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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Islam sebagai salah satu agama yang ada di Indonesia dan merupakan 

agama yang paling banyak penganutnya memiliki banyak lembaga yang 

mampu  membantu mewujudkan kesejahteraan sosial yaitu salah satunya 

adalah Wakaf. Dalam peristilahan syara’ secara umum, “wakaf adalah sejenis 

pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) 

asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum”.
1
  

Wakaf yang merupakan ajaran Islam bersumber dari Al Qur’an dan 

Hadist. Menurut Saroso dan Nico Ngani “Ayat-ayat Al Qur’an yang 

memerintahkan agar semua manusia selalu berbuat kebaikan, sebab amalan 

wakaf pun juga termasuk salah satu macam perbuatan yang baik dan 

terpuji”.
2
  Diantaranya ayat tersebut ialah Surat Al Baqarah ayat 267 : 

 

َ� ٱْ
َْرِض ۖ َوَ�  � أَْ�َ�ْ��َ� �َُ�� �ِّ �ُْ� َوِ��َّ�ْ�َ�َ ��َ  ِ ٰ�0َٓ,ُّ.َ� ٱ�َِّ-,َ� َءاَ��ُٓ&۟ا أَ()ِ'ُ&۟ا ِ�� َط"َِّ َٰ, ُ1�ْ�ِ 2َ"ِ�ُ�&۟ا ٱ3َ�ْ َّ�َ"َ4  

 ِ�5َ َ �ُ� Bِـَٔ�ِ�ِ-,1ِ إِ<َّ أَن 4ُْ=ِ�ُ>&۟ا ;ِ"1ِ ۚ َوٱ89َُْ�ٓ&۟ا أَنَّ ٱ6َّ� D"�ِEَ ٌّGٌ 4ُ�)ِ'ُ&َن َو�َْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) 

sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang 

Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang 

buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri 

tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata 

terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha 

Terpujii” (Q.S. al-Baqarah (2) : 267) 

                                                           
1
 Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005, Paradigma Baru Wakaf Indonesia, 

Penerbit Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, Hal. 1  

2
 Saroso dan Nico Ngani, 1984, Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Hak Milik, 

Penerbit Liberty, Yogyakarta, Hal. 6 
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Pengertian wakaf dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 wakaf adalah “Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan 

atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 

selamanya dan atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya 

guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.  

Wakaf yang dilaksanakan masyarakat Indonesia lebih banyak berupa 

tanah hak milik yang dibangun untuk keperluan masjid, mushalla, madrasah, 

pesantren, dan sebagainya. Dalam perwakafan tanah hak milik tersebut terjadi 

peralihan hak atas tanah dari tanah hak milik menjadi tanah wakaf.  

Seperti halnya peralihan hak atas tanah, tanah yang diwakafkan 

beserta bangunan diatasnya wajib dilakukan pendaftaran tanah guna 

memperoleh serttifikat tanah wakaf yang sah. Dengan sertifikat tersebut, 

maka harta benda wakaf yang berupa tanah dan bangunan diatasnya memiliki 

status hukum yang jelas. Sehingga diharapkan nantinya dapat menghindari 

sengketa di masa yang akan datang. 

Kewajiban pendaftaran tanah wakaf sama halnya dengan kewajiban 

pendaftaran tanah lainnya yaitu pasal 19 dan pasal 49 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) serta Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. 

Ketentuan pendaftaran tanah pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 (UUPA) dijelaskan sebagai berikut: 
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(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan 

pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut  

ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: 

a.  pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; 

b.  pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 

c.  pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat. 

 

Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) dijelaskan 

perlindungan hukum terhadap tanah-tanah badan keagamaan dan sosial yaitu 

sebagai berikut : 

(1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang 

dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui 

dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh  

tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang 

keagamaan dan sosial. 

(2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai 

dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung 

oleh Negara dengan hak pakai. 

(3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

 

Tanah wakaf tidak semuanya terjamin untuk dapat berfungsi 

sebagaimana mestinya. Meskipun telah ada perundang-undangan yang telah 

mengatur ketentuan tentang wakaf. Hal ini dikarenakan masih sering 

dijumpai tanah wakaf yang tidak memiliki kepastian hukum disebabkan 

proses hukum wakafnya yang tidak atau kurang memenuhi prosedur.  

Oleh karenanya, pada saat ini telah diberlakukan peraturan baru  

tentang wakaf yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 

Di dalam Undang-Undang ini diatur ketentuan tentang pendaftaran harta 

benda wakaf yaitu pasal 32. Isi pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
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2004 ialah “Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama Nadzir 

mendaftarkan harta benda wakaf pada instansi yang berwenang paling lambat 

7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani”. Kemudian untuk 

mendapatkan sertifikat tanah wakaf yang sah dalam pasal 33 undang-undang 

ini dijelaskan bahwa “Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 32, PPAIW menyerahkan salinan akta ikrar wakaf dan 

surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya”.   

Namun di masyarakat khususnya pada perwakafan tanah masih sering 

dijumpai wakif yang melakukan ikrar wakaf tanah pada nadzir hanya secara 

lisan. Kebiasaan tersebut dilakukan atas dasar saling percaya kepada 

seseorang atau lembaga tertentu yang memandang wakaf sebagai amal shaleh 

yang mempunyai nilai mulia di hadapan Tuhan tanpa harus melalui prosedur 

administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

Masih sering terjadi sengketa tanah wakaf dengan pihak ketiga yang 

bermula dari tidak adanya bukti tertulis, seperti Akta Ikrar Wakaf dan 

Sertifikat Tanah Wakaf sebagai bukti bahwa telah terjadi perwakafan tanah 

yang sah. Beberapa kasus sengketa tanah wakaf yang terjadi di Indonesia 

yaitu : 

Sengketa tanah yang terjadi di Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan 

Selatan pada tahun 1980, pihak wakif bermaksud meminta tanahnya 

kembali dengan alasan tanah itu hanya dipinjamkan saja kepada nadzir, 

tidak diwakafkan untuk selama-lamanya. Kemudian sengketa tanah di 

Alabio, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan pada tahun 

1983/1984, adanya gugatan dari pihak ahli waris wakif yang meminta 
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kembali tanah yang diwakafkan tersebut dengan alasan tanah tersebut 

adalah milik kakeknya.
3
  

 

Hal inilah  diantaranya yang membuat sebuah tanah yang sudah 

diwakaf tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga banyak tanah sudah 

diwakafkan oleh pemiliknya tetapi karena tidak ada bukti tertulis yang berupa 

Akta Ikrar Wakaf dan sertifikat tanah wakaf, maka tanah tersebut dikuasai 

lagi oleh pihak ketiga.  

Apabila sebuah tanah wakaf tidak ada ikrar wakaf yang dituangkan 

dalam akta dan dilakukan di hadapan PPAIW maka tidak mungkin bisa 

didaftarkan pada instansi yang berwenang untuk memperoleh bukti hak wakaf 

yaitu Sertifikat Tanah Wakaf. Fakta yang terjadi banyak tanah wakaf  sudah 

dibangun sarana tempat ibadah atau pendidikan masih bisa dikuasai pihak 

lain yang memiliki bukti-bukti otentik kepemilikan tanah tersebut.  

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian terhadap pelaksanaan pasal 32 Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 2004 tentang wakaf berkaitan dengan pendaftaran tanah wakaf. 

Penelitian yang akan dilakukan dengan mengambil judul “PELAKSANAAN 

PERWAKAFAN TANAH HAK MILIK DITINJAU DARI UNDANG-

UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (studi di 

Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)”. 

 

                                                           
3
 Dalam Wida Ramadani, 2001, Implementasi Pendaftaran Tanah Wakaf Pada Pimpinan 

Cabang Muhammadiyah Kecamatan Dau Kabupaten Malang, Malang, Skripsi, Fakultas 

Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Hal. 7-8 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan perwakafan tanah hak milik ditinjau dari Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kecamatan Lawang 

Kabupaten Malang? 

2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan 

perwakafan tanah hak milik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 tentang wakaf di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang? 

 

C. Batasan Permasalahan 

Dalam ajaran wakaf harta benda wakaf dapat berupa benda 

bergerak maupun benda tidak bergerak. Pada benda benda tidak bergerak 

terutama tanah ada beberapa hak atas tanah yang dapat diwakafkan, diatur 

dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 yaitu hak 

milik atas tanah; hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai diatas 

tanah negara; hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan 

atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan 

atau hak milik; hak milik atas satuan rumah susun.  

Dalam penelitian ini peneliti membatasi obyek penelitian hanya 

pada hak atas tanah tertentu yaitu tanah hak milik yang diwakafkan. Sebab 

perbuatan hukum wakaf yang dilakukan masyarakat Indonesia sebagian 

besar adalah tanah hak milik sebagai harta benda wakaf. 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perwakafan tanah hak milik ditinjau dari 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kecamatan 

Lawang Kabupaten Malang. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan 

perwakafan tanah hak milik ditinjau dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 

2004 di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan pada bidang studi ilmu hukum terutama berkaitan 

dengan pelaksanaan penrwakafan tanah hak milik sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta hambatan dan cara 

mengatasinya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk peneliti 

Bagi penulis karya tulis ini merupakan prasyarat untuk mencapai gelar 

Sarjana (S-1), juga memberikan pengetahuan bagi peneliti berkaitan 

dengan hukum agraria, khususnya pendaftaran tanah wakaf. 

b. Untuk masyarakat 

Memberikan pengetahuan khususnya pada wakif dan nazhir serta 

masyarakat pada umumnya tentang pentingnya mendaftarkan tanah 
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wakaf sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perundang-undangan 

agar tanah wakaf memiliki kekuatan hukum yang sah. 

c. Untuk pemerintah 

Memberikan informasi tentang pelaksanaan perwakafan tanah hak milik 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

sebagai produk hukum di masyarakat. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode 

pendekatan yuridis sosiologis. Menurut pendapat Mukti Fajar “Metode 

penelitian yuridis sosiologis mempunyai obyek kajian mengenai 

perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku 

yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada”.
4
 

Secara yuridis masalah yang akan dikaji ialah tentang UU Nomor 41 

Tahun 2004 Tentang Wakaf. Secara sosiologis yang akan dikaji ialah 

perilaku masyarakat Kecamatan Lawang yang melakukan perwakafan 

tanah hak milik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf. Jadi metode pendekatan yuridis sosiologis dalam 

penelitian ini mengkaji tentang apa yang terjadi di lapangan secara 

                                                           
4
 Mukti Fajar, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Penerbit Pustaka 

Pelajar, Yogyakarta, Hal. 51  
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fakta terkait perwakafan tanah hak milik ditinjau dari Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.   

 

2. Lokasi Penelitian 

Peneliti memilih lokasi penelitian di wilayah hukum Kecamatan 

Lawang Kabupaten Malang dalam hal ini antara lain di Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Lawang Kabupaten Malang yang beralamat 

di Jalan Panglima Sudirman 129 Lawang, Malang dan di lokasi tanah 

wakaf yang telah dibangun masjid dan mushalla yang sudah atau 

belum dilakukan perwakafan. Peneliti memilih lokasi penelitian di 

Kecamatan Lawang Kabupaten Malang sebab di wilayah ini 

ditemukan tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf 

yang sah tetapi diatasnya telah berdiri bangunan. Sehingga menarik 

untuk dikaji karena berhubungan dengan kehidupan beragama dan 

sosial umat. Selain itu peneliti mengenal beberapa responden di lokasi 

penelitian yang dapat membantu memberikan data-data yang 

dibutuhkan saat penelitian. 

 

3. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ada dua, yaitu sumber data primer dan 

data sekunder. 

a. Data Primer  
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Data primer diperoleh langsung dari  lokasi penelitian yang berupa 

hasil wawancara dan dokumen tentang pelaksanaan perwakafan 

tanah hak milik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004 Tentang Wakaf di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. 

Data yang akan diteliti ialah data yang terjadi di lokasi penelitian 

pada bulan April sampai dengan bulan Juli tahun 2013 berkaitan 

dengan peristiwa hukum perwakafan tanah hak milik.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder yang diperoleh peneliti ialah dari menelaah dan 

mengkaji perundang-undangan yang berlaku dan kepustakaan yang 

berkaitan dengan  pendaftaran tanah wakaf untuk mendukung hasil 

dari data primer. Perundang-undangan yang dimaksud di sini 

antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 

Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun mengenai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara  

1) Populasi Dan Sampel Responden 
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Peneliti melakukan wawancara menggunakan teknik random 

sampling dengan memilih sampel lokasi penelitian di 2 (dua) 

desa di Kecamataan Lawang yaitu Desa Wonorejo dan Desa 

Bedali. Jumlah populasi tanah wakaf di Desa Wonorejo dan 

Desa Bedali dapat dirinci dengan populasi dan sampel 

responden sebagai berikut : 

a. Desa Wonorejo 

1. Populasi : 15 bidang tanah wakaf yang sudah 

didaftarkan dan yang belum didaftarkan. Wakif dan 

Nazhir dari tanah wakaf tersebut ialah wakif 15 orang 

dan nazhir sejumlah 15 orang.  

2. Sampel : Nazhir Wakaf tanah hak milik diambil 

sampel secara acak dari tanah wakaf yang sudah 

diwakafkan maupun yang belum sejumlah 2 responden 

Nazhir dan wakif 1 orang. 

b. Desa Bedali 

1. Populasi : 19 bidang tanah wakaf yang sudah 

didaftarkan dan yang belum didaftarkan. Wakif dan 

Nazhir dari tanah wakaf tersebut ialah wakif 19 orang 

dan nazhir sejumlah 19 orang.  

2. Sampel : Nazhir Wakaf tanah hak milik diambil 

sampel secara acak dari tanah wakaf yang sudah 
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diwakafkan maupun yang belum sejumlah 2 responden 

dan wakif 1 orang. 

Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan 

berupa angket yang diberikan pada responden untuk 

menganalisis faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan 

pendaftaran wakaf tanah hak milik menurut pasal 32 Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. 

2) Populasi Sekaligus Sampel Responden 

Peneliti juga melakukan wawancara menggunakan teknik 

purposive sampling dengan responden Pejabat Pembuat Akta 

Ikrar Wakaf yaitu Ahmad Syaifudin S.H., M.H., selaku Kepala 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang. Wawancara 

dilakukan secara langsung dengan menggunakan  daftar 

pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya dan tanya jawab. 

Hal ini dilakukan untuk menggali lebih dalam tentang 

pelaksanaan perwakafan tanah hak milik diitnjau dari Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kecamatan 

Lawang Kabupaten Malang. 

b. Dokumen 

Teknik pengumpulan data ini peneliti akan mengumpulkan data 

yang didapat dari lokasi penelitian baik berupa catatan, laporan, 

ataupun arsip-arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diangkat. 
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c. Studi Pustaka 

Peneliti melakukan studi pustaka dengan mengkaji segala 

informasi tertulis dari buku literatur, jurnal, serta perundang-

undangan yang terkait dengan pendaftaran tanah wakaf. 

 

5. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan peneliti adalah deskriptif 

kualitatif. Pengertian deskriptif kualitatif menurut pendapat Sudikno 

Mertokusumo adalah  

Suatu cara analisa data menggunaan responden atau narasumber, 

sehingga dapat tergambar paparan permasalahan yang telah 

diuraikan secara sistematik dan saling berkaitan baik secara teoritis 

maupun praktek untuk selanjutnya diharapkan dapat menjadi solusi 

dari permasalahan tersebut.
5
 

 

Peneliti akan membahas data yang diperoleh dari hasil penelitian di 

lapangan dengan mengkajinya berdasarkan teori-teori yang berkaitan 

dengan pelaksanaan perwakafan tanah hak milik ditinjau dari Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kecamatan Lawang 

Kabupaten Malang. 

 

 

 

 

                                                           
5
 Sudikno Mertokusumo, 2004, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, penerbit Liberty, 

Jogjakarta, Hal. 30 
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G. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka berkaitan dengan materi penelitian, yaitu tinjauan 

umum tentang wakaf, tinjauan umum tentang pendaftaran tanah wakaf, 

tinjauan tentang lembaga yang berwenang terkait pendaftaran tanah 

wakaf.  

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini pembahasan yang berisikan penjelasan dan 

memaparkan data-data hasil penelitian yang didapat dari teknik 

pengumpulan data. Bab ini berisi hal-hal sebagai berikut yaitu : 

a. Gambaran Lokasi 

Sub bab ini berisikan gambaran lokasi penelitian secara umum yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. 

b. Hasil Penelitian Rumusan Masalah I 

Sub bab ini berisikan tentang pembahasan rumusan masalah pertama 

yang didapat dari hasil penelitian di lapangan dan studi pustaka serta 

dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan perwakafan tanah 

hak milik ditinjau dari UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di 

Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. 
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c. Hasil Penelitian Rumusan Masalah II 

Sub bab ini berisikan tentang pembahasan rumusan masalah kedua 

yang didapat dari hasil penelitian di lapangan dan studi pustaka yang 

berkaitan dengan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan 

perwakafan tanah hak milik ditinjau dari UU Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf. 

BAB IV PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari keseluruhan 

permasalahan yang telah dibahas di BAB III yang diharapkan akan dapat 

menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak. 


