3)     Tidak dalam tanggungan karena safih (boros) dan ghaflah 

(bodoh), dalam kaidah fikih disebutkan bahwa wakaf dari orang 

yang boros dan bodoh yang masih dalam tanggungan 

(perwalian), hukumnya tidak sah; 

4)     Kemauan sendiri, bukan karena tekanan atau paksaan dari pihak 

manapun; dan 

5)     Merdeka, tidak ada yang menentang pendapat ini kecuali 

madzhab Dzahiriyah. Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak 

(hamba sahaya), tidak sah karena wakaf adalah pengguguran 

harta milih dengan cara memberikan hal itu kepada orang lain, 

sedangkan budak tidak memiliki hak milik.
25

 

                                                           
24

 Qodariah Barkah, dkk, Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf, (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2020), 208. 
25

 Ibid, 207. 
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Persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh seorang wa>qif, 

meliputi:
26

 pertama, pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan 

kehendaknya  secara jelas dan tegas kepada na>z}ir dihadapan Pejabat 

Pembuat Akta Ikrar Wakaf dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 

dua orang saksi, kedua, bila ada penyimpangan maka dapat 

diselesaikan dengan telebih dahulu mendapat persetujuan Menteri 

Agama. Mengenai syarat pelaksanaan wakaf juga harus memenuhi 

beberapa persyaratan, seperti: wa>qif tidak terikat dengan utang dan 

tidak dalam kondisi sakit parah.
27 

b. Mau>qu>f ‘alai}h, bisa diartikan sebagai pihak yang diberi wakaf atau 

peruntukan wakaf. Syarat-syarat mau>qu>f ‘alai}h adalah qurbat atau 

pendekatan diri kepada Allah.
28

 Maka wakaf haruslah digunakan 

untuk hal kebaikan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. 

Hal ini selaras dengan tujuan wakaf, yang terdapat dalam Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 4, yakni wakaf bertujuan 

memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Adapun 

fungsi wakaf dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

Pasal 5, fungsinya adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis 

harta benda wakaf untuk kepentingan dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum.
29

 Maka dalam Undang-Undang Nomor 41 

                                                           
26

 Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 65. 
27

 Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf, 43. 
28

 Ibid, 45. 
29

 Aulia, Kompilasi Hukum Islam,110. 
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Tahun 2004 Pasal 22, disebutkan bahwa untuk menacapai fungsi dan 

tujuan wakaf dapat diperuntukkan bagi:
30

 

1)     Sarana dan kegiatan ibadah; 

2)     Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; 

3)     Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, 

beasiswa; 

4)     Kemajuan dan kepentingan ekonomi umat, dan/atau 

5)     Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan 

dengan syariat dan peraturan perundang-undangan. 

Diantara beberapa peruntukkan yang telah disebutkan di atas, maka 

terdampak pula syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam 

peruntukkan sasaran wakaf tersebut, diantaranya:
31

 

1)     Sasaran itu berupa salah satu bentuk  kebajikan (birr); 

2)     Di dalamnya tidak terdapat maksiat yang diharamkan syariat dan 

hukumnya; 

3)     Tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku; 

4)     Aktivitas kebajikan dalam sasaran wakaf hendaknya bersifat 

continue; 

5)     Barang yang diwakafkan tidak kembali kepada si wa>qif; dan 

6)     Pihak yang diberika wakaf cakap hukum untuk memiliki dan 

menguasai harta wakaf. 

                                                           
30

 Ibid, 116. 
31

 Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf, 45. 
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c. Mau>qu>f, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 15 

disebutkan bahwa, harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila 

dimiliki dan dikuasai oleh wa>qif secara sah.
32

 Selain itu dalam 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 disebutkan pula bahwa benda 

wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak 

yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai 

menurut ajaran Islam.
33

 Sehingga para ulama berbeda pendapat 

mengenai jenis harta wakaf ini. Madzhab Syafi’iyah dan Hanbaliyah 

tergolong konservatif dengan hanya membolehkan harta tak bergerak 

sebagai objek wakaf. Sementara Hanafiyah dan Malikiyah cenderung 

membolehkan wakaf harta bergerak.
34

 

d. S}ighat, bisa pula disebut dengan ikrar maupun lafal wakaf. Pada 

Undnag-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 17 disebutkan bahwa 

ikrar wakaf dilaksanakan oleh wa>qif kepada na>z}ir dihadapan PPAIW 

dengan disaksikan oleh dua orang saksi, dan bisa dilakukan secara 

lisan dan/atau tulisan, kemudian akan dituangkan pada akta ikrar 

wakaf oleh PPAIW.
35

 S}ighat adalah pernyataan penyerahan harta 

benda wakaf oleh wa>qif.36
 Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 

215 disebutkan pula mengenai arti ikrar wakaf, yakni pernyataan 

kehendak dari wa>qif untuk mewakafkan benda miliknya.
37

 

                                                           
32

 Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 114. 
33

 Ibid, 64. 
34

 Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf, 46. 
35

 Ibid, 115. 
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 Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf, 57. 
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D. Perubahan atau Penukaran Harta Benda Wakaf 

Harta benda wakaf sejatinya tidak dapat ditukar ataupun dirubah. 

Akan tetapi pada suatu waktu harta benda wakaf tersebut dapat mengalami 

perubahan atapun penukaran karena sebab tertentu. Dalam Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 40 disebutkan larangan tanah wakaf yang 

sudah diikrarkan kemudian digunakan untuk beberapa hal berikut ini:
38

 

a. Dijadikan jaminan; 

b. Disita; 

c. Dihibahkan; 

d. Dijual; 

e. Diwariskan; 

f.        Ditukar; atau 

g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. 

Mengenai poin huruf f yakni ditukar, maka terdapat sejumlah 

pengecualian. Apabila harta benda wakaf digunakan untuk kepentingan 

umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), maka harta benda 

wakaf dapat ditukar berdasarkan ketentuan yang berlaku, seperti harus 

terpenuhinya izin tertulis dari Menteri atas sepersetujuan Badan Wakaf 

Indonesia. Adapun nilai tukar sekurangnya sama dengan harta benda wakaf 

sebelumnya. 

                                                           
38
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Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Pasal 50 

disebutkan persyaratan yang harus dipenuhi terhadap nilai objek penukar 

harta benda wakaf, diantaranya:
39

 

a. Harta benda pengganti memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lebih 

tinggi atau sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf 

sebelumnya; dan 

b. Harta benda pengganti berada di wilayah yang strategis dan mudah 

untuk dikembangkan. 

Adapun mengenai prosedur yang harus dilakukan oleh pengelola 

wakaf atau na>z}ir, dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 

2006 Pasal 51, berikut ini:
40

 

a. Na>z}ir mengajukan permohonan perubahan status atau tukar menukar 

pada Kantor Urusan Agama setempat; 

b. Kepala KUA meneruskan permohonan pada Kantor Departemen 

Agama kabupaten/kota; 

c. Kepala Kantor Departemen Agama tersebut membuat tim dan 

membuat Surat Keputusan; 

d. Kepala Kantor Departemen Agama meneruskan permohonan yang 

dilampiri hasil penilaian dari tim penguji pada Kantor Wilayah 

Departemen Agama Provinsi dan selanjutnya permohonan diserahkan 

kepada Menteri; dan 
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40
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e. Setelah mendapatkan persetujuan secara tertulis, maka tukar ganti 

harta benda wakaf dapat dilaksanakan dan na>z}ir melaporkannya pada 

kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait guna pendaftaran lebih 

lanjut. 

Dalam buku Kompilasi Hukum Islam Pasal 225 disebutkan bahwa 

wakaf tidak dapat dilakukan perubahan maupun penggunaan lain, selain apa 

yang tertuang dalam ikrar wakaf. Adapun bila dimungkinkan terjadi 

perubahan maka harus mendapat persetujuan dari Kantor Urusan Agama 

Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat. 

Alasan perubahan atau penukaran wakaf, karena:
41

 

a. Tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wa>qif; 

dan 

b. Karena kepentingan umum. 

Dalam hal perubahan atau penukaran harta benda wakaf ini, beberapa 

ulama juga mengemukakkan pendapatnya, diantaranya:
42

 

a. Syafi’i dan Maliki, pendapatnya adalah apabila benda wakaf sudah 

tidak berfungsi maka benda tersebut tidak boleh dijual, ditukar, 

bahkan dipindahkan. Benda tersebut haruslah dibiarkan dalam 

keadannya. Pendapat tersebut mengacu pada H{adi>th riwayat Ibn 

Umar, yang mengatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, 

dihibahkan, dan diwariskan; 
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b. Madzab Syafi’i, mengenai perubahan harta benda wakaf ini dapat 

dilakukan apabila dalam keadaan darurat. Hal tersebut diperbolehkan 

agar manfaat wakaf itu tetap berlangsung sebagai shadaqah jariyah, 

tidak mubadzir karena rusak, maupun tidak berfungsi, dan lain 

sebagainya; 

c. Imam Ahmad, pendapatnya adalah membolehkan dalam hal menjual, 

menukar, mengganti, memindahkan, kemudian menggunakan hasilnya 

bagi kepentingan wakafnya; 

d. Abu Yusuf, beliau adalah murid Imam Hanafi. Pendapatnya adalah 

membolehkan wakaf untuk dijual, dan menggunakan hasil 

penjualannya; dan 

e. Muhammad, beliau adalah murid Imam Hanafi. Pendapatnya adalah 

apabila harta benda wakaf tersebut rusak ataupun tidak berfungsi lagi, 

maka harta benda wakaf kembali pada pemilik pertama atau wa>qif. 

E. Kewenangan Na>z}ir  dalam Mengelola Harta Benda Wakaf 

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa 

na>z}ir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wa>qif untuk 

dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
43

 Adapun 

kewenangan atau tugas daripada seorang Na>z}ir dijelaskan lebih detail dalam 

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 11, bahwa na>z}ir adalah pihak 

yang melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan 

                                                           
43

 Ibid, 109. 
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mengembangkan berdasarkan peruntukkan, mengawasi, serta melaporkan 

kepada Badan Wakaf Indonesia. 

Adapun Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai 

pengertian na>z}ir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi 

tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.
44
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BAB III 

GANTI RUGI TANAH WAKAF TERDAMPAK JALAN TOL DI DESA 

BADERAN KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI 

 

A. Gambaran Umum Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten 

Ngawi 

1. Keadaan Geografis dan Demografis Desa Baderan 

Desa Baderan merupakan salah satu desa yang berada di 

Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi. Adapun batas wilayah desa ini 

bertasan dengan, sebagai berikut:
1
 

a. Sebelah Utara : Desa Klampisan Kecamatan Geneng 

b. Sebelah Selatan : Desa Jeruk Kecamatan Kartoharjo 

c. Sebelah Timur : Desa Pojok Kecamatan Kwadungan 

d. Sebelah Barat : Desa Keniten Kecamatan Geneng 

Luas wilayah desa ini terbagi berdasarkan tanah penggunaanya 

yang mana jumlah keseluruhannya mencapai 429, 64 Ha. Adapun 

pembagiaanya terbagi menjadi beberapa luas tanah, sebagai berikut:
2
 

a.     Luas tanah sawah seluas 326, 02 Ha; 

b.     Luas tanah kering seluas 60, 46 Ha; dan 

c.     Luas fasilitas umum seluas 43,16 Ha 

 

                                                           
1
 Tony Budiawan, Hasil Wawancara, Ngawi, 20 Februari 2022. 

2
Profil Desa dan Kelurahan dalam prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id, (diakses pada 

tanggal 20 Februari 2022, jam 11.00). 
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Secara topografi Desa Baderan berada pada wilayah dataran 

tinggi atau pegunungan yang memiliki luas wilayah adalah 429, 64 

Ha. Adapun secara demografis kepadatan penduduk desa ini mencapai 

815, 10 per KM. Yang terhimpun dalam 1.634 Kepala Keluarga, 

terbagi ke dalam jumlah penduduk laki-laki adalah 1.747 orang 

sedangkan jumlah penduduk perempuan adalah 1.755 orang sehingga 

total penduduknya sejumlah 3502 orang.
3
 

Dari kepadatan jumlah penduduk tersebut, desa ini terbagi 

menjadi beberapa wilayah dusun, yakni Dusun Mlarik Utara, Dusun 

Mlarik Selatan, Dusun Baderan, Dusun Punukan Timur, Dusun 

Punukan Tengah, dan Dusun Punukan Barat. 

2. Keadaan Sosial Keagamaan dan Mata Pencaharian Masyarakat Desa 

Baderan 

Kepadatan penduduk Desa Baderan ini, tentunya tersebar ke 

berbagai wilayah seperti yang telah disebutkan di atas. Maka, 

penduduk yang mendiami beberapa wilayah tersebut menganut suatu 

kepercayaan yang dijadikan mereka sebagai pedoman hidup. 

Mayoritas warganya adalah penganut agama Islam yang mana 

berjumlah 1812 orang laki-laki, sedangkan jumlah perempuan adalah 

2127 orang. Dengan agama yang dianut adalah sama, maka tidak ada 

perbedaan cara pandang dalam kehidupan sehari-hari bagi mereka. 
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 Ibid. 
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Walaupun mungkin saja secara muamalah yang mereka kerjaan 

terdapat perbedaan. 

Melihat hal tersebut, maka kesadaran mereka untuk dapat 

membantu sesama terbilang sangat besar. Hal ini terbukti dari adanya 

pembangunan tempat ibadah yakni masjid dan mushola yang tersebar 

disejumlah wilayah. Total masjid di Desa Baderan berjumlah 4 buah, 

sedangkan musholanya berjumlah 20 buah. Dari banyaknya 

pembangunan tempat ibadah tersebut, rata-rata termasuk dalam 

katerogi wakaf dari seseorang yang memiliki tingkat kepeduliaan 

sosial yang tinggi. 

Adapun masyarakat Desa Baderan harus menempuh perjalanan 

kurang lebih 5 Km untuk menuju pusat perkotaan. Berdasarkan jarak 

tempuh yang cukup jauh, banyak masyarakat desa yang 

mengembangkan potensi alam untuk menyambung kehidupan mereka. 

Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Baderan adalah seorang 

buruh tani yang mana masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani 

mencapai 724 jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan 

912 jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan. Pekerjaan 

terbesar kedua adalah seorang wiraswasta yang mana hanya 

masyarakat laki-laki yang memiliki profesi tersebut dengan jumlah 

482 orang. Adapun yang menajadi perangkat desa berjumlah 8 orang 

laki-laki, sedangkan yang perempuan berjumlah 2 orang, sisanya 

adalah seorang ibu rumah tangga. 
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3. Keadaan Tanah Wakaf Masjid Ar Rohman Desa Baderan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di 

Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, terdapat sebuah 

tanah wakaf yang mana telah diwakafkan oleh almarhum bapak B. 

Djoremi. Pada awal mulanya berdasarkan keterangan dari na>z}ir 

pengelola wakaf tersebut, bahwa almarhum bapak B. Djoremi 

mempunyai harta yang cukup banyak, hingga akhirnya muncul 

ketulusan hatinya untuk dapat mewakafkan sebagian hartanya demi 

kepentingan umum. Keingannya untuk membangun sebuah masjid, 

yang nantinya dapat digunakan sebagai wadah kegiatan keagamaan 

masyarakat Desa Baderan pada umumnya dan masyarakat Dusun 

Mlarik pada khususnya. Hal ini disampaikan langsung oleh ketua 

na>z}ir, bahwa: 

“pada saat itu almarhum bapak B. Djoremi ingin mewakafkan 

sebagian hartanya demi kepentingan umat, khususnya sebagai 

wadah bagi para pemuda agar dapat menimba ilmu keagamaan 

sebagai benteng kehidupan mereka kelak.”
4
 

 

Keterangan yang diberikan oleh ketua na>z}ir tersebut 

menunjukkan bahwa kemuliaan hati seseorang dapat terlihat. Hingga 

saat ini peruntukkan wakaf masih sejalan dengan keinginan yang telah 

dikehendaki oleh wa>kif. Dan untuk pengelolaan wakafnya telah 

diserahkan sepenuhnya kepada pengelola wakaf atau na>z}ir  untuk 

dapat digunakan sebagai tempat ibadah, yakni masjid yang diberi 
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nama Masjid Ar Rohman. Adapun luas tanah yang diwakafkan adalah 

seluas 560 m
2. 

Hal tersebut sebagaimana tertuang pada sertifikat wakaf 

Nomor 693 tahun 1987. Yang mana lembaran sertifikat terlampir. 

Dikeluarkannya sertifikat ini merujuk dengan adanya Akta Ikrar 

Wakaf (AIW) Nomor w.3.q/01/03/1987 yang telah ditandatangani 

oleh bapak Djunaidi yang pada saat itu menjabat sebagai Pegawai 

Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) KUA Kecamatan Geneng. 

Pada suatu waktu, terdengar berita meninggalnya bapak B. 

Djoremi yang bertindak sebagai wa>kif. Akan tetapi semua ahli waris 

telah menyerahkan sepenuhnya pengelolaan wakaf tersebut kepada 

na>z}ir pengelola wakaf untuk dapat menjaga, melindungi, serta 

mengembangkan adanya aset wakaf ini. Sebagaimana disampaikan 

oleh bapak Suyono selaku pengurus Masjid Ar Rohman bidang sarana 

dan prasana yang pada saat ikrar wakaf beliau bertindak sebagai saksi. 

Beliau menyampaikan, bahwa: 

“memang betul, keluarga atau ahli waris almarhum bapak B. 

Djoremi telah menyerahkan sepenuhnya pengelolaan aset wakaf 

ini kepada na>z}ir pengelola wakaf. Dengan harapan bahwa na>z}ir 
dapat melaksanakan tuganya untuk dapat melindungi, menjaga, 

dan tetap menggunakan wakaf sebagaimana yang dikehendaki 

oleh almarhum bapak B. Djoremi.”
5
 

 

Seiringi berjalannya waktu, terdengar pula berita meninggal 

dunia dari na>z}ir pengelola wakaf yang bertugas sebagai bendahara, 

yakni bapak Kasrun, BA. Selain itu, bapak Supangat selaku sekretaris 
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na>z}ir juga mengalami penyakit stroke, yang mana mengakibatkan 

diharuskan adanya pergantian na>z}ir. Sebagaimana disampaikan oleh 

bapak Suparlan, bahwa: 

“melihat kondisi na>z}ir lainnya yang tidak memungkinkan lagi 

untuk mengelola wakaf, maka saya sebagai ketua melakukan 

pengajuan perubahan na>z}ir kepada KUA Kecamatan Geneng. 

Agar nantinya dengan adanya susunan na>z}ir yang baru 

kepengurusan wakaf dapat terus dilaksanakan sesuai dengan 

kehendak wakif.”
6
 

 

Setelah proses pergantian na>z}ir dilaksanakan, pada tahun 2015 

pula terdapat proses pembangunan jalan tol, yakni salah satunya 

adalah proyek pembangunan jalan tol Mantingan-Solo. Dalam proses 

pembangunan ini, terdapat beberapa pembebasan lahan warga 

masyarakat. Hingga akhirnya banyak warga masyarakat yang akhirnya 

kehilangan pekerjaan, sarana peribadatan, wadah belajar anak-anak, 

bahkan rumah masyarakat yang turut serta terdampak adanya proyek 

pembangunan jalan tol ini. Warga masyarakat juga menyatakan 

mengenai keluh kesah mereka ketika aset yang dimiliki harus 

terdampak proyek pembangunan jalan tol, salah satunya yang 

disampaikan oleh bapak Jatmika, berikut ini: 

“sebenarnya saya dan juga masyarakat tidak ingin aset yang kita 

miliki diambil begitu saja. Awalnya kami menolak hal tersebut 

dilakukan, akan tetapi dengan adanya musyawarah yang 

dilakukan dari pihak tol kepada masyarakat, akhirnya kami 

menerima atas ganti kerugian dari itu semua.”
7
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 Suparlan, Hasil Wawancara, Ngawi, 22 Februari 2022. 

7
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Selain aset yang dimiliki masyarakat secara pribadi, terdapat 

pula aset yang dimiliki oleh semua masyarakat. Yakni, salah satunya 

adalah Masjid Ar Rohman. Masjid ini merupakan masjid yang 

dimiliki oleh Desa Baderan, khususnya masyarakat Dusun Mlarik. 

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa masjid ini merupakan aset 

wakaf, yang mana peruntukkannya adalah digunakan untuk pusat 

kegiatan keagamaan masyarakat dan masih digunakan hingga saat ini, 

maka apabila masjid ini terdampak proyek pembangunan jalan tol, 

akan sangat merugikan masyarakat. Meraka akan kehilangan tempat 

beribadah mereka. Selain itu pula, kegiatan yang rutin dilaksanakan 

oleh masyarakat akan turut serta terhambat. Bapak Sutopo selaku 

ketua Takmir Masjid Ar Rohman menyampaikan, bahwa: 

“masjid ini dahulu ketika diwakafkan oleh almarhum bapak B. 

Djoremi, beliau menghendaki supaya masjid ini dapat 

digunakan sebagai wadah beribadah masyarakat, khususnya 

generasi muda. Maka kami sebagai warga masyarakat turut serta 

menjaga amanah yang disampaikan oleh beliau. Hingga saat ini 

beragam kegiatan keagamaan telah dilakukan di masjid ini. 

Akan tetapi, jika masjid ini terdampak tol maka akan 

menghambat kegiatan rutin yang dilakukan oleh masyarakat.”
8
 

 

Dengan adanya proyek pembangunan jalan tol Mantingan-Solo 

yang terdampak pada Masjid Ar Rohman ini menjadikan na>z}ir 

pengelola aset wakaf tersebut melakukan pengajuan permohonan ganti 

kerugian terhadap tanah wakaf yang terdampak proyek pembangunan 

jalan tol tersebut. 
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B. Kewenangan Na>z}ir dalam Pengelolaan Ganti Rugi Tanah Wakaf 

Terdampak Pembangunan Jalan Tol di Desa Baderan Kecamatan 

Geneng Kabupaten Ngawi 

Na>z}ir merupakan orang yang bertugas untuk mengelola aset wakaf, 

dalam hal menjaga, melindungi, dan mengembangkan aset wakaf. Aset 

wakaf yang ada di Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi ini 

merupakan tanah wakaf yang di atasnya dibangun sebuah masjid yang 

diberi nama Masjid Ar Rohman. Na>z}ir yang bertugas mengelola aset wakaf 

ini berjumlah tiga orang, yakni bapak Suparlan sekalu ketua, bapak Mulyadi 

selaku sekretaris, dan bapak Nasikin selaku bendahara. 

Na>z}ir yang telah disebutkan di atas merupakan na>z}ir pengganti. 

Dahulunya yang bertugas menjadi na>z}ir adalah bapak Suparlan selaku 

ketua, bapak Supangat selaku sekretaris, bapak Kasrun, BA selaku 

bendahara. Permohonan pengajuan pergantian na>z}ir ini ditujukkan kepada 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Geneng. Surat permohonan ini 

sebagaimana terlampir. Kondisi kedua na>z}ir sebelumnya memang tidak 

memungkinkan lagi untuk dapat menjalankan tuganya, maka ketua na>z}ir 

mengajukan permohonan pergantian tersebut. 

Walaupun telah dilakukan upaya permohonan pergantian na>z}ir baru 

oleh ketua na>z}ir terdahulu, akan tetapi hingga saat ini SK Kepengurusan 

na>z}ir yang baru belum juga terselesaikan. Hal ini sebagaimana disampaikan 

oleh bapak Suparlan selaku ketua na>z}ir, bahwa: 
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“padahal kami telah menyerahkan berkas-berkas permohonan 

pergantian na>z}ir baru kepada KUA Kecamatan Geneng. Akan tetapi 

hingga saat ini SK tersebut belum juga jadi. Kami telah menanyakan 

hal tersebut. akan tetapi  tidak ada jawaban pasti dari KUA Kecamatan 

Geneng tentang kapan SK tersebut jadi.”
9
 

 

Pergantian na>z}ir ini dilakukan bersamaan dengan adanya 

permasalahan aset wakaf yang terdampak proyek pembangunan jalan tol. 

Sehingga tugas yang dilakukan mereka adalah mengurus segala hal yang 

berhubungan dengan hal itu. Pengelolaan ganti rugi atas aset wakaf yang 

terdampak menjadi tanggung jawab yang harus mereka selesaikan. Agar 

nantinya kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan masyarakat tidak 

terhambat pelaksanaannya. 

Pengelolaan ganti rugi yang dilakukan oleh na>z}ir pengelola wakaf 

adalah dengan mencarikan tanah pengganti atau dengan melakukan tukar 

guling (ruislag). Hingga pada akhirnya na>z}ir pengelola wakaf mendapatkan 

tanah pengganti yang berada di samping kiri masjid. Pemegang hak atas 

tanah pengganti adalah bapak Suharto dengan nomor sertifikat 937 tahun 

1997 dengan luas tanah adalah 255 m
2
. Sertifikat tersebut sebagaimana 

terlampir. Sehubungan dengan bapak Suharto yang telah meninggal dunia, 

maka serah terima yang dilakukan untuk proses tukar guling dilakukan 

dengan istri almarhum bapak Suharto, yakni ibu Sutiyem. Adapun berita 

acara tukar menukar tanah wakaf sebagaimana terlampir. Adapun yang 

disampaikan oleh na>z}ir pengelola aset wakaf berkaitan dengan upaya yang 
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dilakukan untuk proses pencarian tanah penggantinya adalah sebagai 

berikut: 

“kami selaku pengelola aset wakaf ini berusaha untuk mencarikan 

tanah pengganti agar tanah yang terdampak dapat segera dibangun 

kembali, sehingga kegiatan keagamaan masyarakat tidak terganggu. 

Tanah penggantinya adalah miliki almarhum bapak Suharto, yang 

mana kami telah melakukan perjanjian tukar menukar tanah wakaf 

dengan istri beliau.”
10

 

 

Dengan adanya tanah pengganti tersebut, maka na>z}ir pengelola wakaf 

mengembangkan aset wakaf dengan melakukan pembangunan Taman 

Pendidikan Alquran yang selanjutnya disebut dengan TPA. TPA ini 

diperuntukan bagi anak-anak dalam mereka menimba ilmu agama. Hal ini 

dilakukan sejalan dengan keinginan almarhum bapak B. Djoremi selaku 

wa>kif. Berkaitan dengan itu, maka bapak Suparlan menyampaikan terkait 

dengan adanya pengembangan aset wakaf tersebut, adalah sebagai berikut: 

“TPA ini kami bangun agar aset wakaf ini terus berkembang dan 

dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Khusunya dapat dijadikan 

wadah bagi anak-anak memperdalam ilmu agama. Hal ini sejalan 

dengan keinginan almarhum bapak B. Djoremi yang menginginkan 

agar generasi muda mendapatkan perhatian yang lebih.”
11

 

 

Penukaran tanah wakaf yang dilakukan oleh na>z}ir pengelola wakaf 

tentunya dengan melalui prosedur yang berlaku. Na>z}ir pengelola wakaf 

diwajibkan untuk memenuhi beberapa dokemen persyaratan permohonan 

tukar ganti tanah wakaf, yang antara lain dokumem tersebut disampaikan 

oleh bapak Mulyadi selaku sekretaris na>z}ir meliputi beberapa hal, yakni: 
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permohonan izin tukar guling, permohonan Uang Ganti Rugi (UGR) tanah 

wakaf terdampak tol, surat pernyataan na>z}ir sepakat dan menyetujui 

menerima UGR, berita serah terima tukar menukar tanah wakaf, surat 

perjanjian antara na>z}ir dan pemilik tanah pengganti, surat pernyataan na>z}ir 

tentang tanah wakaf, surat pernyataan dari pemilik tanah pengganti, dan 

berkas-berkas pendukung lainnya.
12

 

Dengan adanya dokumen-dokumen yang telah dilengkapi oleh na>z}ir 

pengelola wakaf tersebut, maka Kementerian Agama Kabupaten Ngawi 

memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada Kementerian Agama 

Wilayah Jawa Timur dan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Timur 

untuk dapat mengabulkan permohonan tukar guling (ruislag) terhadap tanah 

wakaf Masjid Ar Rohman yang terdampak proyek pembangunan jalan tol. 

Penentuan tanah yang dijadikan sebagai penukar atau pengganti tanah 

wakaf yang terdampak proyek pembangunan jalan tol adalah dengan 

pertimbangan dari Keputusan Bupati Kabupaten Ngawi tentang 

Pembentukan Tim Penilai dan Manfaat Harta Benda Penukar Harta Benda 

Wakaf Kabupaten Ngawi. Adapun susunan tim penilai dan manfaat harta 

benda penukaran wakaf Kabupaten Ngawi, adalah sebagai berikut:
13
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 Mulyadi, Hasil Wawancara, Ngawi, 22 Februari 2022. 
13

 Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188 tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Penilai dan 

Manfaat Harta Benda Penukar Harta Benda Wakaf Kabupaten Ngawi. 
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Tabel 3.1: Tim Penilai dan Manfaat Harta Benda Penukar Harta 

Benda Wakaf Kabupaten Ngawi 

 

Jabatan Panitia Nama Jabatan dalam Dinas 

Ketua Drs. Syahidan, M.H. Kepala Kantor 

Kementerian Agama 

Kabupaten Ngawi 

Wakil Ketua Drs. Budiono, M.Si. Asisten Pemerintahan 

Sekretaris Daerah 

Kabupaten Ngawi 

Sekretaris Masun Azali Amrullah, M.Ag Penyelenggara Syariah 

Kantor Kemenag 

Kabupaten Ngawi 

Anggota Wahyu Kuncoro, S.Ip. Kepala Bagian 

Pemerintahan Umum 

Sekretaris Daerah 

Kabupaten Ngawi 

Anggota Ir. Marsudi Kepala Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan dan 

Holtikultura Kabupaten 

Ngawi 

(bersambung) 
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Tabel 3.1: Lanjutan 

Anggota Ir. Setiyono Kepala Dinas Kehutanan 

Sekretariat Daerah 

Kabupaten Ngawi 

Anggota Idham Karimah, SH., M.Si. Kepala Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah 

Kabupaten Ngawi 

Anggota IR. Sugiyanto Kepala Bagian 

Administrasi 

Pemerintahan Sekretaris 

Daerah Kabupaten 

Ngawi 

Anggota Drs. Sunaryo Kepala Kantor 

Pertanahan Nasional 

Kabupaten Ngawi 

Anggota Yuanto, S.Sos Camat Geneng 

Anggota Suyanto Kepala Desa Baderan 

Kecamatan Geneng 

Anggota Djuremi, S.Ag. Kepala KUA Kecamatan 

Geneng 

 

(bersambung) 
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Tabel 3.1: Lanjutan 

Anggota KH. Sarwan Gunawan Majelis Ulama Indonesia 

Kabupaten Ngawi 

Anggota Suparlan Na>z}ir Tanah Wakaf Masjid Ar 

Rohman Mlarik 

Anggota Wahyu Kuncoro, S.Ip. Kepala Bagian Pemerintahan 

Umum Sekretaris Daerah 

Kabupaten Ngawi 

 

Adapun berdasarkan paparan data yang telah disebutkan di atas, 

berkaitan dengan peran na>z}ir dalam pengelolaan ganti rugi dimulai dari 

pengurusan pergantian na>z}ir pengelola aset wakaf dikarenakan na>z}ir 

terdahulu tidak lagi dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang na>z}ir. 

Tepat di tahun yang sama yakni pada tahun 2015 na>z}ir juga mengajukan 

permohonan tukar guling (ruislag), dan dengan hal tersebut maka 

Kementerian Agama Kabupaten Ngawi memberikan rekomendasi yang 

ditujukan kepada Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur dan Badan 

Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Timur. Na>z}ir pula telah mendapatkan tanah 

pengganti untuk dijadikan tanah penukar tanah wakaf. Tanah tersebut 

adalah milik almarhum bapak Suharto seluas 225 m
2
. Dan tanah penukar ini 

pula telah dinilai layak oleh tim Penilai dan Manfaat Harta Benda Penukar 

Harta Benda Wakaf Kabupaten Ngawi. 
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C. Pengelolaan Ganti Rugi Tanah Wakaf Terdampak Pembangunan Jalan 

Tol di Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi 

Seperti halnya yang telah disampaikan di atas, bahwa aset wakaf yang 

dimiliki oleh masyarakat Desa Baderan, khususnya Dusun Mlarik adalah 

berupa bangunan masjid. Masjid Ar Rohman merupakan tempat yang 

dijadikan pusat keagamaan bagi masyarakat sekitar. Akan tetapi kegiatan 

yang rutin dilakukan oleh masyarakat menjadi terhambat dengan adanya 

proyek pembangunan jalan tol Mantingan-Solo yang terjadi pada tahun 

2015. 

Proyek pembangunan jalan tol merupakan suatu upaya yang dilakukan 

pemerintah dalam upaya percepatan laju lalu lintas. Seperti halnya yang 

dilakukan pada pembangunan proyek jalan tol Mantingan-Solo. Menurut 

Menteri Pekerjaan Umum, yakni bapak Djoko Kirmanto menyampaikan 

bahwa proyek pembangunan jalan tol ini merupakan bagian dari Jalan Tol 

Trans Jawa. Selain itu jalan tol ini merupakan bagian dari program 

Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor 

Ekonomi Jawa.
14

 Maka dari itu, jalan tol ini nantinya akan menghubungkan 

Jakarta dengan kota-kota di bagian Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

Dengan total panjang jalan tol adalah 90, 25 Km, pembangunan jalan 

tol ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk 

                                                           
14

 Badan Pengatur Jalan Tol, "Jalan Tol Solo-Ngawi Mulai Dibangun," dalam 

https://bpjt.pu.go.id/berita/jalan-tol-solo-ngawi-mulai-dibangun, (diakses pada tanggal 1 Maret 

2022, jam 21.20). 
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percepatan program pembangunan infrastruktur.
15

 Oleh karenanya untuk 

mempermudah masyarakat dalam mengakses ataupun menggunakan jalan to 

ini, PT Solo Ngawi Jaja (SNJ) memberikan lima Gerbang Tol (GT), yakni 

GT Kartasura yang berada di daerah Ngasem, GT Solo yang berada di 

daerah Klondran, GT Karanganyar yang berada di daerah Kebakkramat, GT 

Sragen yang berada di daerah Pungkruk, dan GT Ngawi yang berada di 

Ngawi Kota.
16

 

Dengan adanya problematika berupa terdampaknya sebagian aset 

wakaf Masjid Ar Rohman dikarenakan proyek pembangunan jalan tol 

Mantingan-Solo, maka na>z}ir pengelola wakaf mengajukan permohonan 

ganti rugi atas aset wakaf yang terdampak proyek pembangunan jalan tol 

kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk selanjutnya dapat 

ditindak lanjuti. Hal ini disampaikan oleh ketua na>z}ir, bahwa: 

“adanya proyek pembangunan jalan tol ini berdampak pada aktifitas 

keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga pengelola 

wakaf mengajukan permohonan ganti rugi, agar masjid yang 

terdampak ini dapat segera dibenahi. Karena yang terdampak itu 

sebagiannya saja, bukan keseluruhan.”
17

 

 

Pengelolaan ganti rugi ini dilakukan oleh na>z}ir pengelola wakaf 

dengan membuat permohonan izin tukar guling (ruislag) dengan 

mencarikan tanah pengganti. Permohonan ini diajukan kepada Kementerian 
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 Adhitya Himawan dan Dian Kusumo Hapsari, "Awal 2018 Jalan Tol Solo-Ngawi Mulai 

Beroperasi," dalam https://www.suara.com/bisnis/2017/11/14/205341/awal-2018-jalan-tol-solo-

ngawi-mulai-beroperasi, (diakses pada tanggal 1 Maret 2022, jam 21.40). 
16

 Upperline, "Jalan Tol Solo-Mantingan Ngawi Mulai Beroperasi Penuh Awal 2018," 

dalam https://upperline.id/post/jalan-tol-solo-mantingan-ngawi-mulai-beroperasi-penuh-awal-

2018, (diakses pada tanggal 1 Maret 2022, jam 21.00). 
17
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Agama Republik Indonesia yang mana surat permohonannya sebagaimana 

terlampir. 

Na>z}ir pengelola wakaf telah melakukan perhitungan terhadap tanah 

wakaf yang terdampak proyek pembangunan jalan tol tersebut. Perhitungan 

ini dilakukan sebagai persyaratan agar pencairan dana oleh Kementerian 

Agama Republik Indonesia segera terselesaikan. Permohonan Uang Ganti 

Rugi yang selanjutnya disebut dengan UGR meliputi beberapa hal yang 

harus diajukan. Adapun sejumlah bangunan masjid yang diajukan ganti 

ruginya meliputi beberapa hal, yakni: sebagian tanah yang terdampak, 

bangunan serambi masjid, pagar masjid, tempat sepeda, rumah makam, 

sumur pompa, dan plat beton. Berkaitan dengan besaran nominal yang 

diajukan adalah sebesar Rp. 471.173.785,00,-. Rincian selengkapnya 

sebagaimana terlampir. Seperti halnya yang disampaikan oleh bapak 

Nasikin selaku bendahara na>z}ir pengelola wakaf, bahwa: 

“kami telah melakukan perhitungan rincian dana setiap bangunan 

yang terdampak proyek pembangunan jalan tol. Dengan harapan 

bahwa dana dari pemerintah tersebut segera turun. Hal tersebut agar 

proses ganti kerugian dapat terselesaikan. Mengenai dana yang belum 

diberikan, maka dari itu CV. Waskita telah memberikan pinjaman 

dana untuk proses renovasi bangunan-bangunan masjid yang 

terdampak jalan tol.”
18

 

 

Hambatan yang dilalui ketika melakukan pengelolaan ganti rugi 

adalah terkait dengan prosesnya yang begitu lama terhadap pencairan dana 

yang telah diajukan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dan 

juga pengajuan terhadap sertifikat yang baru belum dapat terselesaikan. 

                                                           
18

 Nasikin, Hasil Wawancara, Ngawi, 22 Februari 2022. 
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Dengan hal tersebut, maka berdasarkan keterangan dari bapak Suparlan 

selaku ketua na>z}ir menyampaikan, bahwa: 

“proses ganti rugi yang diajukan baru selesai pada tahun 2020. Akan 

tetapi dalam kurun waktu itu proyek pembangunan jalan tol tetap 

dilaksanakan. Maka pihak tol, yakni CV. Waskita memberikan 

pinjaman dana untuk merenovasi masjid yang terdampak ini, hingga 

akhirnya letak masjid posisinya dimajukan, akibatnya halaman masjid 

menjadi sempit.”
19

 

 

Adapun proses ganti kerugian dana yang telah diberikan, terdapat 

perbedaan antara jumlah dana yang diajukan dengan yang telah diberikan 

oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Adapun dana yang diajukan 

sesuai dengan UGR adalah sejumlah Rp. 471.173.785,00,-, sedangkan dana 

yang diberikan hanya sejumlah Rp. 100.000.000,00,-.
20

 Nominal ini adalah 

sangat kecil dibandingkan dengan dana yang diajukan. Bahkan waktu 

pencairan dananya pun terbilang cukup lama. Akan tetapi hal ini oleh na>z}ir 

pengelola aset wakaf diterima dengan lapang dada, yang terpenting bagi 

mereka bangunan masjid dapat selesai direnovasi dan kegiatan yang rutin 

dilaksanakan masyarakat dapat tetap berjalan. 

Adapun berdasarkan paparan data yang telah disebutkan di atas, 

berkaitan dengan perhitungan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), luas 

tanah yang terdampak proyek pembangunan jalan tol adalah seluas 157 m
2
. 

Walaupun hanya sebagian kecil tanah wakaf yang terdampak, maka hal ini 

tetap akan menghambat proses kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan 

oleh masyarakat. Dan oleh karenanya dilakukan proses tukar guling 

                                                           
19

 Nasikin, Hasil Wawancara, Ngawi, 22 Februari 2022. 
20

 Suparlan, Hasil Wawancara, Ngawi, 22 Februari 2022. 
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(ruislag) kemudian dari proses tersebut didapatkan dana senilai Rp. 

100.000.000,00,- walaupun dana yang diajukan oleh na>z}ir pengelola aset 

wakaf adalah senilai Rp. 471.173.785,00,-. Perbedaan dana yang cukup 

signifikan sangat terlihat di sini, dan mengenai jangka waktu pencairan dana 

tersebut adalah selama lima tahun. Waktu yang terbilang cukup lama, 

walaupun hingga waktu tersebut proses pembangunan proyek jalan tol tetap 

dilaksanakan. 
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BAB IV 

ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TERHADAP 

KEWENANGAN NA>Z}IR DAN PENGELOLAAN GANTI RUGI TANAH 

WAKAF TERDAMPAK JALAN TOL 

 

A. Analisis Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Terhadap Kewenangan 

Na>z}ir dalam Pengelolaan Ganti Rugi Tanah Wakaf Terdampak Jalan 

Tol di Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi 

Na>z}ir memiliki peran yang sangat penting terhadap pengelolaan aset 

wakaf. Karena ujung tombak berkembangnya serta produktifitas dari aset 

wakaf tergantung daripada na>z}ir dalam mengelola aset wakaf tersebut. 

Adapun yang dilakukan oleh na>z}ir pengelola aset wakaf pada Masjid Ar 

Rohman Desa Baderan ini adalah dikelola dengan baik dan tetap 

menjaganya berdasarkan peruntukkan ikrar wakaf yakni dijadikan sebagai 

tempat ibadah. Pengelolaan aset wakaf yang telah dilakukan oleh na>z}ir 

pengelola wakaf sejalan dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004, yang mana dalam pasal tersebut na>z}ir telah memenuhi ketentuan 

mengenai pengembangan aset wakaf yang sesuai dengan tujuan, fungsi, dan 

peruntukannya yang salah satunya adalah dengan membangun Taman 

Pendidikan Alquran (TPA) yang diperuntukkan untuk anak-anak.
1
 

                                                           
1
 Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 
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Pada saat menjalankan tugasnya tersebut, pada tahun 2015 terjadilah 

proyek pembangunan jalan tol Mantingan-Solo. Dengan hal tersebut, maka 

na>z}ir pengelola wakaf Masjid Ar Rohman harus mengurus hal tersebut. 

Bersamaan dengan itu, ketua na>z}ir juga melakukan permohonan pergantian 

na>z}ir. Hal tersebut dikarenakan na>z}ir yang bertugas menjadi sekretaris 

menderita penyakit stroke dan yang bertugas menjadi bendahara meninggal 

dunia. Berdasarkan apa yang dilakukan oleh ketua na>z}ir tersebut adalah 

telah sesuai dengan Pasal 45 (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004.
2
 

Berdasarkan pasal tersebut, maka pergantian na>z}ir tanah wakaf Masjid 

Ar Rohman telah sejalan dilakukan berdasarkan undang-undang tersebut, 

dikarenakan sebab na>z}ir meninggal dunia bagi na>z}ir perseorangan. Karena, 

dalam kepengurusan na>z}ir pengelola wakaf Masjid Ar Rohman tersebut 

termasuk kategori na>z}ir perseorangan. Sebab lainnya adalah dikarenakan 

na>z}ir tidak dapat menjalankan tugasnya dikarenakan mengalami sakit 

stroke, yang tidak memungkinkan menjalankan tugasnya lagi sebagai 

seorang na>z}ir. 

Selain sejalan dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, hal 

yang telah dilakukan oleh na>z}ir aset wakaf Masjid Ar Rohman juga sejalan 

dengan Pasal 221 (1) Kompilasi Hukum Islam, yang mana kesesuaian 

pasalnya menyatakan mengenai pemberhentian na>z}ir dapat dilakukan oleh 

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dikarenakan terpenuhi sebab 

                                                           
2
 Pasal 45 (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 
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meninggal dunia dan tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai 

na>z}ir dikarenakan bendahara nazir menderita penyakit stroke.
3
 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 

2006 memperkuat mengenai pemberhentian na>z}ir perseorangan dilakukan 

karena sebab tertentu. Hal ini dijelaskan pada Pasal 5 dikarenakan terpenuhi 

unsur meninggal dunia dan juga berhalangan tetap menjalankan tugasnya 

sebagai seorang na>z}ir 
.
4
 

Sedangkan dalam pengelolaan wakaf yang mana terdampak proyek 

pembangunan jalan tol, dalam hal ini termasuk mempergunakan tanah 

wakaf untuk kepentingan umum, maka yang dilakukan oleh na>z}ir pengelola 

aset wakaf Masjid Ar Rohman adalah dengan melakukan tukar guling 

(ruislag). Proses yang dilakukan na>z}ir terhadap pelaksanaan tukar guling 

(ruislag) tersebut dengan menyerahkan dokumen-dokumen pengajuan 

permohonan tukar guling (ruislag) yang ditujukkan kepada Bupati 

Kabupaten Ngawi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi, 

dan Kepala Kementerian Agama Republik Indonesia. 

Dokumen-dokumen yang dipenuhi oleh na>z}ir pengelola aset wakaf 

meliputi beberapa hal, yakni: surat permohonan izin tukar guling, berkas 

permohonan Uang Ganti Rugi (UGR) tanah wakaf terdampak tol, surat 

pernyataan na>z}ir sepakat dan menyetujui menerima UGR, berita acara serah 

terima tukar menukar tanah wakaf, surat perjanjian antara na>z}ir dan pemilik 

tanah pengganti, surat pernyataan na>z}ir tentang tanah wakaf, surat 

                                                           
3
 Pasal 221 (1) Kompilasi Hukum Islam. 

4
 Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2006. 
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pernyataan dari pemilik tanah pengganti; dan berkas-berkas pendukung 

lainnya.
5
 

Oleh karenya yang dilakukan oleh na>z}ir pengelola aset wakaf Masjid 

Ar Rohman adalah sesuai dengan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 42 

tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 

tentang Wakaf, yang mana penukaran terhadap harta benda wakaf yang 

akan diubah statusnya dilakukan dengan cara na>z}ir mengajukan 

permohonan tukar ganti pada Kementerian Agama melalui KUA setempat, 

lalu kepala KUA setempat melanjutkan permohonan tersebut pada lembaga-

lembaga terkait, dan setelah semua proses dilalui maka, tukar ganti dapat 

dilaksanakan dan mengenai hasilnya na>z}ir melaporkan ke kantor pertanahan 

ataupun lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.
6
 

Berdasarkan paparan analisis di atas maka, kewenangan na>z}ir dalam 

pengelolaan ganti rugi yang telah dilakukan pada tanah wakaf masjid Ar 

Rohman yang terdampak proyek pembangunan jalan tol adalah telah 

terpenuhi pertama, dari kewenangan ketua na>z}ir mengganti kepengurusan 

na>z}ir terdahulu dikarenakan sekretaris dan bendahara na>z}ir terdahulu tidak 

lagi dapat menjalankan tugasnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 45 (1) 

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, Pasal 221 (1) Kompilasi Hukum 

Islam, dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 

tahun 2006. Kedua, na>z}ir telah menjalankan tugasnya dalam hal 

                                                           
5
 Mulyadi, Hasil Wawancara, Ngawi, 22 Februari 2022. 

6
 Pasal 51 Peraturan Pemenrintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. 
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pengembangan aset wakaf dengan membangun sebuah TPA, hal ini sejalan 

dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Ketiga, pihak 

na>z}ir pengganti dalam mengelola ganti kerugian berupa melakukan tukar 

guling (ruislag) tanah wakaf dengan menyerahkan beberapa dokumen 

terkait dengan hal itu maka, hal tersebut selaras dengan Pasal 51 Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 mengenai prosedur yang dilakukan na>z}ir 

dalam proses tukar guling (ruislag) tersebut. Walupun hingga saat ini 

legalitas kepengurusan na>z}ir pengganti belum didapatkan, walaupun SK 

Kepengurusannya telah diajukan. 

 

B. Analisis Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Terhadap Pengelolaan 

Ganti Rugi Tanah Wakaf Terdampak Jalan Tol di Desa Baderan 

Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi 

Wakaf memegang peranan penting bagi masyarakat, karena dengan 

adanya wakaf masyarakat yang tergolong tidak mampu dapat terasa terbantu 

dengan adanya manfaat yang diperoleh dari aset wakaf di sekitar mereka. 

Pernyataan tersebut selaras dengan arti wakaf yang tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang mana dijelaskan pada 

Pasal 1 bahwa hakikat wakaf merupakan perbuatan hukum wa>kif untuk 

mewakafkan harta benda yang dimilikinya untuk jangka waktu tertentu atau 
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selamanya sesuai dengan kepentingan umum sepanjang tidak bertentangan 

dengan hukum shari>’ah.
7
 

Dari adanya penjelasan dalam undang-undang tersebut, maka seorang 

yang berhati mulia yakni almarhum bapak B. Djoremi telah menyerahkan 

sebagian hartanya untuk dapat dikelola demi kepentingan umum, yakni 

dengan mewakafkan tanahnya seluas 560 m
2
. Perbuatan yang dilakukan 

oleh almarhum bapak B. Djoremi sejalan dengan perintah yang dianjurkan 

dalam Alquran mengenai wakaf yang tedapat dalam QS. Ali-Imran ayat 92, 

berikut ini: 

                  

             
Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 

sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu 

cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah 

mengetahuinya.”
8
 

 

Hingga akhirnya pada tahun 2015 terjadilah pembangunan jalan tol 

Mantingan-Solo. Jalan tol inilah yang nantinya akan menghubungkan 

provinsi Jawa Timur dengan provinsi Jawa Tengah. Perjalanan yang 

ditempuh akan menjadi cepat, efisien, dan lebih kondusif menghindari 

terjadinya kemacetan. Akan tetapi dengan adanya proyek pembangunan 

tersebut, akan terdampak pada salah satu tanah wakaf di Dusun Mlarik, 

                                                           
7
 Departemen Agama RI, UU Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 

(Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggaraan Haji, 2005), 2. 
8
 Alquran, 3: 92. 
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Desa Baderan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, tepatnya terdampak 

pada Masjid Ar Rohman. Dengan adanya hal ini, tentu harus adanya upaya 

yang dilakukan oleh na>z}ir pengelola wakaf untuk dapat menyelematkan aset 

wakaf tersebut. 

Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 40 dijelaskan 

bahwa aset wakaf yang telah diikrarkan tersebut tidak diperbolehkan untuk 

dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dan 

dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.
9
 Akan tetapi terdapat 

pengecualian apabila tanah wakaf terdampak untuk kepentingan umum, 

dalam penelitian ini kepentingan umum yang dimaksud adalah proyek 

pembangunan jalan tol Mantingan-Solo. Maka aset wakaf berupa Masjid Ar 

Rohman tersebut dapat ditukar karena kepentingan umum tersebut adalah 

sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR). 

Mengenai proses ganti rugi yang dilakukan oleh na>z}ir pengelola 

wakaf atas aset wakaf yang terdampak pembangunan jalan tol di Desa 

Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi di atas, adalah dengan 

mengajukan permohonan ganti rugi yang diajukan kepada Kementerian 

Agama Republik Indonesia agar segera ditindak lanjuti. Ganti rugi yang 

telah dilakukan adalah melakukan tukar guling (ruislag). Tanah yang 

dijadikan sebagai pengganti atas aset wakaf yang terdampak pembangunan 

jalan tol adalah tanah milik almarhum bapak Suharto. Yang mana pada 

proses tukar menukar tersebut telah ada surat perjanjian antara na>z}ir 

                                                           
9
 Departemen Agama RI, UU Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 

14. 
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pengelola wakaf sebagai pihak pertama, dan ibu Sutiyem yakni istri 

almarhum bapak Suharto yang bertindak sebagai pihak kedua. Surat 

perjanjian ini sebagaimana terlampir. 

Langkah yang telah dilakukan oleh na>z}ir pengelola wakaf Masjid Ar 

Rohman ini adalah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 

yang menyatakan bahwa apabila tanah wakaf yang terdampak akibat 

kepentingan umum maka dapat dilakukan proses tukar guling (ruislag). 

Akan tetapi penukaran harta wakaf ini pula harus mendapatkan izin tertulis 

dari menteri dan atas sepersetujuan Badan Wakaf Indonesia.
10

 

Adapun mengenai tanah penggantinya haruslah terpenuhi nilai 

manfaat yang memiliki nilai sama dengan tanah wakaf sebelumnya atau 

bernilai lebih tinggi. Hal ini telah dilakukan pada aset wakaf Masjid Ar 

Rohman yang mana terdampak proyek pembangunan jalan tol, kemudian 

menentukan tanah pengganti yang memiliki nilai manfaat yang sepadan 

dengan aset wakaf yang terdampak tersebut. Standar nilai dan manfaat harta 

atau aset penukar pada tanah pengganti tersebut memiliki kriteria, seperti: 

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sama, dikarenakan masih satu lokasi dengan 

tanah wakaf, luas tanah harta benda penukar lebih luas daripada tanah wakaf 

yang ditukar, dan letak tanah penukar berada di wilayah yang strategis, 

karena masih satu lokasi sehingga dimungkinkan dapat untuk 

dikembangkan.
11

 

                                                           
10

 Pasal 41 (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 
11

 Lampiran Permohonan Izin Tukar Guling Nomor 02/Ta’mir/III/2015. 
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Berdasarkan kriteria yang telah disebutkan di atas, maka nilai dan 

manfaat harta penukar sesuai dengan yang tertuang pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Pasal 50. Yang menjelaskan mengenai 

NJOP haruslah lebih tinggi atau sama, dan letak tanah penukar haruslah 

strategis. 

Adapun mengenai penentuan suatu nilai dan manfaat harta benda 

penukar haruslah mendapatkan persetujuan dari tim penilai dan manfaat 

harta benda penukar yang telah dibentuk oleh pemerintah kabupaten atau 

kota madya. Adapun tim penilai dan manfaat harta benda penukar yang 

bertugas pada aset wakaf Masjid Ar Rohman adalah yang dibentuk oleh 

pemerintah Kabupaten Ngawi. Adapun keputusan tersebut tertuang pada 

Keputusan Bupati Nomor 188 tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Penilai 

dan Manfaat Harta Benda Penukar Harta Wakaf Kabupaten Ngawi. Yang 

mana tim penilai tersebut memuat beberapa unsur, yakni: Kepala Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Ngawi selaku ketua, Asisten Pemerintahan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi selaku wakil ketua, Kepala Sub Seksi 

Penyelenggara Syari’ah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Ngawi selaku sekretaris. Adapun unsur anggota terdiri dari: Kepala Dinas 

Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan Kabupaten 

Ngawi, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura 

Kabupaten Ngawi, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 

Ngawi, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi, 

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten 
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Ngawi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, Camat wilayah 

terkait, Kepala  Desa/Kelurahan terkait, Kepala Kantor Urusan Agama 

Kecamatan terkait, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ngawi, dan 

Na>z}ir wilayah terkait.
12

 

Pembentukan Tim Penilai dan Manfaat Harta Benda Penukar Benda 

Wakaf Kabupaten Ngawi, khusunya untuk yang bertugas di wilayah 

Kecamatan Geneng akan bertugas untuk menilai salah satunya terhadap aset 

wakaf yang terdampak pembangunan jalan tol yang mana akan mencari 

tanah pengganti atau penukar terhadap tanah terdampak tersebut. Maka, 

yang telah dilaksanakan pada aset wakaf terdampak proyek pembangunan 

jalan tol adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 42 tahun 2006 Pasal 49 (4) yang menjelaskan mengenai susunan tim 

penilai manfaat harta benda pengganti yang memuat unsur: Bupati/Wali 

Kota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari, 

pemerintah daerah kabupaten/kota, kantor pertanahan kabupaten/kota, 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota, dan na>z}ir tanah wakaf 

yang bersangkutan.
13

 

Berdasarkan paparan analisis di atas maka, pengelolaan ganti rugi 

yang telah dilakukan pada tanah wakaf masjid Ar Rohman yang terdampak 

proyek pembangunan jalan tol adalah telah selaras dengan Undang-Undang 

Nomor 41 tahun 2004 Pasal 40. Yang mana dalam pasal tersebut dijelaskan 

                                                           
12

 Lampiran Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188 tahun 2015 tentang Pembentukan Tim 

Penilai dan Manfaat Harta Benda Penukar Benda Wakaf Kabupaten Ngawi. 
13

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2006 Pasal 49 (4). 
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bahwa aset wakaf yang telah diikarkan tidak diperbolehkan untuk dirubah 

peruntukkannya, kecuali untuk ditukar dikarenakan keperluan umum yang 

sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR). Dan mengenai tanah 

pengganti yang digunakan sebagai tanah penukar harta benda wakaf adalah 

telah dinilai oleh tim penilai dan manfaat yang dibentuk oleh pemerintah 

Kabupaten Ngawi, hal ini sejalan dengan pembentukan tim penilai dan 

manfaat yang tertera pada Pasal 49 (4) Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 42 tahun 2006. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti terhadap tanah wakaf terdampak proyek pembangunan jalan tol di 

Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi ditinjau berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kewenangan na>z}ir dalam mengelola ganti rugi tanah wakaf terdampak 

proyek pembangunan jalan tol di Desa Baderan Kecamatan Geneng 

Kabupaten Ngawi telah memenuhi ketentuan yang tertuang pada pasal 

44 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, yang menjelaskan 

larangan na>z}ir melakukan perubahan harta benda wakaf tanpa izin 

tertulis dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Akan tetapi yang 

dilakukan oleh na>z}ir pengelola aset wakaf Masjid Ar Rohman tidak 

bertentangan dengan pasal tersebut, karena na>z}ir pengelola wakaf 

telah mendapatkan izin dari BWI untuk mengadakan tukar guling 

(ruislag) terhadap tanah wakaf yang terdampak proyek pembangunan 

jalan tol yang digunakan untuk kepentingan umum. Walaupun 

kepengurusan na>z}ir yang hingga kini belum terdapat SK 

Kepengurusan na>z}ir yang baru, yang menggantikan na>z}ir sebelumnya. 
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2. Pengelolaan ganti rugi tanah wakaf terdampak proyek pembangunan 

jalan tol di Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi telah 

memenuhi ketentuan yang tertuang pada pasal 40 Undang-Undang 

Nomor 41 tahun 2004, yang menjelaskan mengenai tanah wakaf dapat 

ditukar atau digantikan dengan tanah lainnya apabila tanah wakaf 

tersebut digunakan untuk kepentingan umum. Kepentingan umum 

yang dimaksud adalah proyek pembangunan jalan tol. Walaupun 

hingga kini permohonan dana yang diberikan hanya sejumlah Rp. 

100.000.000,00,-. Padahal UGR yang diajukan adalah sejumlah Rp. 

471.173.785,00,-. Akan tetapi dengan dana Rp. 100.000.000,00,- 

tersebut telah dibelikan tanah untuk pengembangan masjid berupa 

pembangunan TPA dan untuk renovasi masjid. 

 

B. Saran 

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan pengumpulan data dan 

juga analisa yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diuraikan 

beberapa saran, diantaranya: 

1. Kepada pemerintah yakni Kementerian Agama Republik Indonesia 

agar dapat memberikan Uang Ganti Rugi (UGR) yang sesuai dengan 

yang diajukan. Agar tidak ada pihak yang nantinya dirugikan di 

kemudian hari; 

2. Kepada na>z}ir pengelola aset wakaf Masjid Ar Rohman, agar segera 

mencarikan kepastian terkait dengan SK Kepengurusan na>z}ir 
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pengganti segera diterbitkan. Hal tersebut harus dilakukan agar na>z}ir 

pengelola aset wakaf tersebut segera mendapatkan legalitasnya; dan 

3. Kepada masyarakat agar turut serta mengembangkan aset wakaf 

Masjid Ar Rohman Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten 

Ngawi tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Referensi Buku: 
Ali, Zainuddin. 2014. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 

 

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. 

Sukabumi: CV Jejak. 

 

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

Jakarta: Rineka Cipta. 

 

Asikin, Zainal dan Amiruddin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. 

Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

 

Azizah, Nurul. 2020. Problematika Wakaf. t.tp: Guepedia. 

 

Barkah, Qodariah, dkk. 2020. Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf. Jakarta: 

Prenadamedia Group. 

 

Darmawan, Nurwan. 2020. Fiqih Wakaf. t.tp: Abu Muslim. 

 

Huda, Miftahul. 2015. Mengalirkan Manfaat Wakaf. Bekasi: Gramata Publishing. 

 

Hujriman. 2012. Hukum Perwakafan di Indonesia. Yogyakarta: CV Budi Utama. 

 

Muslim, Imam Abi al Husain. t.th. Al Jami’ al Shahi>h al 

Mushamma Shahih Muslim. Semarang: Toha Putra. Juz 3. 

 

RI, Departemen Agama. 2005. Wakaf Tunai dalam Persepktif Hukum Islam. t.tp: 

Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. 

 

Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. 2015. Dasar Metodologi Penelitian. Sleman: 

Literasi Media Publishing. 



 

75 

 

Sudaryono. 2016. Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta: Kencana. 

 

Sunggono, Bambang. 2003. Metodologi Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada. 

 

Supani. 2020. Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka 

Ilmu. 

 

Waluyo, Bambang. 2008. Penelitian Hukum dan Praktek. Jakarta: Sinar Grafika. 
 

Referensi Internet: 

Adhitya Himawan dan Dian Kusumo Hapsari. Awal 2018 Jalan Tol Solo-Ngawi 

Mulai Beroperasi. dikutip dari 

https://www.suara.com/bisnis/2017/11/14/205341/awal-2018-jalan-tol-solo-

ngawi-mulai-beroperasi. (diunduh tanggal 1 Maret 2022). 

 

Badan Pengatur Jalan Tol. Jalan Tol Solo-Ngawi Mulai Dibangun. dikutip dari 

https://bpjt.pu.go.id/berita/jalan-tol-solo-ngawi-mulai-dibangun. (diunduh 

tanggal 1 Maret 2022). 

 

Profil Desa dan Kelurahan. dikutip dari prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id. 

(diunduh tanggal 20 Februari 2022). 
 

Upperline. Jalan Tol Solo-Mantingan Ngawi Mulai Beroperasi Penuh Awal 2018. 

dikutip dari https://upperline.id/post/jalan-tol-solo-mantingan-ngawi-mulai-

beroperasi-penuh-awal-2018. (diunduh tanggal 1 Maret 2022). 

 

Rerefensi Undang-Undang: 

Aulia, Tim Redaksi Nuansa. 2008. Kompilasi Hukum Islam. Bandung: CV. 

Nuansa Aulia. 

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 

 



 

76 

 

RI, Departemen Agama. UU Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf. 2005. Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggaraan 

Haji. 

 

Rerefensi Artikel Ilmiah: 

Gumilar, Gan Retno. 2020. “Penukaran Harta Benda Wakaf karena Kepentingan 

Umum dalam Perspektif Hukum Perwakafan Indonesia (Studi Kasus Proyek 

Jalan Tol Sumatera)”. Skripsi. Lampung Tengah: Institut Agama Islam 

Negeri Metro. 

 

Jannah, Miftahul. 2019. “Analisis Alih Fungsi Objek Wakaf dalam Perspektif 

Ekonomi Islam”. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo. 

 

Misbachudin. 2018. “Tukar Guling (Ruislag) Tanah Wakaf pada Proyek Jalan Tol 

Pejagan-Pemalang di Kabupaten Tegal Perspektif Hukum Islam”. Tesis. 

Tegal: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 

 

Rizky, Shelvi Fazira. 2021. “Analisis Yuridis Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan 

Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli-Banda Aceh”. 

Tesis. Banda Aceh: Universitas Sumatera Utara. 

 

Shofiyana, Hidayatus. 2020. “Ruislag Tanah Wakaf di Sekitar Area Terdampak 

Lumpur Lapindo Sidoarjo Ditinjau dari Peraturan Pemerintah No 25 tahun 

2018”. Skripsi. Sidoarjo: Universitas Islam Negeri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


