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ABSTRAK 

Rofa’, M Atho’i. 2019. Tinjauan UU No 41 Tahun 2004 Terhadap Penarikan 

Tanah Wakaf Masjid Ar-Rozaq Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan 

Kabupaten Madiun. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas 

Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: 

Dr. Miftahul Huda, M.Ag. 

Kata Kunci: UU No 41 tahun 2004, penarikan tanah wakaf. 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya penarikan tanah wakaf masjid 

Ar-Rozaq di Desa Bibrik yang dilakukan oleh salah satu ahli waris dari waqif. 

Penarikan ini terjadi karena kondisi masyarakat yang masih awam terkait wakaf, 

baik dalam prosedur, pengelolaan dan, pengembangan wakaf. Salah satunya 

adalah ahli waris dari waqif yang mempunyai sifat kaku dan mementingkan 

kepentingan pribadi. 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 bagaimanatinjauan UU 

No 41 Tahun 2004 terhadap status hukum penarikan tanah wakaf masjid Ar-

Rozaq Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiundalam undang-undang 

no 41 tahun 2004. (2) Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan UU No 41 Tahun 

2004 terhadap alasan-alasan penarikan tanah wakaf masjid Ar-Rozaq Di Desa 

Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. (3) Untuk menjelaskan bagaimana 

tinjauan UU No 41 Tahun 2004 terhadap proses penyelesaian sengketa tanah 

wakaf masjid Ar-Rozaq Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. 

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) Status hukum 

penarikan harta wakaf yang dilakukan oleh ahli waris dari waqif yang dilakukan 

di wakaf masjid Ar-Rozaq di Desa Bibrik ditinjau dari UU no 41 tahun 2004 

adalah tidak sesuai, karena karena pada pasal 40 disebutkan, harta benda yang 

sudah diwakafkandilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, 

diwariskan, ditukar, Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya(2) Alasan-

alasan penarikan tanah wakaf yang dilakukan di masjid Ar-Rozaq Di Desa Bibrik 

ditinjau dari pasal 41 UU no 41 tahun 2004 adalah tidak sesuai, karena pada saat 

salah satu ahli waris melakukan penarikan tanah wakaf  hanya mengatakan bahwa 

tanah wakaf tersebut merupakan milik pribadi. (3) Penyelesaian sengketa tanah 

wakaf masjid Ar-Rozaq Di Desa Bibrik sudah diselesaikan dengan cara jalan 

musyawarah sebagaimana pada pasal 62 UU no 41 tahun 2004, namun upaya 

tersebut tidak berhasil karena salah satu ahli waris tetap mempertahankan bahwa  

tanah wakaf tersebut milik pribadi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Wakaf adalah salah satu amal yang sangat dianjurkan dalam Islam 

sebab pahalanya tidak akan terputus selama barang yang diwakafkannya 

masih dipakai orang. Benda yang sudah diwakafkan merupakan hak Alloh. 

Oleh sebab itu, tidak boleh dimiliki, dijual, diwariskan, atau dihibahkan 

kepada siapapun.
1
 

Wakaf merupakan perwujudan dari imam kepada Allah, Oleh 

karena itu dalam fungsinya sebagai ibadah dapat diharapkan menjadi bekal 

bagi si waqif setelah hidupnya berakhir di dunia ini, sebagai bentuk amal 

perbuatan yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta 

wakaf itu dimanfaatkan. 

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum 

sepenuhnya berjalan dengan tertib dan efisien sehingga dalam kasus tanah 

wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke 

tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu 

tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam 

mengelola dan mengembangkan tanah wakaf tetapi karena sikap 

masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status tanah wakaf 

                                                           
1
Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi’i (Bandung: CV 

Pustaka Setia), 155-156. 
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yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai 

dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf. 

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 (waqif), meskipun ia telah 

meninggal dunia. Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif 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 sampai sekarang. Wakaf sebagai 

manifestasi ibadah yang bersifat sosial merupakan cabang terpenting 

dalam syariat Islam.
2
 

Ditinjau dari hukum materil yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 

2004 pasal 1 yang berbunyi: “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk 

memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk 

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai denganb 

                                                           
2
 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. 
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kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum 

menurut syari'ah”.
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 waqif 

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
 

Wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, 

dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan harta 

wakaf atau yang lainnya, untuk tujuan pemanfaatan hasil secara berulang-

ulang bagi kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan tujuan yang 

disyari’atkan oleh waqif dan dalam batasan hukum syariat.
5
 

Di Indonesia mayoritas umat islam merupakan penganut madzhab 

Syafi’i. Ulama’ Syafi’iyah mengatakan bahwa wakaf adalah menahan 

harta yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang dibenarkan atau dengan 

mentasarrufkan hasilnya untuk sesuatu yang baik tanpa merusak zatnya 

                                                           
3
 Undang-Undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum 

Islam (Grahamedia press, 2014), 170 
4
 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Jakarta: UI Press, 

1988), 94. 
5
 Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Dan Tata Kelola 

Wakaf Di Indonesia (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 7. 
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dengan larangan terhadap waqif dan yang lain untuk melakukan tasarruf 

terhadapnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Alloh Swt. Dengan 

wakaf, maka harta telah keluar dari kepemilikan wakif dan menjadi milik 

Alloh swt. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah 

menahan pokoknya dan hasilnya disedekahkan untuk kepentingan umum 

yang memiliki tujuan vertikal, yaitu mencari keridaan Alloh Swt.
6
 

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 akta ikrar wakaf serta sertifikat tanah 

wakaf. Selain itu sertifikat tanah wakaf sangat diperlukan agar terciptanya 

tertib administrasi dan kepastian hukum. Pengamanan melalui sertifikat 

merupakan upaya untuk menghindari terjadi persengketaan kedepannya. 

Karena dengan adanya sertifikat, maka tanah wakaf mempunyai kekuatan 

hukum dan memberikan kejelasan hak-hak yang terdapat dalam tanah 

wakaf tersebut. 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi di Desa Bibrik 

Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Peneliti bersilaturrahim kepada 

Bapak Mukhsir Waluyo yang pada saat itu dipercaya oleh masyarakat 

mampu menjaga amanah demi kesejahteraan tanah wakaf masjid Ar-

Rozaq. Awal mula sejarah masjid Ar-Rozaq merupakan tanah wakaf 

                                                           
6
 Ibid, 72. 
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pemberian  dari bapak Abdul Rozaq yang diwakafkan kepada nadzir yang 

bernama H Afandi sekitar tahun 70-an untuk dibangun sebuah masjid. 

Masjid Ar-Rozaq merupakan masjid pertama yang ada di Desa Bibrik 

Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Bapak Abdul Rozaq mempunyai 

lima orang anak antara lain Bapak Imam Musta’in, Siti Rukmini,  Murtini, 

Julikah, dan Suratmi. Perwakafan oleh Bapak Abdul Rozaq masih berupa 

sirri namun sudah sesuai syari’at Islam karena sudah memenuhi syarat-

syarat dan rukunnya. Menurut narasumber salah satu dari beberapa alasan 

wakaf tidak didaftarkan karena pada saat itu prosedur pendaftaran wakaf 

tidak mudah dibanding sekarang serta kondisi masyarakat yang masih 

awam terkait prosedur perwakafan. Sehingga tanah wakaf tersebut belum 

bersertifikat.
7
 

Salah satu anak dari bapak Abdul Rozaq yaitu bapak Imam 

Musta’in mempunyai dua orang anak yang bernama bapak Arifin Mandala 

dan ibu Umi. Seiring dengan berjalannya waktu sekitar tahun 2000 Bapak 

Arifin Mandala iri dengan suami adiknya yaitu Bapak Mukhsir Waluyo 

yang bisa dikatakan berhasil memakmurkan masjid Ar-Rozaq. Kemudian 

bapak Arifin Mandala mempunyai niat jelek yaitu mengganti takmir dan 

kiyai-kiyai yang ada di masjid tersebut dengan mengganti yang baru yang 

dirasa cocok dengannya serta membujuk adik dari ayahnya yang bernama 

ibu Suratmi untuk mengambil dan mengatasnamakan tanah wakaf tersebut 

menjadi hak milik pribadi ibu Suratmi. Namun, Bapak Arifin Mandala 

                                                           
7
Mukhsir Waluyo, Hasil Wawancara, 1 November 2018. 
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tidak ingin dikatakan menarik tanah wakaf, tetapi alasannya hanya ingin 

membantu ibu Suratmi bahwa tanah wakaf tersebut merupakan harta waris 

bagiannya. Tokoh mayarakat, Takmir masjid dan kaum muslim sekitar 

berusaha mempertahankan tanah wakaf tersebut namun tetap tidak bisa 

karena tidak mampu menunjukkan bukti-bukti berupa akta ikrar dan 

sertifikat wakaf.
8
 

Dengan adanya kejadian tersebut takmir masjid, tokoh agama, dan 

kaum muslim sekitar bermusyawarah mempunyai inisiatif untuk 

memindah masjid tersebut tidak jauh dari lokasi semula, yaitu dipindah di 

tanah wakaf madrasah/MI yang pada saat itu tanah wakaf madrasah masih 

cukup untuk dibangun masjid. Sampai sekarang bangunan masjid yang ada 

diatas tanah wakaf Bapak Abdul Rozaq tersebut masih  berdiri kokoh 

bersebelahan dengan  rumah Bapak Mansur (anak dari Ibu suratmi) namun 

hanya digunakan untuk tempat sholat/mushola keluarga saja.
9
 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis berkeinginan 

mengadakan penelitian yang berjudul “Tinjauan UU No 41 Tahun 2004 

Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Masjid Ar-Rozaq Di Desa Bibrik 

Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka dapat penulis 

kemukakan rumusan masalah, yaitu: 

                                                           
8
Ibid. 

9
Mukhsir Waluyo, Hasil Wawancara, 1 November 2018. 
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1. Bagaimana tinjauan Undang-undang No 41 Tahun 2004 terhadap 

status hukum penarikan tanah wakaf masjid Ar-Rozaq di Desa Bibrik 

Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun? 

2. Bagaimana tinjauan Undang-undang No 41 Tahun 2004 terhadap 

alasan-alasan penarikan tanah wakaf masjid Ar-Rozaq di Desa Bibrik 

Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun? 

3. Bagaimana tinjauan Undang-undang No 41 Tahun 2004 terhadap 

penyelesaian sengketa penarikan tanah wakaf masjid Ar-Rozaq di 

Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun? 

C. TujuanPenelitian 

Dari rumusan masalah diatas, maka ada dua tujuan penting dalam 

penulisan ini, yaitu: 

1. Menjelaskan tinjauan Undang-undang No 41 Tahun 2004 terhadap 

status hukum penarikan tanah wakaf masjid Ar-Rozaq di Desa 

Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun 

2. Mendeskripsikan tinjauan Undang-undang No 41 Tahun 2004 

terhadap alasan-alasan penarikan tanah wakaf masjid Ar-Rozaq di 

Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. 

3. Mendeskripsikan tinjauan Undang-undang No 41 Tahun 2004 

terhadap penyelesaian sengketa penarikan tanah wakaf masjid Ar-

Rozaq di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. 
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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. Telaah Pustaka 

Terkait dengan penelitian penulis, telah ada karya tulis ilmiyah 

yang melakukan penelitian serupa yaitu dengan judul antara lain: 

Pertama, Karya ilmiah dari Karyupi, IAIN Ponorogo 2008 yang 

berjudul “Analisa Problem Wakaf (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)”. 

Pada skripsi ini menyatakan bahwa problem wakaf yang ada di kabupaten 

Ponorogo bermacam-macam antara lain masih banyak yang belum 



9 
 

 
 

memiliki Akta Ikrar Wakaf, belum bersertifikat dan masih berupa wakaf 

non produktif. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Departemen Agama 

untuk mengatasi masalah tersebut seperti mengadakan penyuluhan kepada 

nazir, bantuan sertifikat tanah, kerjasama dengan lembaga-lembaga 

keagamaan sudah dilaksanakan. Namun demikian, usaha tadi belum 

menampakkan hasil yang berarti.
10

 Berbeda dengan sengketa wakaf yang 

peneliti lakukan, yaitu sengketa wakaf yang berupa penarikan kembali 

tanah wakaf karena ada salah satu ahli waris yang iri terhadap keberhasilan 

saudaranya memakmurkan masjid Ar-Rozaq. 

Kedua, Karya ilmiah dari Iis Sugiharti, UIN Sunan Kalijaga 2012 

yang berjudul “Hukum Penarikan Kembali Harta Wakaf Menurut Abu 

Hanifah”.Pada skripsi ini Abu Hanifah menyamakan kedudukan wakaf 

seperti ‘ariyah (pinjam meminjam). Adapun yang dimaksud dengan 

‘ariyah adalah pemilikan manfaat sesuatu tanpa ganti rugi. Akan tetapi ada 

sedikit perbedaan: ‘ariyah bendanya ada pada si peminjam, sedangkan 

wakaf bendanya ada pada si pemilik. Jadi, kedudukan harta yang 

diwakafkan tetap menjadi milik wakif dengan hak sepenuhnya. Pada 

skripsi ini membahas tentang pemikiran dan istinbat Abu Hanifah tentang 

hukum penarikan kembali harta wakaf serta relevansinya dengan hukum 

wakaf di Indonesia.
11

 Berbeda dengan skripsi yang penulis lakukan adalah 

membahas terkait latar belakang terjadinya penarikan harta wakaf dan 

                                                           
10

Karyupi, “Analisa Problem Wakaf (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)”,Skripsi 

(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2008). 
11

Iis Sugiharti, “Hukum Penarikan Kembali Harta Wakaf Menurut Abu Hanifah”,Skripsi 

(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012). 
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tinjauan uu no 41 tahun 2004 terhadap penarikan tanah wakaf masjid ar-

rozaq di desa bibrik kecamatan jiwan kabupaten madiun. 

Ketiga, Karya ilmiah Moh Abdul Rochman mahasiswa IAIN 

Sunan Ampel Surabaya tahun 2010 yang berjudul “Analisis Hukum Islam 

Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Untuk Membayar Hutang Ahli Waris 

Di Kelurahan Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran”. Pada skripsi ini 

menyatakan bahwa sebab-sebab penarikan harta wakaf dikarenakan wakif 

mempunyai hutang yang berlipat sehingga harus membayarnya dan 

sumber penghasilan ahli waris tidak mencukupi. Sedangkan analisis 

hukum islam menurut Mazhab Syafi’I tanah wakaf tidak boleh ditarik, 

karena bersifat muabbad (berlaku selamanya), sedangkan menurut Mazhab 

Hanafiyah, penarikan tanah wakaf boleh, karena wakaf seperti ‘ariya 

(pinjaman) selama sebelum dibuat masjid.
12

 Berbeda dengan skripsi yang 

peneliti lakukan, yaitu sengketa wakaf yang berupa penarikan kembali 

tanah wakaf karena ada salah satu ahli waris yang iri terhadap salah satu 

saudaranya. 

Keempat, Karya ilmiah Irvan Fadly Nurmaulana Mahasiswa UIN 

Walisongo Semarang tahun 2010 dengan judul penelitian “Peran Nazir 

Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf”, yang memaparkan perihal studi 

kasus di Desa Karangroto Kecamatan Genuk. Pada skripsi ini menyatakan 

Proses penyelesaian sengketa tanah wakaf Madrasah Diniyah Miftahul 

Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk adalah benar dan di 

                                                           
12

Moh Abdul Rochman, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Untuk 

Membayar Hutang Ahli Waris Di Kelurahan Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran”,Skripsi (Surabaya: 

IAIN Sunan Ampel, 2010). 
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perbolehkan. Hal ini dikarenakan Nazhir selaku yang bertanggungjawab 

atas harta tanah wakaf tersebut menyelesaikan masalah sengketa tanah 

wakaf dengan cara musyawarah yang mana hal ini sudah sesuai dengan 

tata cara hukum islam dan pasal 62 UU Wakaf. Telah terjadi kesepakatan 

perdamaian antara kedua belah pihak yaitu ahli waris Wakif dengan 

pengurus Madrasah Miftahul Falah, walaupun dengan memberikan sedikit 

uang kompensasi.
13

 Perbedaan dengan skripsi yang peneliti lakukan, yaitu 

terkait latarbelakang terjadinya penarikan kembali tanah wakaf karena ada 

salah satu ahli waris yang iri terhadap salah satu saudaranya. 

Kelima, karya ilmiah dari Mr. Ibrohem Purong mahasiswa UIN 

Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2017 yang berjudul “Penarikan Kembali 

Tanah Wakaf Oleh Anak Pewakaf di Patani Dalam Perspektif Hukum 

Islam”. 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. Adapun skripsi yang penulis lakukan, yaitu sengketa wakaf yang 

berupa penarikan kembali tanah wakaf karena ada salah satu ahli waris 

yang iri terhadap keberhasilan saudaranya memakmurkan masjid Ar-

Rozaq.
14

 

 

                                                           
13

Irvan Fadly Nurmaulana, “Peran Nazir Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf”,Skripsi 

(Semarang: UIN Walisongo, 2010). 
14

Mr. Ibrohem Purong, “Penarikan Kembali Tanah Wakaf Oleh Anak Pewakaf di Patani 
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F. Metode Penelitian 

  Metode penelitian adalah suatu tuntunan tentang bagaimana secara 

berurut penelitian dilakukan menggunakan alat dan bahan apa, 

prosedurnya bagaimana.
15

 Sehingga untuk mendapatkan hasil yang 

cermat, penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan metode sebagai 

berikut: 

1. Jenis 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 Undang-undang No 41 Tahun 2004 

Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Masjid Ar-rozaq Di Desa Bibrik 

Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. 

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.
16

 

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 

                                                           
15

Restu kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian sebuah pengenalan dan penuntutan 

langkah pelaksanaan penelitian ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 68. 
16

Nana Syaodih Sukamdinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2009), 60. 
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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 Masjid Ar-Rozaq 

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 

masjid Ar-Rozaq di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. 

Lokasi ini dipilih karena mayoritas masyarakat Desa Bibrik adalah 

pemeluk agama Islam, jadi perlu dilihat dari sudut pandang hukum 

Islam. 

4. Data dan Sumber Data 

  Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data tentang:  

a. Status hukum penarikan tanah wakaf masjid Ar-Rozaq 

b. Alasan alasan penarikan tanah wakaf masjid Ar-Rozaq 

c. Penyelesaian sengketa penarikan tanah wakaf masjid Ar-

Rozaq. 

  Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1) Keluarga Waqif 

2) Tokoh masyarakat 

3) Takmir masjid 
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4) Masyarakat sekitar lokasi tanah wakaf 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Teknik Wawancara 

 Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang 

bertujuan memperoleh informasi.
17

 Teknik wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, 

artinya peneliti megajukan beberapa pertanyaan secara mendalam 

yang berhubungan dengan fokus permasalahan, sehingga dengan 

wawancara mendalam data-data dapat dikumpulkan semaksimal 

mungkin. Pada metode ini peneliti berfungsi sebagai pengumpul 

data, sedangkan pihak yang dihubungi atau diteliti bertindak 

sebagai informan yaitu takmir masjid, tokoh masyarakat dan mudin 

Desa Bibrik. Di sini penulis mengumpulkan data-data dengan cara 

mengadakan tanya jawab mengenai penarikan tanah wakaf serta 

proedur penarikan secara langsung kepada pihak-pihak atau 

lembaga yang mengtahui permasalah tanah wakaf masjid Ar-rozaq 

di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. 

b. Observasi  

 Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek 

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

pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. 
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Disini peneliti mengamati sebagian tanah wakaf yaitu masjid Ar-

rozaq yang ditarik kembali oleh ahli waris dari waqif. 

6. Metode 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. 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

 Menurut Miles dan Huberman, reduksi data diartikan 

sebagai pemilihan, pemutusan perhatian penyederhanaan, 

pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan lapangan. 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.
18

 

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 
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menyajikan data dalam penelitian kualitatif pada masa lalu adalah 

teks naratif.
19

 

c. Kesimpulan (conclusion drawing verifikation)  

 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.
20

 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data diperlukan dalam penelitian sebagai 

bentuk pertanggungjawaban kepercayaan data. Pengecekan keabsahan 

data pada penelitian ini menggunakan beberapa kriteria yang meliputi 

kredibilitas, kepastian, dan kebergantungan. Derajat kepercayaan 

keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan 

yang tekun. Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah melakukan 

ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan 

persoalan atau isu yang sedang dicari.
21

 

G. Sistematika Pembahasan 

 Agar lebih mudah dalam penyajian skripsi ini, maka penulis akan 

membagi lima bab dan beberapa sub bab, dalam garis besarnya dapat 

penulis gambarkan sebagai berikut:  

                                                           
19

 Ibid, 200. 
20

 Ibid, 210. 
21

 Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: GP Press, 2009), 15. 
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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 pembahasan. 

BAB II: Ketentuan Wakaf Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004, 

Pada bab ini penulis akan menguraikan teori secara meluas  

tentang wakaf, dasar hukum wakaf, syarat-syarat perwakafan, 

kedudukan harta wakaf, penarikan tanah wakaf, penyelesaian 

sengketa tanah wakaf, sebagai alat bantu dalam memudahkan 

memahami permasalahan yang akan diteliti. 

BAB III: Penarikan Tanah Wakaf Masjid Ar-Rozaq Di Desa Bibrik 

Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, pada bab ini penulis  akan 

menyajikan suatu gagasan yang bersumber dari keluarga waqif, 

dan tokoh masyarakat yang berkaitan dengan penarikan tanah 

wakaf, alasan-alasan penarikan tanah wakaf,  dan penyelesaian 

sengketa penarikan tanah wakaf di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan 

Kabupaten Madiun khususnya di Masjid Ar-Rozaq. 

BAB IV: Analisis Undang-undang No 41 tahun 2004 terhadap sengketa 

penarikan tanah wakaf masjid Ar-Rozaq Desa Bibrik Kecamatan 

Jiwan Kabupaten Madiun., Permasalahan yang akan dianalisis 
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adalah status hukum penarikan tanah wakaf, alasan-alasan 

penarikan tanah wakaf, dan penyelesaian sengketa penarikan 

tanah wakaf, ditinjau dari Undang-undang No 41 tahun 2004 

tanah wakaf di masjid Ar-Rozaq Desa Bibrik Kecamatan Jiwan 

Kabupaten Madiun. 

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

Pada bab ini, penulis memaparkan beberapa kesimpulan 

pembahasan, saran-saran dan penutup. 
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BAB II 

KETENTUAN WAKAF DALAM UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004 

A. Ketentuan Tentang Wakaf 

1. Pengertian Wakaf 

Kata “Wakaf” atau “Wacf” berasal dari bahasa arab 

“Waqafa”. Asal kata “Waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” 

atau “diam ditempat” atau “tetap berdiri”. Kata “Waqafa-Yaqifu-

Waqfan” sama artinya dengan “Habasa-Yahbisu-Tahbi>san”. Kata al-

Waqaf dalam bahasa arab mengandung beberapa pengertian: 

ُ َُوالتَّْسبِيْلُُِاتلَّْحبِيِْسُُبَِمْعَنُُاَلْوَْقف   
Artinya: 

Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan.
22

 

Menurut istilah syara’, wakaf ialah menahan harta yang 

mungkin dapat diambil manfaatnya serta kekal ‘ainnya, dan 

menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara’, serta 

terlarang berleluasa pada barang-barang yang dimanfaatkan itu. 

Undang-undang No 41 tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) 

menyebutkan bahwa, Wakaf adalah perbuatan hukum wa>qif untuk 

memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya 

untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai 

                                                           
22

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

1. 
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dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan 

umum menurut syari’ah. 

Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Ketentuan 

ini merupakan payung hukum bagi wakaf, sehingga harta benda wakaf 

tidak boleh dicabut kembali dan atau dikurangi volumenya oleh wa>qif 

dengan alasan apapun. 

Adapun tujuan dari perbuatan wakaf itu sendiri berfungsi untuk 

menggali potensi ekonomi harta benda wakaf dan dimanfaatkan untuk 

kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. 

Muhammad Al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa yang 

dimaksud dengan wakaf ialah penahanan harta yang memungkinkan 

untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan 

memutuskan (memotong) tasarruf (penggolongan) dalam 

penjagaannya atas Musrif (pengelola) yang dibolehkan adanya.
23

 

Dalam merumuskan definisi wakaf, di kalangan ulama fiqih 

terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan rumusan dari definisi wakaf ini 

berimplikasi terhadap status harta wakaf dan akibat hukum yang 

ditimbulkan dari wakaf tersebut. 

Dalam kitab Tahrir al-az at-Tanbih, Imam Nawawi yang 

bermadzhab Syafi’i mendefinisikan wakaf sebagai berikut : 
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ُ ُُْي ْمِكنُ َُمالُ َُحبْس  ُوَُُرقبتِهُُِاتلَّرصِفُُقْطعُِبَُعيْنِهَُُِبَقاءَُُِمعَُُبِهُُِالِنْتَِفاعُ ا

تعاىلُاهللُاىلُتقرًباُالربُاىلَُمَنفعهُُِترَصف  
“Penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap 

menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wa>qif atau 

lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata dan 

untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Alloh” 

 

Definisi ini mempertegas terlepasnya harta dari kepemilikan 

wa>qif, terlepas dari campur tangan wa>qif atau lainnya dan hasilnya 

disalurkan demi kebaikan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada 

Alloh SWT.
24

 

Menurut Ibnn Hajar al-Haitami, wakaf adalah menahan harta 

yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, 

dengan memutus kepemilikan barang dari pemiliknya untuk hal-hal 

yang dibolehkan. Al-Minawi juga mendefinisikan wakaf dengan: 

menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya 

dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal 

dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-

mata karena ingin mendekatkan diri kepada Alloh SWT. 

Menurut Syafi’iyah, wakaf adalah  menahan harta yang bisa 

dimanfaatkan untuk tujuan yang dibenarkan atau dengan 

mentasarrufkan hasilnya untuk sesuatu yang baik tanpa merusak 

zatnya dengan larangan terhadap wa>qif dan yang lain untuk melakukan 
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 Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Dan Tata Kelola 

Wakaf Di Indonesia, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 71. 
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tasarruf terhadapnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Alloh 

Swt. Dengan wakaf, maka harta telah keluar dari kepemilikan wa>qif 

dan menjadi milik Alloh Swt. Dari hal tersebut dapat disimpulkan 

bahwa wakaf adalah menahan pokoknya dan hasilnya disedekahkan 

untuk kepentingan umum yang memiliki tujuan vertikal, yaitu mencari 

keridaan Alloh Swt.
25

 

2. Dasar Hukum Wakaf 

Di dalam Al-Qur’an memang tidak terdapat ayat yang secara 

eksplisit tentang wakaf. Walaupun demikian, bukan berarti wakaf 

sama sekali tidak mempunyai dasar yang akurat sebagai acuan 

pelaksanaan ibadah tersebut. Akan tetapi, secara umum banyak 

ditemukan ayat maupun hadits yang menganjurkan agar orang beriman 

menafkahkan sebagian rezekinya untuk kebaikan. 

Menurut Imam Syafi’i, Malik dan Ahmad wakaf itu adalah 

suatu ibadah yang disyariatkan. Hal ini disimpulkan baik dari 

pengertian-pengertian 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 

Qs. Al-Baqarah, 2: 267 
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 A Rodli Makmun, Paradigma Baru Hukum wakaf di Indonesia (Ponorogo: STAIN Po 

Press), 35. 
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َهاَيُ  يُّ
َ
ِينَُٱُأ َُْءاَمن وُ َُّلَّ ُُْا وا نِفق 

َ
ا ُُت مُ َكَسب َُُماُتَُِطي َِب ُُِمنُأ خُ َُوِممَّ

َ
مَُنارَجُ أ ُلَك 

ِنَُ ُٱُم 
َ َُُْواَلُُِضُ ۡرل  وا م  ونَُُهُ ِمنُ ُبِيَ ُل َُٱَُتَيمَّ نُإاِلَّ ُُاِخِذيهُِٔ َٔبُُِت مَولَسُ ُت نِفق 

َ
ُأ

ُْت غُ  وا وُ عُ ٱوَُُفِيهُِ ُِمض  ُْلَم  نَُُّا
َ
َُٱُأ ٢٦٧ََُُُحِيدُ َُغِنُيُهللَّ

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” 
 

Qs. Ali Imran, 3: 92  

ُُْلَن ُ ُرِبَُّلُ ٱَُتَنال وا َُُْحّتَّ وا اُت نِفق  ِبُّوَنُ ُِممَّ َُُْوَماُُت  وا َُٱُفَإِنَُُّءُ َشُ ُِمنُت نفِق  ُهللَّ

 ٩٢َُُعلِيمُ ُۦبِهُِ

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”.
27

 

Kata-kata tunfiqu> pada kedua ayat ini mengandung makna 

umum, yakni menafkahkan harta pada jalan kebaikan, sedangkan 

wakaf adalah menafkahkan harta pada jalan kebaikan sehingga ayat ini 

dijadikan sebagai dalil wakaf.
28

 

b) Hadits 
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 Suhrawardi K. Lubis, dkk, Wakaf dan Pemberdayaan Umat, (Jakarta: Sinar Grafika, 
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Hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Muslim dari 

Abu Hurairah: 

َريَْرةَُُاَِبَُُعنُْ نَُُّه 
َ
ْوَلُُأ ُُاهللُُِرَس  َدمَُُابْنُ ُاَتُمَُُإَِذاُ:قَاَلُُوََسلَّمََُُعلََيهُُِاهللُ َُصّلَّ

َ
ُأ

َُُعَمل هُ َُعنْهُ  اِنَْقَطعَُ ُُِمنُُْإاِلَّ ُاَوُُْ,بِهُُِي نَْتَفعُ ُِعلْمُ ُاَوُُْ,َجارَِيةُ َُصَدقَةُ ُ:ُثَََلث 

ْوَلُ َُصالِح َُُوَلُ   )مسلمُرواه. (يَْدع 

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 Republik 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. 

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 

1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. 
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 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 
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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. Rukun dan Syarat Wakaf 

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan 

syaratnya. Wa>qif  (orang yang mewakafkan harta), Mauqu>f bi>h 

(barang atau harta yang diwakafkan), Mauqu>f ‘alaih (tujuan wakaf), 

Sigha>t (pernyataan atau ikrar wa>qif sebagai suatu kehendak untuk 

mewakafkan sebagian harta bendanya)
31
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Wahbah Az-Zuhaily dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Isla>m wa 

Adillatuhu menjelaskan bahwa menurut para ulama disyaratkan 

memberikan wakaf berupa benda dan harus adanya sighat wakaf. 

Secara rinci, syarat-syarat wakaf yaitu sebagai berikut. 

a. Benda yang tahan lama. 

Menurut jumhur ulama, kecuali Malikiyah bahwa tidak sah 

wakaf hanya untuk sementara waktu. Oleh karena itu, wakaf harus 

untuk selamanya. 

b.  Benda itu diserahkan langsung. 

Benda wakaf mesti diserahkan secara langsung, tidak boleh 

ada jatuh tempo. Karena wakaf merupakan suatu akad yang 

menetapkan adanya pemindahan pemilikan ketika itu maka tidak 

boleh dijatuhtempokan, seperti halnya dengan jual beli atau hibah. 

c.  Adanya ketetapan (pernyataan). 

Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak sah wakaf yang di-

ta’li >q-kan, baik dengan syarat khiyar maupun khiyar syarat, seperti 

seseorang yang mau mewakafkan sesuatu, tetapi dengan syarat 

harta tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh 

pemiliknya. 

d. Tidak disertai dengan syarat yang ba>til. 

Ulama Hanafiyah membagi syarat pada tiga, yaitu (1) 

Syarat ba>til, yaitu syarat yang bertentangan dengan tujuan wakaf; 

(2) Syarat fa>sid, yaitu menghilangkan mafaat atau maslahat harta 
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yang diwakafkan tersebut; (3) Syarat yang dibenarkan, yaitu syarat 

yang tidak menghilangkan tujuan atau hakikat wakaf, dan 

memberikan manfaat serta tidak bertentangan dengan syara’. 

e. Pernyataan si pewakaf (menurut Syafi’iyah). 

Apabila si pewakaf tidak menyebutkan untuk apa wakaf itu 

dipergunakan seperti, “Saya wakafkan benda ini”, menurut 

Syafi’iyah tidak sah wakafnya karena tidak menjelaskan benda 

wakaf yang dipergunakan.
32

 

Sementara itu, rukun wakaf menurut jumhur ulama ada 

empat, yaitu wa>qif, mauqu>f, mauqu>f ‘alaih, dan sigha>t. 

1. Wa>qif (orang yang mewakafkan) 

Orang yang berwakaf disyaratkan cakap hukum 

(ahliyah), yakni kemampuan untuk melakukan tindakan 

tabarru’ (melepaskan hak milik untuk hal-hal yang bersifat 

nirlaba atau tidak mengharapkan imbalan materiil).
33

 

Seseorang untuk dapat dipandang cakap hukum tentu harus 

memenuhi persyaratan, yakni: 

a) Berakal  

b) Baligh 

c) Cerdas 

d) Atas kemauan sendiri. 
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2. Mauqu>f (benda yang diwakafkan). 

Syarat-syarat dari yang berkaitan dengan harta yang 

diwakafkan ialah bahwa harta wakaf (mauqu>f) merupakan 

harta yang bernilai, milik yang mewakafkan (wa>qif), dan 

tahan lama untuk digunakan. Harta wakaf dapat juga 

berupa uang yang dimodalkan, berupa saham pada 

perusahaan, dan berupa apa saja yang lainnya. Hal yang 

penting pada harta yang berupa modal ialah dikelola 

dengan sedemikian rupa (semaksimal mungkin) sehingga 

mendatangkan kemaslahatan atau keuntungan.
34

 

3. Mauqu>f ‘alaih (sasaran atau tujuan wakaf) 

Syarat-syarat tujuan wakaf ialah bahwa tujuan 

wakaf (mauqu>f ‘alaih) harus sejalan (tidak bertentangan) 

dengan nilai-nilai ibadah, sebab wakaf merupakan salah 

satu amalan shadaqah, dan shadaqah merupakan salah satu 

perbuatan ibadah. Maka, tujuan wakaf harus termasuk 

kategori ibadah atau sekurang-kurangnya merupakan 

perkara ibadah menurut ajaran Islam, yakni dapat menjadi 

sarana ibadah dalam arti luas. Harta wakaf harus segera 

dapat diterima setelah wakaf diikrarkan. Bila wakaf 

diperuntukkan membangun.
35
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4. Sighat (pernyataan atau ikrar wa>qif) 

Sighat atau ikrar adalah pernyataan penyerahan 

harta benda wakaf oleh wa>qif. Semua madzhab menyatakan 

bahwa wakaf adalah akad tabarru’, yaitu transaksi sepihak 

yang sah sebagai suatu akad yang tidak memerlukan kabul 

dari pihak penerima dan dicukupkan dengan ijab si wa>qif. 

Menurut ulama Syafi’iyah, wakaf yang diberikan tidak 

dengan perkataan (lafal) dari orang yang sanggup 

mengucapkan dengan lafal yang bisa dipahami, hukumya 

tidak sah. An-Nawawi mengatakan bahwa wakaf tidak sah, 

kecuali dengan perkataan. Sebab, ia adalah transaksi suatu 

barang dan kemanfaatannya.
36

 

4. 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 semata-mata. Wakaf yang demikian 

dinamakan wakaf khairi (kebaikan). Dengan demikian wakaf itu bisa 

berbentuk dua macam, yaitu:
37
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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 bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, 

pertahanan, keamanan, dan lain-lain. 
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5. Kedudukan Harta Wakaf 

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. Titik keseimbangan 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.
38

 

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: 

ُِ لْك ُُهلِلَّ وَُُ,ُفِيِْهنََُُّوَماَُواْلرِْضَُُمَواتُِالسَُُّم  ُُوَه  ءُ ُك  ََُُِعَ  .قَِديْرُ َُشْ

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

yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala 

sesuatu.
39
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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>zir, 

sedangkan manfaat bendanya digunakan untuk kepentingan umum. 

Sebagai konep sosial yang memiliki dimensi ibadah, wakaf 

juga disebut amal shodaqoh jariyah, dimana pahala yang didapat oleh 

wa>qif (orang yang mewakafkan harta) akan selalu mengalir selama 

harta tersebut masih ada dan bermanfaat. Untuk itu harta yang telah 

diikrarkan untuk diwakafkan, maka sejak itu harta tersebut terlepas 

dari kepemilikan wa>qif dan kemanfaatannya menjadi hak-hak 

penerima wakaf. Dengan demikian, harta wakaf tersebut menjadi 

amanat Alloh Swt kepada orang atau badan hukum (yang berstatus 

sebagai na>zir) untuk mengurus dan mengelolanya. 

B. Penarikan Kembali Tanah Wakaf 

Undang – undang no 41 tahun 2004 dan Peraturan pemerintah no 

42 tahun 2006 tidak mengatur secara detail (jelas) tentang penarikan 

kembali harta benda yang sudah diwakafkan. meskipun demikian, pada 

pasal 40 Undang –Undang no 41 Tahun 2004 disebutkan, harta benda 

yang sudah diwakafkan dilarang : 

1. Dijadikan jaminan 

2. Disita 

3. Dihibahkan 
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4. Dijual 

5. Diwariskan 

6. Ditukar 

7. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.
40

 

Dalam pasal 41 juga disebutkan bahwa: Ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf f dikecualikan apabila 

harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk 

kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang 

(RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari’ah, memperoleh 

izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. 

Kemudian dalam pasal 49 peraturan pemerintah no 42 

tahun 2006, disebutkan : 

Ayat 1: Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk 

penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari menteri 

berdasarkan pertimbangan BWI. 

Ayat 2 : Izin tertulis dari menteri sebagaimana dimaksud 

pada pasal ( 1 ) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan 

sebagai berikut : 

a. Perubahan harta benda yang wakaf tersebut digunakan untuk 

kepentingan umum sesuai rencana umum tata ruang ( RUTR ) 
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berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan dan 

tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan 

ikrar wakaf. 

c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara 

langsung dan mendesak. 

Ayat 3 : selain itu dari pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) Izin penukaran harta benda wakaf hanya 

dapat diberikan wakaf : 

a. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau kepemilikan sah 

dengan perudang-undangan; dan  

b. Nilai dengan manfaat harta benda penukar sekurang – 

kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. 

Ayat 4 : nilai dan manfaat harta benda penukar 

sebagaimana dimaksud dengan ayat (3) huruf b ditetapkan oleh 

bupati atau walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang 

anggotanya terdiri dari unsur : 

a. Pemerintah daerah kabupaten/kota 

b. Kantor pertanahan kabupaten atau kota 

c. Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) kabupaten atau kota 

d. Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota 

e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan 
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Dari uraian pasal – pasal diatas dapat diketahui bahwa harta 

benda Yang sudah diwakafkan tidak boleh dijadikan, dista, 

dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dan atau dialihkan dalam 

bentuk pengalihan hak lainnya.  

Dengan demikian, perubahan dan atau pengalihan benda 

wakaf pada prinsipnya bisa dilakukan selama memenuhi syarat-

syarat seperti tersebut diatas dan dengan mengajukan alasan-alasan 

sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang yang 

berlaku. Ketatnya prosedur perubahan dan atau pengalihan benda 

wakaf itu bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan 

peruntukkan dan menjaga keutuhan harta wakaf agar tidak terjadi 

tindakan-tindakan yang dapat merugikan eksistentsi wakaf itu 

sendiri. Sehingga wakaf tetap menjadi alternatif untuk 

meningkatkan kesejahteraan umat.
41

 

C. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf 

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf 

menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh 

melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian 

sengketa melalui musyawarah tidak berhasil, sengketa dapat 

diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.
42

 Dalam 

prakteknya, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui: 
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a. Musyawarah mufakat  

Musyawarah mufakat adalah sebuah proses pembahasan 

suatu permasalahan atau persoalan secara bersama-sama dengan 

tujuan untuk memperoleh suatu keputusan yang disepakati secara 

bersama-sama. 

b. Mediasi  

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif 

penyelesaian sengketa di dalam maupun diluar pengadilan. Tujuan 

dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para 

pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. 

Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan 

kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat 

penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah 

pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan 

atau pihak yang dikalahkan (win-win solution). Mediasi yang 

dijalankan di pengadilan merupakan bagian dari rentetan proses 

hukum di pengadilan, maka proses mediasi tersebut merupakan 

bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara 

pengadilan.
43

 

c. Arbitrase 

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata 

diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase 
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yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
44

 

Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa 

diluar pengadilan, dimana para pihak yang bersengketa 

mengangkat pihak ketiga (arbiter) untuk menyelesaikan sengketa 

mereka. Keberadaan pihak ketiga sebagai arbiter harus melalui 

persetujuan bersama dari para pihak yang bersengketa. Persetujuan 

bersama menjadi penting bagi arbiter, karena keberadaannya 

berkait erat dengan peran arbiter dalam memberikan keputusan-

keputusan akhir. Arbiter memiliki kewenangan dan peran yang 

berbeda dengan mediator, walaupun sama-sama sebagai pihak 

ketiga yang membantu penyelesaian sengketa diluar pengadilan. 

Arbiter tidak hanya menjembatani para pihak dalam proses 

negoisasi, mengatur pertemuan dan mendorong para pihak 

mencapai kesepakatan, tetapi ia memiliki kewenangan 

menawarkan solusi sekaligus memberikan keputusan akhir. 

d. Litigasi 

Litigasi adalah proses gugatan atas suatu konflik yang 

diritualisasikan untuk menggantikan konflik yang sesungguhnya, 

dimana para pihak memberikan kepada seseorang pengambil 

keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi merupakan 

proses yang sangat dikenal bagi para ahli hukum dengan 

karakteristik adanya pihak ketiga yang mempunyai kekuatan untuk 
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memutuskan solusi diantara pihak yang bersengketa. Proses-proses 

litigasi mensyaratkan adanya pembatasan sengketa dan persoalan-

persoalan sehingga para hakim atau para pengambil keputusan 

lainnya dapat lebih siap membuat keputusan
45

 

Dalam hal penyelesaian sengketa wakaf dalam undang-undang 

No.41 wakaf tahun 2004 dinyatakan bahwa ada 2 jalur penyelesaian 

sengketa wakaf yaitu melalui jalur litigasi dan nonlitigasi, yaitu melalui 

Jalur pengadilan agama dan untuk jalur nonlitgasi yaitu Basyarnas. Dalam 

Pasal 62 undang-undang wakaf No.41 tahun 2004 menyatakan bahwa, 

penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk 

mencapai mufakat, apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, 

arbitrase, atau pengadilan. 

Cara-cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang 

menghasilkan kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat, jauh lebih 

mampu untuk mempertahankan hubungan-hubungan yang sedang berjalan 

maupun untuk waktu mendatang daripada prosedur menang kalah 

sebagaimana dalam proses penyelesaian sengketa secara litigasi. Putusan 

pengadilan tidak bersifat problem solving di antara pihak yang 

bersengketa, tetapi menempatkan kedua belah pihak pada dua sisi ujung 

yang saling berhadapan, yaitu menempatkan salah satu pihak kepada 

posisi pemenang (the winner), dan menyudutkan pihak lain sebagai pihak 
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yang kalah (the Iosser). Dalam posisi ada pihak yang menang dan kalah 

ini, maka bukan kedamaian dan ketenteraman yang timbul, melainkan 

pada diri pihak yang kalah, timbul dendam dan kebencian. 

Selain melalui Pengadilan Agama dan Basyarnas, jika sengketa 

tanah wakaf tidak dapat diselesaikan secara hukum adat (musyawarah), 

maka dalam hal ini peran Kantor Urusan Agama (KUA) diharapkan 

mampu menjembatani permasalahan wakaf tersebut dan dapat 

menyelesaikannya secara hukum Islam. Karena tugas dari KUA adalah 

menyelesaikan semua perkara hukum perdata yang menyangkut dengan 

agama, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Agama RI 

Nomor 18 Tahun 1975 bahwasannya KUA melaksanakan sebagian tugas 

Kantor Departemen Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam 

dalam wilayah kecamatan. 

Menurut Abdul Ghofur (2013), di antara sebab-sebab terjadinya 

sengketa tanah wakaf antara lain: 

a. Banyak tanah wakaf yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan 

ikrar wakaf; 

b. Wakaf dilakukan secara agamis atas dasar saling percaya sehingga 

tidak memiliki dasar hukum dan bukti kepemilikan, tidak ada bukti 

otentik dan dokumen tertulis, benturan antara nilai-nilai agama 

dengan motivasi ekonomi dan hukum positif serta adanya penataan 

ulang wilayah oleh pemerintah daerah;  



40 
 

 
 

c. Diminta kembali oleh ahli waris yang menyimpang dari akad 

wakaf;  

d. Pengetahuan masyarakat yang minim terhadap wakaf;  

e. Penggunaan secara konsumtif dan tidak produktif;  

f. Ahli waris mengingkari ikrar wakaf dengan tidak mau 

memberitahu PPAlW, dan ahli waris tidak diberi tahu orang tuanya 

sehingga menjualnya meski sudah ber AIW.  

D. Hak dan Kewajiban Berkaitan dengan Wakaf 

1. Pengertian Na>zir 

Na>zir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wa>qif 

untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Posisi 

na>zir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurusi harta 

wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. 

Sedemikian pentingnya kedudukan na>zir dalam perwakafan, sehingga 

berfungsi tidaknya wakaf sebagai mauqu>f ‘alaih sangat bergantung pada 

na>zir wakaf. Meskipun demikian tidak berarti bahwa na>zir mempunyai 

kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya. 

2. Syarat-syarat Na>zir 

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh na>zir adalah sebagai berikut: 

a. Berakal 

Seorang na>zir bukan orang gila atau kehilangan akal. 

Karena jika seorang na>zir adalah dari orang gila atau kehilangan 

akal, tidak bisa membedakan serta mengelola dirinya sendiri dan 
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dia tidak berhak melakukan transaksi karena dianggap tidak cakap 

hukum. 

b. Dewasa 

Seorang nazir harus orang yang telah dewasa sehingga 

dianggap cakap hukum dan ucapannya dapat di pertanggung 

jawabkan. 

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 para 

ulama menentukan kecakapan bagi na>zir  yaitu: memiliki 

pengalaman dan kemampuan, tidak mengkhususkan ketentuan 
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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>zir 

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.
46

 

3. Hak dan Kewajiban Na>zir 

Kewajiban seorang na>zir adalah mengurus dan mengawasi 

harta kekayaan wakaf dan hasilnya yang meliputi: 

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 
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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>zir, apabila ada salah seorang anggota na>zir: 

1) Meninggal dunia; 

2) Mengundurkan diri; 

3) Melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan jabatannya 

sebagai na>zir; 

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 na>zir adalah sebagai 

berikut: 

a. Menerima penghasilan dari hasil-hasil tanah wakaf yang 

besarnya telah ditentukan oleh Kepala Kandepag. Kepala seksi 
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urusan Agama Islam dengan ketentuan tidak melebihi dari 10% 

dari hasil bersih tanah wakaf. 

b. Na>zir dalam menunaikan tugasnya boleh menggunakan 

fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Kepala 

Kandepag.
47
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BAB III 

PENARIKAN  TANAH WAKAF MASJID AR-ROZAQ DI DESA 

BIBRIK KECAMATAN JIWAN KABUPATEN MADIUN 

A. Sejarah Masjid Ar-Rozaq Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten 

Madiun 

  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 serta kegiatan-

kegiatan agama yang lain, maka dibutuhkan tempat beribadah berupa 

masjid atau musholla. Untuk mewujudkan tempat beribadah dan kegiatan 

keagamaan lainnya salah satu diantaranya adalah dengan wakaf. 

  Salah satunya adalah masjid yang dibangun di Desa Bibrik 

Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Masjid tersebut diberi nama Masjid 

Ar-Rozaq dan merupakan merupakan masjid pertama yang ada di Desa 

Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.  Pada awalnya masyarakat 

Desa Bibrik dalam melaksanakan sholat Jum’at masih ikut pada masjid di 

Desa lain.  

  Bergantinya tahun jumlah penduduk di Desa Bibrik semakin 

bertambah, sehingga jama’ah mulai penuh dan juga jarak masjid yang 

lumayan jauh. Oleh karena itu, masyarakat Bibrik berupaya mencari lahan 

yang dapat didirikan bangunan berupa masjid. 
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  Sekitar tahun 70-an Ketulusan hatipun muncul dari seseorang yang 

bernama Bapak Abdul Rozaq yang berniat mewakafkan tanahnya untuk 

dibangun sebuah masjid. Kemudian Bapak Abdul Rozaq mendatangi salah 

satu tokoh masyarakat yaitu Bapak Imam Sa’roni. kemudian 

membicarakan perihal niat baiknya untuk mewakafkan tanah tersebut agar 

dapat didirikan tempat ibadah.  Bapak Imam Sa’roni selanjutnya mengajak 

beberapa tokoh masyarakat yang dapat dipercaya untuk menjadi saksi atas 

tanah wakaf dari Bapak Abdul Rozaq yang akan dibangun sebuah masjid 

tersebut.
48

 

  Masjid Ar-Rozaq ini dibangun menggunakan dana dari masyarakat 

dan letaknya berada di tengah-tengah perumahan masyarakat dan tepat di 

pinggir jalan raya. Luas masjid Ar-Rozaq adalah 190M2 dengan batas 

tanah: 

1. Arah timur berbatasan dengan tanah Bapak Arifin 

2. Arah utara berbatasan dengan tanah Bapak Jamal 

3. Arah selatan berbatasan dengan tanah Bapak Mansur dan Ibu Nafisah 

4. Arah barat berbatasan dengan jalan raya. 

  Meskipun dalam segi ilmu keagamaan masyarakat Desa Bibrik 

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 masjid Ar-Rozaq 

maupun kegiatan di masyarakat. Seperti halnya Yasinan setiap malam 
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Jum’at, arisan tiap bulan sekali, sholawatan al-barjanji setiap malam 

jum’at legi, Tahlilan setiap ada hajatan kirim doa kepada leluhur dari 

warga Desa Bibrik, Tahlilan di masjid Ar-Rozaq 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 masjid Ar-Rozaq. Adapun mengenai struktur 

kepengurusan masjid Ar-Rozaq pada saat itu sebagai berikut: 

1. Penasehat  : a. KH. Imam Sa’roni 

b. KH. Ibrahim 

2. Imam  : a. Umar 

b. Markhaban 

c. Yusuf 

3. Ketua  : a. Mukhsir Waluyo 

b. Hamdani 

4. Bendahara : a. Imam Muhdi 

b. Juri 

5. Sekretaris  : a. Rakidi 

b. Muhtarom 

6. Seksi Pemuda : a. Tholib 

b. Bawan 
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B. Praktik Penarikan Tanah Wakaf Masjid Ar-Rozaq 

  Wakaf merupakan perwujudan dari imam kepada Allah, Oleh 

karena itu dalam fungsinya sebagai ibadah dapat diharapkan menjadi bekal 

bagi si wakif setelah hidupnya berakhir di dunia ini, sebagai bentuk amal 

perbuatan yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta 

wakaf itu dimanfaatkan. Ada juga yang mengatakan bahwa harta yang 

sudah diwakafkan maka berpindahnya haknya menjadi milik Allah SWT. 

  Pada masa sekarang, apabila seseorang menghendaki untuk 

mewakafkan hartanya maka di haruskan mendaftarkannya pada pihak 

PPAIW (pejabat pembuat akta ikrar wakaf) atau lembaga Kantor Urusan 

Agama (KUA) terdekat agar hak wakaf terjamin dan mendapatkan bukti 

tertulis (sertifikat) atas tanah yang sudah diwakafkan. Namun berbeda 

dengan pelaksanaan wakaf yang dilakukan di masjid Ar-Rozaq seperti 

yang disampaikan oleh Bapak Mukhsir Waluyo selaku takmir masjid Ar-

Rozaq sebagai berikut: 

 “Bapak Abdul Rozaq dulu pada saat mewakafkan tanahnya 

hanya menyampaikan kepada Bapak Imam Sa’roni dan beberapa 

tokoh masyarakat lainnya serta masyarakat bahwa tanah yang 

dimilikinya diwakafkan untuk dibangun sebuah masjid, kira-kira 

tahun 70, jadi tidak didaftarkan ke KUA. Masyarakatpun juga 

sangat percaya karena jaman dahulu proses ikrar wakaf tidak 

semudah dibanding sekarang, masyarakat Desa Bibrik juga masih 

kuat dengan kepercayaan, belum berfikir bagaimana di kemudian 

hari ada sengketa atau tidak, belum sejauh itu masyarakat berfikir. 

Bapak Abdul Rozaq itu mempunyai istri yang bernama Ibu Maerah 

dan mempunyai lima orang anak”.
49
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  Pelaksanaan ikrarpun harus memenuhi syarat dan rukun 

diantaranya, pihak orang yang mewakafkan (waqif) dan pihak yang diberi 

kepercayaan (nazir) atas tanah wakaf. Bapak Imam Muhdi mengatakan 

sebagai berikut:  

   “Untuk pelaksanaan ikrar sebenarnya sudah sesuai dengan 

aturan yang ada mas, artinya sudah memenuhi syarat dan rukun. 

Seperti waqif Bapak Abdul Rozaq, beliau sudah Baligh, Berakal, 

dan beragama Islam. Hanya saja ketika pelaksanaan ikrar cukup 

disampaikan ke beberapa tokoh dan masyarakat serta belum di 

daftarkan kepada lembaga yang berwenang atau KUA, jadi belum 

ada buku sertifikat untuk jaminan”.
50

 

 

  Masjid Ar-Rozaq telah berdiri sekitar 20 tahun lebih, 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 waqif ataupun ahli waris dari waqif .  

  Masyarakat juga dengan senang hati menerima penyerahan tanah 

wakaf tersebut, mengingat masyarakat Desa Bibrik masih belum 

mempunyai masjid untuk tempat beribadah. Kesenangan hati masyarakat 

dapat dilihat dari antusiasnya untuk segera mendirikan dan membangun 

masjid setelah penyerahan tanah wakaf oleh Bapak Abdul Rozaq. Bapak 

Umar selaku Imam masjid mengatakan sebagai berikut: 

  “Saat pembangunan masjid itu masyarakat sendiri yang 

gotong royong bersama, semua antusias ikut membantu seperti 

halnya tenaga, fikiran, biaya juga. Terkadang saat pembangunan 

juga ada dengan suka rela memberi nasi, minuman, kopi. Intinya 
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masyarakat semangat dengan adanya tanah yang diwakafkan untuk 

pembangunan masjid”.
51

 

 

 Waktu yang terus berjalan, begitupun dengan umur manusia, waqif 

yaitu Bapak Abdul Rozaq kemudian meninggal dunia dan terjadilah 

penarikan tanah wakaf oleh salah satu ahli warisnya beberapa tahun 

kemudian. 

 Bapak Mudin Desa Bibrik, Bapak Hamdani juga menyampaikan 

terkait sebab-sebab terjadinya sengeketa wakaf tanah masjid Ar-Rozaq, 

beliau menyampaikam sebagai berikut: 

 “Sebenarnya kalo menurut saya awal mula terjadinya 

penarikan karena sifat kepribadian Bapak Arifin Mandala, mungkin 

Karena kepribadiannya yang terlalu mementingkan diri sendiri, 

mudah iri terhadap orang lain, terlalu individual dan juga 

kurangnya rukun dengan masyarakat sekitar, maka Bapak Arifin 

Mandala menarik tanah wakaf yang sudah diwakafkan oleh Bapak 

Abdul Rozaq”.
52

 

 

 Bapak Mukhsir Waluyo menambahkan tentang awal mula 

penyebab penarikan tanah wakaf selain kepribadian Bapak Arifin Mandala 

yang individualis juga disebabkan karena tanah yang sudah diwakafkan 

oleh Bapak Abdul Rozaq adalah karena belum didaftarkannya kepada 

lembaga yang berwenang yaitu pihak KUA. Uraian Bapak Mukhsir 

Waluyo adalah sebagi berikut: 

 “Kalau menurut saya sebenarnya penyebab penarikan bukan 

hanya sifat dan kepribadian Bapak Arifin Mandala, namun karena 

tanah yang diwakafkan untuk masjid Ar-Rozaq itu sendiri memang 

belum ada bukti sertifikat, jadi Bapak Arifin berani menarik tanah 
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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 Arifin sangat kaku 

dan selalu ingin didepan”.
53

 

 

  Bapak Tholib yang juga selaku jama’ah masjid Ar-Rozaq juga 

menambahkan tentang awal mula terjadinya penarikan tanah wakaf oleh 

Bapak Arifin Mandala disebabkan karena Bapak Arifin iri terhadap Bapak 

Mukhsir Waluyo karena bisa dikatakan Bapak Mukhsir berhasil 

memakmurkan masjid Ar-Rozaq. Uraian Bapak Tholib adalah sebagai 

berikut: 

  “Sebenarnya alasan yang lain terjadinya penarikan tanah 

wakaf oleh Bapak Arifin itu karena iri terhadap Bapak Mukhsir. 

Bisa dilihat bahwa penarikan tanah wakaf itu terjadi setelah Bapak 

Mukhsir menikah dengan adik dari Bapak Arifin kemudian berhasil 

memakmurkan masjid dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang 

lain”.
54

 

 

 Mayoritas masyarakat Desa Bibrik merasa tidak terima dengan 

perbuatan yang telah dilakukan oleh salah satu ahli waris yaitu Bapak 

Arifin Mandala, karena masyarakat beranggapan tidak mempunyai hak 

sepenuhnya dan bukti yang kuat untuk ikut campur dalam masalah 

tersebut, maka masyarakat hanya bisa pasrah serta berdo’a semoga 

secepatnya bisa membuat tempat ibadah yang baru dan semoga Allah 

SWT memberikan hidayah kepada pihak yang meminta dan mengakui 

tanah wakaf masjid tersebut. 
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   Dari beberapa uraian yang disampaikan diatas dapat disimpulkan 

bahwa awal mula terjadinya sengketa wakaf di masjid Ar-Rozaq Desa 

Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun 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 waqif ada yang mementingkan kepentingan 

pribadi serta iri terhadap seseorang yang berhasil memakmurkan masjid 

Ar-Rozaq. 

C. Alasan-Alasan Penarikan Tanah Wakaf Masjid Ar-Rozaq 

  Setelah mengetahui terjadinya problematika penarikan tanah wakaf 

oleh salah satu ahli waris, masyarakat berpendapat bahwa penarikan tanah 

wakaf yang dilakukan oleh Bapak Arifin Mandala bisa dikatakan tidak 

sesuai dengan prosedur. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Umar selaku 

Imam asjid Ar-Rozaq yaitu: 

   “Bapak Arifin ketika menarik kembali tanah wakaf masjid 

Ar-Rozaq tidak bermusyawarah dengan ahli waris/ keluarganya 

yang lain, Bapak Arifin hanya berkata kepada jama’ah bahwa tanah 

wakaf masjid itu merupakan milik keluarganya, masyarakat hanya 

bisa diam karena juga tidak bisa menunjukkan bukti tertulis untuk 

mempertahankan tanah wakaf”.
55

 

 

  Dalam keterangan lain yang disampaikan oleh Bapak Imam Muhdi 

bahwa penarikan oleh Bapak Arifin Mandala hanya mementingkan 

kepentingan pribadi. Uraian dari Bapak Imam Muhdi adalah sebagai 

berikut: 

                                                           
55

 Umar, Hasil Wawancara, 23 Februari 2019. 



53 
 

 
 

  “Seumpama alasan penarikan tanah wakaf yang dilakukan 

oleh Bapak Arifin karena tanah wakaf tidak digunakan atau 

dimanfaatkan sebagiamana tujuan awal, mungkin masyarakat bisa 

menerima dengan baik. Namun Pak Arifin Mandala hanya 

mengatakan alasan bahwa tanah wakaf tersebut merupakan tanah 

bagian warisan saudaranya yang bernama ibu Suratmi”
56

 

 

  Proses penarikan tanah wakaf oleh ahli waris juga mendapat 

respon negatif dari masyarakat. Hal ini mengingat bahwa penarikan tanah 

wakaf yang dilakukan oleh Bapak Arifin Mandala tidak sertai alasan yang 

jelas dan tidak dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan masyarakat. Hal 

ini di kemukakan oleh Bapak Mudin Bibrik juga mengungkapkan sebagai 

berikut: 

  “Sebenarnya tanah wakaf ditarik kembali dengan alasan 

untuk kepentingan umum atau pembangunan lain yang lebih 

penting guna kesejahteraan masyarakat menurut saya boleh saja, 

namun tindakan yang dilakukan oleh Bapak Arifin yaitu menarik 

kembali tanah wakaf tidak disertai dengan alasan yang jelas, maka 

dari itu masyarakat banyak yang kecewa serta atas tindakan yang 

dilakukan oleh Bapak Arifin tersebut, serta masyarakat sekarang 

juga prihatin dengan keadaan masjid Ar-Rozaq yang hanya dipakai 

untuk tempat sholat pribadi saja karena tidak ada warga yang mau 

menunaikan sholat di masjid tersebut”.
57

 

 

  Seiring dengan berjalannya waktu salah satu jalan yang ditempuh 

guna menyelesaikan problem dan masalah yang dihadapi untuk 

menemukan jalan keluar adalah musyawarah . Begitu juga dengan masalah 

yang dihadapi oleh masyarakat Desa Bibrik terkait sengketa masjid Ar-

Rozaq. Masjid yang sudah lama didirikan tersebut ternyata menemukan 
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problem yang harus segera diselesaikan bersama. Dalam hal ini mduin 

Desa Bibrik Bapak Hamdani menyampaikan: 

    “Sebenarnya tanah wakaf masjid Ar-Rozaq sudah jelas, 

sudah memenuhi syarat dan rukun yang berlaku, hanya saja wakaf 

tersebut masih sirri dan otomatis belum mempunyai bukti yang 

kuat dari pihak KUA”.
58

 

 

D. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid Ar-Rozaq 

  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 Desa Bibrik terkait sengketa masjid Ar-Rozaq. Musholla yang 

sudah lama didirikan ternyata menemukan problem yang harus segera 

diselesaikan bersama. Bapak Hamdani selaku modin Bibrik 

menyampaikan bahwa: 

  “Setelah Bapak Arifin Mandala menyampaikan kepada 

masyarakat kalau tanah wakafnya mau ditarik, maka tokoh 

masyarakat langsung melaksanakan musyawarah dirumah salah 

satu warga, dan disitu juga masalah sengketa wakaf 

dimusyawarahkan. Berbagai masukan dan saran dari masyarakat 

dikeluarkan dan menemukan hasil, “Bagaimana kalau kita 

membangun masjid baru di tanah wakaf Madrasah Ibtidaiyyah 

yang tanahnya masih cukup untuk dibangun sebuah masjid ? 

soalnya masjid Ar-Rozaq tidak boleh dibongkar oleh Bapak Arifin 

karena dianggap bangunan masjid tersebut dibangun oleh 

keluarganya dan kalau mau dipertahankan tanah wakaf masjid Ar-

Rozaq juga masih belum punya bukti sertifikat tanah wakaf. 

Kemudian masyarakat sedikit ragu karena biaya membangun 

masjid tidaklah sedikit namun pada akhirnya masyarakat yakin dan 

sepakat untuk membuat masjid baru”.
59
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  Sengketa permasalahan pemilikan tanah wakaf ini diselesaikan 

melalui musyawarah antara pihak-pihak terkait. Di sini nadzir memiliki 

peran yang sangat penting karena mempunyai kewajiban untuk mengurus 

dan bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan tanah wakaf 

tersebut. Maka dari itu nadzir berusaha semaksimal mungkin untuk 

menyelesaikan kasus sengketa tanah wakaf yang di atasnya berdiri Masjid 

Ar-Rozaq dengan bermusyawarah sebelum permasalahan ini sampai di 

Pengadilan. 

  Dengan musyawarah diharapkan sengketa tanah wakaf ini dapat 

diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Meskipun perintah musyawarah 

telah disepakati oleh para pihak, pelaksanaan musyawarah membutuhkan 

waktu yang cukup lama karena banyak terjadi negoisasi. Dalam hal ini 

nadzir sangat berperan dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf 

tersebut 

  Musyawarah yang ditempuh akhirnya tidak menghasilkan 

kesepakatan perdamaian, dalam hal ini salah satu pihak ahli waris wa>qif 

yaitu Bapak Arifin tidak bersedia menyerahkan dan mengakui bahwa 

tanah itu menjadi tanah wakaf, ia tetap bersikeras mengakui bahwa tanah 

tersebut menjadi hak milik salah satu saudaranya dengan alasan bahwa 

akta tanah tersebut ada ditangannya dan nadzir tidak bisa membuktikan 

bahwa tanah tersebut sudah dianamahkan kepadanya untuk diwakafkan 

sebagai sarana umum yaitu tempat ibadah. 
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  Ketidakberhasilan kesepakatan perdamaian yang dilaksanakan oleh 

nadzir dan pihak yang bersengketa kemudian disampaikan kepada 

masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui bahwa tanah 

wakaf yang diatasnya berdiri Masjid Ar-Rozaq tersebut sudah berakhir. 

Kemudian Tokoh masyarakat dan warga sepakat untuk secepatnya bisa 

membangun kembali sarana tempat ibadah yang lebih produktif dan 

bermanfaat bagi seluruh aspek. 

  Dengan demikian sengketa yang dihadapi masyarakat Desa Bibrik 

sudah menemukan jalan keluar yaitu membangun lagi masjid yang baru di 

tanah wakaf Madrasah serta memindahkan semua kegitan-kegiatan 

keagamaan di masjid yang baru. 
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BAB IV 

ANALISIS UU NO 41 TAHUN 2004 TERHADAP PENARIKAN TANAH 

WAKAF MASJID AR-ROZAQ DI DESA BIBRIK KECAMATAN JIWAN 

KABUPATEN MADIUN 

A. Analisis Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Terhadap Penarikan 

Tanah Wakaf Masjid Ar-Rozaq Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan 

Kabupaten Madiun 

  Tanah merupakan salah satu objek yang diwakafkan pada 

masyarakat dan memiliki fungsi yang sangat penting, karena tanah dapat 

digunakan untuk tempat ataupun lokasi pembangunan sarana umum, 

misalnya masjid/mushola dan atau bangunan umum lainnya. Penggunaan 

tanah wakaf dapat dilakukan selama sarana umum yang ada di atasnya 

dipergunakan untuk kepentingan umum. 

  Penyerahan tanah wakaf yang dilakukan oleh pemberi wakaf 

(wa>qif) kepada penerima wakaf (nadzir) dengan lisan, menyebabkan tidak 

adanya pengakuan hukum terhadap status wakaf tersebut. Ketika pemberi 

wakaf (wa>qif) belum mengerti tentang sistem tata cara perwakafan yang 

telah diatur oleh hukum yang berlaku dan juga belum mengetahui 

kemanfaatannya, pemberi wakaf (wa>qif) hanya mengetahui tentang hukum 

yang terdapat dalam syariat Islam. 

  Penggunaan tanah wakaf tidak ditentukan batas waktunya, 

sepanjang peruntukannya sesuai dengan kehendak semula pemberi wakaf 

(wa>qif) maka selama itu juga peruntukan tanah wakaf digunakan. 

Penggunaan tanah wakaf akan berakhir apabila tanah wakaf tidak lagi 

digunakan atau peruntukannya tidak sesuai lagi dengan penggunaannya. 
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Tanah yang telah diwakafkan untuk kepentingan pembangunan sarana 

umum pada prinsipnya tidak dapat ditarik, karena pemberi wakaf (wa>qif) 

telah melaksanakan haknya dengan niat memperoleh pahala ibadah dari 

tujuan pembangunan sarana umum tersebut.
60

 

  Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tidak 

menutup kemungkinan praktik perwakafan memiliki potensi yang sangat 

besar dapat memberikan manfaat dan menyejahterakan masyarakat. Akan 

tetapi potensi tersebut tidak sejalan dengan realitanya. Banyak praktik 

perwakafan di Indonesia masih dijalankan secara tradisional, yaitu praktik 

perwakafan dilaksanakan berdasarkan atas pemahaman “lillahi ta‟ala” 

yang mengakibatkan tidak diperlukannya pencatatan terhadap harta yang 

telah diwakafkan.  

  Praktik perwakafan yang semacam itu, pada tengah perjalanannya 

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 
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yaitu harta yang telah diwakafkan ditarik atau diminta kembali oleh wa>qif 

maupun ahli warisnya. 

  Seperti tanah wakaf yang dilakukan di masjid Ar-Rozaq Desa 

Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun yang diminta kembali oleh 

salah satu ahli waris wa>qif sangat bertolak belakang dengan undang-

undang. Ahli waris dengan mudah menarik harta wakaf tanpa persetujuan 

tokoh agama, pejabat setempat dan masyarakat. Hal tersebut disebabkan 

karena adanya sifat mementingkan diri sendiri dari salah satu ahli waris, 

lemahnya pengetahuan agama dan belum adanya bukti tertulis (sertifikat).  

Sehingga wakaf yang tidak ada bukti tertulis (sertifikat) dari Kantor 

Urusan Agama dapat ditarik kembali oleh wa>qif atau ahli waris dari wa>qif 

dengan cara meminta tanah wakaf kepada masyarakat. 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 

masjid Ar-Rozaq. 

  Masjid Ar-Rozaq juga belum memiliki sertifikat tanah mulai dari 

awal pelaksanaan wakaf, karena pelaksanaan wakaf hanya dilaksanakan 

secara lisan oleh wa>qif Bapak Abdul Rozaq dengan saksi Bapak Imam 

Sa’roni dan beberapa tokoh masyarakat lainnya serta masih menggunakan 

kekuatan kepercayaan masyarakat. Sehingga dikemudian hari 

memunculkan potensi terjadinya penarikan tanah wakaf. Penarikan tanah 

wakaf terjadi pada tahun 2005, Bapak Arifin Mandala selaku cucu dari 

Bapak Abdul Rozaq sekaligus menjadi salah satu Ahli warisnya 
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mengatakan kepada masyarakat bahwa menarik kembali tanah yang di 

wakafkan oleh Bapak Abdul Rozaq yang telah dibangun masjid tersebut. 

Alasan Bapak Arifin Mandala menarik kembali tanah yang telah di 

wakafkan oleh Bapak Abdul Rozaq karena sifat kepribadian yang 

bangkang dan iri kepada istri dari adiknya yaitu Bapak Mukhsir Waluyo 

yang bisa dikatakan berhasil memakmurkan masjid Ar-Rozaq serta beliau 

mengaku bahwa beliau hanya ingin membantu salah satu keluarga yang 

belum mendapatkan warisan dan mengatakan bahwa tanah wakaf tersebut 

merupakan bagian warisan dari salah satu keluarga yang disebutkan yaitu 

Ibu Suratmi. Padahal beliau telah mengetahui sendiri bahwa sebagian dari 

tanah Bapak Abdul Rozaq telah diwakafkan untuk membangun masjid Ar-

Rozaq. Mengetahui hal tersebut maka masyarakat bermusyawarah dan 

sepakat untuk membangun kembali masjid baru diatas tanah wakaf 

madrasah yang masih cukup untuk dibangun sebuah masjid baru.  

  Seperti yang diungkapkan oleh mudin Desa Bibrik bahwa wakaf 

yang dilakukan di masjid Ar-Rozaq Desa Bibrik hanya dilakukan secara 

lisan tanpa adanya ikrar wakaf kepada pihak KUA. Sehingga belum 

memiliki bukti hitam diatas putih.
61

   

  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 

                                                           
61

 Hamdani, Hasil Wawancara, 24 Februari 2019. 



61 
 

 
 

supaya tidak ada permasalahan atau sengketa wakaf bilamana dikemudian 

hari ahli waris dari wa>qif menarik harta yang sudah diwakafkan. 

  Benda wakaf merupakan harta yang terlepas dari hak milik, juga 

terlepas dari milik orang atau badan-badan yang menjadi tujuan wakaf. 

Hal ini berlangsung sejak wakaf diikrarkan dan menjadi hak Alloh, yang 

kemanfaatannya menjadi hak penerima wakaf. Dengan demikian, harta 

wakaf menjadi amanat Alloh kepada orang atau badan hukum untuk 

mengurus dan mengelolanya.
62

 Harta wakaf yang sudah diwakafkan 

dilarang ditarik kembali. 

  Hal di atas sesuai dengan dengan Pasal 69 ayat (2) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa 

harta wakaf tidak hanya cukup dengan lisan saja tetapi harus didaftarkan 

kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Setelah pemberi 

wakaf (wa>qif) mewakafkan harta bendanya, maka status harta benda 

wakaf tersebut berpindah kepemilikannya kepada pihak yang diberi wakaf 

(nadzir) dan harta benda wakaf tersebut tidak boleh diwariskan, 

dihibahkan, dijualbelikan serta dipindah tangankan kepada orang lain. 

  Hal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian wakaf memiliki sifat 

yang khas atau kekhususan tersendiri. Penggunaan objek wakaf telah 

ditentukan peruntukannya, tergantung kehendak pemberi wakaf itu sendiri. 

Apabila pemberi wakaf (wa>qif) menghendaki tanah wakaf tersebut 

didirikan tempat ibadah maka harus dilaksanakan. Misalnya, pemberi 
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wakaf menghendaki tanah wakaf didirikan untuk lokasi masjid/mushola 

maka harus dibangun masjid/mushola, tidak boleh diubah menjadi tempat 

tinggal, tempat umum ataupun tempat ibadah lainnya. 

  Hal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian wakaf memiliki sifat 

yang khas atau kekhususan tersendiri. Penggunaan objek wakaf telah 

ditentukan peruntukannya, tergantung kehendak pemberi wakaf itu sendiri. 

Apabila pemberi wakaf (wa>qif) menghendaki tanah wakaf tersebut 

didirikan tempat ibadah maka harus dilaksanakan. Misalnya, pemberi 

wakaf menghendaki tanah wakaf didirikan untuk lokasi masjid/mushola 

maka harus dibangun masjid/mushola, tidak boleh diubah menjadi tempat 

tinggal, tempat umum ataupun tempat ibadah lainnya. 

  Bagi siapa saja yang melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004 tentang Wakaf di atas, maka akan dikenai sanksi pidana. Disebutkan 

dalam Pasal 67 ayat (1) bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja 

menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam 

bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta 

benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 

pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. 

Dari ketentuan tersebut bahwa salah satu ahli waris yaitu Bapak Arifin 

Mandala harus mempertanggungjwabkan peruntukan objek wakaf. Ahli 
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waris tidak diperbolehkan mengalihkan wakaf demi kepentingan pribadi 

atau kelompok. 

  Dengan demikian bahwa tanah wakaf yang sebelumnya 

diperuntukkan untuk pembangunan sarana umum/ibadah namun kemudian 

ditarik/dialihkan untuk sarana lain/kepentingan pribadi bertentangan 

dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang telah 

melarang menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, 

mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Selain itu, Bapak 

Arifin dapat dituntut secara hukum guna mempertanggungjwabkan 

perbuatan tersebut. Namun dalam kasus di atas, nadzir belum memiliki 

sertifikat wakaf sebagai bukti otentik atas tanah wakaf tersebut sehingga ia 

tidak memiliki kekuatan hukum untuk mempertahankan tanah wakaf 

tersebut.   

  Dari berbagai uraian diatas, penulis sepakat bahwa harta 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. 
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B. Analisis Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Terhadap Alasan-Alasan 

Penarikan Tanah Wakaf Masjid Ar-Rozaq Di Desa Bibrik Kecamatan 

Jiwan Kabupaten Madiun 

Peraturan perundang-undangan tentunya dibuat untuk mengatur 

masyarakat agar tertib dan patuh salah satunya untuk mengatur dan 

melindungi tanah atau barang wakaf maka Negara membuat peraturan 

perundang-undangan yaitu Undang Undang No 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf. 

Salah satu masalah yang timbul dari wakaf adalah tentang 

penarikan kembali barang wakaf oleh anak turun dari wa>qif, jika menurut 

Undang-Undang No 41 Tahun 2004 bahwa setiap transaksi wakaf harus 

secara lisan maupun di tuangkan kedalam akta otentik yaitu akta ikrar 

yang selanjutnya dibalik namakan tanah tersebut sebagai tanah wakaf ke 

Badan Pertanahan Nasional. 

Memang kelemahan dari kasus ini dari segi Hukum Yuridis adalah 

bahwa pihak Nadzir tidak mempunyai bukti apapun atau bukti akta ikrar 

wakaf, karena penyerahan tanah wakaf tersebut hanya secara lisan dan 

dihadapan saksi, dan saat ini pra saksi sudah meninggal sehingga tidak ada 

saksi yang melihat secara langsung terhadap ikrar wakaf lisan antara wa>qif 

dan nadzir. 

Menurut penulis Pelaksanaan perwakafan masjid Ar-Rozaq bila 

ditinjau dari undang-undang no 41 tahun 2004 adalah belum sesuai 

ketentuan hukum atau belum memenuhi aturan hukum yang berlaku 

seperti yang diataur dalam UU No 41 Tahun 2004 pasal 17 ayat 1 dan 2. 
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  Sebagaimana maksud wakaf itu sendiri, yaitu pada Bab IV pasal 40 

dan 41. Pasal 40 berbunyi; harta benda wakaf yang sudah diwakafkan 

dilarang: a) dijadikan jaminan, b) disita, c) dihibahkan, d) dijual, e) 

diwariskan f) ditukar, g) dialihkan dalam bentuk penglihan jaminan hak 

1ainnya. Namun penyimpangan dari ketentuan pasal 40 huruf f 

dimungkinkan manakala harta benda wakaf yang telah diwakfkan 

digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata 

ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan tidak bertentangan dengan syari’ah, memperoleh izin tertulis 

dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
63

   

  Menurut penulis problematika penarikan tanah wakaf yang terjadi 

di masjid Ar-Rozaq Desa Bibrik tersebut tidak sesuai dengan prosedur 

yang ada dalam UU No 41 Tahun 2004, meskipun dalam undang-undang 

tersebut tidak mengatur secara jelas tentang prosedur penarikan tanah 

wakaf. Sebelum terjadinya penarikan tanah wakaf oleh salah satu ahli 

waris tanah wakaf masjid tersebut tidak ada masalah sama sekali, dan 

alasan ahli waris menarik kembali tanah wakaf hanya mengatakan bahwa 

tanah wakaf tersebut merupakan bagian harta warisan milik salah satu 

saudaranya. Nadzir dan masyarakat melaksanakan serta mengelola tanah 

wakaf dengan baik sesuai dengan tujuan awal si wa>qif yaitu wakaf yang 

diperuntukkan dibangun sebuah masjid. 
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  Sehingga jika merujuk pada atauran diatas maka setiap sengketa 

Wakaf tidak serta merta langsung diambil alih oleh ahli waris dari wākif 

akan tetapi harus melalui prosedur Hukum. 

  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. 

C. Analisis Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Terhadap Penyelesaian 

Sengketa Penarikan Tanah Wakaf Masjid Ar-Rozaq Di Desa Bibrik 

Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun 

  Dalam pengelolaan tanah wakaf, sering terjadi perselisihan 

pemilikan benda yang diwakafkan oleh pihak-pihak tertentu yang 

mengklaim memiliki harta benda yang diwakafkan tersebut. Dalam 

konteks ini, penyelesaian atas sengketa wakaf dilakukan melalui 

musyawarah. 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 Desa Bibrik terkait sengketa masjid Ar-Rozaq.   

  Dengan penyelesaian yang telah terjadi melalui musyawarah 

diharapkan segala bentuk permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan 

dengan cepat dan tepat, dimana para pihak yang sengketa bersengketa bisa 

saling menerima semua keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah 

mufakat tersebut. Pada pasal 62 UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf yang 
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berbunyi bahwa penyelesaian sengketa perwakafan dapat ditempuh 

melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, jika cara tersebut tidak 

berhasil dilakukan, maka penyelesaian sengeta juga dapat diselesaikan 

melalui mediasi, arbitrase, ataupun pengadilan. Pengadilan yang diberi 

kewenangan absolute untuk menangani permasalahan sengketa wakaf 

adalah Pengadilan Agama.
64

 

  Sehingga salah satu penyelesaian adalah dengan bermusyawarah 

secara kekeluargaan dengan ahli waris dari wa>qif terhadap penyelesaiakan 

sengketa sehingga diharapkan menemukan jalan keluar dari sengketa 

tersebut. Jika merujuk dari masalah diatas musyawarah ini untuk 

mengklarifikasi kepada pihak ahli waris tentang kepemilikan surat tanah 

yang dimiliki, dan mencari jalan keluar terhadap masalah sengketa 

tersebut. 

  Dari sini penulis juga menyimpulkan letak pentingnya bahwa jika 

seseorang yang hendak mewakafkan tanah ataupun harta bendanya harus 

mempertimbangkan secara matang sebelum mewakafkan, termasuk di 

dalamnya harus meminta pertimbangan dan persetujuan kepada ahli waris 

agar kemudian hari tidak terjadi penyesalan dan untuk melindungi harta 

yang telah diwakafkan. Sebaiknya didaftarkan di KUA kecamatan 

setempat yang telah diberi wewenang oleh pemerintah sebagai PPAIW, 

selanjutnya dilakukan pendaftaran wakaf ke Badan Pertanahan setempat. 

                                                           
64

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

84. 



68 
 

 
 

  Proses musyawarah yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait 

bertujuan untuk mencari solusi yang tepat dalam menyelesaikan sengketa 

tanah wakaf dan status kepemilikan yang sah atas tanah wakaf itu. Disini 

nadzir tidak berhasil melaksanakan kesepakatan perdamaian kepada pihak 

yang bersengketa, salah satu ahli waris wakif tetap bersikeras mengakui 

bahwa tanah tersebut menjadi hak miliknya. 

  Pada permasalahan ini sebetulnya tidak perlu terjadi sengketa 

apabila pada waktu serah terima tanah wakaf dilegalkan oleh pejabat yang 

berwenang, karena pada waktu wa>qif mewakafkan tanah wakaf tersebut 

hanya berdasarkan pada rasa saling percaya sehingga tidak diperlukan 

hitam di atas putih yaitu Akta Ikrar Wakaf. Kemudian kelemahan yang 

lain adalah seorang wa>qif dalam mewakafkan tanah tidak bermusyawarah 

atau tidak memberitahukan tanah yang diwakafkan tersebut kepada ahli 

warisnya, sehingga dari hal inilah yang kemudian hari menjadi rawan 

terjadi sengketa.  

  Dengan demikian,  jika merujuk pada atauran diatas maka setiap 

sengketa Wakaf tidak serta merta langsung diambil alih oleh ahli waris 

dari wākif akan tetapi harus melalui prosedur Hukum, akan tetapi dalam 

kasus sengketa waris yang masuk dalam ranah Hukum perdata, keadilan 

tertinggi adalah kesepakatan para pihak, sehingga musyawarah dan 

mediasi yang diutamakan. 

 

 

 



69 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini, maka dapat penulis 

berikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang telah dibahas 

pada bab-bab sebelumnya sebagai berikut: 

1. Status hukum sengketa penarikan tanah wakaf masjid Ar-Rozaq Desa 

Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun ditinjau dari UU No 41 

Tahun 2004 adalah tidak sesuai, karena pada pasal 40 Undang –

Undang no 41 Tahun 2004 disebutkan, harta benda yang sudah 

diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, 

diwariskan, ditukar, Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. 

2. Alasan-alasan penarikan tanah wakaf yang dilakukan di masjid Ar-

Rozaq Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun ditinjau 

dari pasal 41 UU No 41 Tahun 2004 adalah tidak sesuai, karena pada 

saat salah satu ahli waris melakukan penarikan tanah wakaf  tidak 

mempunyai izin tertulis dari lembaga terkait dan tidak memenuhi 

syarat-syarat yang telah ditentukan juga tanpa didukung alasan-alasan 

yang kuat. Adapun syarat-syaratnya yaitu memperoleh izin tertulis dari 

menteri berdasarkan pertimbangan BWI, dan penarikan tersebut 

digunakan untuk kepentingan umum sesuai rencana umum tata ruang 

(RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah. 
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3. Penyelesaian sengketa tanah wakaf masjid Ar-Rozaq Di Desa Bibrik 

Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun sudah diselesaikan dengan cara 

jalan musyawarah sebagaimana diatur dalam pasal 62  UU No 41 

Tahun 2004, namun upaya tersebut tidak berhasil karena salah satu 

ahli waris tetap mempertahankan bahwa tanah wakaf tersebut milik 

pribadi. 

B. Saran-saran 

1. Kepada nadzir  dan masyarakat dihimbau dengan sangat untuk 

mencatatkan wakafnya dengan notaris atau kementerian agama atau 

lembaga terkait dan kedepannya ketika ada penyerahan  wakaf harus 

segera diurus akta ikrar wakaf agar dikemudian hari tidak terjadi lagi 

sengketa penarikan tanah wakaf. 

2. Bagi Kementerian 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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