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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. dan janganlah kamu 

memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, 

Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 

memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha 

Kaya lagi Maha Terpuji”.
1
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PERSEMBAHAN 

 

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT. dan atas 

dukungan do‟a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan 

dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia 

saya haturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada: 

 Rasa syukur yang tak terkira ini saya panjatkan kehadirat Allah SWT. 

yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Sehingga apa 

yang menjadi tugas terakhir ini dapat saya selesaikan dengan baik. 

 Bapak dan Ibu penulis yang telah memberikan dukungan moril maupun 

materiil serta do‟a dan kasih sayang yang tiada henti untuk kesuksesan 

penulis, segala hormat penulis persembahkan. 

 Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar yang mana 

selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun 

dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada 

ternilai harganya. Terimakasih banyak jasa kalian akan selalu terpatri 

dihati. 

 Sahabat-sahabati SA.A 2014 tersayang, tanpa semangat, dukungan dan 

bantuan kalian semua tak akan mungkin aku sampai disini terimakasih 

untuk canda tawa, suka duka dan juga perjuangan yang kita lewati 

bersama. 

 



 

 

ABSTRAK 

HAMIDY, HAMDAN. 2018. Tinjauan Fiqih Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam 

Terhadap Problematika Penarikan Tanah Wakaf Musholla Darul Amin di 

Desa Coper Kidul Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Skripsi Jurusan 

Ahwal Syakhsiyyah  Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing M. Ilham Tanzilulloh, M. H. I. 

Kata Kunci: Fiqih Wakaf, Kompilasi Hukum Islam, Penarikan Harta Wakaf. 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya penarikan tanah wakaf musholla 

Darul Amin  di Desa Coper Kidul Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo yang dilakukan 

oleh ahli waris dari wa>qif. Penarikan ini terjadi karena kondisi masyarakat yang masih 

awam terkait wakaf, baik dalam prosedur, pengelolaan dan, pengembangan wakaf. Salah 

satunya adalah ahli waris dari wa>qif yang belum cakap dan bijak dalam menerapkan 

praktik wakaf yang sudah dilaksanakan, yaitu ditariknya tanah wakaf yang sudah 

diwakafkan dan dibangun musholla Darul Amin. Faktor lain yang menyebabkan 

terjadinya penarikan tanah wakaf adalah pelaksanaan ikrar wakaf yang hanya dilakukan 

secara lisan, sehingga belum ada sertifikat tanah wakaf untuk dijadikan kekuatan hukum.  

Tujuan penelitian ini, yaitu (1) Untuk menjelaskan bagaimana hukum penarikan 

tanah wakaf musholla Darul Amin dalam tinjauan Fiqih Wakaf dan Kompilasi Hukum 

Islam di Desa Coper Kidul Kecamtan Jetis Kabupaten Ponorogo. (2) Untuk menjelaskan 

bagaimana status tanah wakaf musholla Darul Amin dalam tinjauan Fiqih Wakaf dan 

Kompilasi Hukum Islam di Desa Coper Kidul Kecamtan Jetis Kabupaten Ponorogo. 

Skripsi ini dikategorikan penelitian lapangan. Dan sumber data primer yang 

digunakan adalah sumber data lapangan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data 

interview (wawancara) dan observasi. Sedangkan sumber data sekunder, penulis 

menggunakan dari buku-buku yang berkaitan secara langsung dengan pembahasan skripsi 

ini. Adapun metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode 

kualitatif. 

Dalam hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Hukum penarikan harta 

wakaf yang dilakukan oleh ahli waris dari wa>qif  yang dilakukan di musholla Darul Amin 

Desa Coper Kidul Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Fiqih Wakaf 

maupun Kompilasi Hukum Islam adalah haram, karena Fiqih Wakaf mendefinisikan harta 

wakaf adalah bersifat abadi, artinya kepemilikan harta wakaf beralih menjadi milik Allah 

SWT. (2) Status harta wakaf musholla Darul Amin yang dilaksanakan di Desa Coper 

Kidul Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Fiqih Wakaf adalah sudah jelas, 

artinya sudah memenuhi syarat-syarat dari pelaksanaan wakaf, hanya saja tanah wakaf 

masih dipercayakan kepada na>z{ir perseorangan. Namun jika ditinjau dari Kompilasi 

Hukum Islam pelaksanaan wakaf yang dilakukan di Desa Coper Kidul Kecamatan Jetis 

Kabupaten Ponorogo statusnya masih belum jelas, artinya harta yang sudah diwakafkan 

belum didaftarkan ke lembaga KUA, sehingga belum mempunyai bukti tertulis untuk 

dijadikan jaminan.  

 



 

 

KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim  

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan 

kekedudukan mulia bagi hamba-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini 

tepat waktunya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada 

junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW., yang telah membawa umatnya 

dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang yakni agama Islam. 

Dengan berkat rahmat Allah SWT. dan petunjuk-Nya alhamdullilah 

penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqih 

Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Problematika Penarikan Tanah 

Wakaf Musholla Darul Amin di Desa Coper Kidul Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo”. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa 

dorongan, bimbingan dan motivasi-motivasi yang bersifat moril maupun material 

dari berbagai pihak tidak akan mampu menulis skripsi ini dengan baik dan 

sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih  yang tak 

terhingga kepada: 

1. Dr. Hj. Siti Maryam Yusuf, M. Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo yang telah menerima penulis  untuk menuntut 

ilmu di lembaga pendidikan ini. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

1. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan 

pedoman transliterasi berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi 

Fakultas Syari‟ah IAIN Ponorogo 2017 sebagai berikut: 

Arab Indonesia Arab Indonesia 

 ḍ ض ׳ ء

 ṭ ط b ب

 ẓ ظ T ت

 ‘ ع Th ث

 gh غ J ج

 f ف {h ح

 q ق Kh خ

 k ك D د

 l ل Dh ذ

 m م R ر

 n ن Z ز

 w و S س

 h ھ Sh ش

 y ي ṣ ص

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan 

coretan horisontal di atas huruf a>, i>  

3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab di transliterasikan dengan menggabung 

dua huruf  ay dan aw” 

Contoh : Bayna, layhim, qawl, mawd}u>ah 

4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum 

terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring. 



 

 

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. 

Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir. 

Contoh  : 

Ibn Taymi>yah bukan Ibnu Taymi>yah. Inna al-di>n `inda Alla>h 

al-Isla>m bukan Inna al-di>na ‘inda All >h ial-Isla>mu. Fahuwa 

wajibu bukan Fahuwa wajibu dan bukan pula Fahuwa wa>jibun. 

6. Kata yang berakhir dengan dan berkedudukan sebagai sifat (naat)  dan 

ida>fah ditransliterasikan dengan ah. Sedangkan muda>f ditransliterasikan 

dengan at. 

Contoh ; 

a. Naat dan Muda>filayh : Sunnah sayyiah, al-maktabah al-mis}riyah. 

b. Mud{a>f   : mat}baat al-a>mmah. 

7. Kata yang berakhir dengan ya mushaddadah (ya bertashdid) 

ditransliterasikan dengan i>. Jika i> diikuti dengan ta> marbu>t}ah maka 

transliterasinya adalah i>yah. Jika ya bertashdid berada ditengah kata 

ditransliterasikan dengan yy. 

Contoh ; 

1. al- Ghaza>li>, al-Nawa>wi> 

2. Ibn Taymîyah. al-Jawzi>yah. 

3. Sayyid, muayyid, muqayyid.
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat, dengan demikian 

manfaatnya juga harus dirasakan oleh umat dan oleh karena itu pada tataran 

idealnya maka harta wakaf adalah tanggung jawab kolektif guna menjaga 

keeksisannya. Dengan demikian, maka keberadaan lembaga yang mengurusi 

harta wakaf mutlak diperlukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh 

sebagian negara-negara Islam. Indonesia masih terkenal lamban dalam 

mengurusi wakaf sekalipun mayoritas penduduknya beragama Islam dan 

menempati rangking pertama dari populasi umat Islam dunia. Implikasi dari 

kelambaan ini menyebabkan banyaknya harta-harta yang kurang terurus dan 

bahkan masih ada yang belum dimanfaatkan. 

Wakaf sebagai bentuk ibadah yang bersifat sosial dilakukan dengan cara 

memisahkan sebagian harta milik dan melembagakan untuk selama-lamanya 

atau sementara untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan lainnya sesuai 

dengan syariat (hukum) Islam yang pahalanya terus mengalir kepada yang 

mewakafkan wa>qif, meskipun ia telah meninggal dunia. Wakaf merupakan 

perbuatan hukum wa>qif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian 

harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka tertentu 

sesuai dengan kepentinganya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan 

umum menurut syariah. Wakaf telah disyariatkan dan dipraktekkan oleh umat 

Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. sampai sekarang. Wakaf sebagai 
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manifestasi ibadah yang bersifat sosial merupakan cabang terpenting dalam 

syariat Islam.3
 

Wakaf yang berarti "menahan" adalah menahan harta yang diambil 

manfaatnya tanpa musnah seketika, dan penggunaannya untuk hal-hal yang 

diperbolehkan syara' dengan maksud mendapatkan keridlaan dari Allah SWT. 

Dengan melepaskan harta wakaf itu, secara hukum wa>qif  telah kehilangan hak 

kepemilikanya sehingga ia tidak lagi memiliki wewenang atau hak untuk 

menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan hak untuk memindah 

tangankan atau mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain, seperti 

menjual, menghibahkan termasuk mewariskan kepada ahli waris.4
 

Dalam pandangan Islam, harta yang telah diwakafkan bukan lagi milik 

wa>qif dan tidak pula akan berpindah menjadi milik orang-orang atau badan-

badan yang menjadi tujuan wakaf. Harta wakaf telah terlepas dari hak 

kepemilikan wa>qif sejak dilaksanakan ikrar wakaf, yang kemudian menjadi 

milik Allah SWT. yang kemanfaatannya menjadi hak penerima wakaf. Dengan 

demikian, harta wakaf itu menjadi amanat Allah SWT. kepada orang atau 

badan hukum untuk mengurus dan mengelolanya. Orang atau badan yang 

mengurus wakaf disebut na>z}ir. Pemahaman umat Islam di Indonesia 

tentang wakaf, selain diperoleh dari ajaran agama yang bersumber dari hadits 

Nabi dan kitab-kitab fiqih, juga diperoleh dari hukum adat atau kebiasaan 

masyarakat, karena hukum adat yang berkembang di Indonesia banyak 

                                                           
3
 Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Undang-Undang Nomor 41 tahun 

2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya (Jakarta: 

Departemen Agama, 2007), 3. 
4
 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Jakarta: UI Press, 

1988), 94. 



 

 

dipengaruhi oleh ajaran Islam, termasuk diantaranya mengenai wakaf. 

Demikian pula lembaga keagamaan yang berasal dari ajaran Islam itu telah 

diwarnai pula oleh corak dan karakter hukum adat Indonesia yang umumnya 

bersendi pada prinsip-prinsip kerukunan, kepatutan, dan keselarasan dalam 

menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam wakaf.        

Sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf 

juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi 

(dimensi sosial). Karena itu, pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki 

makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi 

sangat penting, salah satunya yaitu dari segi manfaat, pengelolaan dan juga 

kesejahteraan. 

Keberadaan tanah wakaf selain memberikan manfaat bagi masyarakat dan 

negara, juga dapat menimbulkan sengketa jika tanah wakaf tersebut tidak 

mempunyai kekuatan hukum yang ditandai dengan dikeluarkannya sertifikat 

wakaf. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya sengketa maka 

diperlukan sertifikat tanah wakaf itu sendiri. Selain itu sertifikat tanah wakaf 

sangat diperlukan agar terciptanya tertib administrasi dan kepastian hukum.  

Pengamanan melalui cara pendaftaraan perwakafan pada KUA untuk 

memperoleh sertifikat wakaf merupakan upaya untuk menghindari terjadi 

persengketaan kedepannya, karena dengan adanya sertifikat wakaf, maka tanah 

wakaf mempunyai kekuatan hukum dan memberikan kejelasan hak-hak yang 

terdapat dalam tanah wakaf tersebut. 



 

 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Desa Coper Kidul 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Pada Jum‟at, 2 Februari 2018 penulis 

bersilaturrahim kepada Bapak Imam Mahmudi yang sekarang ini dipercaya 

oleh masyarakat sebagai takmir musholla guna menjaga amanah demi 

kesejahteraan tanah wakaf yang kemudian dibangun musholla Darul Amin. 

Awal mula sejarah musholla Darul Amin yaitu merupakan tanah wakaf 

pemberian Bapak Bonawan dan Bapak Dakelan yang kemudian didirikan 

musholla pada tahun 2000. Keseluruhan luas tanah adalah seluas 196 meter 

persegi. Tentunya dengan pemberian tanah wakaf tersebut dapat bermanfaat 

sekali bagi kemajuan agama di Desa Coper Kidul, disamping sebagai tempat 

ibadah dan dakwah juga digunakan sebagai tempat kegiatan sosial lainnya, 

tanah wakaf tersebut diberikan kepada seorang na>z}ir yang bernama Bapak 

Tumari.   

Setelah tanah wakaf diterima, kemudian didirikan musholla sebagai 

kegiatan untuk beribadah masyarakat. Karena kondisi masyarakat yang masih 

awam terkait prosedur perwakafan, tanah wakaf yang sudah dibangun musholla 

tidak didaftarkan ke pihak yang berwenang untuk mendapatkan sertifikat tanah 

wakaf. Maka dalam perkembangan selanjutnya yaitu pada tahun 2017 tepatnya 

bulan Juni keponakan dari Bapak Dakelan yang bernama Bapak Abdul Qodir 

menarik tanah yang sudah di wakafkan untuk dibangun musholla tersebut. 

Namun, Bapak Abdul Qodir tidak ingin dikatakan menarik tanah wakaf, tetapi 

untuk meratakan atau meluruskan ukuran tanah dengan tanah yang terletak 

disamping tanah wakaf, karena pada saat Bapak Dakelan masih hidup pernah 



 

 

berwasiat kepada Bapak Abdul Qodir yaitu sebidang tanah yang terletak di 

samping tanah yang sudah diwakafkan untuk bangunan musholla Darul Amin . 

Sehingga masyarakat tidak tenang dan merasa bimbang mengenai status tanah 

wakaf yang sudah didirikan musholla Darul Amin. Kemudian masyarakat 

musyawarah dan menghasilkan mufakat bahwa musholla yang sudah berdiri di 

bongkar dan di dirikan lagi di depannya.  

Berjalannya waktu, kira-kira 3 bulan akhirnya musholla berdiri di atas 

tanah wakaf dari Bapak Bonawan dan Bapak Bajuri yang letaknya 

berdampingan dengan tanah yang diwakafkan Bapak Dakelan, setelah 

musholla berdiri Bapak Abdul Qodir mengatakan kepada masyarakat bahwa 

tanah wakaf Bapak Dakelan diserahkan kepada masyarakat untuk digunakan 

kembali.  

Berdasarkan latar belakang diatas penulis berkeinginan mengadakan 

penelitian mengenai penarikan dan status tanah wakaf yang terjadi di musholla 

Darul Amin Desa Coper Kidul Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. 

B. Rumusan Masalah  

Dari beberapa paparan diatas, maka tulisan ini berupaya untuk meneliti 

bagaimana Problematika  Penarikan Wakaf Tanah Dalam Prespektif Hukum 

Islam Musholla Darul Amin di Coper Kidul Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo dengan perincian sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan Fiqih Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam terhadap 

penarikan tanah wakaf musholla Darul Amin di Desa Coper Kidul 

Kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo? 



 

 

2. Bagaimana tinjauan Fiqih Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam terhadap 

status tanah wakaf musholla Darul Amin di Desa Coper Kidul Kecamatan 

Jetis kabupaten Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, maka ada dua tujuan penting dalam 

penulisan ini, yaitu: 

1. Mengetahui tinjauan Fiqih Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam terhadap 

penarikan tanah wakaf musholla Darul Amin di Desa Coper Kidul 

Kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo. 

2. Mengetahui tinjauan Fiqih Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam terhadap 

status tanah wakaf musholla Darul Amin di Desa Coper Kidul Kecamatan 

Jetis Kabupaten Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan  melakukan penelitian ini akan menambah wawasan pembaca 

terhadap ilmu pengetahuan dibidang hukum serta mendorong bagi penelitian 

selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus 

berlangsung. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

beberapa manfaat diantaranya: 

1. Manfaat Teori, yaitu akan menambah wawasan pembaca terhadap ilmu 

pengetahuan di bidang hukum wakaf serta mendorong bagi penelitian 

selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus 

berlangsung. 



 

 

2. Manfaat Praktisi, yaitu diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pemikiran yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan untuk mengetahui 

gambaran umum tentang hukum perwakafan serta memberikan bahan 

rujukan, pembanding, maupun pertimbangan bagi peneliti dan lembaga 

yang berkaitan dengan pelaksanaan dan prosedur perwakafan. 

E. Kajian Pustaka 

Terkait dengan penelitian penulis, telah ada karya tulis ilmiyah yang 

melakukan penelitian yang serupa, antara lain: 

Pertama, skripsi dengan Judul “Peran Na>z}ir  Dalam Penyelesaian 

Sengketa Wakaf”, (Skripsi; UIN Walisongo; 2016), yang memaparkan perihal 

studi kasus di Desa Karangroto Kecamatan Genuk. Dalam skripsi ini 

membahas rumusan masalah 1). bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah 

wakaf, 2). bagaimana peran na>z}ir dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf 

Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk. 

Sehingga masalah sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan jalan 

perdamaian dan juga kesepakatan antara ahli waris wa>qif  dengan pihak 

Madrasah Diniyah Miftahul Falah.5 Berbeda dengan sengketa wakaf yang 

peneliti lakukan, yaitu sengketa wakaf yang berupa penarikan kembali tanah 

wakaf oleh ahli waris dari wa>qif. 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nanang Nasir, Mahasiswa Fakultas 

Syari‟ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “Analisis Tentang Tidak 

Adanya Pelaporan Pengelolaan Wakaf Oleh Na>z}ir Kepada Kantor Urusan 
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(Semarang: UIN Walisongo; 2016). 



 

 

Agama Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 220 Ayat 2 (Studi 

Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)”. 

Menyatakan bahwa mengenai masalah pelaporan pengelolaan wakaf oleh na>z}ir 

kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ternyata 

belum dilaksanakan maksimal, artinya dari 20 na>z}ir yang bertugas di 

Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tidak ada satu-pun yang melaporkan 

pengelolaan wakaf yang dikelolanya kepada Kantor Urusan Agama setempat. 

Para na>z}ir hanya mengetahui bahwa wa>qif menyerahkan kepada na>zir untuk 

menjaga agar tanah atau benda wakaf itu bisa dimanfaatkan oleh semua umat.6 

Ketiga, skripsi dengan Judul “Implementasi Perwakafan Tanah Menurut 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf  (Studi Kasus 

Sengketa Tanah Wakaf Masjid ad-Du‟a Bandar Lampung)”. Rumusan masalah 

dalam skripsi ini membahas tentang 1). bagaimana syarat dan tata cara 

perwakafan tanah, 2). bagaimana proses terjadinya wakaf tanah, 3). bagaimana 

pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap proses wakaf 

tanah Masjid Ad-Du‟a di Bandar Lampung. Hasil penelitian bahwa proses 

wakaf terjadinya wakaf tanah Masjid Ad-Du‟a, Bandar Lampung adalah karena 

inisiatif warga Perumahan Puri Way Halim untuk memanfaatkan lahan kosong 

yang merupakan fasilitas umum dan sosial deangan membangun Masjid Ad-

Du‟a sebagai tempat ibadah. Warga yang diwakili oleh Takmir Masjid Ad-

Du‟a berupaya untuk memperoleh hak atas tanah masjid Ad-Du‟a yang sudah 
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dibangun tersebut dengan upaya mediasi dengan pihak PT Way Halim Permai 

selaku Pengembang, dan kemudian didaftarkan kepada Badan Pertanahan Kota 

Bandar Lampung untuk dibuatkan sertifikat tanah wakaf Masjid. 7 Berbeda 

dengan skripsi yang penulis lakukan adalah membahas terkait penarikan dan 

status tanah wakaf yang kemudian dikembalikan lagi. 

Keempat, skripsi dengan Judul “Penarikan Kembali Tanah Wakaf Oleh 

Anak Pewakaf di Patani Dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalalm skripsi ini 

membahas rumusan masalah tentang 1). bagaimana konsep hukum wakaf 

dalam Islam, 2). bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap penarikan 

kembali tanah wakaf oleh anak pewakaf di Patani. Skripsi ini juga menyatakan 

bahwa penarikan tanah wakaf yang dilakukan di Patani terjadi karena belum 

adanya bukti tertulis yaitu tidak tercatat dari pemberi wakaf, penerima wakaf 

dan tidak tercatat dari Majelis Agama Islam, sehingga pelaksanaan dapat 

digugat oleh ahli waris tanah tersebut.8 Perbedaan dengan skripsi yang penulis 

lakukan  adalah penarikan wakaf oleh ahli waris dari wa>qif yang kemudian 

dikembalikan lagi. 

Kelima, skripsi dengan Judul “Problematika Perwakafan Hak Milik Atas 

Tanah Dan Cara Penyelesaian Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004 Tentang Wakaf (Studi Di Kabupaten Purworejo)”. Dengan rumusan 

masalah 1). apakah faktor yang mempengaruhi timbulnya permasalahan 

perwakafan hak milik atas tanah, 2). apakah kendala yang dihadapi dalam 
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menyelesaikan permasalahan perwakafan hak milik atas tanah di kabupaten 

Purworejo. Bahwa seorang wa>qif  yang mewakafkan tanahnya untuk masjid 

hanya diikrarkan kepada masyarakat setempat karena tanah yang diwakafkan 

tidak seluruhnya, sehingga perlu adanya pemecahan sertifikat jika tanah wakaf 

tersebut ingin di sertifikatkan, namun wa>qif tidak mau dibebani biaya 

pemecahan sertifikat, sehingga tanah wakaf tersebut tidak bersertifikat dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum. 9 Adapun skripsi yang penulis lakukan 

adalah membahas terkait penarikan dan status tanah wakaf yang kemudian 

dikembalikan lagi kepada masyarakat.  

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu tuntunan tentang bagaimana secara 

berurut penelitian dilakukan menggunakan alat dan bahan apa, prosedurnya 

bagaimana.
10

 Sehingga untuk mendapatkan hasil yang cermat, penelitian ini 

menggunakan tahapan-tahapan metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

Jenis Penelitian dalam hal ini termasuk jenis penelitian lapangan 

(field research) diskriptif eksploratif dan bersifat empirik. Sehingga dalam 

penelitian ini berusaha untuk mendiskripsikan dan mengungkap bagaimana 

Tinjauan Fiqih Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Penarikan 

Tanah Wakaf Musholla Darul Amin di Desa Coper Kidul Kecamatan Jetis 

Kabupaten Ponorogo. 

                                                           
9
 Nur Zubaidah, “Problematika Perwakafan Hak Milik Atas Tanah dan Cara 

Penyelesaiannya Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (studi di 

Kabupaten Purworejo)” Skripsi (Yogyakarta: UINSUKA, 2015). 
10
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Hal itu juga diklasifikasikan menjadi penelitian kualitatif, yaitu suatu 

penelitian yang diajukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis 

fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayan, persepsi, pemikiran 

orang secara individual maupun kelompok.
11

 

2. Kehadiran  Peneliti 

Dalam penelitian ini perlu ditegaskan bahwa kehadiran penulis sebagai 

aktor dan juga pengumpul data dari pihak-pihak yang bersangkutan guna 

mendapatkan data dan informasi yang valid dan benar, sementara instrumen 

diluar itu penulis gunakan sebagai bahan pendukung. 

Kehadiran penulis adalah sebagai peneliti dan pengamat penuh dalam 

permasalahan tanah wakaf yang terjadi di musholla Darul Amin yang 

penulis dapatkan dengan jalan wawancara secara langsung dan terang-

terangan dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Sehingga data dan 

informasi yang penulis dapatkan tidak diragukan. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian musholla 

Darul Amin di Kabupaten Ponorogo tepatnya di Desa Coper Kidul 

Kecamatan Jetis. Lokasi ini dipilih dengan beberapa alasan. Pertama, 

mayoritas masyarakat Coper Kidul adalah pemeluk agama Islam, jadi perlu 

dilihat dari sudut pandang hukum Islam yakni dari tinjauan fiqih wakaf. 

Kedua, secara prosedur dan praktek perwakafan sudah dilaksanakan namun 

masih belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga 
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 Nana Syaodih Sukamdinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2009), 60. 



 

 

dikemudian hari timbul sengketa wakaf tanah terkait penarikan kembali 

tanah wakaf dan status tanah wakaf musholla Darul Amin di Desa Coper 

Kidul Kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo.  

4. Data dan Sumber Data 

Setiap penelitian memerlukan data, karena data merupakan sumber 

informan yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah 

yang akan diteliti.
12

 Dalam penelitian ini, data yang ingin dicari berupa 

bentuk proses penyerahan tanah wakaf dan penarikan kembali tanah yang 

sudah diwakafkan serta status tanah wakaf di tinjau dari fiqih wakaf dan 

Kompilasi Hukum Islam. Dari data tersebut kemudian diinterprestasi guna 

untuk memperoleh makna dibalik fenomena yang terjadi di masyarakat. 

Adapun sumber data disini dibagi menjadi dua macam, yaitu data 

primer (primary data) dan data sekunder (secondary data). 

a. Data Primer (primary data) merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media 

perantara).
13

 Yaitu pernyataan dari na>z}ir, wa>qif  serta tokoh masyarakat 

di lingkungan musholla Darul Amin. Dalam penelitian ini yang dijadikan 

data primer adalah hasil wawancara dan observasi penulis 

tentang penyelesaian penarikan tanah wakaf dan status tanah wakah musholla Darul 

Amin. Pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik wawancara 

(interview). 
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b. Data Sekunder (secondary data) merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh peneliti melalui studi kepustakaan, berupa buku-buku yang 

berhubungan dengan fiqih wakaf, Kompilasi Hukum Islam, penarikan 

harta wakaf, Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, serta 

sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan di atas dalam 

mendukung penyusunan skripsi ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah cara memperoleh data dalam kegiatan 

penelitian, yaitu menentukan cara mendapatkan data mengenai variabel-

variabel.
14

 

Maka penulis menggali data secara langsung dari lapangan yang 

berkaitan dengan fokus permasalahan dalam penelitian, yang meliputi:  

a. Metode wawancara (Interview) yaitu metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mewawancarai atau memberikan pertanyaan kepada 

narasumber yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pada 

metode ini peneliti berfungsi sebagai pengumpul data, sedangkan pihak 

yang dihubungi atau diteliti bertindak sebagai informan yaitu takmir 

musholla, tokoh masyarakat dan mudin Desa Coper Kidul. Di sini 

penulis mengumpulkan data-data dengan cara mengadakan tanya jawab 

secara langsung kepada pihak-pihak atau lembaga yang mengtahui 

permasalah tanah wakaf musholla Darul Amin Desa Coper Kecamatan 

Jetis Kabupaten Ponorogo. 
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b. Observasi (Observation) 

Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), 

obyek (benda), atau kegiatan yang sistematis tanpa adanya pertanyaan 

atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Disini peneliti 

mengamati sebagian tanah wakaf yang ditarik kembali oleh ahli waris 

dari wa>qif. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, artinya barang-barang 

tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki 

benda-benda tertulis seperti dokumen bukti kepemilikan tanah wakaf dan 

peraturan yang berlaku.
15

 

6. Teknik Analisis Data  

Rancangan analisis data adalah berbagai alat analisis data agar 

rumusan masalah penelitian dapat terpecahkan, hipotesis penelitian dapat 

dibuktikan atau diujikan, dan akhirnya tujuan penelitian dapat tercapai. 

Seperti halnya teknik dalam menentukan sampel dan teknik pengumpulan 

data, maka teknik atau alat analisis data penelitian harus dipersiapkan atau 

direncanakan secara saksama pula.
16

 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Menurut Miles dan Huberman, reduksi data diartikan sebagai 

pemilihan, pemutusan perhatian penyerdahanaan, pengabstrakan, dan 
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transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan.
17

 Berkaitan 

dengan tema penelitian ini, setelah data-data terkumpul maka data yang 

berkaitan dengan masalah penarikan dan status tanah wakaf diambil yang 

penting dan fokus pada pokok permasalahan. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa penyajian data 

adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif pada masa lalu adalah teks naratif.
18

 

c.  Kesimpulan (conclusion drawing verfikation) 

Penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian kegiatan 

dari kofigurasi utuh. Kesimpulan diverifikasi selama kegiatan 

berlangsung. Verifikasi mungkin sesingkat pemikiran kembali yang 

melintasi dalam pikiran penganalisis selama ia menulis suatu tinjauan 

ulang pada catatan lapangan.
19

 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung mengenai 

permasalahan tanah wakaf yang terjadi di Desa Coper Kidul Kecamatan 

Jetis Kabupaten Ponorogo kepada pihak-pihak yang bersangkutan 

diantaranya, pemberi wakaf (wa>qif), na>z}ir, tokoh masyarakat guna 
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mendapatkan data yang bersifat penting dan benar. Penulis juga 

menggunakan teknik dokumentasi untuk melengkapi data yang terkait. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk melengkapi penjelasan dalam pengembangan materi dalam 

pembahasan ini, serta untuk mempermudah dalam memahaminya, maka 

pembahasan dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam lima bab, yang 

masing-masing disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang 

jelas mengenai alur pemikiran penulis, dan supaya pembaca dapat mengambil 

inti sari dari hasil penelitian secara mudah. Adapun sistematika penulisan 

skripsi ini adalah : 

BAB I:  Pendahuluan, Bab ini merupakan deskripsi secara umum tentang 

rancangan penelitian dan merupakan kerangka awal penelitian, 

karena di dalamnya akan dipaparkan tentang latar belakang masalah 

yang merupakan deskripsi permasalahan yang akan diteliti, serta 

akan dipaparkan juga rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II:   Pada bab ini penulis akan menguraikan teori secara meluas  tentang 

wakaf, dasar hukum wakaf, macam-macam wakaf, syarat dan rukun 

wakaf, kedudukan harta wakaf, Kompilasi Hukum Islam tentang 

perwakafan dan teori lainnya sebagai alat bantu dalam memudahkan 

memahami permasalahan yang akan diteliti. 

BAB III: Bab ketiga, penulis  akan menyajikan suatu gagasan yang bersumber 

dari na>z}ir  dan tokoh masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan 



 

 

dan penarikan sekaligus status tanah wakaf di daerah Desa Coper 

Kidul Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo khususnya di musholla 

Darul Amin. 

BAB IV: Bab keempat merupakan analisis. Permasalahan yang akan dianalisis 

adalah analisis praktik pengelolaan dan penarikan sekaligus status 

tanah wakaf di musholla Darul Amin Desa Coper Kidul Kecamatan 

Jetis Kabupaten Ponorogo serta tinjauan hukum wakaf dan 

Kompilasi Hukum Islam dalam prosedur dan penyelesaian masalah 

tanah wakaf pembangunan musholla Darul Amin Desa Coper Kidul 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.  

BAB V:  Penutup, Bab kelima merupakan penutup pada pembahasan ini. Pada 

bab ini, penulis memaparkan beberapa kesimpulan pembahasan, 

saran-saran dan penutup. 

 

 



 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Ketentuan Tentang Wakaf  

1. Pengertian Wakaf  

Secara etimologis, kata wakaf berasal dari bahasa Arab al-waqaf, 

bentuk masdar dari ( َوقْ ًفا-  َِ فُ - َوَقَف  ). Kata al-waqaf semakna dengan 

al-h}abs yang merupakan bentuk masdar dari ( َ ْ ًسا- ََيِْ ُ  -َ َ  َ  ), yang 

berarti menahan.
20

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wakaf diartikan 

“sesuatu yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagai derma atau 

untuk kepentingan umum yang berhubungan dengan agama”.
21

 Sedangkan 

dalam Ensiklopedi Islam, wakaf didefinisikan “perpindahan hak milik atas 

suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan harta 

itu kepada pengelola baik perorangan, keluarga maupun lembaga untuk 

digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah SWT.”
22

 

Para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, 

sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. 

Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagari berikut: 
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1. Menurut Imam Abu Hanifah  

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap 

milik si wa>qif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk 

kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak 

lepas dari si wa>qif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia 

boleh menjualnya. Jika si wa>qif wafat, harta tersebut menjadi harta 

warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah 

“menyumbangkan manfaat”. Karena itu madhab Hanafi mendefinisikan 

wakaf adalah: “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang 

berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya 

kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan 

datang”.
23

 

2. Menurut Imam Malik 

Madhab maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan 

harta yang diwakafkan dari kepemilikan wa>qif, namun wakaf tersebut 

mencegah wa>qif melakukan tindakan yang dapat melepaskan 

kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wa>qif 

berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik 

kembali wakafnya. Perbuatan si wa>qif menjadikan manfaat hartanya 

untuk digunakan oleh mauquf bih (penerima wakaf), walaupun yang 
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dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat 

digunakan seperti mewakafkan uang.
24

 

3. Menurut Imam Syafi‟i dan Ahmad bin Hambal 

Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah 

melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wa>qif, setelah 

sempurna prosedur perwakafan. wa>qif  tidak boleh melakukan apa saja 

terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara 

memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran 

(tukar menukar) atau tidak. Jika wa>qif wafat, harta yang diwakafkan 

tersebut tidak dapat diwarisi oleh oleh ahli warisnya. Wa>qif  

menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf„alaih 

(yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wa>qif  tidak 

dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wa>qif 

melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya 

kepada mauquf„alaih. Karena itu madhab Syafi‟i mendefinisikan wakaf 

adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang 

berstatus sebagai milik Allah SWT., dengan menyedekahkan manfaatnya 

kepada suatu kebajikan (sosial)”.
25

 

2. Dasar Hukum Wakaf  

Menurut Imam Syafi‟i, Malik dan Ahmad wakaf itu adalah suatu ibadah 

yang disyariatkan. Hal ini disimpulkan baik dari pengertian-pengertian 
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umum, ayat al-Qur‟an maupun hadits yang secara khusus menceritakan 

kasus-kasus wakaf  di zaman Rasulullah SAW. Diantara dalil-dalil yang 

dijadikan sandaran atau dasar hukum wakaf dalam agama Islam adalah:
26

 

a. Al-Qur‟an 

1) Qs. Al-Baqarah, 2: 267 

                    

                        

                   

    

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. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu 

kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak 

mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata 

terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah SWT. Maha Kaya 

lagi Maha Terpuji”.
27

 

 

2) Qs. Ali Imran, 3: 92  

                  

          

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

sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang 
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kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka 

Sesungguhnya Allah SWT. mengetahuinya”.
28

 

b. Hadits 

Hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Muslim dari 

Abu Hurairah: 

 

 ْبُ   ََدَم  ِ َ   َ ااَ : َ  َّن َ ُ ْ َا  ِا َ  َّن   اُ َ َ َ ِ  َوَ  َّنَ  قَااَ  َ ْ  َ ِ  ُ َ  ْ َ  َ 
 َْو ,  َْو ِ ْ ٍ   ُ ْ  َ َفُ  بِ ِ , َ َ َقٍ  َ ا ِ َ ٍ : ِ َّلَّن ِ ْ  َثََلٍث  َ ْ ُ  َ َ ُ  ُ   ِ ْ َ َ  َ 

 ) و ه  س  . (َوَاٍ  َ اِاٍ  َ ْ ُ ْ َا ُ 
Artinya : “Dari Abu Hurairah ra. (katanya) sesungguhnya Rasulullah 

SAW. bersabda: apabila manusia sudah mati, maka putuslah 

amalnya kecuali dari tiga macam, yaitu sedekah jariyah, 

atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak yang saleh yang 

mendo'akannya”. (HR. Muslim).
29

 

c. Peraturan Perundang-undangan Pemerintah RI Indonesia  

Dasar hukum wakaf menurut hukum Indonesia diatur dalam 

berbagai pengaturan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-

undangan, yaitu: 

1) Kompilasi Hukum Islam (pasal 212) 

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf. 

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf. 
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4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 

tentang Perwakafan Tanah Milik. 

5) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang 

Perwakafan Tanah Milik. 

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata 

Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik. 

7) Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 1 Tahun 1978 dan Nomor 1 Tahun 1978 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang 

Perwakafan Tanah Milik. Keputusan Bersama Menteri Agama 

Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 

422 Tahun 2004 dan Nomor 3/ SKB/ BPN/ 2004 tentang Sertifikat 

Tanah Wakaf.
30

 

3. Macam-macam Wakaf 

Wakaf dilihat dari sisi pihak pertama yang mendapatkan wakaf 

terbagi menjadi dua, lembaga amal, dan keluarga atau keturunan. Wakaf itu 

adakala untuk anak cucu atau kaum karabat dan kemudian sesudah mereka 

itu untuk orang-orang fakir. Wakaf yang demikian ini dinamakan wakaf ahli 

(keluarga). Dan terkadang pula wakaf itu diperuntukkan bagi kebaikan 
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semata-mata. Wakaf yang demikian dinamakan wakaf khairi (kebaikan). 

Dengan demikian wakaf itu bisa berbentuk dua macam, yaitu:
31

 

1. Wakaf Ahli 

Yaitu wakaf yang diperuntukkan khusus untuk orang-orang 

tertentu, seorang atau lebih, keluarga wakaf atau bukan.Wakaf seperti ini 

juga disebut wakaf dzurri (wakaf khusus). Wakaf untuk keluarga ini 

dibenarkan berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan 

Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu 

Thalhah kepada kaum kerabatnya. 

2. Wakaf Khairi 

Yaitu wakaf diperuntukkan bagi kepentingan atau kemaslahatan 

umum. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan 

masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain 

sebagainya.Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam hadits Nabi 

Muhammad SAW. yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin 

Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir mikin, ibnu 

sabil, sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus 

dirinya. 

Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas 

penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan 

kesejahteraan umat manusia pada umumnya.Kepentingan umum tersebut 
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bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, 

dan lain-lain. 

4. Syarat dan Rukun Wakaf 

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. 

Rukun wakaf ada empat:
32

 

a. Wa>qif  (orang yang mewakafkan harta; 

b. Mauquf bih (harta yang diwakafkan); 

c. Mauquf „Alaih (pihak yang diberi wakaf); 

d. S}ighat (pernyataan atau ikrar wa>qif sebagai suatu kehendak untuk 

mewakafkan sebagian harta bendanya). 

1. Syarat Wa>qif 

Orang yang mewakafkan disyaratkan memiliki kecakapan hukum 

dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi 

empat kriteria, yaitu:
33

 

a. Merdeka 

b. Berakal sehat 

c. Dewasa (baligh) 

d. Tidak berada di bawah pengampuan 

2. Syarat Mauquf Bih 

Harta yang diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a.  Harta yang diwakafkan harus mutaqawwam (bersifat kekal), 
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b.  Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan. 

3. Syarat Mauquf ‘Alaih 

Yang dimaksud dengan mauquf „alaih adalah tujuan wakaf 

(peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang 

sesuai dan diperbolehkan Syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf 

merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Allah SWT. 

Karena itu mauquf „alaih haruslah pihak kebajikan. Para faqih  sepakat 

berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat 

wakaf  sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Allah 

SWT.
34

 

4. Syarat S}ighat 

a. Pengertian S}ighat 

S}ighat wakaf adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari 

orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa 

yang diinginkannya. Namun s}ighat wakaf cukup dengan ijab saja dari 

wa>qif  tanpa memerlukan qabul dari mauquf „alaih. Begitu juga qabul 

tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat 

untuk berhaknya mauquf „alaih memperoleh manfaat harta wakaf, 

keculi pada wakaf yang tidak tertentu. Ini menurut pendapat sebagian 

madhab. 
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b. Status S}ighat 

Status s}ighat (pernyataan), secara umum adalah salah satu 

rukun wakaf. Wakaf tidak sah tanpa s}ighat. Setiap s}ighat  

mengandung ijab, dan mungkin mengandung qabul pula. 

c. Dasar S}ighat 

Dasar (dalil) perlunya s}ighat (pernyataan) ialah karena wakaf 

adalah melapaskan hak milik, benda dan manfaat atau dari manfaat 

saja dan memilikkan kepada yang lain. Maksud tujuan melepaskan 

dan memilikkan adalah urusan hati. Tidak ada yang menyelami hati 

orang lain secara jelas,  kecuali melalui pernyataannya sendiri. Karena 

itu pernyataanlah jalan untuk mengetahui maksud tujuan seseorang. 

Ijab wa>qif  tersebut mengungkapkan dengan jelas keinginan wa>qif 

memberi wakaf. Ijab dapat berupa kata-kata. Bagi wa>qif yang tidak 

mampu mengungkapkan dengan kata-kata, maka ijab dapat berupa 

tulisan atau isyarat.
35

 

5. Kedudukan Harta Wakaf 

a. Ditinjau dari Hukum Islam (Fiqih) 

Azas keseimbangan dalam kehidupan atau keselarasan dalam 

hidup merupakan azas hukum yang universal. Azas tersebut diambil dari 

tujuan perwakafan. Yaitu untuk beribadah atau pengabdian kepada Allah 

SWT. sebagai wahana komunikasi dan keseimbangan spirit antara 

manusia (makhluq) dengan Allah SWT. (Khaliq). Titik keseimbangan 
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tersebut pada gilirannya akan menimbulkan keserasian dirinya dengan 

hati nuraninya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dalam 

hidup. Azas keseimbangan telah menjadi azas pembangunan, baik di 

dunia maupun di akhirat, yaitu antara spirit dengan materi dan individu 

dengan masyarakat banyak.
36

 

Pemilikan harta benda mengandung prinsip atau konsepsi bahwa 

semua benda hakikatnya milik Allah SWT. Kepemilikan dalam ajaran 

Islam disebut juga amanah (kepercayaan), yang mengandung arti, bahwa 

harta yang dimiliki harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang 

diatur oleh Allah SWT. Konsepsi tersebut sesuai dengan firman Allah 

SWT. dalam Surat al-Maidah ayat 120:  

                         

 
Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang 

ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.”
37

 

 

Sejalan dengan konsep kepemilikan harta dalam Islam, maka 

harta yang telah diwakafkan memiliki akibat hukum, yaitu ditarik dari 

lalu lintas peredaran hukum yang seterusnya menjadi milik Allah SWT., 

yang dikelola oleh perorangan dan atau lembaga na>z}ir, sedangkan 

manfaat bendanya digunakan untuk kepentingan umum.
38
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b. Ditinjau dari Perundang-Undangan di Indonesia 

Pada dasarnya benda wakaf tidak dapat diubah atau dialihkan. 

Dalam pasal 225 KHI (Kompilasi Hukum Islam) ditentukan, bahwa 

benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau 

penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Ketentuan 

yang dimaksud hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah 

mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala KUA Kecamatan 

berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat 

dengan alasan, karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti 

diikrarkan oleh wa>qif  dan karena kepentingan umum.  

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf 

juga mengatur tentang perubahan dan pengalihan harta wakaf yang sudah 

dianggap tidak atau kurang berfungsi sebagaimana maksud wakaf itu 

sendiri. Secara prinsip, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan 

dilarang : 

1) dijadikan jaminan; 

2) disita; 

3) dihibahkan; 

4) dijual; 

5) diwariskan; 

6) ditukar; 



 

 

7) atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.
39

 

B. Hukum Penarikan Kembali Harta Wakaf 

Para Imam madhab berbeda pendapat mengenai hukum penarikan harta 

wakaf. Adapun penarikan wakaf perspektif Imam madhab adalah sebagai 

berikut: 

a. Imam Abu Hanifah 

Abu Hanifah adalah seorang gudang ilmu, dan menerima isi ilmu, 

bukan kulitnya, dan mengetahui masalah-masalah yang tersembunyi, dapat 

dikeluarkannya dari tempatnya. Dia telah menggoncangkan masanya 

dengan ilmunya, dengan pikirannya, dan dengan diskusinya. Dia terkenal 

dengan sebutan rais ahl al-ra‟yu karena hasil ijtihadnya banyak diwarnai 

dengan hasil-hasil pemikirannya. Demikian juga dalam masalah penarikan 

kembali harta wakaf. 

Dalam kitab Jauharah Al-Munīrah disebutkan: 

َفَ  ِ َّلَّن َ ْ  ََيُْكَ  بِِ  َ اِكٌ   ََّل  َ ُزْوُا ِ ْ ُك  ْاَ  ِقِف َ ِ   ْاَ ْقِف ِ ْ َ  َ ِ ْ َ ِ   ْ
Artinya: “Tidak hilang kepemilikan wāqif atas harta wakaf menurut Abu 

Hanifah kecuali adanya keputusan hukum dari hakim”. 
 

Dalam kitab lain juga disebutkan: 

َف َ  َفَ  ِ َّلَّن َ ْ  : قَاَا  َبُ ْ  َ ِ   ْ ََّل َ ُزْوُا ِ ْ ُك  ْاَ  ِقِف َ ِ   ْاَ ْقِف ِ ْ َ  َ ِ  َ ِ   ْ
  ََيُْكَ  بِِ  َ اِكٌ  َ ْو ُ َع َِّ ُ  ِبَْ تِِ  فَ  َ ُ ْ ُا ِ َ   ِ تُّ فَ َ ْ  َوقَ ْفُت َد  ِْي َ    َكَذ 

Artinya: “Abu Hanifah berkata: Tidak hilang kepemilikan wāqif atas harta 

wakaf kecuali adanya keputusan hukum dari hakim atau 

menyandarkan (wakaf) dengan kematian wāqif dengan mengatakan 
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ketika saya meninggal dunia maka saya akan mewakafkan rumah 

saya.”
40

 
 

Pendapat di atas menyatakan bahwa menurut Abu Hanifah ketika 

orang mewakafkan sebagian harta miliknya maka „ain benda wakaf itu 

masih milik si wāqif hanya manfaatnya saja yang diwakafkan, sehingga 

wāqif  berhak menarik kembali harta tersebut sewaktu-waktu dan si wāqif 

mempunyai wewenang untuk mentransfer harta yang telah diwakafkannya 

itu. 

b. Imam Maliki 

Wakaf menurut interpretasi Malikiah, tidak terputus hak si wa>qif 

terhadap benda yang di wakafkan yang terputus itu hanyalah dalam hal 

bertasarruf. Imam Maliki beralasan dengan hadits Ibnu Umar, ketika 

Rasulullah SAW. menyatakan, ”jika kamu mau, tuhanlah asalnya dan 

sedekahkanlah hasilnya, Imam Maliki berpandangan bahwa hadits ini 

sebagai syarat Rasulullah SAW. kepada umat untuk menyedekahkan 

hasilnya saja, lalu Imam Maliki menambahkan alasannya apabila benda 

yang di wakafkan keluar dari pemiliknya tentu Rasulullah SAW. tidak 

menyatakan dengan kata–kata,”tidak menjual, tidak mewariskan, dan tidak 

menghibahkan kepada Umar. Hadits itu seolah-olah menyatakan bahwa 

Umar tetap memiliki harta itu, tapi dengan ketentuan tidak 

mentasarrufkannya. Imam Maliki juga tidak mensyaratkan wakaf untuk 

selama-lamanya sebab tidak ada dalil yang mengharuskan wakaf untuk 
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selama-lamanya, oleh sebab itu di perbolehkan wakaf sesuai dengan 

keinginan wāqif.  

Menurut Teori Imam Malik, wakaf itu mengikat dalam arti lazim, 

tidak mesti melembagakan secara abadi dalam arti muabbad dan boleh saja 

diwakafkan untuk tenggang waktu tertentu yang disebut mu‟aqqat. Namun 

demikian, wakaf itu tidak boleh ditarik di tengah perjalanan. Dengan kata 

lain, si wāqif  tidak boleh menarik ikrar wakaf sebelum habis tenggang 

waktu tenggang yang telah diwakafkannya. Kiranya disinilah letak adanya 

“kepastian hukum” (lazim) dalam perwakafan menurut Imam Malik, yaitu 

kepastian hukum yang mengikat berdasarkan suatu ikrar. Harta atau benda 

yang diwakafkan adalah benda yang mempunyai ekonomis dan tahan lama. 

Harta itu berstatus milik si wāqif, akan tetapi, si wāqif tidak mempunyai hak 

untuk menggunakan harta tersebut (tasharruf) selama masih masa wakafnya 

belum habis. Jika dalam s}ighat atau ikrar wakaf itu si wāqif tidak 

menyatakan dengan tegas tenggang waktu perwakafan yang ia kehendaki, 

maka dapat diartikan bahwa ia bermaksud mewakafkan hartanya itu untuk 

selamanya (mu‟abbad).
41

 Landasan yang dijadikan rujukan Imam Malik, 

dalam hal ini adalah hadits Ibn Umar sebagaimana telah dijelaskan 

terdahulu. 

c. Imam Syafi‟i 

Imam Syafi'i melarang pemberi wakaf meminta kembali atau 

memiliki kembali harta wakaf yang sudah diberikan. Dalam pernyataannya, 
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Imam Syafi'i menggunakan kata:  " َو ْاَع َا َا ", kata tersebut bukan berarti 

pemberian semacam "sodaqah" melainkan harus diartikan "wakaf" karena 

ditempatkan dalam bab "ih}bas" (mewakafkan harta pada jalan Allah SWT.). 

Dengan kata lain, kata : " َو ْاَع َا َا " adalah dalam konteks "wakaf" yang 

dijumpai dalam kitab al-Umm juz IV halaman 53 bab "ih}bas". Adapun latar 

belakang Imam Syafi'i menempatkan kata tersebut sebagai arti "wakaf" 

adalah karena pada waktu Imam Syafi'i hidup banyak dijumpai peristiwa 

pemberian harta benda berupa benda tidak bergerak seperti tanah yang 

diperuntukkan sebagai madrasah dan masjid yang sifatnya permanen tidak 

untuk dimiliki kembali oleh pemberi wakaf pada waktu itu. Hal ini 

sebagaimana ia nyatakan sebagai berikut: inti dari pernyataan Imam Syafi'i 

di atas sebagai berikut: 

َو ْاَع َا َا  َاَّنِِتْ تَِ  ُّ ِبَكََلِم  ْاُ ْعِ   ُدْوَ  َ ْ   َ ْ ِ َضَها  َْاُ ْعَ    (قَاَا  اّشاِفعي)
َ اَكاَ  ِ َ   َخ ََج بِِ   َْاَكََلُم ِ َ   ْاُ ْعِ   َاُ  َ ائًِز  َ    َ ا  ُ ِ   َلَْ َ ُكْ  

. اِْ ُ ْعِ   َ ْ  ََيِْ َك َ ا َخ ََج ِ ْ ُ  ِفْ ِ   ْاَكََلُم ِبَ ْ ٍ   ََب 
Artinya: “Imam Syafi'i berkata: Pemberian yang sempurna dengan perkataan 

yang memberi, tanpa diterima oleh orang yang diberikan, ialah: apa, 

yang apabila dikeluarkan karena perkataan si pemberi, yang boleh 

atas apa yang diberikannya. Maka tidak boleh lagi si pemberi 

memilikinya sekali-kali, apa yang telah keluar perkataan itu padanya 

dengan cara apa pun.”42 
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Imam Syafi'i yang menetapkan kedudukan harta wakaf sebagai harta 

permanen yang tidak bisa ditarik kembali didasarkan atas alasan demi 

kepastian hukum bagi penerima wakaf sehingga harta wakaf dapat difungsikan 

secara leluasa dan tidak terikat dengan waktu. Alasan lainnya supaya tidak ada 

permasalahan atau sengketa wakaf bilamana dikemudian hari ahli waris dari 

wa>qif  menarik harta yang sudah diwakafkan.   

d. Imam Hambali 

Mengenai kepemilikan atas harta yang telah diwakafkan menurut 

Madhab Hambali, ada yang mengatakan bahwa dalam hal ini ada dua 

pendapat dalam madhab. 

1) Ia berpindah menjadi milik orang yang diberi wakaf, sebab perpindahan 

milik yang berupa harta adalah berpindah kepada manusia sebagaimana 

sadaqah.”
43

  

2) Bahwa ia berpindah menjadi milik Allah SWT. sebab ia adalah 

pemberian dengan maksud ibadah. Sehingga kepemilikan berpindah 

kepada Allah SWT., sebagaimana memerdekakan budak. Ini adalah 

pendapat yang sahih. 

Dari segi fiqih dan praktek bahwa menarik kembali harta wakaf 

dapat di qiyaskan dengan menarik kembali hibah yaitu hukumnya haram 

kecuali hibah yang di lakukan orang tua kepada anaknya.
44

 Orang yang 

menarik kembali hibahnya sama dengan anjing yang muntah kemudian 
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mengambil kembali muntahnya itu lalu memakannya. Hal ini sesuai 

dengan hadits Nabi yang berbunyi: 

َا َ َثُل  اَّنِذ  َ َ َص َّنُق ِبَصَ َقٍ  ُُثَّن  َ ُعْ َد ِفْ َ َ قَِ ِ  َكَ َثِل  ْاَكْ ِب  َِ ْ ُئ َُثَّن  ِ َّنَّن
 َْأُكْل قَ ْ ُئُ  

Artinya: “Perumpamaan orang yang menarik kembali shadaqahnya 

(zakat, infaq, ibah, wasiat, dan wakaf) adalah seperti anjing 

yang muntah kemudian mengambil kembali muntahnya itu lalu 

memakannya lagi.”
45 

 

Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan masalah penarikan kembali 

harta wakaf. Terkecuali hibah, dimana hibah tidak bisa ditarik kembali, kecuali 

hibah orang tua kepada anaknya (pasal 212 KHI). Di dalam hadits sahih 

muslim, tidak diketahui penjelasan diperbolehkannya penarikan kembali 

wakaf. Terlebih- lebih dalam wakaf dimana Mayoritas Ulama berpendapat 

kepemilikan wakaf menjadi gugur dan beralih menjadi milik Allah SWT. 

kemudian diperkuat adanya Qarinah dalam hadits Umar Ibn Al- khattab 

tentang wakaf, bahwa harta wakaf  tidak bisa diperjual belikan, tidak bisa 

diwariskan dan tidak bisa pula dihibahkan.
46

 

C. Hak dan Kewajiban Berkaitan dengan Wakaf 

1. Pengertian Na>z}ir 

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

untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Posisi 

na>z}ir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurusi harta 

wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian 
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pentingnya kedudukan na>z}ir dalam perwakafan, sehingga berfungsi 

tidaknya wakaf bagai mauquf „alaih sangat bergantung pada na>z}ir wakaf. 

Meskipun demikian tidak berarti bahwa na>z}ir  mempunyai kekuasaan 

mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya.  

2. Syarat-syarat Na>z}ir 

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh na>z}ir adalah sebagai 

berikut: 

a. Berakal 

Seorang na>z}ir bukan orang gila atau kehilangan akal. Karena 

jika seorang na>z}ir adalah dari orang gila atau kehilangan akal, tidak 

bisa membedakan serta mengelola dirinya sendiri dan dia tidak berhak 

melakukan transaksi karena dianggap tidak cakap hukum. 

b. Dewasa 

Seorang na>z}ir harus orang yang telah dewasa sehingga 

dianggap cakap hukum dan ucapannya dapat dipertanggungjawabkan. 

c. Adil 

Menurut ulama Syafi‟iyah mendefinisikan adil adalah dengan 

menjauhi setiap dosa besar dari berbagai macamnya, dan meninggalkan 

kebiasaan melakukan dosa kecil. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah 

yang sependapat dengan Imam Abu Hanifah bahwa perbuatan adil dapat 

diketahui dari keislamannya dan dia dikenal tidak pernah melakukan apa-

apa yang diharamkan. Dapat disimpulkan bahwa orang yang adil itu 

mempunyai ciri-ciri: menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa-dosa besar 



 

 

dan mencegah dirinya dari dosa-dosa kecil, kebaikan yang dimilikinya 

lebih banyak dari kejahatannya, dan kebenarannya lebih banyak dari 

pada kesalahannya. 

d. Mampu (Kecakapan Hukum)  

Yaitu, kekuatan seseorang atau kemampuannya dalam mengelola 

sesuatu yang diserahkan kepadanya. Menurut paraulama menentukan 

kecakapan bagi na>z}ir yaitu: memiliki pengalaman dan kemampuan, tidak 

mengkhususkan ketentuan tersebut bagi laki-laki saja perempuan juga 

boleh, memiliki kecakapan dalam mengelola setiap harta wakaf yang 

letaknya berbeda-beda. 

e. Islam 

Pada syarat yang kelima ini banyak sekali pertentangan di 

kalangan para ulama tentang status agama pengelola wakaf. Tapi 

banyak ulama yang menganjurkan bahwa sahnya menjadi na>z}ir 

adalah yang beragama Islam. Bila syarat-syarat di atas tersebut tidak 

dipenuhi, hakim menunjuk orang lain yang mempunyai hubungan 

kerabat dengan wa>qif, dengan prinsip hak pengawasan ada pada wa>qif 

sendiri. Dan apabila si wa>qif  tidak mempunyai hubungan kerabat, maka 

hakim dapat menunjuk orang lain.
47

 

3. Hak dan Kewajiban Na>z}ir 

Kewajiban seorang na>z}ir adalah mengurus dan mengawasi harta 

kekayaan wakaf dan hasilnya yang meliputi: 
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a. Menyimpan dengan baik lembar kedua salinan akta ikrar wakaf 

b. Pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf serta meningkatkan hasil 

wakaf 

c. Melaksanakan syarat dari wa>qif 

d. Membela dan mempertahankan kepentingan harta wakaf yang sesuai 

dengan tujuan atau ikrar wakaf 

e. Melunasi hutang wakaf, yang diambil dari pendapatan atau hasil 

produksi harta wakaf 

f.   Membuat laporan hasil pencatatan keadaan tanah wakaf yang diurusnya 

dan penggunaan dari hasil wakaf itu. 

g. Membuat laporan hasil pencatatan keadaan tanah wakaf dan perubahan 

anggota na>z}ir, apabila ada salah seorang anggota na>z}ir: 

1) Meninggal dunia; 

2) Mengundurkan diri; 

3) Melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan jabatannya 

sebagai na>z}ir; 

4) Tidak memenuhi syarat lagi; 

5) Tidak dapat lagi melakukan kewajiban; 

h. Mengajukan permohonan kepada Kanwil Departemen Agama. Kepala 

Bidang Urusan Agama Islam melaui Kepala KUA dan Kantor 

Departemen Agama apabila diperlukan perubahan penggunaan tanah 

wakaf karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan 

oleh wa>qif  atau oleh karena kepentingan umum. 



 

 

Adapun hak-hak yang dimiliki seorang naz}ir adalah sebagai berikut: 

a. Menerima penghasilan dari hasil-hasil tanah wakaf yang besarnya telah 

ditentukan oleh Kepala Kandepag. Kepala seksi urusan Agama Islam 

dengan ketentuan tidak melebihi dari 10% dari hasil bersih tanah wakaf. 

b. Na>z}ir dalam menunaikan tugasnya boleh menggunakan fasilitas yang 

jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag.
48

 

4. Status Benda Wakaf  

Tidak ada yang menyangkal sedikitpun bahwa, sebelum sesuatu 

barang diwakafkan, ia adalah milik orang yang mewakafkan. Sebab, wakaf 

tidak bisa dipandang sah kecuali terhadap barang yang dimiliki secara 

sempurna. Kemudian kalau wakaf sudah dilaksanakan, apakah esensi 

pemilikan atas barang tersebut masih tetap berada di tangan pemiliknya 

semula, hanya saja bila dinisbatkan kepadanya pemanfaatan atas barang 

tersebut kini “terampas” darinya, ataukah pemilikan barang itu berpindah 

kepada pihak yang diberi wakaf, atau sudah bukan punya pemilik sama 

sekali. Dan itulah yang disebut dengan kehilangan pemilikan. 

Terdapat berbagai pendapat di kalangan para ulama madhab. Maliki 

berpendapat bahwa, esensi pemilikan atas barang tersebut tetap berada di 

tangan pemiliknya semula, tetapi sekarang dia tidak diperbolehkan 

menggunakannya lagi. Madhab Hanafi mengatakan: barang yang 

diwakafkan itu sudah tidak ada pemiliknya lagi, dan pendapat ini juga 

pendapat paling kuat diantara beberapa pendapat di kalangan Syafi'i. 
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Sedangkan madhab Hambali mengatakan: bahwa barang tersebut berpindah 

ke tangan pihak yang diwakafi.
49
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BAB III 

KONDISI PERWAKAFAN  TANAH DI MUSHOLLA DARUL 

AMIN DESA COPER KIDUL KECAMATAN JETIS 

KABUPATEN PONOROGO 

A. Profil  Musholla Darul Amin Desa Coper Kidul Kecamatan Jetis 

Kabupaten Ponorogo 

Tempat beribadah  merupakan sarana yang penting dimiliki oleh suatu 

masyarakat pada masing-masing daerah untuk memenuhi kewajiban 

terhadap agama dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Khususnya umat 

Islam dalam mewujudkan rukun Islam yang  kedua, maka dibutuhkan 

tempat beribadah berupa masjid atau musholla. Bangunan berqubah yang 

selain digunakan untuk ibadah shalat  juga sering digunakan sebagai 

kegiatan keislaman maupun kegiatan sosial lainnya yang dibentuk oleh 

masyarakat setempat. Untuk mewujudkan tempat beribadah tersebut salah 

satu diantaranya adalah dengan wakaf. Pengertian wakaf adalah 

perpindahan hak milik atas suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama 

dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola baik perorangan, 

keluarga maupun lembaga untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan 

Allah SWT.  

Salah satunya adalah musholla yang dibangun di Kecamatan Jetis 

Kabupaten Ponorogo tepatnya di Desa Coper Kidul. Musholla tersebut di 

beri nama  musholla Darul Amin. Pada awalnya, masyarakat Desa Coper 

Kidul dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. dengan melaksanakan 
41 



 

 

shalat berjamaah masih ikut pada masjid atau musholla di Desa seberang. 

Karena masyarakat Coper Kidul masih belum ada bangungan masjid atau 

musholla sendiri untuk melaksanakan shalat berjamaah dan untuk 

melaksanakan kegiatan islami yang lainnya. Terkadang juga merasa 

canggung apabila jama‟ah masjid daerah tersebut memiliki acara-acara yang 

diadakan di masjid dan kapasitas tempat yang tidak mencukupi. 

Bergantinya tahun jumlah penduduk di Desa Coper Kidul semakin 

bertambah, sehingga masjid atau  musholla yang ditempati mulai penuh dan 

juga jaraknya yang lumayan jauh. Oleh karena itu, masyarakat Desa Coper 

Kidul berupaya mencari lahan yang dapat didirikan bangunan berupa masjid 

atau musholla.   

Ketulusan hatipun muncul dari beberapa masyarakat yang bersedia 

mewakafkan tanahnya yaitu Bapak Dakelan dan Bapak Bonawan, keduanya 

sepakat untuk mewakafkan tanahnya untuk didirikan musholla Darul Amin. 

Kemudian Bapak Bonawan mendatangi rumah salah satu tokoh masyarakat 

yang bernama Bapak Komal yaitu kamituwo Coper Kidul, kemudian 

membicarakan perihal niat baiknya untuk mewakafkan tanah tersebut agar 

dapat didirikan tempat ibadah. Bapak Komal selanjutnya mengajak tokoh 

masyarakat yang dapat dipercaya menjaga atas wakaf tanah dari Bapak 

Dakelan dan Bapak Bonawan. Tanah yang akan diwakafkan keesokan 

harinya disurvei oleh tokoh masyarakat agar segera dapat dimusyawarahkan 

bersama masyarakat. Sore harinya Bapak Komal dan tokoh masyarakat 

menghubungi Bapak RT yaitu Bapak Tumari agar disampaikan kepada para 



 

 

warga bahwa setelah shalat isya‟ dimohon hadir di rumah Bapak Komal 

untuk berkumpul melaksanakan musyawarah terkait adanya wakaf tanah 

tersebut. Hal ini disampaikan oleh Bapak Komal sebagai tokoh masyarakat 

yang dianggap mampu untuk menjaga amanah dari tanah wakaf tersebut.  

Musholla ini dibangun diatas tanah  wakaf seluas 196 meter persegi. 

Pada pembagiannya tanah wakaf Bapak Dakelan terletak di sebelah barat 

untuk bangunan musholla bagian imam dan shaf (barisan) pertama, dan 

untuk tanah wakaf Bapak Bonawan terletak di sebelah timur untuk 

bangunan musholla bagian shaf (barisan) kedua hingga teras musholla, 

maka dari itu teras musholla dekat dengan halaman rumah Bapak Bonawan. 

50
 

Musholla Darul Amin tidak memiliki pagar atau gerbang pintu masuk, 

melainkan pintu masuk menuju musholla digabung dengan gerbang rumah 

Bapak Bonawan agar memudahkan masyarakat apabila jama‟ah melebihi 

ruangan musholla bisa dilanjutkan di halaman rumah Bapak Bonawan tanpa 

terhalang pagar. Halaman rumah Bapak Bonawan juga memiliki halaman 

rumah yang cukup luas, sehingga bisa digunakan jama‟ah musholla Darul 

Amin untuk tempat parkir.  

Meskipun dalam segi ilmu keagamaan masyarakat Coper Kidul bisa 

dikatakan dalam kategori yang masih awam, namun kegiatan rutin selalu 

terlaksana dengan aktif. Masyarakat selalu aktif dan kompak dalam 

pelaksanaan kegiatan rutin keagamaan yang ada di musholla Darul Amin 
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maupun kegiatan di masyarakat. Seperti halnya Yasinan setiap malam ahad 

wage, arisan tiap bulan sekali, sima‟an anjangsana Desa Coper setiap 

delapan bulana sekali oleh para hafidz al-Qur‟an yang ada di Desa Coper, 

Tahlilan setiap ada  hajatan kirim doa kepada leluhur dari warga Coper 

Kidul,  Tahlilan di musholla Darul Amin saat merayakan atau syukuran 

hari-hari besar Islam seperti maulid Nabi, Isro‟ Mi‟roj serta bulan asyuro 

dan sebaginya. Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari musholla ini 

memiliki struktur kepengurusan sebagai penanggungjawab dari berbagai 

kegaitan yang dilakukan di musholla Darul Amin.
51

 

Masyarakat Coper Kidul sudah sepakat bahwa penanggung jawab dari 

keseluruhan pengurus musholla Darul Amin ini adalah Bapak Qomar yang 

dianggap mampu dan bijak memegang amanah dari masyarakat Coper 

Kidul. Adapun mengenai struktur kepengurusan musholla Darul Amin sejak 

awal dibangunnya musholla yaitu sebagai berikut:
52

 

a. Penanggung jawab  : Qomar 

b. Imam   : 1) Imam Mahmudi 

                        2) Muhammad Sayyidi 

                        3) Suwito 

c. Ketua   : 1) Imam Mahmudi  

                                    2) Isdi  

d. Sekretaris  : 1) Sukamto 

                        2) Samsul hadi 

                                                           
51

 Muhammad 
Sayyidi dan Sukamto

, Hasil Wawancara, 06 April 2018. 
52

 
Muhammad

 Komal
, Hasil Wawancara, 08 April 2018. 



 

 

e. Bendahara  : 1) Slamet 

                        2) Mislanudin 

B. Sebab- sebab Penarikan Harta Wakaf  Oleh Ahli Waris  

Wakaf merupakan harta yang di ikrarkan oleh seorang wa>qif untuk 

di pindahkan haknya menjadi kepemilikan bersama guna mencapai 

kemaslahatan umat, ada juga yang mengatakan bahwa harta yang sudah 

diwakafkan maka berpindahnya haknya menjadi milik Allah SWT. Seperti 

yang disampaikan oleh Mudin Coper Kidul sebagai berikut: 

“Wakaf adalah pemberian sesuatu pada pihak lain mayoritas adalah 

bentuk tanah dengan kerelaan hatinya dan yang menerima juga dapat 

dipercaya sesuai dengan ketentuan agama Islam”.
53

 

Pada masa sekarang, apabila seseorang  menghendaki untuk 

mewakafkan hartanya maka di haruskan mendaftarkannya pada pihak 

PPAIW (pejabat pembuat  akta ikrar wakaf) atau lembaga KUA terdekat 

agar hak wakaf terjamin dan mendapatkan bukti tertulis (sertifikat) atas 

tanah yang sudah diwakafkan. Namun berbeda dengan pelaksanaan wakaf 

yang dilakukan di musholla Darul Amin seperti yang disampaikan oleh 

takmir musholla Darul Amin sebagai berikut: 

“Mbah Bonawan karo mbah Dakelan mbiyen makafne lemah e 

kanggo musholla, mbiyen yo kur disampekne neg masyarakat kon 

bangun ngge musholla ngunu tok, kiro-kiro taun 2000 nan mas, dadi 

ora di daftarne neng KUA. Masyarakat yo wes percoyo ngunu ae, 

amergo lek jaman mbiyen lek wes diwakafne yo wes, masyarakat wes 

percoyo, ora mikir mbesok pie lek arep enek sengketa, ora teko kunu 

mikire. Mbah Bonawan kui due bojo tapi radue anak, tapi lek mbah 

Dakelan ora due anak tur yo ora due bojo. (Bapak Bonawan dan 

Bapak Dakelan dulu pada saat mewakafkan tanahnya hanya 
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menyampaikan kepada masyarakat bahwa tanah yang dimilikinya 

untuk dibangun musholla begitu saja, kira-kira tahun 2000, jadi tidak 

didaftarkan ke KUA. Masyarakatpun juga sangat percaya karena 

jaman dahulu masyarakat Coper Kidul memang masih kuat dengan 

kepercayaan, belum berfikir bagaimana di kemudian hari ada sengketa 

atau tidak, belum sejauh itu masyarakat berfikir. Bapak Bonawan itu 

mempunyai istri namun tidak mempunyai anak, kalua Bapak Dakelan 

tidak mempunyai anak dan juga tidak menikah).”
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Pelaksanaan ikrarpun harus memenuhi syarat dan rukun diantaranya, 

pihak orang yang mewakafkan (wa>qif) dan pihak yang diberi kepercayaan 

(na>z}ir) atas tanah wakaf. Bapak Nur Hasyim mengatakan sebagai berikut: 

“Untuk pelaksanaan ikrar sebenarnya sudah sesuai dengan aturan yang 

ada mas, artinya sudah memenuhi syarat dan rukun. Seperti wa>qif  
Bapak Dakelan dan Bapak Bonawan, mereka sudah Baligh, Berakal , 

dan beragama Islam. Hanya saja ketika pelaksanaan ikrar cukup 

disampaikan ke masyarakat dan belum di daftarkan kepada lembaga 

yang berwenang atau KUA, jadi belum ada buku sertifikat untuk 

jaminan.”
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Musholla Darul Amin telah berdiri  kurang lebih 17 tahun lamanya, 

namun belum ada upaya pendaftaran akta ikrar wakaf tanah ke pihak 

PPAIW (pejabat pembuat  akta ikrar wakaf) untuk mendapatkan kekuatan 

hukum. Sehingga sangat dikhawatirkan jika dikemudian hari terjadi 

penarikan harta wakaf oleh wa>qif  ataupun ahli waris dari wa>qif . Apalagi 

musholla Darul Amin ini adalah tanah wakaf dari dua orang wa>qif.  

Sehingga lebih dikhawatirkan apabila dalam pelaksanaan penyerahan tanah 

wakafnya tidak didaftarkan kepada lembaga yang berwenang. Takmir 

musholla Darul Amin juga menyampaikan: 
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”Nggene le jane musholla Darul Amin kui wis ngedek kurang luwih 

17 taunan, neng yo kui, kudune di daftarne neng KUA tapi merg 

masyarakat wes podo percoyo. Opo neh musholla iki seng makafne 

wong loro. (begini mas sesungguhnya musholla Darul Amin itu sudah 

berdiri kira-kira 17 tahun yang lalu, namun ya itu tadi, belum ada 

usaha pendaftaran ke KUA, apalagi musholla ini terdiri dari 2 orang 

wa>qif.”56
 

 

Bapak Sukamto selaku tokoh masyarakat Desa Coper Kidul juga 

mengungkapkan tentang kondisi masyarakat Coper Kidul yang masih awam 

terkait prosedur dan pelaksanaan wakaf. Pernyataan Bapak Sukamto sebagai 

berikut: 

“Kalau kondisi masyarakat Coper Kidul sebenarnya sudah paham mas 

ya terkait wakaf, hanya saja tidak secara detail, sehingga ketika ada 

tanah yang diwakafkan yang penting ada orang yang mewakafkan 

(wa>qif) dan juga ada orang yang dipercaya atau yang menerima 

(na>z}ir) serta ada saksi ya sudah, masyarakat menganggap itu sudah 

sesuai aturan yang berlaku.”
57

  

 

Bapak Dakelan dan Bapak Bonawan telah sepakat untuk 

mewakafkan tanahnya kepada masyarakat dengan dipercayakan kepada 

Bapak Tumari untuk di bangun musholla. Imam musholla juga menyatakan 

tentang na>z}ir wakaf musholla Darul Amin sebagai berikut: 

“Lek na>z}ir  kelinganku mbiyen diserahne karo mbah Tumari le, dadi 

jek na>z}ir perorangan, bedo neh karo na>z}ir wakaf seng musholla bar 

dibangun iki, na>z}ir diserahne langsung neng lembaga NU saiki eng 

ngurusi MWC Jetis. Tapi saiki yo jek proses jek ugung metu 

sertifikate. (kalau na>z}ir seingat saya dulu itu diserahkan kepada Bapak 

Tumari, jadi masih na>z}ir perorangan, beda dengan na>z}ir wakaf setelah 

musholla ini dibangun. Na>z}irnya langsung kepada Lembaga NU yang 

mengurusi dari MWC Jetis. Namun sekarang juga masih proses belum 

keluar surat sertifikatnya.”
58
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 Masyarakat juga dengan senang hati menerima penyerahan tanah 

wakaf tersebut, mengingat masyarakat Coper Kidul masih belum 

mempunyai masjid atau musholla untuk tempat beribadah. Kesenangan hati 

masyarakat dapat dilihat dari antusiasnya untuk segera mendirikan dan 

membangun musholla setelah penyerahan tanah wakaf oleh Bapak Dakelan 

dan Bapak Bonawan. Seperti yang diungkapkan kamituwo Coper Kidul: 

“Lek pas pembangunan kui anu le, yo masyarakat dewe seng bangun 

bareng-bareng, yo podo antusias ngewangi, nyumbang tenogo fikiran 

yo biaya barang, kadang-kadang yo eneg seng gelem ngopeni ngeteri 

sego yo bayu yo kopi. Yo pokok e masyarakat semangat le. (saat 

pembangunan musholla itu masyarakat sendiri yang gotong royong 

bersama, semua antusias ikut andil membantu seperti halnya tenaga, 

fikiran, biaya juga. Terkadang saat pembangunan juga ada dengan 

suka rela memberi nasi, minuman, kopi. Intinya masyarakat semangat 

dengan adanya tanah yang diwakafkan untuk pembangunan 

musholla).”
59

 

 

Tanggapan masyarakatpun sangat senang dengan adanya tanah 

wakaf yang diwakafkan oleh Bapak Bonawan dan Bapak Dakelan. Hal ini 

diperkuat dengan perkataan yang disampaikan oleh Bapak Komal selaku 

kamituwo Coper Kidul:  

“Asline lemah e mbah Bonawan kui uakeh le, termasuk ngarep 

musholla kui. Seng di nggoni mbah Bajuri kui asline yo lemah e mbah 

Bonawan, neng saiki wes dituku. Bedo neh karo lemah e gone mbah 

Dakelan, lemahe seng dingge imaman musholla kui karo sanding e 

musholla. Yo podo akehe, lemah e mbah Dakelan kui yo akeh le. 

Mergo yo ra due anak trus sebagian lemah e diwasiatne neng ponak 

ane seng jenenge Abdul Qodir kui. Nanging disek mushollane karo lek 

masiatne. Lek masiatne ki lagek-lagek iki. (Asalnya tanah dari Bapak 

Bonawan itu banyak, termasuk tanah yang berada didepan musholla. 

Rumah yang sekarang digunakan oleh Bapak Bajuri dulu juga tanah 

dari Bapak Bonawan, namun sekarang sudah dibeli. Berbeda dengan 

tanah wakaf milik Bapak Dakelan, yaitu tanahnya digunakan untuk 

imam musholla Darul Amin dan juga tanah yang terletak disamping 
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musholla Darul Amin, jadi sama-sama banyaknya, karena Bapak 

Dakelan juga tidak mempunyai anak, maka sebagian tanahnya 

diwasiatkan kepada keponakannya yang bernama Bapak Abdul Qodir, 

namun dilakukannya wasiat masih akhir-akhir ini, masih lebih awal 

pembangunan mushollanya).”
60

 

 

Waktu yang terus berjalan, begitupun dengan umur manusia, para 

wa>qif  kemudia meninggal dunia. Hal ini diperkuat oleh perkataan yang 

disampaikan oleh takmir musholla Darul Amin sebagai berikut:  

“Pak Abdul Qodir kui mergo mbiyen sakdurunge mbah Dakelan sedo 

wes tau diwei wasiat karo mbah Dakelan, dadi yo wes due kekuasaan 

kro lemahe mbah Dakelan, la mergo pak Abdul Qodir pendatang 

rumongso ora cocok karo masyarakat Coper Kidul. Asline mbiyen 

manggone neng Bibis Jetis kono. La trus akhir e lemah seng wes 

diwakafne mbah Dakelan di jaluk neh, padahal lemah e mbah 

Dakelan dewe yo gung due sertifikat lemah kepemilikan. Tapi mergo 

mbiyen wes tau diwasiati dadi wani njaluk lemah seng wes di wakafne 

mbah Dakelan. Yo kui awal mulane sengketa wakaf e. (Bapak Abdul 

Qodir dahulu karena sebelum Bapak Dakelan meninggal pernah diberi 

wasiat oleh mbah Dakelan, jadi Bapak Abdul Qodir merasa berkuasa 

atas tanah Bapak Dakelan. Karena bapak Abdul Qodir juga termasuk 

warga pendatang merasa tidak nyaman dengan masyarakat Coper 

Kidul. Asalnya dulu Bapak Abdul Qodir berdomisili di Bibis Jetis, 

akkhirnya tanah yang sudah diwakafkan mbah Dakelan di tarik oleh 

Bapak Abdul Qodir, padahal tanah bapak Dakelan belum mempunyai 

sertifikat tanah kepemilikan. Namun karena dulu sudah pernah diberi 

wasiat oleh Bapak Dakelan, maka Bapak Abdul Qodir berani menarik 

tanah yang sudah diwakafkan oleh Bapak Dakelan. Dan inilah 

awalmula terjadinya sengketa wakaf).”
61

 

 

Bapak Mudin Coper Kidul, Bapak Nur Hasyim juga menyampaikan 

terkait sebab-sebab terjadinya sengeketa wakaf tanah musholla Darul Amin, 

beliau menyampaikam sebagai berikut: 

“Sebenarnya kalo menurut saya awal mula terjadinya penarikan 

karena sifat kepribadian Bapak Abdul Qodir, mungkin Karena 

kepribadiannya yang terlalu mementingkan diri sendiri, terlalu 

individual dan juga kurangnya rukun dengan masyarakat sekitar, maka 
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Bapak Abdul Qodir menarik tanah wakaf yang sudah diwakafkan oleh 

Bapak Dakelan.”
62

 

 

Bapak kamituwo menambahkan tentang awal mula penyebab 

penarikan tanah wakaf selain kepribadian Bapak Abdul Qadir yang 

individualis juga disebabkan karena tanah yang sudah diwakafkan baik dari 

tanah wakaf Bapak Dakelan maupun Bapak Bonawan adalah karena belum 

didaftarkannya kepada lembaga yang berwenang yaitu pihak KUA. Uraian 

Bapak Muhammad Komal adalah sebagi berikut: 

“Lek menurutku le yo, jan-jane goro-gorone ora kur mergo sipat karo 

kepribadian pak Qodir, neng yo mergo tanah seng wes diwakafne kui 

durung eneg surat sertifikat e, dadi pak Qodir kendel arep njaluk 

tanah wakaf, tur masyarakat arep mempertahane yo ora iso, wong 

surat e sertifikat ora enek. Lek kondisi ekonomi jane yo wes 

mencukupi pak Qodir ki, terah ki wong e angel tur kaku le. (Kalau 

menurut saya sebenarnya penyebab penarikan bukan hanya sifat dan 

kepribadian Bapak Qodir, namun karena tanah yang diwakafkan untuk 

musholla Darul Amin itu sendiri memang belum ada bukti sertifikat, 

jadi Bapak Qodir berani menarik tanah yang sudah diwakafkan dan 

masyarakat sendiri mau mempertahankan tanah wakaf tidak memiliki 

bukti hitam diatas putih. Kalau dilihat dari segi ekonomi keluarga 

sebenarnya sudah mencukupi, tapi karena memang pribadi Bapak 

Qodir yang ulet dan kaku).”
63

 

 

Dari beberapa uraian yang disampaikan diatas dapat disimpulkan 

bahwa awal mula terjadinya sengketa wakaf di musholla Darul Amin Desa 

Coper Kidul Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo adalah Pertama, karena 

belum adanya ikrar wakaf dihadapan pihak KUA sehingga belum ada 

jaminan wakaf untuk mempertahankan tanah wakaf tersebut, Kedua, karena 

pihak ahli waris dari wa>qif  yang mementingkan kepentingan pribadi serta 

merasa tidak nyaman dengan lingkungan masyarakat Coper Kidul. 
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C. Penyelesaian  Penarikan dan Status Tanah Wakaf  

Musyawarah adalah salah satu jalan yang ditempuh semua orang 

guna menyelesaikan problem dan masalah yang dihadapi untuk menemukan 

jalan keluar. Begitu juga dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat 

Coper Kidul terkait sengketa musholla Darul Amin. Musholla yang sudah 

didirikan 17 tahun silam ternyata menemukan problem yang harus segera 

diselesaikan bersama. Bapak Imam Mahmudi selaku takmir musholla 

menyampaikan bahwa: 

“Sakjane status tanah wakaf e musholla Darul Amin y wes jelas, wong 

y owes memenuhi syarat rukun e wakaf jane. Yo kur kui, trah tanah 

wakaf e urung di ikrarne neg KUA. (Sebenarnya status tanah wakaf 

musholla Darul Amin sudah jelas, sudah memenuhi syarat dan rukun 

yang berlaku, hanya  saja belum mempunyai bukti hitam diatas putih 

dari pihak KUA).”
64

 
 

Tokoh masyarakat dalam melakukan musyawarah dengan para 

jama‟ah yang juga masyarakat Desa Coper Kidul terkait terjadinya 

penarikan tanah wakaf tersebut. Bapak Muhammad Sayyidi selaku Kyai 

musholla Darul Amin mengutarakan sebagai berikut: 

“La bar pak Qodir ngomong neng masyarakat lek tanah wakaf e rep 

di jaluk neh, masyarakat langsung musyawarah, dino kui ngepasi dino 

kumpulan  gone salah siji masyarkat, yo neng kunu trus langsung 

dibahas, lek intine pak Qodir rep njaluk tanah wakaf seng wes 

diwakafne karo mbah Dakelan, tapi pas kui pak Qodir yo ora eneg. La 

trus wong-wong bodo usul ngewei masukan, trus ketemu hasisl e 

intine, “pie lek musholla di bongkar ae trus bangun musholla neh 

neng ngarep e?”. soale lek arep dipertahane tanah wakaf musholla 

Darul Amin you rung due sertifikat. Akhirnya masyarakat Coper 

Kidul sepakat lek musholla ne akhire di bongkar. (Setelah Bapak 

Abdul Qodir menyampaikan kepada masyarakat kalau tanah wakafnya 

mau ditarik, maka masyarakat langsung melaksanakan musyawarah, 

hari itu kebetulan bersamaan dengan acara kumpulan masyarakat 
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dirumah salah satu warga, dan disitu juga masalah sengketa wakaf 

dimusyawarahkan. Berbagai masukan dan saran dari masyarakat 

dikeluarkan dan menemukan hasil, “Bagaimana kalau musholla Darul 

Amin dibongkar saja dan kemudian membangun lagi di depannya?,” 

soalnya kalau mau dipertahankan tanah wakaf musholla Darul Amin 

juga masih belum punya bukti sertifikat tanah wakaf. Dan akhirnya 

masyarakatpun sepakat dan segera membongkar musholla 

tersebut).”
65

 

 

Segala upaya dikerahkan untuk mempertahankan tanah wakaf 

musholla Darul Amin, namun upayapun tak menghasilkan buah karena 

tanah wakaf musholla sendiri juga belum ada sertifikat tanah dan akhirnya 

musholla Darul Amin dibongkar, kemudian dibangun lebih ketimur tepat 

pada batas tanah Bapak Bonawan untuk imaman musholla dan ruangan 

jama‟ah juga ditambahkan luasnya bangunan dari wa>qif  baru yaitu Bapak 

Bajuri agar luas bangunan mencukupi jumlah jama‟ah seperti luas bangunan 

sebelumnya. Dalam hal ini Bapak Mudin juga menyampaikan bahwa: 

“Setelah penarikan tanah wakaf yang dilakukan ahli waris dari Bapak 

Dakelan, masyarakat langsung musyawarah mas, nah untuk hasilnya 

masyarakat setuju kalau musholla Darul Amin di bongkar selanjutnya 

membangun musholla lagi di depannya, diatas tanah Bapak Bonawan 

dan Bapak Bajuri.” 
66

 

 

Musholla Darul Amin saat ini dibangun diatas tanah wakaf Bapak 

Bonawan dan Bapak Bajuri yang masih dalam proses pendaftaran sertifikat 

wakaf. Na>z}ir  yang semula dipercayakan kepada tokoh masyarakat atas 

nama Bapak Tumari kemudian dialihkan pada na>dz}ir Lembaga NU dengan 

kesepakatan jama‟ah masyarakat. Seperti yang dituturkan oleh tokoh 

masyarakat dibawah ini:  
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“Saiki anu mas, musholla seng anyar dibangun neng lemahe mbah 

Bonawan kro mbah Bajari. Neng nazir e saiki wes ora nazir 

perorangan, nanging langsung diatasi soko lembaga NU, wes 

diserahne neng MWC Jetis, tapi teko saiki yo rung metu mas sertifikat 

e. (Sekarang begini mas, untuk musholla baru dibangun diatas tanah 

Bapak Bonawan dan Bapak Bajuri. Namun untuk nazir sekarang tidak 

menggunakan nazir perorangan, tapi langsung diurusi oleh Lembaga 

NU, sekarang sudah disereah terimakan kepada MWC Jetis, namun 

hingga sekarang juga belum keluar buku sertifikatnya).” 
67

 
 

Dalam proses pengurusan sertifikat tanah wakaf Bapak komal selaku 

kamituwo Desa Coper Kidul juga ikut membantu dalam penanganannya 

untuk segera didaftarkan kepada pihak KUA. Beliau mengutarakan sebagi 

berikut: 

“Jane masalah setifikat seng saiki iki aku yo melu ngurusi mas, 

termasuk ngurusi sertifikat songko keluarga mbah Bonawan karo 

mbah Bajuri tapi aku dewe yo jek ruepot, dadi teko saiki yo jek 

mandek, kiro-kiro iki wes eneng 10 persen teko 15 san persen mas. 

Tapi yo tak usahakne gek ndang di urusi. Jane penak lo mas 

ngurusine, neng yo kui, aku dewe jek ruepot. (Sebenarnya masalah 

sertifikat tanah wakaf yang sekarang ini saya juga ikut ngurusi mas 

termasuk sertifikat dari keluarga Bapak Bonawan dan Bapak Bajuri, 

namun ya itu, saya sendiri masih repot, jadi sampai sekarang masih 

berhenti, perkiraan pengurusan sertifikat masih sekitar 10 hingga 15 

san persen mas. Tapi saya usahakan mas akan segera diurusi. 

Sebenarnya mudah lo mas ngurusnya itu, kendalanya ya itu, saya 

sendiri masih ruepot).”
68

 

 

Dari berbagai paparan diatas jelas bahwa penyelesaian sengketa 

wakaf dilakukan dengan jalan musyawarah bersama dan menemukan jalan 

keluar membongkar musholla yang kemudian didirikan musholla lagi di 

depannya diatas tanah wakaf Bapak Bonawan dan Bapak Bajuri.  

Setelah musholla didirikan di depan musholla yang lama, kemudian 

Bapak Abdul Qodir menyampaikan kepada masyarakat bahwa tanah wakaf 
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yang pernah di tarik dikembalikan lagi untuk digunakan bangunan 

musholla. Sebagaimana yang disampaikan takmir musholla Darul Amin:  

“La pas musholla seng anyar wes ngadek, wes dadi, pak Qodir trus 

ngomong neng warga lek lemah e seng mbiyen di jaluk saiki dibalekne 

neg masyarkat kon nganggo bangunan musholla, neng masyarakat yo 

meneng ae, yo ora nolak yo ora nompo, la pie wong tanah wakaf seng 

anyar iki wes tahap proses maju neg KUA. (Ketika musholla yang 

baru sudah jadi, Bapak Qodir kemudian menyampaikan kepada 

masyarakat kalau tanah yang dahulu pernah ditarik saat ini diberikan 

lagi kepada masyarakat untuk digunakan bangunan musholla, namun 

masyarakat tidak menanggapi hal tersebut, tidak menolak dan juga 

tidak menerima, “La mau bagaimana lagi, karena untuk tanah wakaf 

yang baru sudah dalam tahap pendaftaran ke KUA).”
69

 

 

Hal yang tidak disangka-sangka, Bapak Abdul Qodir yang diawal 

menarik tanah wakaf yang sudah diwakafkan Bapak Dakelan, sekarang 

beliau menyampaikan kepada masyarakat bahwa tanah yang sudah ditarik 

dikembalikan lagi kepada masyarakat. Namun hal ini tidak dapat mengubah 

keputusan masyakat, warga Coper Kidul sepakat tidak akan menerima 

pengembalian tanah dari Bapak Abdul Qodir. Karena dikhawatirkan di 

kemudian hari Bapak Abdul Qodir menarik lagi tanah yang sudah 

diwakafkan. Bapak Nur Hasyim menuturkan bahwasannya: 

“Masyarakat tidak menolak dan juga tidak menerima pengembalian 

tanah wakaf yang dikembalikan Bapak Abdul Qodir mas, ya karena 

masyarakat khawatir di kemudian hari Bapak Abdul Qodir menarik 

lagi tanah yang sudah diwakafkan. Sebenarnya kalau pengembalian 

tanah tersebut sebelum musholla di bongkar, kemungkinan besar 

masyarakat masih bisa menerima pengembalian tanah tersebut, namun 

pengembalian ini dilakukan setelah dibongkarnya musholla dan sudah 

mendirikan musholla yang baru lagi, ditambah lagi pengurusan 

sertifikat tanah wakaf sudah dalam tahap proses diajukan ke Lembaga 

KUA.”
70
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Dengan demikian sengketa yang dihadapi masyarakat Coper Kidul 

sudah menemukan jalan keluar yaitu membongkar musholla yang dulu di 

bangun diatas tanah Bapak Bonawan dan Bapak Dakelan, dan kemudian 

mendirikan musholla baru yang berada didepannya diatas tanah wakaf 

Bapak Bonawan dan Bapak Bajuri. Upaya pendaftaran ke pihak KUA juga 

sudah sudah dilakukan hanya saja masih dalam proses.  



 

 

BAB IV 

ANALISIS 

 

A. Analisis Fiqih Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Penarikan 

Tanah Wakaf Musholla Darul Amin di Desa Coper Kidul Kecamatan 

Jetis Kabupaten Ponorogo 

1. Analisis Hukum Islam (Fiqih Wakaf) 

Islam mengajarkan pemberdayaan ekonomi bukan hanya bisa 

dilakukan melalui zakat, infak, atau shadaqah, melainkan perbankan 

syari‟ah dan wakaf dinilai sebagai alternatif yang cukup memadai. Secara 

historis, anjuran dan misi wakaf untuk menciptakan kesejahteraan sosial 

sebenarnya telah dicontohkan di zaman kejayaan Islam di masa lalu. Di 

masa Dinasti Abbasiyah, wakaf telah dikembangkan sedemikian rupa 

sehingga menjadi sumber pendapatan negara. Kebiasaan di masa Dinasti 

Abbasiyah itu diteruskan sampai sekarang di beberapa negara Islam sesuai 

dengan perkembangan zaman. 

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tidak 

menutup kemungkinan praktik perwakafan memiliki potensi yang sangat 

besar dapat memberikan manfaat dan menyejahterakan masyarakat. Pada 

kondisi tertentu, potensi tersebut dapat terjadi tidak sejalan dengan 

realitanya. Banyak praktik perwakafan di Indonesia masih dijalankan secara 

adat keyakinan, yaitu praktik perwakafan dilaksanakan berdasarkan atas 
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pemahaman “lillahi Ta‟ala” yang mengakibatkan tidak diperlukannya 

pencatatan terhadap harta yang telah diwakafkan.  

Praktik perwakafan yang semacam itu, pada perkembangan 

zamannya dapat memunculkan persoalan dikemudian hari, misalnya 

persoalan mengenai validitas legal terhadap posisi harta wakaf yang 

berujung pada timbulnya persengketaan, karena tidak ada bukti-bukti yang 

mampu menunjukkan bahwa benda-benda yang bersangkutan telah 

diwakafkan. Dari pernyataan diatas kita pahami harta yang telah diwakafkan 

tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh wa>qif, 

terkadang harta yang telah diwakafkan menimbulkan problematika di 

kemudian hari. Problematika yang sering terjadi di kalangan masyarakat 

pada umumnya yaitu harta yang telah diwakafkan ditarik atau diminta 

kembali oleh wa>qif  maupun ahli warisnya. 

Wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan 

dengan jalan menahan, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa wakaf ialah menahan 

barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dihibahkan, digadaikan, 

disewakan dan sejenisnya, yang cara pemanfaatannya adalah menggunakan 

sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wa>qif ) tanpa imbalan.  

Menurut madhab Syafi‟i dan Ahmad bin Hambal, wakaf 

didefinisikan tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang 



 

 

berstatus sebagai milik Allah SWT. dengan menyedekahkan manfaatnya 

kepada suatu kebajikan (sosial).
71

 

Mudin Coper Kidul mengungkapkan tentang definisi wakaf bahwa 

pemberian sesuatu pada pihak lain mayoritas adalah bentuk tanah dengan 

kerelaan hatinya dan yang menerima juga dapat dipercaya sesuai dengan 

ketentuan agama Islam”. 

Menurut penulis yang disebut wakaf adalah pemberian dengan jalan 

menahan agar tidak diwariskan, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan 

sejenisnya, yang cara pemanfaatannya adalah menggunakan untuk 

kemaslahatan dan bertujuan mendapat ridho Allah SWT.  

Jadi jika wa>qif  wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat 

diwarisi oleh ahli warisnya. Wa>qif menyalurkan manfaat harta yang 

diwakafkan kepada mauquf alaih (yang di beri wakaf) sebagai sedekah yang 

mengikat, sehingga wa>qif tidak dapat melarang penyaluran sumbangan 

tersebut. Apabila wa>qif melarangnya maka qadli berhak memaksa agar 

memberikan kepada mauquf alaih. 

Seperti tanah wakaf yang dilakukan di musholla Darul Amin Desa 

Coper Kidul kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo sangat bertolak belakang 

dengan pendapat Imam Syafi‟i dan Ahmad Bin Hambal. Hal tersebut 

disebabkan karena adanya tekanan ekonomi, lemahnya pengetahuan agama 

dan belum adanya bukti tertulis (sertifikat). Sehingga wakaf  yang tidak ada 

bukti tertulis (sertifikat) dari lembaga KUA dapat ditarik kembali oleh  
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wa>qif   atau ahli waris dari wa>qif  dengan cara meminta tanah wakaf kepada 

na>z}ir  musholla Darul Amin. Masalah tersebut dengan mudah dapat 

ditempuh oleh ahli waris wa>qif karena tidak ada bukti yang dapat 

menguatkan bahwa tanah itu telah menjadi tanah wakaf musholla Darul 

Amin. 

Musholla Darul Amin juga belum memiliki sertifikat tanah mulai 

dari awal pelaksanaan wakaf, karena pelaksanaan wakaf hanya dilaksanakan 

secara lisan oleh wa>qif  Bapak Bonawan dan Bapak Dakelan dengan saksi 

Bapak Muh. Hasyim dan Bapak Kuseno serta masih menggunakan kekuatan 

kepercayaan masyarakat. Sehingga dikemudian hari memunculkan potensi 

terjadinya penarikan tanah wakaf. Penarikan tanah wakaf terjadi pada tahun 

2017, Bapak Abdul Qodir selaku keponakan Bapak Dakelan sekaligus 

menjadi Ahli warisnya mengatakan kepada masyarakat bahwa menarik 

kembali tanah yang di wakafkan oleh Bapak Dakelan yang telah dibangun 

musholla tersebut. Alasan Bapak Abdul Qodir menarik kembali tanah yang 

telah di wakafkan oleh Bapak Dakelan karena sifat kepribadian yang 

bangkang serta beliau mengaku telah diberi wasiat hak kepemilikan tanah 

dari Bapak Dakelan, padahal beliau telah mengetahui sendiri bahwa 

sebagian dari tanah Bapak Dakelan telah diwakafkan untuk membangun 

musholla Darul Amin. Mengetahui hal tersebut maka masyarakat 

bermusyawarah dan sepakat untuk membongkar dan membangun kembali 

musholla baru diatas tanah Bapak Bonawan dan Bapak Bajuri.  



 

 

Seperti yang diungkapkan oleh takmir musholla Darul Amin bahwa 

wakaf yang dilakukan di musholla Darul Amin Coper Kidul hanya 

silakukan secara lisan tanpa adanya ikrar wakaf kepada pihak KUA. 

Sehingga belum memiliki bukti hitam diatas putih. 
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Menurut penulis pelaksanaan wakaf yang dilaksanakan di musholla 

Darul Amin Coper Kidul sudah sah sesuai fiqih wakaf. Karena menurut 

fiqih wakaf ikrar wakaf tidak ada ketentuan untuk dilaksanakan di KUA. 

Sehingga fiqih wakaf hanya mengharusnya adanya ikrar antara orang yang 

mewakafakan kepada orang yang menerima wakaf serta adanya dua orang 

saksi.  

Imam Syafi'i yang menetapkan kedudukan harta wakaf sebagai harta 

permanen yang tidak bisa ditarik kembali didasarkan atas alasan demi 

kepastian hukum bagi penerima wakaf sehingga harta wakaf dapat difungsikan 

secara leluasa dan tidak terikat dengan waktu. Alasan lainnya supaya tidak ada 

permasalahan atau sengketa wakaf bilamana dikemudian hari ahli waris dari 

wa>qif  menarik harta yang sudah diwakafkan.   

Namun pelakasanaan wakaf yang terjadi di musholla Darul Amin 

adalah ditarik kembali oleh ahli waris dari wa>qif, kemudian setelah 

terjadinya penarikan tanah wakaf oleh Bapak Abdul Qodir selaku ahli waris 

almarhum Bapak Dakelan, maka masyarakat bersepakat untuk membangun 

musholla baru dengan melepaskan tanah wakaf Bapak Dakelan kemudian 

meneruskan pengelolaan tanah wakaf Bapak Bonawan dan digabungkan 

dengan tanah wakaf Bapak Bajuri yang diserahterimakan kepada na>z}ir 
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lembaga NU sehingga bangunan musholla lebih luas dari bangunan 

sebelumnya. Beberapa hari setelah pembangunan musholla Darul Amin 

yang baru, kemudian beberapa jama‟ah masyarakat didatangi oleh Bapak 

Abdul Qodir yang menyatakan bahwa tanah wakaf almarhum Bapak 

Dakelan yang ditariknya semula, kini dikembalikan kepada masyarakat. 

Adanya hal itu, masyarakat tidak merespon secara langsung, masyarakat 

tidak berkomentar sama sekali, dalam forum musyawarah yang 

dilaksanakan oleh jama‟ah masyarakat menghasilkan kesimpulan untuk 

membiarkan tanah wakaf yang dikembalikan tersebut. Apabila benar-benar 

oleh Bapak Abdul Qodir dikembalikan tanah wakaf pamannya tersebut, 

maka hak dan kewajiban mengurusnya supaya dilaksanakan oleh Bapak 

Abdul Qodir. 

Menurut penulis, terjadinya pengembalian tanah wakaf sudah tidak  

menjadi tanggung jawab masyarakat karena terjadinya pengembalian tanah 

wakaf tersebut setelah berdirinya musholla yang baru dan sudah 

dilaksanakannya proses pendaftaran akta wakaf. Masyarakat juga masih 

menghawatirkan apabila tanah wakaf yang semula ditarik dan dikembalikan 

lalu dikemudian hari ditarik kembali dengan alasan kepentingan pribadi. 

Oleh karena itu, dari segala pengalaman yang telah terjadi setelah musholla 

yang baru sudah selesai pembangunan kemudian mengurus pendaftaran akta 

wakaf dan menunjuk na>z}ir dari pihak lembaga NU. 

Menurut penulis, apabila ditinjau dari Hukum Islam, proses 

pelaksanaan perwakafan sudah memenuhi syarat dan rukun yang sah, akan 



 

 

tetapi belum adanya pendaftaran akta wakaf yang menjadikan musholla 

Darul Amin tidak memiliki kekuatan hukum yang kemudian terjadi 

penarikan tanah wakaf. Hukum penarikan tanah wakaf memang tidak 

dijelaskan secara luas dalam konteks Hukum Islam, namun pada Hadist 

Nabi Muhammad SAW. sudah memberikan cerminan bahwa penarikan 

harta wakaf merupakan perilaku yang tidak terpuji.  

Dari segi fiqih wakaf dan praktek wakaf bahwa, menarik kembali 

harta wakaf dapat di qiyaskan dengan menarik kembali hibah yaitu 

hukumnya haram kecuali hibah yang di lakukan orang tua kepada 

anaknya.
73

 Orang yang menarik kembali hibahnya sama dengan anjing yang 

muntah kemudian mengambil kembali muntahnya itu lalu memakannya. Hal 

ini sesuai dengan hadits Nabi yang berbunyi: 

َا َ َثُل  اَّنِذ  َ َ َص َّنُق ِبَصَ َقٍ  ُُثَّن  َ ُعْ َد ِفْ َ َ قَِ ِ  َكَ َثِل  ْاَكْ ِب  َِ ْ ُئ َُثَّن  ِ َّنَّن

 َْأُكْل قَ ْ ُئُ  
Artinya: “Perumpamaan orang yang menarik kembali shadaqahnya (zakat, 

infaq, ibah, wasiat, dan wakaf) adalah seperti anjing yang muntah 

kemudian mengambil kembali muntahnya itu lalu memakannya 

lagi.”
74

 

 

Imam madhab Syafi‟i, imam Malik, imam Hambali sepakat ada 

tetapnya wakaf.
75

 Alasannya, apabila wakaf telah sempurna dan sah maka 

tidak boleh mengambil kembali harta tersebut dengan jalan apa pun, kecuali 
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kalau wa>qif  mensyaratkan pada dirinya untuk mengambil kembali dengan 

ucapan “tanah ini merupakan sedekah dengan tujuan bahwa hal itu hak atas 

saya untuk mengambil kembali jika saya menghendaki.
76

  

Adapun pelaksanaan wakaf yang terjadi di musholla Darul Amin 

sangat bertolak belakang dengan fiqih wakaf yang disampaikan oleh Imam 

Syafi‟i yang seharusnya harta yang sudah diwakafkan tidak boleh untuk 

ditarik oleh ahli waris atau orang yang mewakafkan. 

Dengan demikian menurut penulis, praktek penarikan tanah wakaf 

yang dilakukan di musholla Darul Amin Desa Coper Kidul Kecamatan Jetis 

Kabupaten Ponorogo bertolak belakang dengan teori fiqih wakaf yang 

sudah ada. Bahwa harta wakaf yang sudah diwakafkan tidak boleh di 

wariskan kepada ahli warisnya, karena harta yang sudah diwakafkan bukan 

lagi milik orang yang mewakafkan (wa>qif) ataupun na>z}ir, namun menjadi 

milik Allah SWT.  Sedangkan pelaksanaan wakaf yang terjadi di Desa 

Coper Kidul harta yang sudah diwakafkan oleh wa>qif  Bapak Dakelan 

kemudian diwariskan kepada keponakannya yaitu Bapak Abdul Qodir, hal 

ini sangat tidak sesuai dengan hukum Islam (fiqih wakaf) yang diajarkan 

Rasulullah SAW. kepada kita. 

Tidak hanya diwariskan, keponakan yang sudah diberi warisan oleh 

wa>qif  selanjutnya menarik kembali harta yang sudah diwakafkan untuk 

pembangunan musholla, sehingga musholla yang sudah dibangun dengan 
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baik kemudian dibongkar karena belum adanya bukti tertulis (sertifikat) dari 

Lembaga KUA.  Dari berbagai uraian diatas, penulis sepakat bahwa harata 

yang sudah diwakafkan adalah harta yang kekal, artinya harta wakaf itu 

tidak bisa diwariskan apalagi diatarik kembali, namun tidak menutup 

kemungkinan harta yang sudah diwakafkan tetap harus mempunyai bukti 

tertulis (sertifikat) dari Lembaga KUA, sehingga mempunyai kekuatan 

hukum apabila dikemudian hari ditemukan sengketa terkait harta wakaf 

tersebut. Jadi haram hukumnya apabila si wa>qif  atau ahli warisnya tetap 

ingin menarik harta yang sudah diwakafkan walaupun dalam pelaksanaan 

wakaf belum ada bukti tertulis (sertifikat) dari Lembaga KUA.  

2. Analisis Kompilasi Hukum Islam di Indonesia  

Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan  penarikan kembali harta 

wakaf. Namun tercantum pada Kompilasi Hukum Islam pasal 212 tentang 

hibah disebutkan bahwa “hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah 

orang tua kepada anaknya. Sayyid Sabiq dan Umar ibn Khattab juga 

menjelaskan tentang wakaf bahwa harta wakaf tidak dapat dijualbelikan, 

tidak dapat dihibahkan, namun ada penjelasan agar wakaf tidak ditarik 

kembali menurut ketentuan pasal 223 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam 

(KHI), pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat 

Pembuat Akta Ikrar Wakaf surat surat sebagai berikut:  

a. Tanda bukti pemilikan harta benda. 



 

 

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

disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat 

setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud.  

c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda 

tidak bergerak yang bersangkutan.   

Selanjutnya benda wakaf tadi harus didaftarkan di Kecamatan guna 

menjaga keutuhan dan kelestariannya. Kompilasi Hukum Islam (pasal 224) 

menentukan bahwa setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan, maka Kepala 

Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama na>z}ir yang bersangkutan 

diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftar 

perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan 

kelestariannya.   

Takmir musholla Darul Amin menyampaikan bahwa pada saat itu ikrar 

hanya dilaksanakan secara lisan oleh wa>qif  bahwa Bapak Dakelan dan 

Bapak Bonawan mewakafkan tanahnya kepada masyarakat untuk didirikan 

musholla dan di serah-terimakan kepada Bapak Tumari dengan dua orang 

saksi Bapak Muhammad Hasyim dan Bapak Kuseno yang sekarang sudah 

meninggal dunia semua.
77

 Penyerahan tanah wakaf ini memberikan dampak 

yang sangat baik bagi masyarakat Coper Kidul untuk lebih meningkatkan 

ketaatan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Masyarakat Coper Kidul juga 

dengan senang hati menerima penyerahan tanah wakaf yang dilakukan oleh 

Bapak Dakelan dan Bapak Bonawan. Hal ini dapat dilihat dari tindakan 
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masyarakat yang sangat antusias setelah penyerahan tanah wakaf tersebut. 

Walaupun sebagian besar masyarakat Coper Kidul bermata pencaharian 

sebagai petani, namun tidak mempengaruhi semangat masyarkat Coper 

Kidul untuk tetap membangun dan mendirikan musholla. Tidak ingin 

berpikir terlalu lama, masyarakat segera melaksanakan musyawarah terkait 

bentuk bangunan musholla Darul Amin.  

Menurut penulis, hukum penarikan tanah wakaf adalah haram, 

diqiyaskan dari hukum penarikan hibah, jika hibah tidak dapat ditarik, maka 

wakaf juga tidak dapat ditarik kembali oleh wa>qif  atau ahli warisnya. Hal 

ini karena, harta benda yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi haknya, 

tetapi menjadi hak milik mutlak Allah SWT. Meskipun hukum penarikan 

harta wakaf adalah haram, bukan berarti adanya proses perwakafan hanya 

diikrarkan secara lisan, namun harus mengikuti aturan yang berlaku baik 

secara agama maupun pemerintahan seperti ketentuan dalam KHI pasal 223 

ayat 4 yang menjelaskan agar tidak terjadi penarikan harta wakaf. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa secara fiqih wakaf dan KHI (Kompilasi Hukum 

Islam) penarikan harta yang telah diwakafkan adalah tidak boleh (haram) 

baik yang dilakukan oleh wa>qif  ataupun oleh ahli warisnya. 

B. Analisis Fiqih Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Status 

Tanah Wakaf Musholla Darul Amin Kecamatan Jetis Ponorogo 

1. Analisis Hukum Islam (Fiqih Wakaf)  

Hukum Islam menjelaskan adanya rukun dan syarat sah dalam 

pelaksanaan perwakafan. Menurut penulis, status tanah wakaf musholla 



 

 

Darul Amin adalah sah menurut ajaran Agama Islam, karena telah 

memenuhi syarat dan rukun pelaksanaan wakaf, yaitu: 

a. Ada pihak yang berwakaf (wa>qif) 

Pada hal ini yang menjadi wa>qif adalah Bapak Bonawan dan 

Bapak Dakelan.  Mereka berdua telah menyerahkan tanah wakafnya 

kepada masyarakat untuk dibangun tempat ibadah berupa musholla. 

Akan tetapi hanya disampaikan dengan cara lisan, artinya tidak 

didaftarkan kepada pihak KUA, mengingat pada zaman itu kondisi 

masyarakat masih memegang erat kepercayaan diantara lingkungan 

sekitar. 

b. Ada objek berupa harta kekayaan yang diwakafkan 

Tanah wakaf diserahterimakan kepada masyarakat dan 

diamanahkan pada na>z}ir yang ditunjuk yaitu Bapak Tumari yang 

kemudian diamanahkan kepada lembaga Nahdlatul „Ulama.  

c. Ada penerima dan pengelola harta wakaf (na>z}ir) 

Na>z}ir  dalam perwakafan ini adalah Bapak Tumari yang 

kemudian diamanahkan kepada lembaga Nahdlatul „Ulama. 

d. Adanya s}ighat berupa ijab qabul yang dilafadzkan. 

Adapun pelaksanaan perwakafan yang dilakukan di musholla 

Darul Amin Desa Coper Kidul Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo 

diserahterimakan secara lisan oleh wa>qif (Bapak Bonawan dan Bapak 

Dakelan) kepada na>z}ir (Bapak Tumari) dan tidak didaftarkan kepada 

Lembaga KUA Kecamatan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.  



 

 

Mengenai status tanah wakaf musholla Darul Amin adalah sudah 

sah sesuai fiqih wakaf karena sudah memenuhi syarat dan rukun wakaf 

yang berlaku, hanya saja untuk bukti tertulis (sertifikat) dari lembaga 

KUA belum ada, sehingga apabila di kemudian hari ada sengketa tentang 

tanah wakaf musholla Darul Amin belum mempunyai kekuatan hukum 

yang sah.    

Takmir musholla juga menyampaikan bahwa sebenarnya tanah 

wakaf yang digunakan untuk bangunan musholla adalah tanah wakaf dari 

Bapak Dakelan dan Bapak Bonawan. Akan tetapi dalam penyerahannya 

Bapak Bonawan menyampaikan kepada masyarakat bahwa tanah wakaf 

yang dimiliki diwakafkan kepada masyarakat Coper Kidul untuk tempat 

beribadah, berbeda dengan Bapak Dakelan yang dalam penyampaiannya 

tidak ada kata mewakafkan, hanya saja menggunakan kata membolehkan 

apabila tanah tersebut digunakan untuk bangunan musholla. 

Dari pernyataan takmir musholla tersebut, menurut penulis 

pelaksanaan ikrar wakaf yang dilakukan di musholla Darul Amin sudah 

sah karena sudah memenuhi syarat-syarat wakaf yang diatur dalam fiqih 

wakaf, seperti adanya ikrar wakaf yang disampaikan oleh orang yang 

mewakafkan kepada yang menerima wakaf serta ada dua orang saksi 

pada saat ikrar wakaf.  

2. Analisis Kompilasi Hukum Islam di Indonesia  

Dengan berkembangnya waktu, maka semakin berkembang pula  

problematika zaman, dan adanya aturan agama Islam yang di kompilasi 



 

 

dengan aturan Negara agar memiliki status perlindungan hukum yang jelas 

dan sah diakui agama maupun Negara. Penjelasan dalam Kompilasi Hukum 

Islam pada bagian Buku III Hukum Perwakafan pasal 218 ayat 1, berbunyi 

“Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan 

tegas kepada na>z}ir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat 6, yang kemudian 

menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh 

sekurang-kurangnya 2 orang saksi”. 

Menurut penulis, Pelaksanaan perwakafan musholla Darul Amin bila 

ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam adalah belum sesuai ketentuan hukum 

atau belum memenuhi aturan hukum yang berlaku seperti yang diataur 

dalam KHI pasal 218 ayat 1. Sehingga status harta wakaf tersebut masih 

belum jelas karena belum didaftarkan serta tidak memperoleh kekuatan 

hukum, namun pada saat itu kekuasaan tanah wakaf diperecayakan kepada 

Bapak Tumari selaku RT di Desa Coper Kidul, maka apabila terjadi 

penarikan harta wakaf oleh wa>qif atau ahli waris tidak ada bukti tertulis 

yang sah secara aturan Negara untuk menguatkan status wakaf musholla 

Darul Amin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa status tanah wakaf 

musholla Darul Amin dikatakan tidak sah (belum jelas) menurut KHI 

(Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku.  

Sebagai pembelajaran bagi masyarakat, hendaknya pelaksanaan 

perwakafan ditindak lanjuti dengan mengikuti perkembangan aturan hukum 



 

 

yang berlaku di Indonesia, agar tidak terjadi perselisihan maupun penarikan 

harta wakaf. 

3. Pembinaan Perwakafan  

Dalam rangka pembinaan wakaf agar tetap berfungsi sebagaimana 

mestinya, hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki 

otoritas dan kewenangan, khususnya pemerintah, lembaga kena>z}iran, 

lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli terhadap pemberdayaan 

wakaf dan pihak terkait lainnya adalah:  

Pertama, mengimplementasikan undang-undang No. 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf. Kehadiran ini sangat penting bagi perlindungan tanah-tanah 

wakaf dan harta wakaf lainnya yang selama ini terdata oleh Departemen 

Agama dan sebagai regulasi pemberdayaan potensi wakaf secara lebih 

optimal, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak.Dengan 

undang-undang khusus wakaf ini diharapkan perlindungan, pemanfaatan 

dan pemberdayaan harta wakaf secara maksimal tidak mengalami hambatan 

yang sangat serius. 

Kedua, membenahi kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

duduk dalam lembaga-lembaga kena>z}iran. Karena lembaga kena>z}iran 

memiliki peran sentral dalam pengelolaan harta wakaf secara umum. Untuk 

itu eksistensi dan kualitas SDM nya harus betul-betul diperhatikan. Secara 

garis umum, kemampuan SDM na>z}ir dalam pengelolaan wakaf dapat 

terarah dan terbina secara optimal. Dan yang paling penting selain 

profesional adalah dapat dipercaya (amanah). Tentu saja pemaknaan 



 

 

amanah disini tidak berhenti pada aspek moral saja, namun nilai-nilai 

profesionalisme juga akan menentukan apakah lembaga tersebut pada 

akhirnya bisa dipercaya atau tidak. Setidaknya, lembaga nadzir itu dapat 

dikatakan sebagai lembaga yang amanah jika dapat memenuhi syarat 

sebagai berikut : 

1. Tanggung jawab. Tanpa adanya rasa tanggung jawab pada badan 

pengelola atau na>z}ir, maka harta yang dipercayakan kepadanya akan 

terbengkelai dan tidak terurus. Oleh karena itu, setiap orang yang 

dipercaya menduduki lembaga kena>z}iran harus dipastikan bahwa orang 

tersebut memiliki tanggung jawab moral, sehingga di kemudian hari 

tidak akan terjadi kesewenangan, penyimpangan dan atau 

ketidakmampuan manajemen dalam pengelolaan wakaf. Aspek tanggung 

jawab oleh seorang na>z}ir menjadi kunci yang paling pokok dari seluruh 

rangkaian dunia perwakafan. Kalau rasa tanggung jawab ini tidak 

dimiliki oleh orang atau lembaga na>z}ir, maka wakaf hanya sebagai 

institusi keagamaan yang tidak berfungsi apapun, bahkan akan menjadi 

beban masyarakat (umat Islam).  

2. Efisien. Salah satu dari inti pengelolaan organisasi atau kelembagaan 

adalah efisiensi. Tanpa adanya efisiensi lembaga kena>z}iran tidak akan 

optimal dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf. Efisiensi disini 

meliputi penggunaan biaya administrsi dan kegiatan yang tarkait dengan 

aspek pembiayaan dalam pengelolaan harta wakaf. Sehingga dengan pola 

yang efisien, maka akan tercipta lembaga yang professional.  



 

 

3. Rasional. Penalaran merupakan prinsip pokok dalam kelaksanaan 

organisasi. Demikian juga dalam pengelolaan dan pemberdayaan harta 

wakaf. Oleh karena itu, rasionalitas kebijakan dan pengambilan 

keputusan dalam pengelolaan harta wakaf menjadi hal tidak bisa 

dihindarkan. Pola pengelolaan yang didasarkan pada aspek irrasional, 

seperti kepercayaan yang bersifat klinis dan emosi spirit, maka akan 

menghambat laju perkembangan wakaf secara umum. Salah satu aspek 

rasional yang tidak kalah pentingnya adalah menempatkan SDM sesuai 

dengan kapasitas bidang yang dimiliki, bukan didasarkan pada hubungan 

emosional tanpa mempertimbangkan kualitas.  

Ketiga, mengamankan seluruh kekayaan wakaf, baik pada tingkat 

pusat maupun daerah. Upaya pengamanan ini agar harta yang berstatus 

wakaf tidak diganggu gugat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung 

jawab. Oleh karena itu, jika harta wakaf berupa tanah, maka yang harus 

dilakukan adalah:  

1. Segera memberikan sertifikat tanah wakaf yang ada di seluruh pelosok 

tanah air. Harus diakui, banyak tanah-tanah wakaf yang jatuh ke tangan 

atau pihak-pihak yang tidak berhak. Dan ini harus dihentikan dengan 

memberikan sertifikat terhadap tanah-tanah yang memiliki status wakaf. 

Pola pelaksanaan wakaf sejak lama memang lebih banyak dilakukan 

dengan cara kepercayaan tanpa memberikan unsur bukti yang bisa 

menguatkan secara administratif (hukum). Karena itu, agar tanah-tanah 

wakaf itu dapat diselamatkandari berbagai problematika formilnya, harus 



 

 

segera dilindungi secara hukum melalui sertifikat tanah. Dengan 

demikian, tanah-tanah wakaf tersebut memiliki status hukum yang jelas 

dan apabila ada pihak yang bermaksud mengambilnya dapat dituntut 

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.  

2. Melakukan dukungan advokasi terhadap tanah-tanah wakaf yang masih 

sengketa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tanah-tanah wakaf 

yang diserahkan kepada na>z}ir wakaf sebelum PP No. 28 Tahun 1977 

banyak yang tidak mempunyai bukti wakaf, sehingga tanah wakaf yang 

seharusnya menjadi milik Allah SWT.dan hak masyarakat banyak 

berpindah ke tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. 

Keberpindahan kepemilikan tanah wakaf bisa saja dilakukan oleh: 

oknum na>z}ir yang nakal, keluarga wa>qif yang merasa mempunyai hak 

atas tanah maupun orang lain yang mempunyai kepentingan dengan 

tanah-tanah tersebut. Menurut beberapa pengurus na>z}ir lembaga-lembaga 

keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, Persis dan lain-lain, bahwa 

tanah wakaf yang diserahkan kepada lembaga-lembaga tersebut banyak 

yang digugat oleh ahli waris dari si wa>qif. Apalagi misalnya tanah-tanah 

wakaf tersebut mempunyai potensi strategis yang cukup besar terhadap 

pengembangan ekonomi di masa depan, seperti di pinggir jalan, dekat 

pasar atau pusat perbelanjaan dan sebagainya. Tugas pembentukan tim 

advokasi ini bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga na>z}ir yang 

bersangkutan dengan bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia 



 

 

(BWI) sebagai pihak yang memberikan pengayoman dan pembinaan 

secara kelembagaan. 

3. Pemanfaatan dan pemberdayaan tanah wakaf secara produktif. Di 

samping pengamanan di bidang hukum, pengamanan dalam bidang 

peruntukan dan pengembang annya harus juga dilakukan. Sehingga 

antara perlindungan hukum dengan aspek hakikat tanah wakaf yang 

memiliki tujuan sosial menemukan fungsinya. Pemanfaatan dan 

pemberdayaan tanah-tanah wakaf yang harus diprioritaskan adalah tanah-

tanah wakaf yang memiliki potensi ekonomi yang besar, yaitu tanah-

tanah yang berlokasi strategis secara ekonomis, seperti di pinggir jalan, 

pasar atau tempat keramaian lainnya.  

Keempat, mengadakan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan 

pengelolaan harta wakaf. Dukungan ini diperlukan agar harta-harta wakaf, 

khususnya tanah wakaf produktif strategis yang ada menjadi aman karena 

dirasakan adanya upaya pihak-pihak tertentu, termasuk oknum na>z}ir yang 

ingin menukar dengan tanah-tanah yang tidak strategis. Dukungan 

pengawasan yang bersifat internal sudah menjadi keharusan, bersamaan 

dengan kepedulian masyarakat sekitar terhadap keutuhan tanahtanah wakaf. 

Disamping pengawasan yang bersifat umum tersebut, juga diperlukan 

pengawasan pengelolaan agar para pelaksana kena>z}iran yang mengurusi 

langsung terhadap tanah-tanah wakaf tersebut dapat menjalankan perannya 

secara baik dan benar, sehingga menghasilkan keuntungan yang memadai. 

Aspek pengawasan pengelolaan internal ini meliputi : penaksir nilai, 



 

 

manajemen organisasi, manajemen keuangan, manajemen pendistribusian 

hasil-hasil pengelolaan dan manajemen pelaporan kepada pihak atau 

lembaga yang lebih tinggi.  

Kelima, men-stimulasi atau mendorong secara lebih luas kepada 

masyarakat agar lebih peduli terhadap pentingnya harta wakaf di tengah 

kehidupan sosial kemasyarakatan. Melalui upaya sosialisasi wakaf secara 

optimal diharapkan masyarakat semakin bergairah dalam mewakafkan 

sebagian harta untuk kepentingan masyarakat banyak. Sosialisasi ini 

memang harus dilakukan secara berkesinambungan, continue dan menarik, 

sehingga setiap orang yang memiliki kemampuan berwakaf lebih merasa 

memiliki tanggung jawab akan pentingnya pelaksanaan ibadah wakaf.  

Langkah kelima hal tersebut merupakan konsekuensi logis yang 

harus dilakukan oleh pemerintah, lembaga na>z}ir, lembaga swadaya 

masyarakat dan pihak terkait lainnya sebagai upaya pembinaan yang bersifat 

menyeluruh dan konkrit agar wakaf tetap memiliki peran yang signifikan di 

tengah kebutuhan perbaikan dalam kehidupan sosial masyarakat banyak.
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Dengan demikian, menurut penulis pelaksanaan wakaf yang terjadi 

di Musholla Darul Amin Desa Coper Kidul Kecamatan Jetis harus lebih 

aktif dan selektif dalam pengurusan wakaf, terutama dalam hal sertifikat 

tanah wakaf supaya mempunyai kekuatan hukum, dan bisa digunakan 

jaminan hukum apabila dikemudian hari terjadi sengketa wakaf.  

 

                                                           
78

 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 

104. 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Hukum penarikan harta wakaf yang dilakukan oleh ahli waris dari wa>qif 

ditinjau dari Fiqih Wakaf adalah haram, karena fiqih wakaf mendefinisikan 

harta wakaf adalah abadi, artinya kepemilikan harta wakaf beralih menjadi 

milik Allah SWT. sehingga harta wakaf tidak bisa ditarik kembali oleh ahli 

waris maupun wa>qif  itu sendiri. Adapun tinjauan dalam Kompilasi Hukum 

Islam juga sama, yaitu harta yang sudah diwakafkan tidak boleh di jual, 

dihibahkan, ditukar, diwariskan. Sehinga penarikan tanah wakaf yang 

dilakukan di Musholla Darul Amin sangat bertolak belakang dengan Fiqih 

Wakaf dan juga Kompilasi Hukum Islam. 

2. Status harta wakaf musholla Darul Amin yang dilaksanakan di Desa Coper 

Kidul Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Fiqih Wakaf 

adalah sudah jelas artinya sudah memenuhi syarat-syarat dari pelaksanaan 

wakaf, hanya saja tanah wakaf masih dipercayakan kepada na>z{ir 

perseorangan. Namun jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam 

pelaksanaan wakaf yang dilakukan di Desa Coper Kidul Kecamatan Jetis 

Kabupaten Ponorogo statusnya masih belum jelas, artinya harta yang sudah 

diwakafkan belum didaftarkan ke lembaga KUA, sehingga belum 

mempunyai bukti tertulis untuk dijadikan jaminan.  
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B. Saran-saran 

1. Kepada masyarakat dihimbau dengan sangat untuk mencatatkan wakafnya 

dengan notaris atau kementerian agama atau lembaga terkait 

2. Bagi Departemen Agama diharapkan selalu memberikan penyuluhan 

tentang wakaf, sehingga masyarakat awam tahu tentang aturan-aturan wakaf 

yang kemudian digunakan untuk membenahi sistem wakaf. 
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