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ABSTRAK 

Sari, Ika Noermadila. 2018. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Wakaf Tanah 

Masjid Syuhada’ Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. 

Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Dr. Saifullah, M.Ag. 

Kata Kunci : Hukum Islam, proses, wakaf tanah, masjid syuhada’, ngunut, Ponorogo. 

Penelitian ini berangkat dari terjadinya proses wakaf Tanah masjid Syuhada’ 

Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Fokus penelitian adalah 

pada ikrar dan jual beli wakaf di masjid Syuhada’. Adapun dalam prosesnya terjadi 

tiga kali perwakafan di masjid Syuhada’. Hal ini tentunya dalam hukum Islam 

diperbolehkan atau tidak, karena sangat jarang sekali ada persoalan dalam 

mewakafkan sebanyak tiga kali.  

Dari uraian di atas, permasalahan yang hendak penulis kaji dalam penelitian 

ini adalah (1) Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Ikrar Wakaf Tanah 

Masjid Syuhada’ Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo? (2) 

Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Proses Jual Beli Wakaf Tanah Masjid 

Syuhada’ Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo? 

Peneitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan menggunakan 

pendekatan deskriptif-kualitaif. Sedangkan bahan data yang digunakan adalah bahan 

hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan menggunakan 

wawancara. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini dengan 

menggunakan analisis deskriptif. 

Dari hasil analisis data ini, penulis menyimpulkan bahwa (1) pandangan 

Hukum Islam terhadap ikrar wakaf tanah masjid Syuhada’ Desa Ngunut adalah sesuai 

dengan Hukum Islam karena syarat dan rukun dalam ikrar wakaf  yang sesuai dengan 

pasal 20 bahwa saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan: dewasa, 

beragama Islam, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. (2) 

pandangan Hukum Islam terhadap proses jual beli wakaf tanah masjid Syuhada’ Desa 

Ngunut adalah sah atau diperbolehkan karena untuk menghindari kemadhorotan dan 

untuk kemaslahatan ummat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama universal, tidak hanya mengatur bidang 

ibadah secara khusus (mahdhoh) tetapi juga ibadah secara umum 

(ghoiru mahdhoh). Islam mewarnai perilaku manusia dalam berpikir, 

bertindak dengan batasbatas yang telah ditetapkan tidak lain untuk 

mencari ridla Allah Swt. Pada hakikatnya, manusia di muka bumi ini 

untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah Swt. Pelaksanaan ibadah 

dipraktikkan dan dimanifestasikan melalui pengabdian keseluruhan 

diri manusia beserta segala apa yang dimilikinya. Ada ibadah melalui 

bentuk pengabdian badan, seperti shalat, puasa atau juga melalui 

bentuk pengabdian berupa pengorbanan apa yang kita miliki atau harta 

benda, seperti zakat, shodaqoh, ilmu pengetahuan seperti mengajar 

atau memberi ilmu, di samping ada juga secara bersama-sama badan 

dan harta, seperti puasa dan haji.  

Satu bentuk ibadah melalui pengorbanan dengan harta yang 

kita miliki untuk kepentingan kemanusiaan, kemasyarakatan, dan 

keagamaan yang telah diatur oleh syari’at Islam adalah wakaf. Di 

Indonesia, Islam merupakan agama yang banyak penganutnya 

(mayoritas), mempunyai beberapa lembaga yang diharapkan mampu 

membantu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, salah satunya 
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adalah wakaf. Dalam Islam, wakaf termasuk kategori ibadah 

kemasyarakatan yang hukumnya sunnah, amalan wakaf merupakan 

amalan yang besar karena amalan ini tidak dapat berhenti atau putus 

pahalanya bila orang tersebut telah meninggal dunia, maka amalan 

wakaf akan tetap mengalir pahalanya dan tetap diterima oleh wakif 

walaupun ia telah meninggal. 

Perkembangan wakaf di Indonesia dapat dikatakan sejalan 

dengan perkembangan penyebaran ajaran agama Islam di Nusantara. 

Di samping melakukan penyebaran agama Islam, para ulama’ juga 

sekaligus memperkenalkan ajaran-ajaran agama Islam yang salah 

satunya adalah ajaran mengenai wakaf. Hal ini terbukti dari banyaknya 

masjid-masjid bersejarah yang dibangun di atas tanah wakaf. Di 

Indonesia, ajaran wakaf ini terus berkembang baik dari masa kolonial 

sampai sekarang. 

Objek yang diwakafkan adalah harta bergerak maupun harta 

tidak bergerak, harta tidak bergerak bisa dalam bentuk tanah, hak milik 

atas rumah, atau hak milik atas rumah susun. Sementara untuk objek 

wakaf harta bergerak dapat berupa bentuk uang.
1
 

Wakaf merupakan shadaqah yang pahalanya berjalan terus 

selama pokoknya masih ada dan terus dimanfaatkan. Selain itu wakaf 

merupakan menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk 

dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat 

                                                           
1
Tim El-Madani, Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf(Yogyakarta:Pustaka 

Yustisia,2014), 101 
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hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan umum maupun 

khusus.
2
 Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 215 ayat 1, 

wakaf yaitu perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau 

badan hukum yang memisahkan sebagian harta  dari benda miliknya 

dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan 

ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama 

Islam.
3
 

Pada awal Islam wakaf disyariatkan oleh Allah melalui 

Rasulullah Saw kepada Umar bin Khatab. Umarlah yang pertama kali 

mewakafkan tanah di Khaibar, yang kemudian tercatat sebagai 

tindakan wakaf dalam sejarah Islam, pada dasarnya wakaf merupakan 

tindakan sukarela (tabarru’),
4
 lalu Rasulullah Saw 

memperkenalkannya karena beberapa ciri istimewa yang tidak ada 

pada akad-akad lainya baik sedekah maupun infak. Institusi pertama 

yang diwakafkan oleh Rasulullah Saw adalah Masjid Quba’ yang 

diasaskan sndiri oleh baginda Rasulullah Saw apabila ia sampai di 

Madinah pada 622 M atas dasar ketakwaan kepada Allah. Hal ini 

diikuti pula dengan wakaf Masjid Nabawi enam bulan selepas 

pembinaan Masjid Quba’. Selain itu, menurut pandangan masyhur 

                                                           
2
 Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata 

Kelola Wakaf di Indonesia(Bekasi:Gramata Publishin, 2015), 13. 
3
 Kompilasi Hukum Islam  

4
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 

483. 
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orang yang pertama mengeluarkan harta untuk diwakafkan adalah 

Umar bin Khatab,
5
 yang dijelaskan dalam hadis yang berbunyi: 

ِإنِّي َأَصْبُت ! َيا َرُسوَل اللَِّه : َفَقاَل ، َيْسَتْأِمُرُه ِفيَها –صلى الله عليه وسلم  –النَِّبيَّ َوَعِن 

، » ِإْن ِشْئَت َحَبْسَت َأْصَلَها : َقاَل ، َأْرًضا ِبَخْيَبَر َلْم ُأِصْب َماًلا َقطُّ ُهَو َأْنَفُس ِعْنِدي ِمْنُه

، َوَلا ُيوَهُب، َوَلا ُيوَرُث، ا ُيَباُع َأْصُلَهاَأنَُّه َل، َفَتَصدََّق ِبَها ُعَمُر: َقاَل ، «  َوَتَصدَّْقَت ِبَها 

َأَصاَب ُعَمُر َأْرًضا : اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َقاَل َوِفي اْلُقْرَبى، َفَتَصدََّق ِبَها ِفي اْلُفَقَراِء

َلا ُجَناَح َعَلى َمْن ، َوالضَّْيِف، َواْبِن السَِّبيِل، َوِفي َسِبيِل اللَِّه، َوِفي الرَِّقاِب، َفَأَتى ، ِبَخْيَبَر

َواللَّْفُظ ، ُمتََّفٌق َعَلْيِه. َوُيْطِعَم َصِديقًا َغْيَر ُمَتَموٍِّل َماًلا ، َوِلَيَها َأْن َيْأُكَل ِمْنَها ِباْلَمْعُروِف

 ِلُمْسِلٍم

Artinya: Dari Ibnu Umar berkata: Umar Radhiyallaahu ‘anhu 

memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu ia datang menghadap Nabi 

Saw untuk meminta petunjuk dari beliau dalam mengurusnya. Ia berkata: 

Wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan aku 

belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik daripadanya. Beliau 

bersabda: “Jika engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah 

hasil (buah)nya.” Ibnu Umar berkata: Lalu Umar mewakafkannya dengan 

syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan. Hasilnya 

disedekahkan kepada kaum fakir, kaum kerabat, para hamba sahaya, 

orang yang berada di jalan Allah, musafir yang kehabisan bekal, dan 

untuk menjamu para tamu. Tiada halangan bagi pengurusnya untuk 

memakan sebagian dari padanya dengan cara yang wajar dan member 

                                                           
5
Tim El-Madani, Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf (Yogyakarta; 

Pustaka Yustisia, 2014),103. 
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makan teman, namun tidak untuk memperkaya diri. Hadis riwayat Bukhori 

dan Muslim, redaksi hadis menurut riwayat Muslim.
6
 

 

Desa Ngunut merupakan suatu desa yang terletak di 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Di desa Ngunut berdiri 

berbagai macam Masjid dan Mushola, salah satunya adalah Masjid 

Syuhada. Masjid Syuhada ini berdiri disebuah tanah wakaf dan 

seluruh ornamen masjid baik dari kayu, lantai dan genteng pun 

merupakan benda yang di wakafkan. Sekitar tahun 2007 terjadi 

permasalahan antara pihak pertama dengan pihak masjid mengenai 

wakaf yang telah diwakafkan oleh orang tua pihak pertama. 

Menurutnya, wakaf yang sudah diwakafkan ke masjid Syuhada’ 

sebagai pihak kedua bahwa masih termasuk tanah miliknya akan 

tetapi dari pihak masjid Syuhada’ mengatakan bahwa sudah 

diwakafkan. Kemudian datang pihak ke tiga untuk menengahi dan 

membeli tanah wakaf tersebut kepada pihak pertama kemudian 

diserahkan kembali kepada pihak kedua yaitu masjid syuhada’.
7
 

Dari uraian di atas, timbul pertanyaan yang ingin penulis gali 

lebih dalam penelitian ini tentang bagaimana proses wakaf yang 

terjadi dari wakif pertama ke wakif kedua. Berdasarkan latar 

belakang pemikiran di atas, studi ini memfokuskan pada: “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Proses Wakaf Tanah  Masjid Syuhada’ Desa 

Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”. 

                                                           
6
Hamim Thohari Ibnu M. Dailimi, Terjemah Bulughul Maram (Jakarta; Al-Birr Press, 

2009), 323. 
7
Wawancara dengan iswahyudi selaku kamituwo desa ngunut kecamatan babadan 

kabupaten ponorogo pada tanggal 13 september 2018 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap ikrar wakaf tanah masjid 

Syuhada’ Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap proses jual beli wakaf 

masjid Syuhada’ Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang 

akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap ikrar wakaf tanah 

masjid Syuhada’ Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo 

2. Untuk menjelaskan pandangan hukum islam terhadap proses jual beli 

wakaf tanah masjid Syuhada’ Desa Ngunut Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang 

akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat untuk lebih 

memahami ilmu hukum islam untuk menjelaskan tentang proses wakaf 
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di masjid Syuhada’ Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo. 

2. Secara Praktis 

Diharapkan menjadi bahan koreksi dan informasi yang 

kongkrit mengenai proses wakaf di masjid syuhada’ desa ngunut 

kecamatan babadan kabupaten ponorogo. 

E. KAJIAN PUSTAKA 

Rencana penelitian ini berangkat dari telaah pustaka dan kajian 

penelitian yang terdahulu. Adapun penelitian yang dilakukan sebelumnya, 

yaitu: 

Pertama, penelitian dilakukan oleh saudara Ahmad Firmansyah 

mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas 

Syari’ah dan Hukum Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah tahun 2011 

dengan judul skripsi “Hukum Perubahan Status Wakaf (Studi Kasus 

Masjid Al-Istiqomah wa Hayatuddin Kelurahan Kebon Melati Kecamatan 

Tanah Abang Jakarta Pusat.” Wakaf masjid al-istiqomah wa hayatuddin di 

kelurahan kebon melati keamatan tanah abang Jakarta pusat. Karena 

disebabkan untuk kepentingan yang lebih luas dan bermanfaat bagi 

kepentingan umum, serta dipengaruhi oleh berbagai factor, baik lalu lintas, 

keamanan, kemnfaatan, rencana tata ruang dan pengembangan wilayah di 

kecamatan tanah abang yang setiap tahun semakin ramai dengan aktivitas 

masyarakat, dengan begitu tiada pilihan keuali menukar dan memindahkan 

wakaf tersebut ke tempat lain. Upaya atau langkah-langkah para pihak 
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yang terkait dalam menyelesaikan masalah perwakafan yang menyangkut 

perubahan status wakaf tersebut perlu diperhatikan, sehingga dapat 

mempunyai penyelesaian masalah yang sesuai dengan ketentuan hukum. 

Baik segi hukum islam maupun perundang-undang yang berlaku di 

Indonesia. 

Kedua, penelitian dilakukan oleh saudara Sayyidi Jindan mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Konsentrasi Hukum 

Bisnis Program Studi Ilmu Hukum tahun 2014 dengan judul skripsi 

“Perbuatan Menjual Tanah Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan 

Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara: 

995 K/Pdt/2002).” Jual beli tanah wakaf yang dikategorikan melawan 

hukum karena prosedur atau tata caranya tidak sesuai dengan aturan yang 

ditetapkan pemerintah dalam pengaturan wakaf, pengaturan BWI dan UU 

No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kasus jual beli tanah wakaf tersebut 

terjadi di medan diaman tanah wakaf tersebut dijual oleh keponakan wakif 

selaku tergugat dua dan tergugat satu adalah yayasan syekh oemar salmin 

bahadjadj. Dulu semasih orang tua tergugat dua masih hidup menulis 

wasiat untuk membiayai madrasah arabiyah islamiah tetapi wasiat tersebut 

tidak tercapai. Kemudian tergugat dua selaku ketua tergugat satu telah 

sengaja melawan hukum dengan merobohkan gedung madrasah tersebut 

dan mengalihkan tanahnya wakafnya dengan jual beli. Padahal hal tersebut 

tidak boleh dilakukan menurut PP N0. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan 

UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang harus mmperhatikan 
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pengeualian atau alas an dilakukan jual beli tanah wakaf, tetapi dengan 

sengaja tergugat dua tidak mengindahkan peraturan tersebut.  

Ketiga, penelitian dilakukan oleh saudara Zaenal Mukarom 

mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas 

Syari’ah dan Hukum tahun 2014 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Praktik Jual Beli Harta Wakaf (Studi Kasus Kampung 

Cisuri Desa Margahayu Kabupaten Subang).” Perpindahan tanah wakaf 

dari pengelola wakaf kampung cisuri ke pengelola wakaf kampung 

cikondang, terjadi karena keinginan pihak keluarga wakif secepatnya 

didirikan pusat peribadatan dan itu masih belum terlaksana sampai wakif 

dipindahkan. Oleh karena itu wakif kemudian dipindahkan ke pengelola 

wakaf kampong cikondang desa mekarwangi dengan alas an akan tersia-

sia wakaf tersebut apabila masih di cisuri ang masih belum mendirikan 

peribadatan. Perpindahan wakaf tersebut kemudian dijual dan hasilnya 

dibelikan tanah wakaf pengganti oleh pengelola wakaf kedua. 

Keempat, penelitian dilakuakan oleh saudara Abdul Rahman Praja 

Negara mahasiswa Universitas Lmpung Fakultas Hukum tahun 2017 

dengan judul skripsi “Implementasi Perwakafan Tanah Menurut Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Sengketa 

Tanah Wakaf Masjid Ad-Du’a Bandar Lampung).” Pertumbuhan 

penduduk yang terus meningkat mengakibatkan permintaan akan 

kebutuhan rumah tanga terus bertambah. Hal ini berdampak pada kenaikan 

harga tanah yang semakin mahal.Seperti yang dilakukan oleh PT WHP, 
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perusahaan ini merupakan pengembang perumahan di Bandar lampung. 

Pada saat pengajuan rumah-rumah di puri way halim dijanjikan untuk 

dibangun mini market dan kemudian berubah akan dijadikan lapangan 

tenis sebagai fasilitas umum. Tetapi warga atau pembeli rumah 

dilingkungan puri way halim mengajukan untuk membangun 

masjid.Beberapa kali mengajukan permohonan tidak ada tanggapan. 

Akhirnya warga bergotong royong membangun masjid yang diberi nama 

masjid ad-dua. Kemudian dari pihak puri way halim menyatakan bahwa 

warga telah merampas tanah dari PT WHP.Tetapi dari pihak panitia 

pembangunan masjid tersebut hanya memanfaatkan fasilitas umum dan 

mempunyai hak atas pembelian rumah di perumahan tersebut dan 

menjadikan perwakafan. 

Kelima, penelitian dilakukan oleh saudara Ivada Rowavika 

mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Fakultas Syari’ah dan 

Hukum Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah tahun 2017 dengan judul Praktik 

Wakaf di Bawah Tangan dan Implikasinya dalam Produktifitas Aset (Studi 

Kasus di Lembaga Wakaf Masid Baitul Istiqomah Desa Karangdewa 

Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal).” Hukum wakaf yang paling 

penting adalah berkaitan dengan kenandziran karena berkenaan dengan 

mengurusi persoalan wakaf seperti memelihara, memproduktifkan, dan 

menyalurkan hasil pengolaan wakaf kepada pihak-pihak tertentu.Ini semua 

meruapakn dasar utama pengellolaan dan pengembangan wakaf.Semua itu 

tentunya dengan memperhatikan kuantitas harta benda wakaf, jenisnya, 
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pola investasinya, penyalurannya, serta pengawasan sesuai karakteristik 

lembaga-lembaga wakaf yang menuntut adanya investasi untuk 

mendapatka keuntungan yang sesuai. Perbuatan wakaf tersebut harus 

dinyatakan secara tegas oleh wakif ke nadzir di hadapan penjabat pembuat 

akta ikrar wakaf. Meskipun telah dibentuk undang-undang wakaf masih 

saja ada pelaksanaan wakaf di bawah tangan dengan tidak mencatatkan 

akta ikrar wakaf di PPAIW, hal ini tentu saja akan menimbulkan implikasi 

dalam pelaksanannya seperti di masjid baitul istiqomah. 

Dengan demikian pembahasan penulis dengan skripsi di atas jelas 

beda. Yang membahas mengenai perpindahan tanah wakaf dari pengelola 

wakaf dari kampung satu ke kampung lain untuk mendirikan masjid lalu 

perpindahan wakaf tersebu dijual dan hasilnya untuk dibelikan tanh wakaf 

pengganti oleh pengelola wakaf kedua. Sedangkan penelitian ini, penulis 

adalah memfokuskan kajian penelitian pada proses wakaf di masjid 

syuhada’ desa ngunut kecamatan babadan kabupaten ponorogo.  

F. Metode Penelitian 

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Ditinjau dari jenis data yang diteliti, jenis penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif. Penelitian jenis ini menghasilkan 

data deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati.
8
  Dalam penelitian jenis ini, 

analisis data bersifat induktif berdasarkan pada data-data yang 

                                                           
8
Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

2001), 3 
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diperoleh selama penelitian yang kemudian dibangun menjadi 

sebuah hipotesis atau teori. Penelitian jenis ini lebih menekankan 

terhadap makna dari pada generalisasi.
9
 

Adapaun jika ditinjau dari lokasi perolehan data, jenis 

penelitian ini merupakan penelitian pustaka, yakni penelitian yang 

berusaha untuk memperoleh data dengan menggunakan sumber 

kepustakaan. Data yang menjadi pusat studi ini yatu proses wakaf 

dikumpulkan melalui data variabel yang bertumpu pada tulisan, 

pemikiran, dan pendapat para tokoh dan pakar yang berbicara tema 

pokok penelitian. 

Jika ditinjau dari lokasi perolehan data, jenis penelitian ini 

merupakan penelitian pustaka, yakni penelitian memperoleh data 

dengan menggunakan sumber kepustakaan. Data yang menjadi 

pusat studi ini dikumpukkan melalui data variabel yang bertumpu 

pada tulisan, pemikiran, dan pendapat para tokoh dan pakar yang 

berbicara tentang tema pokok penelitian.
10

 Artinya, peneliti akan 

meneliti buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan 

yang dibahas tentang proses wakaf. 

Dalam meneliti permasalahan yang dibahas, peneliti 

menggunakan pendekatan normatif, yakni pendekatan dengan 

                                                           
9
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantittif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2015), 9. 
10

 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

2014), 1-2 
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menjadikan ilmu-ilmu dan teori-teori yang relevan dengan objek 

penelitian sebagai kerangka berfikir dalam melakukan penelitian.
11

 

b. Sumber Data 

Sumber data yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian 

ini merupakan data-data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka 

yang bisa dikategorikan menjadi dua sumber data, yaitu: 

a) Sumber data primer, yaitu data primer dalam penelitian ini adalah 

data yang dikumpulkan langsung dari individu dalam bentuk 

wawancara yang menjadi objek penelitian yang telah disebutkan 

dalam objek penelitian diantaranya orang-orang yang terkait dalam 

proses wakaf.  

b) Sumber data sekunder, yaitu sumber sekunder adalah data-data 

dalam pustaka dan menggunakan data yang ada baik yang 

diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan.  

c. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan pada 

natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik 

pengumpulan data lebih banyak daripada observasi sistematis, 

wawancara terstruktur dan dokumentasi resmi.
12

Data-data yang 

diobservasi adalah proses wakaf di masjid Syuhada’ Desa Ngunut 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. 

                                                           
11

 M. Nurhakim, Metode Studi Islam, (Malang: UMM  Press, 2005), 16 
12

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung, AL FABETA, 

2010), 225 



14 
 

d. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deduktif. 

Dimana, penulis mengamati dan melakukan wawancara yang terjadi di 

lapangan, yang kemudian dibandingkan dengan teori dan dalil-dalil yang 

ada, sehingga dapat menarik kesimpulan khusus sebagai titik akhirnya. 

Metode deduktif adalah pembahasan yang diawali dengan menggunakan 

kenyataan yang bersifat umum dari hasil penelitian kemudian diakhiri 

dengan kesimpulan yang bersifat khusus.
13

 Dalam penelitian ini terdapat 

dua pokok permasalahan yang berkaitan dengan wakaf tanah . Yaitu 

terkait dengan ikrar wakaf tanah dan proses jual beli wakaf tanah. Kedua 

pokok permasalah tersebut dikaitkan dengan teori hukum Islam dan 

ditarik kesimpulan secara khusus terkait boleh atau tidaknya proses wakaf 

tanah masjid Syuhada’ Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo. 

e. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari 

konsep keahlian (validitas) dan keandalan (reliabilitas), kepercayaan 

keabsahan data dilakukan dengan pengecekan menggunakan teknik 

pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan 

dengan persoalan proses wakaf yang ada dalam hukum Islam. 

 

 

                                                           
13

 Sutisno Hadi, Metodologi Research Jilid I (Yogyakarta: Andi Publisher, 2004), 42. 
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G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi pembahasan 

ke dalam lima bab, yang masing-masing bab nya terdapat sub bab. 

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah 

: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai penjelasan umum dan 

gambaran tentang isi skripsi di antaranya berisi 

tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

pustaka, kajan teori, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan dan dftar pustaka 

sementara. 

BAB II : HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES 

WAKAF 

Bab ini menjelaskan Pengertian wakaf dan dasar 

hukum wakaf,  rukun, Syarat, tujuan, dan fungsi 

wakaf , macam-macam wakaf, Tata cara atau 

proses wakaf, Hikmah dari wakaf. 

           BAB III    : PROSES WAKAF TANAH MASJID 

SYUHADA’ DESA NGUNUT KECAMATAN 

BABADAN KABUPATEN PONOROGO 



16 
 

  Bab ini menjelaskan hasil temuan di lapangan yang 

terdiri dari data umum dan data khusus. Bab ini 

terdiri dari tiga sub bab, yaitu  yang pertama 

gambaran umum desa Ngunut Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo, kemudian yang kedua 

Gambaran Khusus Masjid Syuhada’ Desa Ngunut 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, yang 

ketiga Proses Pewakafan Masjid Syuhada’ Desa 

Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. 

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP 

PROSES WAKAF DI MASJID SYUHADA’ 

DESA NGUNUT KECAMATAN BABADAN 

KABUPATEN PONOROGO 

Pada bab ini  merupakan bab yang paling penting 

karena dalam bab ini berisi tentang analisis 

terhadap hukum Islam terhadap ikrar wakaf di 

masjid Syuhada’ Desa Ngunut Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo dan analisis hukum 

Islam terhadap jual beli proses wakaf di masjid 

Syuhada’ Desa Ngunut Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo 

BAB V : PENUTUP 
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 Bab ini memaparkan kesimpulan yang berisi 

jawaban dari rumusan  masalah dengan ringkas, 

jelas, dan padat. Dan juga di imbuhi dengan saran.  
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BAB II 

TENTANG WAKAF 

A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf 

1. Pengertian Wakaf 

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab al-waqf bentuk masdar dari 

waqofaa, yakifu, waqfaan. Kata al-waqf semakna dengan al-habs 

bentuk masdar dari َََحْبًسا – یَْحبِسَ  – َحَبس yang berarti menahan atau 

berhenti, mengekang atau menghentikan, tetapnya sesuatu dalam 

keadaan semula.
14

Menurut istilah, wakaf adalah: 

“Menahan benda asal (pokok) dan menjadikan buah atau hasil 

untuk sabilillah atau jalan kebaikan, yakni menahan benda atau harta 

dan menyalurkan hasilnya di jalan Allah.” 

 

Dalam pengertian istilah secara umum, wakaf adalah sejenis 

pemberian yang pelaksanaannya dilakukan  dengan jalan menahan 

(pemilikan) asal (tahbisul ashli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku 

umum. Sedangkan yang dimaksud dengan “tahbisul ashli” ialah 

menahan barang yangdiwakafkan itu agar tidak diwariskan, disewakan, 

dan digadaikan kepada orang lain. Sedangkan pengertian “cara 

pemanfaatannya” adalah menggunakan sesuai dengan kehendak 

pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan. Menurut istilah para ahli fiqih 

terdapat beragam pengertian tentang wakaf, yaitu: 

                                                           
14

Tim El-Madani, Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf(Yogyakarta:Pustaka 

Yustisia,2014), 101 
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a. Menurut Abu Hanifah: 

َفَعتِ  التََّصد   ْقِفوَ  ِمْلِكاْلَوا ْلَعْيِنَعلى َحْبُسا  اھ قَِبَمن ْ
 “Menahan benda yang menurut hukum statusnya tetap menjadi 

milik dari orang yang berwakaf (wakif) dan yang disedekahkan 

adalah manfaatnya saja.” 

 

Berdasarkan definisi itu maka kepemilikan dari harta wakaf itu 

tidak lepas dari si wakif bahkan ia dibenarkan untuk menarik 

kembali harta wakafnya dan ia juga diperbolehkan untuk 

menjualnya. Karena yang lebih kuat menurut pendapat Abu Hanifah 

adalah bahwa wakaf hukumnya jaiz (boleh), tidak wajib. 

b. Menurut Imam Malik 

“Menjadikan manfaat benda yang dimiliki baik yang berupa 

sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada yang berhak (maukuf 

alaih) dalambentuk penyerahan yang berjangka waktu sesuai 

dengan apa yangdikehendaki oleh orang yang mewakafkan (wakif).” 

Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari 

penggunaansecara pemilikan tetapi membolehkan pemanfaatan 

hasilnya bagi orangbanyak untuk tujuan kebaikan, sedangkan 

perwakafan itu berlaku untuk suatumasa tertentu, oleh karena itu 

tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya). 

c. Menurut Imam Syafi’i: 

Yang artinya adalah menahan harta yang dapat diambil 

manfaatnya dengan tetaputuhnya barang dan barang itu lepas dari 
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penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang 

diperbolehkan oleh agama. 

Maksud dari “lepas” definisi di atas adalah lepasnya 

kepemilikan benda wakaf dari si wakif dan menjadi milik Allah 

SWT, dan hasil dari pemanfaatan benda wakaf tersebut digunakan 

untuk kebaikan yang sangat dianjurkan dalam Islam. 

d. Menurut Ahmad Bin Hanbal 

Yang artinya adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam 

membelanjakan hartanya yang bermanfat dengan tetap utuhnya harta 

dan memutuskan semua hak penguasaan atas harta itu sedangkan 

manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan 

diri kepada Allah. 

Dalam definisi di atas terdapat kata “putus” yang maksudnya 

adalah terputusnya kepemilikan benda wakaf dari si wakif dan 

menjadi milik Allah SWT, dan hasil dari pemanfaatan benda wakaf 

tersebut digunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri 

kepada Allah SWT.
15

 

Selain definisi yang terdapat menurut fiqih klasik, khusus di 

Negara kita Indonesia ini terdapat rumusan wakaf sebagaimana 

terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun1977 tentang 

Perwakafan Tanah Milik Pasal 1 ayat (1), bahwa wakaf adalah 

perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan 

                                                           
15

Tim El-Madani, Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf 

(Yogyakarta:Pustaka Yustisia,2014), 103-110 
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sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanahmilik dan 

melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan 

peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran 

agama Islam. Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 

tentang Kompilasi Hukum Islam (Buku III Hukum Perwakafan) 

Pasal 215 ayat (1), bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang 

atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian 

dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya 

guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan 

ajaran Islam. 

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

Pasal 1ayat (1), bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah 

perbuatan hukum wakifuntuk memisahkan dan atau menyerahkan 

sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau 

untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna 

keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.
16

 

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah 

mengeluarkan Fatwa tentang wakaf melalui rapat Komisi Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002, bahwa wakaf 

adalah yang artinya: 

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap 

bendanya atau pokonya, dengan cara tidak melakukan tindakan 

hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau 

                                                           
16Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1ayat (1) 
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mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang 

mubah (tidak haram) yang ada.” 

Dari definisi di atas, meskipun terdapat perbedaan pengertian 

wakaf antara satu ulama dengan ulama yang lainnya, namun pada 

dasarnya mengandung makna yang sama. Perbedaan yang ada hanya 

dalam hal-hal yang sekunder (cabang) bukan primer (prinsip), 

sedangkan dalam hal-halyang pokok, ada ukuran-ukuran yang 

disepakati oleh sebagian besar ulama, yaitu eksistensi benda wakaf 

itu haruslah bersifat tetap. Dengan ungkapan lain istilah wakaf 

diterapkan untuk harta bendayang tidak musnah dan manfaatnya 

dapat diambil tanpa mengonsumsi harta benda itu sendiri. Artinya 

biarpun faedah atau manfaat benda itu diambil, zat benda tersebut 

masih tetap ada selamanya, sedangkan hak kepemilikannya berakhir, 

tidak boleh dijual, diwariskan, dihibahkan, serta harta tersebut 

dipersembahkan oleh si wakif (orang yang mewakafkan) untuk 

tujuan amalsaleh guna mendapatkan keridhaan Allah SWT. Dengan 

melepaskan harta wakaf itu menjadi milik Allah SWT sehingga tidak 

dapat dimiliki atau dipindahtangankan kepada siapapun dan dengan 

cara bagaimanapun juga.
17

 

2. Dasar Hukum Wakaf 

Dasar hukum wakaf sebagai lembaga yang diatur dalam ajaran 

Islam tidak dijumpai secara tersurat dalam Al-Qur’an.Namun demikian, 

terdapat ayat-ayat yang memberi petunjuk dan dapat dijadikan sebagai 

                                                           
17

  Ibid 
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sumber hukum perwakafan. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan 

wakaf diantaranyaadalah: 

 َ َ  َ  َ ََ ََ  َ ََ َ َ

َ َََََ

 

“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), 

sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan 

apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah 

mengetahuinya.” (Q.S. Ali ‘Imran, 3:92) 
 

                        

                  

               

 

“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.” (Q.S Al Baqarah, 2:267) 

 

 

Kata-kata menafkahkan harta yang disebut dalam Al-Qur’an tidak 

kurang dari 73 tempat, dalam skripsi ini penulis mengutip 3 ayat saja, 

yang secara umum menganjurkan agar kaum muslimin bersedia 

menafkahkan sebagian kekayaannya baik yang berkonotasi pada nafkah 

wajib, seperti zakat atau memberi nafkah keluarga maupun yang 

menunjukkan hukum sunnah seperti sedekah, hibah, wakaf, dan lain-
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lain. Selain itu, Allah menjanjikan kepada orang yang menafkahkan 

hartanya akan dilipatgandakan pahalanya menjadi 700 kali lipat. 

Adapula beberapa hadist yang berkaitan dengan wakaf yang 

dijelaskansecara umum, yaitu dari Abu Hurairah RA bahwasanya 

Rasulullah SAW telah bersabda apabila seseorang meninggal dunia 

maka terputuslah semua amal perbuatannya kecuali tiga hal yaitu 

shadaqah jariah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang 

mendo’akannya (HR. Muslim).
18

 

Dari Ibnu Umar RA berkata bahwa sahabat Umar RA memperoleh 

sebidang tanah di khaibar, kemudian ia menghadap kepada Rasulullah 

untuk memohon petunjuk dan bertanya : Ya Rasulullah sesungguhnya 

aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum 

pernah aku dapatkan sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah 

itu, lalu apa yang hendak kau perintahkan kepadaku ? Maka jawab Nabi 

Muhammad SAW : Jika engkau suka tahanlah pangkalnya dan 

sedekahkan hasilnya. Lalu Umar menyedekahkan, dengan syarat 

dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak 

boleh diwarisi. Yaitu untuk orang-orang kafir untuk keluarga dekat, 

untuk memmerdekakan sahaya, utnuk menjamu tamu, untuk orang yang 

kehabisan bekal dalam perjalanan (Ibnu Sabil), dan tidak berdosa orang 

yang meburusinya itu untuk memakan sebagiannya dengan cara yang 

                                                           
18

Imam Abi al-Husain Muslim al-Hijaj, Shahih Muslim, (Mesir: Dar-al-Hadits al-

Qahirah,1994), Jilid 6, h.95. 
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wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat 

jangan dijadikan hak milik (HR. Bukhari dan Muslim).
19

 

Di samping hadist yang menyatakan landasan hukum wakaf 

tanahyang merupakan benda yang tidak bergerak, ada juga hadist yang 

menyatakan kebolehan benda bergerak sebagaimana hadist yang berasal 

dari Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi 

sebagai berikut: 

 َوَسلَّم َل اهللِا َصلَّى اهللُا َعَلْيهِ ٔانَّ َرُسوْ  َريْ رَةَ  َرِضَي اهللُا َعْنهُ ُُ ھَعْن أيْب 

َذا َماَت اِ : قَاَل  الَّ ِمْن َثاَلٍث  ْبُن اََدَم اِنْ َقَطَع َعَمُلهُ إِ  َصَدَقٍة َجارِيٍَة ٔاوْ : إِ

 (رواه مسلم) َوَلٍد َصاِلِح َيْدُعْوا َلهُ  ٔاوْ  ِعْلٍم يُ ْنتَ َفُع ِبه

“Dari Abi Hurairah RA berkata, Rasulullah bersabda: Barangsiapa 

mewakafkan seekor kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan dan 

keikhlasan maka sesungguhnya jasad, kotoran, dan kencingnya akan 

menjadi amal kebaikan pada timbangan pada hari kiamat.”(HR. 

Bukhari).
20

 

 

Walaupun hadist di atas hanya menunjukan keabsahan wakaf 

hewan, dalam hal ini kuda, tapi jika ditinjau dari fungsi hewan itu di 

zaman nabi yaitu sebagai hewan yang tercepat, maka dapat disimpulkan 

bahwa wakaf bendabergerakpun sah menurut hukum manakala 

pemanfaatannya dapat diperoleh tanpa menghabiskan barang itu sendiri. 
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Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari (Beirut: Dar El-Fikr, t.th), Juz 3, h.196. 
20

Ibid 
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Uraian hadist di atas mengarah pada adanya dua bentuk benda 

wakaf,yaitu benda bergerak yang disebut al-manqul atau al-musya’ dan 

benda yangtidak bergerak yang bisa disebut al-‘aqar.
21

 

Dari beberapa hadist di atas dapat disimpulkan bahwa 

disyariatkannyawakaf sebagai tindakan hukum dengan caramelepaskan 

hak kepemilikannyaatas asal barang dan mensedekahkan manfaatnya 

untuk kepentingan umum,dengan maksud memperoleh pahala dari 

Allah. Kepentingan tersebut bisaberupa kepentingan sosial atau 

kepentingan agama. 

B. Rukun, Syarat, Tujuan, dan Fungsi Wakaf 

1. Rukun dan Syarat Wakaf 

Meskipun para pakar hukum Islam berbeda pendapat dalam 

merumuskan definisi wakaf, namun mereka sepakat dalam menentukan 

rukunwakaf, tanpa adanya rukun-rukun sesuatu tidak akan berdiri tegak. 

Wakafsebagai suatu lembaga Islam mempunyai beberapa rukun.Tanpa 

adanyarukun-rukun yang telah ditetapkan, wakaf tidak dapat berdiri 

atau tidak sah.Menurut Abdul Wahhab Khallaf rukun wakaf ada empat 

macam yaitu: 

a. Orang yang berwakaf  

Yang dimaksud dengan wakif adalah pemilik harta benda 

yangmelakukan perbuatan hukum (menyerahkan harta 

bendanya).Menurut parapakar hukum Islam, suatu wakaf dianggap 
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Juhaya S. Praja, Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum dan 

Perkembangannya (Bandung: Yayasan Piara, 1995), h.13. 
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sah dan dapat dilaksanakan apabilawakif mempunyai kecakapan 

untuk melakukan (tabarru) yakni melapas hak milik dengan ikhlas 

tanpa mengharapkan imbalan materil.Orang dapat dikatakan 

mempunyai kecakapan melakukan dalam hal perwakafan, apabila 

orang tersebut merdeka, benar-benar pemilik harta yang diwakafkan, 

berakal sehat, baligh dan pandai (rasyid).Kemampuan melakukan 

dalam perbuatan wakaf ini sangat penting, karena wakaf merupakan 

pelepasan benda dari pemiliknya untuk kepentingan umum. 

f. Harta yang diwakafkan  

Agar harta benda yang diwakafkan sah, maka harta benda 

tersebutharus memenuhi tiga syarat, pertama: mutaqawwin (mal 

mutaqawwin) yakniharta pribadi milik si wakif secara sah dan halal, 

benda bergerak atau tidakbergerak, kedua: benda yang diwakafkan 

itu jelas wujudnya dan pasti batasbatasnyadan tidak dalam keadaan 

sengketa, ketiga: benda yang diwakafkanitu harus kekal yang 

memungkinkan dapat dimanfaatkan secara terusmenerus.Namun 

demikian menurut Imam Malik dan golongan SyiahImamiyah wakaf 

dapat atau boleh dibatasi waktunya. 

c. Tujuan wakaf (Mauquf alaih) 

Yang dimaksud dengan mauquf alaih adalah tujuan wakaf yang 

harusdilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

ajaran Islam.Oleh karena itu, benda-benda yang dijadikan sebagai 
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objek wakaf hendaknya benda-benda yang termasuk dalam bidang 

yang mendekatkan diri (qurbat) kepada Allah SWT. 

d. Sighat Wakaf  

Shigat wakaf adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari 

orang yang berakad untuk meyatakan kehendak dan menjelaskan apa 

yang diinginkannya. Para ahli figh menetapkan bahwa sighat wakaf 

harus memenuhi beberapa syarat diantaranya: 

1. Sighat wakaf harus mengandung pernyataan yang bearti 

bahwa wakaf itu bersifat kekal. 

2. Sighat wakaf harus mengandung arti langsung, artinya 

wakaf itu terjadi setelah lafaz diucapkan dengan tidak 

ditangguhkan pada waktu yang akan datang atau dengan 

syarat. 

3. Sighat wakaf tidak dibarengi dengan syarat bathil. 

4. Menurut syafi’iyyah harus mengandung penjelasan atau 

keterangan tujuan harta tersebut. 

 

2. Tujuan dan Fungsi Wakaf 

Jika menggali syariat Islam, akan ditemukan bahwa tujuan 

syariat Islam adalah demi kemaslahatan manusia. Allah memberi 

manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam.Dari sinilah, 

kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara 

masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat 
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dan lemah, di balik semua itu tersimpan hikmah, di mana Allah 

memberi kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang 

cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah. 

Yang demikian, merupakan wahana bagi manusiauntuk 

melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, 

sehingga interaksi antarmanusia terus terjalin.
22

Wakaf memiliki fungsi 

sosial, artinya bahwa penggunaan hak milikoleh seseorang harus 

memberi manfaat langsung atau tidak langsung kepada masyarakat. 

Dalam ajaran kepemilikan terhadap harta benda seseorang, 

agama Islam mengajarkan bahwa di dalamnya melekat hak fakir miskin 

yang harus diberikan oleh pemiliknya secara ikhlas kepada yang 

memerlukannya sesuai aturan yang telah ditentukan yakni melalui 

infak, sedekah, wasiat, hibah, dan wakaf.Hal ini adalah sesuai dengan 

firman Allah SWT, sebagaimana tersebut dalam QS.adz-Dzaariyaat 

ayat 19 yang artinya: 

                 

 

“dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang 

meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”(QS. Adz-

Dzariyat, 51:19) 

 

Kepemilikan harta benda yang tidak menyertakan kepada 

kemanfaatan terhadap orang lain merupakan sikap yang tidak disukai 

                                                           
22

Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer 

Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian atas 

Sengketa Wakaf (Jakarta:IIMaN Press, 2003), h.83. 
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oleh Allah Swt. Agama Islam selalu menganjurkan agar selalu 

memelihara keseimbangan sebagai makhluk pribadi dan makhluk 

sosial dalam tata kehidupanmasyarakat.
23

Dalam konsep Islam, 

dikenal istilah jariyah artinya mengalir. Maksudnya, sedekah atau 

wakaf yang dikeluarkan, sepanjang benda wakaf itu dimanfaatkan 

untuk kepentingan kebaikan maka selama itu pula si wakif mendapat 

pahala secara terus-menerus meskipun telah meninggal dunia, dalam 

Q.S. Al-Tiin, 95: 4-6 menjelaskan bahwa: 

                    

                        

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk 

yang sebaikbaiknya.kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang 

serendah-rendahnya (neraka), kecuali orang-orang yang beriman 

dan mengerjakan amal saleh, Maka bagi mereka pahala yang tiada 

putus-putusnya.” 

 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang 

Perwakafan Tanah Milik pasal 2 dan Instruksi Presiden Nomor 1 

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Buku III tentang 

Hukum Perwakafan) pasal 216 menyebutkan, bahwa fungsi wakaf 

adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan 

wakaf, yaitu melembagakannya untuk selamalamanya guna 
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Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum perdata Islam di Indonesia, h.265 
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kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan 

ajaran Islam.
24

 

Tujuan wakaf yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan pada pasal 4, bahwa wakaf 

bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan 

fungsinya. Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf 

ditambahkan dalam pasal 22, bahwa harta benda wakaf hanya dapat 

diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan 

pendidikan serta kesehatan,  bantuan kepada fakir miskin, anak 

terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi 

umat, dan atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak 

bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. 

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, penetapan peruntukan harta 

benda wakaf dilakukan oleh wakif pada saat pelaksanaan ikrar 

wakaf. 

Sedangkan dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukkan 

harta benda wakaf, nazhir dapat menetapkan peruntukkan harta 

benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. 

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf pasal 5 dijelaskan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudakan 

potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan 

ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Wakaf 

                                                           
24

Kompilasi Hukum Islam (Buku III tentang Hukum Perwakafan) pasal 216 
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merupakan tindakan hukum sukarela yang amat dianjurkan sebagai 

manifestasi rasa syukur atas anugerah rezeki yang diterima oleh 

seseorang dan difungsikan untuk kepentingan sosial dan keagamaan. 

Dalam pelaksanaannya, agar fungsi wakaf sesuai dengan 

tujuan wakaf, maka objek wakaf hendaknya didayagunakan dengan 

sebaik-baiknya dalam pengelolaannya.Untuk itu diperlukan nazhir 

yang profesional dibidangnya dengan mengedepankan prinsip dan 

ajaran Islam. 

Dengan adanya nazhir yang profesioanal tersebut diharapkan 

objek wakaf yang masih banyak terbengkalai serta belum optimal 

pemanfaatannya dapat lebih produktif, sehingga dapat memberikan 

sumbangan bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bangsa 

serta dapat mencegah timbulnya permasalahan atau sengketa yang 

dapat timbul di kemudian hari. 

C. . Macam-Macam Wakaf 

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, 

maka wakaf dapat dibagi menjadi dua (2) macam: 

1. Wakaf Al-Dhurri (Keluarga) 

Yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu yang 

umumnya terdiri atas keluarga atau anggota keluarga dan keturunan orang 

yang mewakafkan.Oleh karena itu, wakaf jenis ini sering kali disebut 

wakaf ahli yang secara harfiyyah bearti wakaf keluarga. 
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Wakaf macam ini dipandang sah, dan yang berhak menerima harta 

wakaf itu adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Jika 

dikemudian hari anak-anak, dan keturunan orang yang mewakafkan tidak 

ada lagi atau terputus, siapa yang mengurus harta wakaf?.Jika terjadi 

macam itu, seharusnya kembali pada syarat bahwa wakaf tidak boleh 

dibatasi dalam waktu tertentu. Dengan demikian, meskipun anak 

keturunan orang yang menjadi tujuan wakaf itu tidak ada lagi yang mampu 

menggunakan atau punah, maka kedudukan wakaf yang dipergunkan 

keluarga orang yang mewakafkan akan dikembalikan untuk wakaf al-

khayri (wakaf umum). 
25

 

2. Wakaf Khairi 

Yaitu, wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama 

(keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum).Wakaf ini ditujukan 

kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup 

semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada 

umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, 

pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain-lain.Wakaf ahli, 

pada prinsipnya, tidak berbeda dengan wakaf khairi. 

Keduanya bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang 

memerlukan sebagai realisasi perintah Allah kepada manusia untuk 

membelanjakan sebagian hartanya. Perintah itu antara lain terdapat dalam 

surat Ali Imran ayat 92: 

                                                           
25

Abu Azam Al-Hadi, “FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER”, (Depok: PT 

RajaGrafindo Persada, 2017), 257. 
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Artinya: 

                           

      

“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 

sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu 

cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah 

mengetahuinya.”(QS. Ali ‘Imran,3:92) 

Perbedaan antara wakaf ahli dan wakaf khairi hanyalah terletak 

pada pemanfaatannya.Wakaf ahli pemanfaatannya hanya terbatas pada 

keluarga waqif, yaitu anak-anak mereka dalam tingkat pertama dan 

keturunan mereka secara turun-temurun sampai anggota keluarga tersebut 

meninggal semuanya. Sesudah itu hasil wakaf dapat dimanfaatkan orang 

lain seperti janda, anak-anak yatim piatu, atau orang-orang miskin, 

sedangkan wakaf kahiri sejak semula pemanfaatannya sudah ditujukan 

untuk kepentingan umum dan tidak dikhususkan untuk orang-orang 

tertentu.  

 Bila ditinjau dari segi jenis harta bendanya, maka wakaf terdiri 

dari benda tidak bergerak dan benda bergerak: 

1. Benda tidak bergerak, seperti tanah, sawah, dan bangunan. Benda 

macam inilah yang sangat dianjurkan agar diwakafkan, karena mempunyai 

nilai jariah yang lebih lama. 

2. Benda bergerak, seperti mobil, sepeda motor, binatang ternak, atau 

benda-benda lainnya. Yang terakhir ini dapat juga diwakafkan.Namun 

demikian, nilai jariahnya terbatas hingga benda-benda tersebut dapat 

dipertahankan. 
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Dalam fiqh Islam, wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai 

benda.Walaupun berbagai riwayat/hadist yang menceritakan masalah 

wakaf ini adalah mengenai tanah, tapi berbagai ulama memahami bahwa 

wakaf bukan tanah pun boleh saja asal bendanya tidak langsung 

musnah/habis ketika diambil manfaatnya. 

 

D. Pengertian Ikrar Wakaf 

Salah satu unsur penting dalam wakaf adalah ikrar wakaf yang 

merupakan pernyataan dari orang yang berwakaf (waqif) kepada pengelola 

atau menajemen wakaf (Nadzir) tentang kehendaknya untuk mewakafkan 

harta yang dimilikinya guna kepentingan atau tujuan tertentu. 

Sedangkan syarat-syarat ikrar wakaf adalah bahwa wakaf harus 

diikrarkan, baik dengan lisan, tulisan maupun isyarat. Wakaf dipandang 

telah terjadi apabila ada pernyataan waqif (ijab) dan kabul dari nadzir atau 

pengelola wakaf tidak diperlukan. Dan isyarat hanya boleh dilakukan bagi 

waqif yang mampu melakukan dengan lisan maupun tulisan. 
26

 

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa kebiasaan masyarakat kita 

sebelum adanya UU No. 5 tahun 1960 dan PP No. 28 tahun 1977 hanya 

menggunakan pernyataan lisan saja yang didasarkan pada adat kebiasaan 

keberagamaan yang bersifat lokal. Pernyataan lisan secara jelas (sharih) 

menurut pandangan As-Syafi‟i termasuk bentuk dari pernyataan wakaf 

yang sah. Akan tetapi dalam kasus masjid, bila seseorang memiliki mesjid 

                                                           
26 H. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah , Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2008, hal. 244. 
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dan mengijinkan orang atau pihak lain melakukan ibadah di masjid 

tersebut, maka tidaklah otomatis masjid tersebut berstatus wakaf.  

Pernyataan wakaf harus menggunakan kata-kata yang jelas seperti 

waqaftu, habastu atau sabbitu atau kata-kata kiasan yang dibarengi 

dengan niat wakaf secara tegas. Dari pandangan Imam Asy-Syafi‟i 

tersebut kemudian ditafsirkan secara sederhana bahwa pernyataan wakaf 

cukup dengan lisan saja. Namun demikian ketika ada orang yang 

mewakafkan harta bendanya dengan tulisan atau isyarat untuk menyatakan 

kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkan bukan berarti wakafnya 

tidak sah. Pernyataan tulisan mewakafkan sesuatu justru bisa menjadi 

bukti yang kuat bahwa si waqif telah melakukannya, lebih-lebih itu 

dinyatakan di hadapan hakim dan nazhirwakaf yang ditunjuk. 

 

E. Tata Cara atau Proses Wakaf 

Pasal 223 

1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di 

hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan 

Ikrar Wakaf. 

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

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

dianggap sah jika dihindari dan disaksikan oleh sekurang 

kurangnya 2 (dua) orang saksi. 
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4) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang 

mewakafkn diharuskan menyerahkan kepada Penjabat yang 

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

a. Tanda bukti pemilikan harta benda. 

b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, 

maka harus disertai surat keteranagn 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 

 

 

Pasal 224  

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala 

Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang 

bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada 

Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang 

bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya.
27

 

 

F. Hikmah dari  Wakaf 

                                                           
27

Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN 

KOMPILASI HUKUM ISLAM, (Bandung: Citra Umbara, 2015), 392-393. 



38 
 

Hikmah wakaf, baik bagi wakaf (orang yang berwakaf) maupun 

bagi masyarakat secara luas. Berikut ini poin-poin hikmah wakaf yang 

bisadijelaskan dengan pendalaman dari berbagai sisi dengan ergagai fakta 

penguatnya. 

1. Wakaf menanmkan sifat zuhud dan sifat tolong menolong 

dalam amal kebaikan dan kemaslhatan sesama umat islam. 

2. Menanamkan kesadaran bahwa didlam setiap harta benda 

meski telah menjadi telah menjadi milik pribadi yang sah tetap 

harus memiliki fugsi soial. 

3. Meningkatkaan banyaknya set-aset yang digunakan untuk 

kepnetinganumum yang sesuai dengan ajaransilam. 

4. Wakaf adalah sumber daya potensia; bagi kepentingan 

peningkatan kualitas umat, seperti pemdidikan, kesehatan , 

kesejahteraan, ekonomi, dakwah dan lain sebagainya. 

5. Wakaf merupaka peluang amal shaleh untuk mendekatkan diri 

kepada Allahh SWT. 

6. Wakaf diharapkaan mampu memandirikan umat islam dalam 

berbagai persoalan sosial ekonomi dan melepaskan diri dari 

ketergantungan dengan erbagai pihak yang tidak sejalan dan 

setujuan dengan umat islam. 
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7. Wakaf sekaligus menjadiinstrumen penting dalam mewujudkan 

sisitem ekonomi syariah.
28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 
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www.yatimmassaulia.com/9-uncategorised/98-hikmah-wakaf-.html (diakses 

tanggal 15 november pukul 12.49 WIB.) 
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PROSES WAKAF TANAH  MASJID SYUHADA’ DESA NGUNUT 

KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO 

 

A. GAMBARAN UMUM  DESA NGUNUT KECAMATAN BABADAN 

KABUPATEN PONOROGO 

1. Sejarah Desa Ngunut 

Ngunut adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dengan luas wilayah 362,59 ha. 

Menurut cerita turun temurun, ngunut berasal dari kata “unut”  istilah 

atau nama kayu yang banyak ditemui saat nenek moyang mulai 

mendiami suatu wilayah yang sekarang disebut Desa Ngunut. Dari 

catatan yang ada, sekitar tahun 1800 sudah dikenal nama Ngunut untuk 

menyebut suatu wilayah tertentu (yang sekarang meliputi Desa 

Ngunut, Bareng, Gupolo dan Polorejo) yang dipimpin oleh seorang 

Palang Ngunut.saat itu penyebutan wilayah dimaksud belum 

menggunakan istilah desa tetapi menggunakan istilah palang (penjaga). 

Makam mbah palang sampai saat ini masih ada, tempatnya di makam 

Kauman.secara formal nama Desa Ngunut mulai tercatat tahun 1898 

dengan H.Yasin sebagai Kepala Desa pertama. Sejak lama, gerak 

dinamis masyarakat Desa Ngunut tumbuh dan berkembang disbanding 

desa-desa disekitarnya. Faktor pendidikan dan ekonomi masyarakat 
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yang lebih baik disbanding desa sekitarnya menjadikan Desa Ngunut 

menjadi semaam barometer untuk wilayah sekitarnya.
29

 

2. Kondisi geografis 

a. Letak Desa 

Lokasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah Desa 

Ngunut yang terletak di sebelah utara ibukota Kabupaten Ponorogo 

pada jalur Ponorogo-Magetan atau barat daya ibukota Kecamatan 

Babadan. 

b. Batas Desa 

Sebelah Utara   : Desa Sukosari, Polorejo dan Gupolo 

Sebelah Timur  : Desa Japan, Polorejo dan Gupolo 

Sebelah Selatan  : Kelurahan Keniten dan Desa Bareng 

Sebelah Barat  : Kecamatan Sukorejo 

 

c. Luas Desa 

Ngunut adalah sebuah desa di wilayah KecamatanBabadan, 

Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Luas wilayah 362,59ha dengan 

jumlah penduduk per 31Desember2011 sejumlah 4.840 jiwa. 

d. Pembagian Wilayah 

Desa Ngunut dipimpin oleh seorang Kepala Desa yaitu 

bapak Hari Sumarsono, SE. Dalam menjalankan pemerintahan 

                                                           
29

 Ngunut-ngt.blogspot.com/2012/03/sejarah-desa-ngunut-babadan-

ponorogo.html?m=1 (diakses tanggal 15 november 13.00). 
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keapala desa dibantu oleh perangkat desa lainnya dan selalu 

bekerja sama dengan badan perwakilan Desa. 

Desa Ngunut dibagi menjadi empat dukuh yaitu dukuh 

ngunut 1 dengan 1,514 orang, dukuh ngunut 2 dengan 937 orang, 

dukuh ngunu 3 dengan 975 orang dan dukuh ngunut 4 dengan 

1,389 orang.  

3. Kondisi Demografis 

a. Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk Desa Ngunut berdasarkan data dinamis 

akhir tahun 2016 secara keseluruhan adalah 4,837 orang.Dengan 

rincian jumlah penduduk laki-laki adalah 2381 orang dan jumlah 

penduduk perempuan adalah 2456 orang. 

b. Jumlah Keluarga  

Jumlah keluarga padatahun 2016 dengan rincian jumlah 

KK laki-laki adalah 1239 KK dan jumlah KK perempuan adalah 

294  KK dengan jumlah total keseluruhan adalah 1533 KK. 

c. Jumlah Pendidikan  

No Keterangan Jumlah 

1. SM  8 orang 

2. Akademi  6 orang 

3 Belum sekolah 684 orang 

4 D1 7 orang 

5 D2 22 orang 
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6 D3 58 orang 

7 S1 272 orang 

8 S2 13 orang 

9 SD 1,079 orang 

10 SLTA 1,177 orang 

11  SLTP  755 orang 

12 T.SP 110 orang 

13 Tidak Lulus  223 orang 

14 TK 393 orang 

 

d. Jumlah Pekerjaan 

No Keteranagan Jumlah 

1 Guru 150 orang 

2 Petani 432 orang 

3 Mahasiswa 91 orang 

4 Karyawan 158 orang 

5 Dosen 6 orang 

6 PNS kantor 39 orang 

7 Perangjkat Desa 16 orang 

8 Dokter 2 orang 

9 Perawat 12 orang 

10 Buruh Tani 138 orang 
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11 Dagang 34 orang 

12 Toko  68 orang 

13 Pelajar 841 orang 

14 Warung Makan  17 orang 

15 PRT 9 orang 

16 Buruh Migran 229 orang 

17 Lainnya 417 orang 

 

e. Jumlah Agama  

No Keterangan Jumlah 

1 Hindu 1 orang 

2 Islam 4,813 orang 

3 Protestan 3 orang 

 

f. Jumlah Bangunan Sekolah dan Pesantren 

Pra Sekolah 

1) Play Group Muslimat NU Permata Hati, Jl. Syuhada 42 

Ngunut 2 

2) Raudlatul Athfal Muslimat NU 2, Jl. Poncosiwalan Ngunut 1 

3) Raudlatul Athfal Muslimat NU 1, Jl. Syuhada Ngunut 2 

4) Bustanul Athfal Aisyiyah, Jl. Syuhada Ngunut 2 

5) Raudlatul Athfal Muslimat NU Selorejo, Jl. Syuhada Ngunut 3 

6) Tarbiyatul Athfal Perwanida, Jl. Sido Mapan Ngunut 4 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Play_Group&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Raudlatul_Athfal
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bustanul_Athfal&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tarbiyatul_Athfal&action=edit&redlink=1
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SD sederajat 

1) Sekolah Dasar Negeri Ngunut, Jl. Syuhada Ngunut 3 

2) Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, Jl. Syuhada Ngunut 2 

3) Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Syuhada, Jl. Syuhada Ngunut 2 

4) Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Al Islamiyah, Jl. Syuhada Ngunut 

3 

5) Madrasah Diniyah Muhammadiyah, Jl. Syuhada Ngunut 2 

6) Madrasah Diniyah Ma’arif Syuhada, Jl. Syuhada Ngunut 2 

7) Madrasah Diniyah Jl. Sido Mapan Ngunut 4 

SLTP sederajat 

1) SMP Ma’arif 3, Jl. Syuhada Ngunut 2 

2) Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngunut, Jl. S. Sukowati Ngunut 

2 

Pondok Pesantren 

1) Miftahul Hidayah, Jl. Poncosiwalan Ngunut 1 

2) Subulus Salam, Jl. Syuhada Ngunut 2 

g. Jumlah Bangunan Masjid 

1) Al Hasan, Jl. Al Hasan Ngunut 1 

2) Al Muttaqin, Jl. S. Sukowati Ngunut 1 

3) Baitus Sholihin, Jl. Poncosiwalan Ngunut 1 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_Dasar
https://id.wikipedia.org/wiki/Madrasah_Ibtidaiyah
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Madrasah_Diniyah&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/SMP
https://id.wikipedia.org/wiki/Madrasah_Tsanawiyah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pondok_Pesantren
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4) At Taqwa, Jl. Poncosiwalan Ngunut 1 

5) Al Musthofa, Jl. Poncosiwalan Ngunut 1 

6) Al Mubarok, Jl. S. Sukowati Ngunut 2 

7) Syuhada, Jl. Syuhada Ngunut 2 

8) Nurul Huda, Jl. Syuhada Ngunut 3 

9) Al Amin, Jl. Syuhada Ngunut 3 

10) Al Mujahidin, Jl. Sido Mapan Ngunut 4 

h. Musholla 

Secara keseluruhan ada 19 musholla yang tersebar merata 

di seluruh wilayah desa. 

4. Nama-Nama Kepala Desa Ngunut
30

 

No Nama Dari-Sampai 

1 Puspodimejo-Palang I  - - 1895  

2 Soemodihardjo-Palang II  1895-1898  

3 H. Yasin  1898-1918  

4 Murakit  1918-1922  

5 Abdurrosyid  1922-1931  

6 Sukemi  1931-1932  

7 H. Ali  1932-1936  

                                                           
30

 Data Desa Ngunut Babadan Ponorogo 

https://id.wikipedia.org/wiki/Musholla
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8 H. Basyori  1936-1938  

9 H. Chudlori  1938-1950  

10 A. Rifai  1950-1969  

11 Fudholi Basyori  1970-1988  

12 Moh. Na’im (Pjs.)  1988-1989  

13 Drs. Akhmad Basori  1989-2006  

14 Moh. Nurhadi (Pjs.)  2006-2007  

15 hari sumarsono, SE.  2007-sekarang 

 

B. Gambaran Khusus  Masjid Syuhada’ Desa Ngunut Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo 

1. Sejarah Singkat Berdirinya Masjid 

Awalnya Masjid Syuhada’ adalah wakaf dari Abu Hasan yang 

sudah berdiri tahun 1957, berupa rumah tempo dulu dengan 3 

pintu.Pada saat itu masjid tersebut adalah masjid pertama di desa 

Ngunut dan belum ada ta’mir hanya menunjuk orang untuk 

mengelolanya. Kemudian sekitar tahun 1960 mulai lah di rehab total 

untuk pertama kalinya yang di sponsori oleh H.Badri,H.Syakur, 

H.Nachrowi, H.Khudori dan  Umar. Dalam pembuatan 4 pondasi 

masjid di lakukan di rumah H.Nachrowi. 
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 Pada waktu itu imam atau kyai Masjid Syuhada’ adalah Kyai 

Abdurahim dari solo dan dibuatkan rumah didekat masjid. Setelah 

rehab atau perbaikan selesai masjid pun bertambah luas dan bisa 

membuat satir antara jamaah putra dan jamaah putri.  

 Disaat itulah terjadi beberap kali perwakafan yaitu diwakafkan 

karena Masjid Syuhada’ dulu masih berupa masjid umum, lalu 

banyaknya permintaan dari masyarakat untuk dijadikan masjid NU, 

maka dari pihak cucu Abu Hasan meminta untuk dijadikan masjid NU 

dan diwakfkan kembali ke Masjid Syuhada’. 

Kemudian pada tahun 2009 dilakukan rehab atau perbaikan kedua 

yaitu meperbaiki serambi masjid. Pada tahun 2018 ini dilakukan 

perbaikan yang ketiga kalinya yaitu penggantian kramik pada seluruh 

lantai masjid. 

 Pada saat ini Masjid Syuhada’ sudah mengalami lima kali 

pergantian pengurus ta’mir Masjid Syuhada’. 

2. Struktur Kepengurusan Masjid 

Berikut ini adalah pengurus Masjid Syuhada’ Desa Ngunut Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo masa bakti kerja tahun 2005 sampai 

2010: 

a. Ketua   : H.Akrom Badri 

b. Wakil ketua  : H.Syamsul Anam 

c. Sekretaris  : Tri Uganda Cahyana, S.Pd 

 Agus Maher, S.Pd 
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d. Bendahara  : Nasichudin, S.Pd 

 Erwan Priyanto 

e. Seksi Peribadatan : Moh. Ali 

f. Seksi Humas  : Drs. Sutikno 

g. Seksi Pengembangan : Drs. Mukhlas, S.H., M.H 

h. Seksi Wakaf  : H.Syamsul Fatah 

i. Seksi Kebersihan : Moh Kholil 

Agus Purnomo 

j. Seksi Perlengkapan : Iswahyudi 

 Toha Sulthoni
31

 

C. Proses Pewakafan Masjid Syuhada’ Desa Ngunut Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo 

1. Ikrar Wakaf 

a. Ikrar Pewakafan Tahap Satu 

Mewakafkan adalah hal yang sangat mulia dan sangat 

berguna bagi khalayak umum. Dalam persoalan di masjid syuhada’ 

ada 3 kali perwakafan. Perwakafan pertama yaitu Abu Hasan sebagai 

pemilik tanah mewakafkan sebuah rumah kuno yang berpintu tiga 

beserta tanahnya dan halaman masjid untuk jalan yang dijadikan 

masjid untuk masyarakat atau jamaah umum. Pada waktu itu, belum 

zamannya atau belum diberlakukannya sistem sertifikat wakaf dan 

dalam mengikarkan wakaf tersebut hanya dalam bentuk lisan 

                                                           
31

H.Nasichudin, S.Pd, Wawancara Pribadi, Ponorogo 25 oktober 2018. 
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(tersirat). Hal ini dikarenakan orang-orang serta keluarga sangat 

patuh dan tunduk apa yang diucapkan oleh orang yang lebih tua pada 

saat itu. Sehingga tidak ada fikiran apa yang terjadi kedepannya 

nanti. Kemudian setelah diwakafkan, yang mengelola adalah  

H.Saleh putranya sendiri.
32

 

Menurut sejarah islam pada zaman Rasulullah proses 

perwakafan pertama kali diaksanakan dengan membangun masjid 

Nabawi diatas tanah anak yatim. Dimana pada zaman Rasulullah 

pengikraran wakaf hanya dilakukan secara lisan saja, karena pada 

zaman dahulu pengikraran secara lisan memiliki status hukum yang 

sah. Oleh sebab itu, proses perwakafan tahap pertama di masjid 

Syuhada’ ini juga menganut pada system yang diterapkan pada 

zaman Rasulullah dengan sisem lisan. 

b. Ikrar Pewakafan Tahap Dua 

Ketika mewakafkan ada banyak hal-hal yang difikirkan 

terutama untuk siapa yang dituju dalam menerima wakaf tersebut 

dan setelah mewakafkan seharusnya tidak ada persoalan yang timbul 

seperti meminta kembali wakaf tersebut untuk diwakafkan kembali. 

Hal ini juga yang telah terjadi di masjid syuhada’. 

Pada saat itu Abu Hasan menunjuk H.Saleh untuk mengelola 

wakaf tersebut, sampai akhirnya Abu Hasan meninggal. Kemudian 

                                                           
32

Nyai Hj. Wafiroh, Sebagai Tokoh di Desa Ngunut, Wawancara Pribadi, Ponorogo, 15 

Oktober 2018. 
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ada banyak pertanyaan di kalangan masyarakat khususnya di desa 

ngunut, sebab ada yang NU dan Muhammadiyah untuk menentukan 

bahwa Masjid Syuhada’ itu masjid NU atau Muhammadiyah.
33

 

Sekitar tahun 2004-2005 masyarakat sekitar pun menentukan 

bahwa Masjid Syuhada’ adalah milik NU.  Karena pada masa 

mewakafkan pertama kali Masjid Syuhada’ untuk jamaah umum 

belum disertifikatkan, bapak jamjuri meminta tanah Masjid 

Syuhada’ untuk diwakafkan kembali sebagai masjid NU. Hal 

semacam ini diperbolehkan karena tanah Masjid Syuhada’ adalah 

TN (Tanah Negara) yang tidak terkena pajak yang bisa diminta oleh 

ahli waris dengan syarat dikembalikan lagi untuk kepentingan 

umum. Kemudian keluarlah sertifikat masjid  dan halaman yang 

diwakafkan kembali ke Masjid Syuhada’ untuk NU.
34

 

c. Ikrar Pewakafan Tahap Tiga 

Setelah musyawarah yang dilakukan upaya untuk terjalinnya 

kemaslahatan ummat.Pak carik memberikan pendapatnya kepada 

bapak daroh untuk diwakafkan ke masjid syuhada’, agar masyarakat 

yang pergi ke masjid ada jalan dan tempat parkir kendaraan.Bapak 

daroh tergerah hatinya dan menyetujuinya, menjelang beberapa hari 

dikumpulkanlah jamaah Masjid Syuhada’  yang bertempat di 

serambi Masjid Syuhada’ pada siang hari. Pada waktu itu juga di 

                                                           
33

Ibid. 
34

Nur Hadi, Sebagai Carik di Desa Ngunut, Wawancara Pribadi, Ponorogo, 12 Oktober 

2018. 
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hadiri oleh sesepuh masjid/ ta’mir, bapak daroh selaku orang yang 

akan mewakafkan dan pihak dari anak mbah H.Ali.  

Kemudian dilangsungkanlah ikrar wakaf yang dilakukan oleh 

bapak daroh dan disaksikan oleh seluruh jamaah Masjid Syuhada’ 

diatas kertas dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.Pada saat 

itu juga dilangsungkanlah perdamaian antara pihak yang 

bersengketa. Maka dilakukannya ikrar perwakafan yang diakukan di 

serambi Masjid Syuhada’ maka diserahkannya lembar ikrar tertulis 

ke ta’mir masjid untuk dijadikan wakaf dan bisa dinikmati oleh 

seluruh jamaah dan masyarakat. Samapai sekarang pun tanah depan 

masjid atau halamannya sudah resmi menjadi wakaf milik Masjid 

Syuhada’.Disaat itu juga langsung didaftarkan ke lembaga 

perwakafan untuk balik nama di BPN kemudian dijadikan sertifikat 

tanah atas nama Masjid Syuhada’.
35

 

Dalam ikrar pewakafan tahap tiga ini telah sesuai dengan 

undang-undang Kompilasi Hukum Islam yang memenuhi syarat dan 

rukunnya. Sedang menurut imam Syafi’i juga sudah terpenuhi syarat 

sahnya, maka sudah jelas bahwa dalam ikrar pewakafan tahp tiga 

memaag sudah sah secara Negara dan Hukum Islam. 

 

 

                                                           
35

Iswahyudi, Selaku Kamituwo di Desa Ngunut, Wawancara Pribadi, Ponorogo 19 

September 2018. 
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2. Proses Jual Beli Wakaf Tanah 

Pada tahun 2005-2006 setelah mensertifikatkan Masjid 

Syuhada’ sebagai masjid milik NU, terjadilah persoalan yang di awal 

mulakan H.Yasin membagikan harta warisan kepada anak mereka yaitu 

H.Ali dan H.Syakur.Sejatinya warisan tersebut masih satu keluarga 

dengan mbh Abu Hasan yang mewakafkan masjid syuhada’ beserta 

halamannya.Dan masing-masing dari  H.Ali dan H.Syakur mendapat 

warisan barat (lurong) jalannya ke masjid syuhada’ dan timur 

(lurong).Akan tetapi pada saat itu terjadi kesalahan penunjukan dalam 

mensertifikatkan tanah, dimana lurong masjid syuhada’ juga diikutkan 

dalam pensertifikatan bagian waris H.Ali dan  H.Syakur. 

Jika seperti itu masjid syuhada’ tidak memiliki lurong atau jalan 

menuju ke masjid syuhada’, mulai dari sinilah timbul persoalan. Sekitar 

tahun 2007 anak dari  H.Ali mempersoalkan warisnya, jika diagris lurus 

mulai dari depan lurong ke barat sampai belakang lurus atau tepat di 

depan masjid syuhada’ itu masih miliknya bukan milik Masjid 

Syuhada’. 
36

 

Kemudian para sesepuh masjid pun memiliki pendapat bahwa 

dulu mewakafkan masjid syuhada’ beserta halaman untuk jalan menuju 

masjid. Akan tetapi dari pihak anak H.Ali bernggapan bahwa depan 

masjid atau halaman masjid tidak diwakaafkan dan mempunyai 

                                                           
36

Ibid. 
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sertifikatnya. Persoalan pun timbul dan terjadi adu argument antara 

pihak anak dari H.Ali dan sesepuh Masjid Syuhada’atau ta’mir. 

Kesalahan dari pihak sesepuh Masjid Syuhada’ atau ta’mir 

masjid adalah tidak bisa menunjukkan sertifikat karena belum adanya 

administrasi secara legal dan dari pihak anak H.Ali memiliki 

sertifikatnya.
37

 

Akhirnya pada saat itu tepat didepan Masjid Syuhada’ terjadi 

pemagaran oleh pihak anak dari H.Ali.Karena tidak kunjung meredam 

akhirnya bapak Carik yaitu Nur Hadi melakukan musyawarah agar 

tercapainya kemaslahatan ummat.Musyawarah tersebut dilakukan 

secara bertahap, yang tahap pertama dilakukan di balai desa yang 

mmpertemukan pihak anak dari H.Ali dan sesepuh Masjid Syuhada’ 

atau ta’mir.Musyawarah tersebut tidak berjalan lancar pada waktu 

seperti yang diharapkan, karena pihak yang memiliki sertifikat merasa 

bahwa mereka tersangka dalam persoalan ini.Akibatnya musyawarah 

berlangsung dengan perdebatan yang tidak ada habisnya, kemudian pak 

carik segera mengakhiri musyawarah tersebut. 

Di hari lain tepatnya seminggu dari musyawarah pertama, 

dilakukannya tahap kedua yaitu di rumah bapak carik Nur Hadi dengan 

cara silaturahmi. Dihadiri oleh pihak anak H.Ali, sesepuh Masjid 

Syuhada’ atau ta’mir dan bapak Daroh.Silaturahmi tersebut berjalan 

                                                           
37

Dr.Drs.Mukhlas, SH.,M.H., Sebagai Perwakilan Ta’mir Masjid Syuhada’, Wawancara 

Pribadi, Ponorogo 13 Oktober 2018. 
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dengan lancar, damai dan menemukan titik tengahnya dengan hasil 

bahwa bapak Daroh membeli tanah yang berada di depan Masjid 

Syuhada’ dan dari pihak anak H.Ali mempunyai hutang kepada bapak 

Daroh, maka diserahkan tanah tersebut kepada bapak Daroh dan nilai 

tanah tersebut sedikit lebih dari hutangnya pihak anak dari H.Ali. 

Kemudian bapak Daroh sebagai donatur memberikan uang kekurangan 

atas penjualan tanah sengketa tersebut kepada pihak anak 

H.Ali.
38

Kedua pihak pun menyetujuinya dan bapak daroh pun 

mendonasikan untuk diwakafkan kembali ke Masjid Syuhada’.
39

 

Berdasarkan proses perwakafan diatas dari pihak keluarga mbah 

Abu Hasan beliau menganut madzhab imam Abu Hanifah yang 

mengatakan bahwa harta yang diwakafkan itu boleh diambil kembali, 

karena pada dasarnya harta yang diwakafkan itu merupakan masih hak 

milik si wakif. 

Sedangkan proses perwakafan kembali yang dilakukan oleh 

Bapak Daroh, beliau menganut dari madzhab imam Syafi’i yang 

mengatakan bahwa harta yang telah diwakafkan iu bersifat abadi arinya 

tidak boleh ditarik kembali atupun diperjualbelikan. Oleh sebab itu, 

berdasarkan hal tersebut Bapak Daroh membeli tanah wakaf tersebut 

kemudian diwakafkan kebali menjadi masjid Syuhada’. 

                                                           
38

Daroh, Sebagai Donatur, Wawancara Pribadi, Ponorogo 10 Oktober 2018. 
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Ibid. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES WAKAF TANAH 

MASJID SYUHADA’ DESA NGUNUT KECAMATAN BABADAN 

KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Ikrar Wakaf Tanah Masjid 

Syuhada’ Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo 

Pada hakekatnya shighat wakaf merupakan suatu pernyataan atau 

bisa disebut dengan ikrar wakaf dari orang yang berwakaf bahwa ia telah 

mewakafkan hartanya kepada Allah Swt, sehingga tidak memerlukan 

qabul dari orang yang menerimanya. wakaf bisa terjadi sebagaimana 

dalam pembahasan rukun-rukun wakaf dengan pengucapkan saja (dari 

orang yang wakaf) meskipu untuk orang tertentu. 

Dalam hal wakaf tanpa ikrar wakaf, Imam maliki berpendapat yang 

Artinya “Sesungguhnya wakaf dapat terjadi dengan perbuatan yang 

disertai dengan tanda-tanda yang menunjukkan wakaf, misal sebuah rumah 

yang didirikan masjid dan mengijinkan orang lain untuk sholat didalamnya 

atau makam dan memberi ijin orang lain untuk menguburkan mayat 

didalamnya atau bejana dan memberi ijin orang lain untuk 

memanfaatkannya.”  

Wakaf dapat menjadi sah dengan perbuatan yang menunjukkan 

atau memberi pengertian bahwa perbuatan itu dimaksudkan sebagai wakaf. 
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Misalnya, seseorang menjadikan tanahnya sebagai kuburan dan ia 

mengijinkan orang umum dimakamkan ditempat itu, atau seseorang 

mendirikan bangunan untuk masjid dan ia menijinkan orang umum untuk 

shalat didalam masjid tersebut. Maka kuburan dan masjid tersebut sudah 

sah sebagai wakaf. Bahwa sahnya wakaf adalah pada saat si waqif 

mengijinkan seseorang sholat didalam bangunan masjid yang ia bangun. 

Karena, ulama telah bersepakat bahwa masjid adalah milik Allah, bukan 

milik perorangan. Karena itu, tak seorang pun dapat memiliki masjid.
40

 

Mazhab maliki berpendapat bahwa wakaf terjadi adakalanya 

dengan lafazh yang jelas seperti, “aku wakafkan (waqaftu), aku tahan 

(habbastu), aku sedekahkan fi sabilillah (sabaltu) atau dengan 

sedekahkan,” jika berkaitan dengan suatu qayyid (syarat, batasan) atau 

untuk pihak yang tidak terputus atau untuk pihak yang tidak diketahui tapi 

terbatas. Contoh yang berkaitan dengan qayyid yang menunjukkan waktu 

dari wakaf adaah “aku sedekahkan dengan syarat tidak dijual, tidak pula 

dihibahkan” atau “aku sedekahkan dengan syarat untuk si fulan dari 

kelompok ini kemudian kelompok lain atau orang yang sesudah mereka 

atau keturunan mereka. Jika dia tidak mengaitkan dengan qayyid maka itu 

menjadi milik orang yang sedekah.”
41

 

                                                           
40

 Said Agil Husin al-Munawar, Hukum Islam dan Pluraritas Sosial,Jakarta:Penamadani, 

2004, hal. 151. 

41
 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jakarta: Gema Insani, 2011, hal. 310 
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Pihak yang tidak terputus adakalanya tidak tertentu seperti aku 

sedekahkan atau aku wakafkan untuk orang-orang fakir atau kepada pihak 

(bukan perseorangan) seperti sedekah untuk masjid. Contoh orang yang 

tidak diketahui dan terbatas adalah sedekah untuk si fulan, orang 

sesudahnya dan keturunannya. Sebab, kata orang sesudahnya dan lafazh 

yang semakna menunjukkan keberlakuan selamanya. 

Kadang-kadang perbuatan cukup untuk menjadikan wakaf, seperti 

pemberian izin kepada orang-orang agar shalat ditempat yang dibangun 

masjid. Shighat bisa diganti dengan membiarkan barang wakaf kepada 

pihak yang mendapatkan wakaf seperti orang menjadikan tanahnya masjid, 

madrasah, penampungan, sumur atau perpustakaan meskipun dia tidak 

melafazdkan kata wakaf. Pembiaran dianggap sebagai penerimaan dari 

hukum. 

Adapun menurut imam syafi’i dalam ikrar wakaf harus memenuhi 

syarat dan rukunnya. Maka jika sudah terpenuhi rukun dan syaratnya ikrar 

wakaf dinyatakan sah menurut hukum. Sedangkan sighat wakaf 

merupakan rukun wakaf yang disepakati oleh jumhur fuqaha. Tanpa 

adanya ikrar wakaf, para fuqaha menganggap wakaf belum sempurna 

dilaksanakan. Yang dimaksud dengan ikrar wakaf adalah pernyataan yang 

merupakan penyerahan barang-barang wakaf kepada nazhir untuk dikelola 

sebagaimana yang diharapkan oleh pemberi wakaf. Pada umumnya, lafaz 

qabul hanya diperuntukkan kepada wakaf perorangan, tetapi bagi wakaf 

untuk umum tidak disyaratkan adanya lafaz qabul, cukup dengan ikrar 
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penyerahan saja. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf Pasal 2 ditentukan bahwa wakaf sah apabila dilaksanakan menurut 

syarat-syarat rukun yang ditentukan syariah. 

Dan pasal 20 bahwa saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi 

persyaratan: dewasa, beragama Islam, berakal sehat, tidak terhalang 

melakukan perbuatan hukum.Jauh sekitar  tahun sebelum 2007 tepatnya 

pertama kali mbah Abu Hasan mewakafkan masjid dan depan masjid 

untuk kepentingan ummat, dan pengikrarannya pada masa itu hanya dalam 

bentu lisan tanpa adanya bentuk tertulis. Ini terjadi karena pada saat itu 

belum ada pencatatan atau hukum yang mengatur tentang wakaf dan 

proses ikrar. Kemudian pada tahun 2004-2005 adanya pewakafan kembali 

untuk dijadikan Masjid NU, yang diikrarkan oleh masjid sendiri dan yang 

meminta tanah wakaf masjid adalah atas nama Mbah Jmjuri selaku ucu 

dari Mbah Abu Hasan untuk dijadikan masjid NU. Lalu pada tahun 2007 

terjadilah persoalan sengketa di Masjid Syuhada’ sudah memenuhi syarat 

dalam hal saksi perikaran wakaf . Saat itu  jamaah Masjid Syuhada’ juga 

ikut menjadi saksi walau yang menjadi saksi dan tertulis dalam ikrar 

adalah dua orang dari sesepuh Ta’mir sendiri. 

Pengikraran yang dilakukan Masjid Syuhada’ sejatinya untuk 

melegalkan tanah (halaman) yang berada di depan Masjid Syuhada’ agar 

di kemudian hari tidak ada lagi kejadian seperti persengketaaan. Karena 

wakaf yang hanya dimanfaatkan oleh sekelompok orang tertentu atau 
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sekelompok kalangan tertentu itu tidak diperbolehkan.Wakaf seharusnya 

dapat bermanfaat dan dapat dirasakan oleh semua ummat atau masyarakat. 

Dalam ikrar wakaf, hal ini pula yang dilakukan oleh pihak Masjid 

Syuhada’ dan donatur yaitu bapak Daroh untuk meresmikan ikrar yang 

dilakukannya.Di serambi masjid terjadi ikrar secara lisan dengan yakin 

dan di saksikan oleh para sesepuh masjid dan masayrakat serta jamaah 

Masjid Syuhada’ juga dilakukan secara tertulis sebagai bentuk 

administrasi secara legal. 

Dari pembahasan tersebut ikrar wakaf yang terjadi di Masjid 

Syuhada’ sudah dilakukan dengan benar.Yaitu dalam ikrar pertama dalam 

perwakafan tahap satu telah dilakukannya ikrar meski dalam bentuk lisan 

tetapi juga disaksikan oleh sesepuh tokoh pada waktu itu. Dan dalam ikrar 

wakaf pada perwakafan tahap tiga juga dilakukan dengan ketentuan 

hukum islam, bahwa ikrar tersebut dilakukan dengan cara tertulis dan 

disaksikan oleh sesepuh ta’mir Masjid Syuhada’ bahkan seluruh jamaah 

Masjid Syuhada’  dan diserahkan kepada nadzir (pengelola wakaf). 

 

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Terjadinya Jual Beli Proses Wakaf 

Tanah Masjid Syuhada’ Desa Ngunut Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo 

Menurut syafi’i dan ahmad adalah melepaskan harta yang di 

wakafkan dari wakif, setelah sempurna prosedur pewakafannya wakif 
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tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan dengan 

kata lain harta wakaf bersifat abadi. 

Menurut tabisul asli adalah menahan barang yang diwakafkan itu 

agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadai atau disewakan. 

Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan 

kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan. 

Menurut imam abu hanifah adalah menahan suatu benda yang 

menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan 

manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilik harta 

wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia berhak menariknya kembali dan 

boleh menjualnya.  

Menurut imam maliki mengatakan bahwa wakaf itu tidak 

melepaskan harta yang diwakafkannya. Jadi dapat disimpulkan dari kasus 

ini bahwa pihak wakaf tahap dua membolehkan menarik kembali tanah 

wakafnya kemudian dijadikan tanah wakaf dengan satus lain dengan 

masjid NU karena ini mengacu pada pendapat imam abu hanifah yang 

memperbolehkan menarik kembali tanah yang telah diwakafkan. Selain 

itu, pada dasarnya status tanah wakaf ini akhirnya diakui milik H.Ali 

artinya orang sekitar mengalah karena tidak mempunyai tanda bukti. 

Sekarang status itu secara formal adalah milik H.Ali dan itu menjadi 

keputusan masyarakat umum dan mencari donatur untuk membeli ke pihak 

H.Ali . persengketaaan ini dianggap menjadi milik pihak H.Ali. 
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Berdasarkan tahap tiga pihak wakif yang terakhir,  mengacu pada 

pendapat dari imam syafi’i yang mengatakan benda harta wakaf itu 

bersifat abadi. Oleh sebab itu pihak wakif terakhir mengambil inisiatif agar 

tanah yang diwakfakan menjadi masjid NU tidak berubah status wakafnya 

dengan cara pihak wakif yang terakhir membeli tanah wakaf dari pihak 

yang kedua kemudian diwakafkan menjadi masjid NU kembali. Sehingga 

status wakaf tersebut tidak berubah. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam proses 

jual beli wakaf tanah yang pertama diwakafkan menjadi masjid Syuhada’, 

tetapi dari pihak keluarga wakif pertama itu menarik kembali tanah wakaf 

karena menganut pada madzhab imam Abu Hanifah yang menjelaskan 

bahwa staus tanah wakaf masih milik tanah wakif sehingga dapat 

diperjualbelikan atau ditarik kemabali. Teatapi menurut imam Syafi’i 

menyatakan bahwa tanah wakaf bersifat abadi, sehingga tidak dapat 

diperjualbelikan atau ditarik kembali. 

Ikrar wakaf dari pihak donatur itu diakukan berdasarkan imam Syafi’i 

menyatakan bahwa seseorang yang akan mewakafkan harus melakukan 

ikrar dengan sayarat dan ketentuan tertentu. Adapun menurut imam Maliki 

seseorang ketika mewakafkan harta benda tidak harus dengan ikrar karena 

sesungguhnya wakaf dapat terjadi dengan perbuatan disertai perbuatan. 

 

B. Saran-saran 

Dari hasi penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, ada 

beberapa hal yang ingin penulis sampaikan yaitu wakaf itu tanah dan 

mempunyai nilai ekonomis, seharusnya diwujudkan dalam bentuk wakaf 

dan harus segera di sertifikatkan agar tidak terjadi hal-hal yang memicu 

persoalan atau sengketa. 
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