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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Tentang Wakaf 

Didalamnya akan dijelaskan mengenai pengertian wakaf, sejarah 

wakaf, manfaat wakaf, dasar hukum wakaf,  asas-asas wakaf, unsur – unsur 

wakaf menurut hukum islam dan hukum nasional, bentuk – bentuk wakaf, 

syarat sahnya wakaf, prosedur wakaf. 

1. Pengertian Wakaf dari Sub bab ini dikaji dari etimologi, pendapat 

pakar, hukum islam 

a. Pengertian Wakaf Secara Etinologi 

Kata wakaf atau waqaf (الوقف) berasal dari bahasa arab yang 

berasal dari akar kata wa-qa-fa (وقف)yang artinya menahan, berhenti, 

diam ditempat atau berdiri. Kata waqafa-yaqifu-waqfan semakna dengan 

kata habasa-yabhisu-tahbisan (الحبس ءن التسرف) maknanya terhalang untuk 

menggunakan. Kata waqf dalam bahasa arab mengandung makna: 

menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan.13 

Dalam bahasa arab, istilah waqaf kadang bermakna objek atau 

benda yang diwakafkan (al-mauquf bih) atau dipakai dalam pengertian 

wakaf sebagai institusi seperti yang dipakai dalam perundang – undangan 

                                                             
13 Muhammad ibn Bakr Mandzur al-Mishri (1301 H), Lisan al-‘Arab. (Bulaq:Al-

Mishriyah) jilid 11. hal. 276. : wahbah Zuhaili (1985), Al-Fiqh al- Islaiy wa ‘Adillatuhu. (Mesir: 

Dar Al Fikr al-mu’ashir), hal 7599. 
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mesir. Di Indonesia tren wakaf dapat bermakna objek yang diwakafkan 

atau institusi. 14 

Sedangkan wakaf menurut istilah syara’ adalah menahan harta 

yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan 

bendanya dan digunakan untuk kebaikan15 

b. Wakaf Menurut Hukum Islam 

Dalam rumusan peraturan pemerintah  (PP) Nomor:28 Tahun 

1977 tentan perwakafan tanah milik pasal 1 ayat (1) yang juga ditegaskan 

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 215 dinyatakan, “wakaf 

adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan 

hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan 

melembagakannya untuk selama – lamanya guna kepentingan ibadat atau 

keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam16 

Dalam buku Fiqh Sunnah mengatakan wakaf dalam bahasa arab 

berarti habs (menahan), yaitu menahan harta dan memberikan 

manfaatnya di jalan Allah.17 

Dalam buku pengantar ushul fiqh dan ushul fiqh perbandingan 

yang ditulis oleh Murtadha Muttthahhari dan M. Baqir Ash-Shadr 

menjelaskan bahwa wakaf adalah seseorang yang menyisihkan sebagian 

dari miliknya untuk kegunaan tertentu. Dalam menentukan wakaf telah 

                                                             
14 Juhaya S. Praja (1995). Perwakafan di Indonesia:Sejarah, Pemikiran, Hukum dan 

Perkembangannya. (Bandung:Yayasan Piara), hal. 6. 
15 Adjiani al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek, Cet. 

Kedua, Jakarta : CV Rajawali Pers, 1992 hal 23. 
16 Ahmad Rofiq, Fiqh Kontekstual : Dari Normatif ke Pemaknaan social, Op.Cit. hal. 320 
17 Sayyid Sabiq, fiqh sunnah, Bandung : Alma’arif, 1997, hal 48. 
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dikatakan bahwa ia berarti mengamankan barang asli dari wakaf, 

menjadikannya tidak dapat dipindahkan, serta membebaskan manfaat-

manfaatnya.18 

Sedangkan menurut R. Abdul Djamali yang ditulis dalam buku 

Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II), wakaf 

adalah penahanan (pembekuan), Maksudnya menyatakan Suatu benda 

yang bersifat tahan lama Tidak lekas hilang (habis/rusak), karena dipakai 

supaya dapat digunakan untuk kebaikan. Dari pengertian tersebut, ada 

beberapa hal yang perlu diketahui terlebih dahulu, yaitu:  

1) Benda yang bersifat tahan lama. 

Benda yang bersifat tahan lama dimaksudkan bagi setiap 

barang dalam ketahanannya selama digunakan, baik hasil yang dapat 

dinikmati sebagai sesuatu yang tidak habis dalam waktu singkat. 

2) Untuk kebaikan 

Benda yang tidak habis dalam waktu singkat itu dapat 

dimanfaatkan dalam berbagai – bagai bidang sesuai fungsinya. Dan 

dalam menggunakan bendanya itu ada makna kebaikan bagi 

kehidupan agama. Manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak orang 

dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah. 19 

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْرَكعُوا َواْسُجدُوا َواْعبُدُوا َربَُّكْم َواْفعَلُوا اْلَخْيَر لَعَلَُّكْم 

٧٧تُْفِلُحونَ   

                                                             
18 Murtadha Muthahhari et, al, Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan, 

Jakarta : Pustaka Hidayah, 1993, bhal 204. 
19 R. Abdul Djamali, Hukum Islam (Asas – Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II), 

Bandung : Penerbit Mandar Maju, 1992. Hal. 175. 
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Artinya : hai orang orang yang beriman, ruku’ dan sujud dan 

sembahlah Tuhan kamu dan perbuatlah kebaikan, supaya kamu 

mendapat kejayaan.20 

Dalam Surat Al-Imran ayat 92: 

ا تُِحبُّوَن َوَما تُ  َ بِِه َعِليم  لَْن تَنَالُوا اْلبِرَّ َحتَّى تُْنِفقُوا ِممَّ ْنِفقُوا ِمْن َشْيٍء فَإِنَّ اَّللَّ  

Artinya: kamu sekali – kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 

sempurna), sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Dan 

apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah 

mengetahuinya21 

Dari kedua firman Allah tersebut terlihat adalah hal yang 

dikehendaki Allah dan selalu akan mengetahui kegiatan itu. Sedangkan 

salah satu kegiatan dalam menciptakan kebaikan dapat dilakukan dengan 

memberikan sebagian dari harta kekayaan untuk digunakan oleh orang 

lain.22 

Dari beberapa penertian tersebut, dapat ditarik cakupan wakaf meliputi: 

(1) Harta benda milik seseorang atau sekelompok seorang. 

(2) Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya tidak habis apabila dipakai 

(3) Harta tersebut lepas kepemilikannya oleh pemiliknya 

(4) Harta yang dilepas kepemilikannya tidak bisa dihibahkan, 

diwariskan, atau diperjualbelikan 

                                                             
20 Q.S. Al-Hajj:77. 
21 Q.S. Al-Imran : 92. 
22 R. Abdul Djamali. Hukum Islam (Asas – Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II), Op. 

Cit, Hal. 176. 
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(5) Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai 

dengan ajaran islam. 

Wakaf ada dua macam sejalan dengan tujuannya, pertama wakaf 

ahli disebut juga wakaf keluarga. Yang dimaksud wakaf keluarga adalah 

wakaf yang khusus diperuntukkan untuk orang – orang tertentu, seorang 

atau lebih, baik ada ikatan keluarga atau tidak. Kedua, wakaf khairi atau 

wakaf umum ini ditunjukkan untuk kepentingan umum. Misalnya: 

Masjid, Mushalla, Madrasah, Pondok Pesantren, Perguruan Tinggi 

Agama, Dan lain sebagainya. 

Wakaf umum ini, sejalan dengan perintah agama yang secara 

tegas menganjurkan untuk menafkahkan sebagian kekayaan umat islam, 

untuk kepentingan umum yang lebih besar dan mempunyai nilai pahala 

jariyah yang tinggi artinya meskipun sang wakif telah meninggal dunia, 

ia akan tetap menerima pahala wakaf, sepanjang benda yang diwakafkan 

tersebut tetap dipergunakan untuk kepentingan umum.23 

2. Dasar Hukum Wakaf 

a. Agama Islam 

1. Al-Quran 

 Ayat –Ayat al-Quran memerintahkan agar semua manusia 

berbuat kebaikan kepada sesamanya dianggap oleh para ulama’ 

sebagai landasan yang digunakan menjadi dasar perwakafan 

diantaranya sebagai berikut : 

                                                             
23 Ahmad Rofiq, Hukum islam di Indonesia, Op.cit. hal. 491-492. 
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Firman Allah SWT, dalam al-Quran Surat Al-Hajj ayat 77 

 َواْفلُوااْلَخْيُرلَعَلَُّكْمتُْفِلُخون

Artinya : “… perbuat kebajikan supaya kamu mendapat 

kemenangan”24 

َ بِِه لَْن تَنَالُوا الْ  ا تُِحبُّوَن َوَما تُْنِفقُوا ِمْن َشْيٍء فَإِنَّ اَّللَّ بِرَّ َحتَّى تُْنِفقُوا ِممَّ

 َعِليم  

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

sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian 

harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu 

nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”25 

ِ َكَمثَِل َحبٍَّة أَْنبَتَْت َسْبَع َسنَابَِل فِي  َمثَُل الَِّذيَن يُْنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم فِي َسبِيِل اَّللَّ

ُ َواِسع  عَ  ُ يَُضاِعُف ِلَمْن يََشاُء َواَّللَّ ِليم  ُكِلِّ ُسْنبُلٍَة ِمائَةُ َحبٍَّة َواَّللَّ  

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

orang yang menafkahkan hartanya dijalan Allah adalah 

serupa dengan benih yang menumbuhkan tujuh butir, 

pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipatgandakan 

(ganjaran) bagi siapa saja yang dia kehendaki. Dan Allah 

Maha Kuasa (karunia-Nya) lagi maha mengetahui”26 

 Al-Quran tidak menyebut kata wakaf seccara jelas dalam 

setiap ayat yang terdapat dalamnya namun demikian, semangat 

                                                             
24 Q.S. Al-Hajj [22]:77. 
25 Q.S. Ali-Imron [3]:92. 
26 Q.S. Al-Baqarah [2] : 261. 
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beberapa ayat yang ada di atas bisa digunakan untuk menjadi dasar 

hukum tentang wakaf karena didalam ayat-ayat tersebut terdapat 

semangat untuk berbuat baik demi mendapatkan pahala dari 

perbuatan baik yang dilakukan itu. 

2. Hadits 

 Hadits yang bisa digunakan sebagai dasar untuk ibadah 

wakaf diantaranya berasal dari perbuatan sahabat Umar ibnu 

Khattab : 

ُ َعلَْيِه  َعْن اْبِن ُعَمَر قَاََلََصاَب ُعَمُر أَْرًضا بَِخْيبََر فَأَتَى النَّبِيَّ َصلَّى اَّللَّ

ِ إِنِِّي أََصْبُت أَْرًضا بَِخْيبََر لَْم أُِص  ْب َوَسلََّم يَْستَأِْمُرهُ فِيَها فَقَاَل يَا َرُسوَل اَّللَّ

َماًًل قَطُّ ُهَو أَْنفَُس ِعْنِدي ِمْنهُ فََما تَأُْمُرنِي بِِه قَاَل إِْن ِشئَْت َحبَْسَت أَْصلََها 

َوتََصدَّْقَت بَِها قَاَل فَتََصدََّق بَِها ُعَمُر أَنَّهُ ًَل يُبَاعُ أَْصلَُها َوًَل يُْبتَاعُ َوًَل 

قَاِب يُوَرُث َوًَل يُوَهُب قَاَل فَتََصدََّق ُعَمُر فِ  ي اْلفُقََراِء َوفِي اْلقُْربَى َوفِي الِرِّ

ْيِف ًَل ُجنَاَح َعلَى َمْن َوِليََها أَْن يَأُْكَل ِمْنَها  ِ َواْبِن السَّبِيِل َوالضَّ َوفِي َسبِيِل اَّللَّ

ٍل فِيِه   بِاْلَمْعُروِف أَْو يُْطِعَم َصِديقًا َغْيَر ُمتََمِوِّ

ٍل فِيِه قَاَل قَاَل فََحدَّثُْت بَِهذَا اْلَحِدي ا بَلَْغُت َهذَا اْلَمَكاَن َغْيَر ُمتََمِوِّ دًا فَلَمَّ ِث ُمَحمَّ

ٍِّل َماًًل قَاَل اْبُن َعْوٍن َوأَْنبَأَنِي َمْن قََرأَ َهذَا اْلِكتَاَب أَنَّ فِيِه  د  َغْيَر ُمتَأَثِ ُمَحمَّ

ٍِّل َماًًل و َحدَّثَنَاه أَبُو بَْكِر ْبُن أَبِي شَ  ْيبَةَ َحدَّثَنَا اْبُن أَبِي َزائِدَةَ ح و َغْيَر ُمتَأَثِ

دُ ْبُن اْلُمثَنَّى َحدَّثَنَا اْبُن  اُن ح و َحدَّثَنَا ُمَحمَّ َحدَّثَنَا إِْسَحُق أَْخبََرنَا أَْزَهُر السَّمَّ

ْسنَاِد ِمثْلَهُ َغْيَر أَنَّ َحِديَث اْبِن أَ  بِي أَبِي َعِديٍِّ ُكلُُّهْم َعْن اْبِن َعْوٍن بَِهذَا اْْلِ

ٍل فِيِه َولَْم يُْذَكْر  َزائِدَةَ َوأَْزَهَر اْنتََهى ِعْندَ قَْوِلِه أَْو يُْطِعَم َصِديقًا َغْيَر ُمتََمِوِّ

َما بَْعدَهُ َوَحِديُث اْبِن أَبِي َعِديٍِّ فِيِه َما ذََكَر سُلَْيم  قَْولُهُ فََحدَّثُْت بَِهذَا اْلَحِديِث 

دًا إِلَى آِخِرِه و َحدَّ  ثَنَا إِْسَحُق ْبُن إِْبَراِهيَم َحدَّثَنَا أَبُو دَاُودَ اْلَحفَِريُّ ُعَمُر ُمَحمَّ

ْبُن َسْعٍد َعْن ُسْفيَاَن َعْن اْبِن َعْوٍن َعْن َنافِعٍ َعْن اْبِن ُعَمَر َعْن ُعَمَر قَاَل 

ُ َعلَ  ِ َصلَّى اَّللَّ ْيِه َوَسلََّم أََصْبُت أَْرًضا ِمْن أَْرِض َخْيبََر فَأَتَْيُت َرُسوَل اَّللَّ
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فَقُْلُت أََصْبُت أَْرًضا لَْم أُِصْب َماًًل أََحبَّ إِلَيَّ َوًَل أَْنفََس ِعْنِدي ِمْنَها َوَساَق 

دًا َوَما بَْعدَهُ   اْلَحِديَث بِِمثِْل َحِديثِِهْم َولَْم يَْذُكْر فََحدَّثُْت ُمَحمَّ

Artinya : “Dari ibnu umar r.a berkata, bahwa sahabat Umar r.a. 

memperoleh sebidang tanah di khaibar, kemudian 

menghadap kepada Rasulullah SAW untuk memohon 

petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya 

mendapatkan sebidang tanah di khaibar, saya belum 

pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah 

yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah 

bersabda : bila engkau suka kau tahan (pokoknya) 

tanah itu, dan engkau sodaqohkan (hasilnya). 

Kemudian umar melakukan shodaqoh, tidak dijual, 

tidak diwarisi, dan tidak pula dihibahkan. Berkata Ibnu 

umar “umar menyedakahkannya kepada fakir miskin, 

kaum kerabat, budak belian, sabililah, ibnu sabil, dan 

tamu. Dan tidak mengapa bagi yang menguasai tanah 

waqaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan 

cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan 

orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.”27 

 Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan perkataan wakaf 

secara langsung di dalam haditsnya. Namun demikian ada 

semangat – semangat dari perbuatan rasulullah dan para sahabat 

                                                             
27 Imam Abu Husain Muslim Ibn al-Hajjaj. “3. Kitab Wasiat;15. Bab al-waqf” dalam 

shohih muslim. (III, Riyadh: 1996M/1417H). Hal. 1255, hadits nomor. 1632. Hadits dari yahya ibn 

yahya al –Tamimi, dikabarkan Sulaim ibn Ahdar dari ibn Aun, dari nafi’, dari ibn Umar Berkata: 
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yang kemudian dijadikan dasar untuk mengartikan perkataan 

wakaf, dan diantaranya adalah hadits sahabat Umar ibnu khattab 

diatas yang mana menggambarkan bahwa ibadah yang 

dilakukannya dengan menyedekahkan manfaat dari hartanya 

dengan menahan asal dari harta itu sendiri, ibadah inilah yang 

kelak disebut dengan wakaf. 

b. Perundang-undangan 

Didalamnya akan dimuat bagaimana sejarah perundang – 

undangan tentang wakaf sebelum Indonesia merdeka dan setelah 

Indonesia merdeka 

1) Sebelum Indonesia Merdeka  

 Pada zaman pemerintahan belanda peraturan tentang wakaf 

keluar dengan diberlakukannya beberapa peraturan diantaranya: 

“1. Surat edaran sekertaris government pertama tanggal 31 

januari 1905 no 435 sebagaimana disebutkan dalam bijlad 

1905 walaupun dalam surat keputusan ini pemerintah 

colonial belanda tidak menyebut secara spesifik tentang 

wakaf, tapi pemerintah belanda tidak melarang dan 

menghalang-halangi pengelolaan wakaf untuk kepentingan 

keagamaan. 2. Surat edaran sekertaris government tanggal 4 

januari 1931 No 1361/A yang dimuat dalam bijlad 1931 

No. 125/A, surat edaran ini dikeluarkan agar bijlad 1905 

dipatuhi dan dalam pelaksanaan wakaf harus mendapat izin 
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dari bupati, demikian apabila bupati telah mengeluarkan 

izin maka selanjutnya dipelihara oleh pengadilan agama 

setempat dan waqaf ini harus diberitahukan kepada asisten 

wedana untuk pembuatan laporan ke perkantoran landrente. 

3. Surat edaran sekertaris government tanggal 24 desember 

1934 No 3088/A yang termuat dalam bijlad No 13390, 

surat eddaran ini mempertegas surat edaran sebelumnya 

dimana bupati berwenan untuk menyelesaikan perkara, jika 

terjadi perselisihan atau sengketa pada harta tanah wakaf. 4. 

Surat edaran sekertaris government tanggal 27 mei 1935 no 

1273/A yang termuat dalam bijlad 1935 No 13480, dimana 

surat edaran ini menyatakan tentang tatacara pelaksanaan 

wakaf. 28 

2) Setelah Indonesia merdeka  

a) Undang – undang no : 5 tahun 1960 tentang undang – 

undang pokok Agraria, dengan lahirnya undang – undang 

ini telah memperoleh eksistensi wakaf Indonesia, pasal 49 

ayat 2 menyatakan “untuk keperluan peribadatan dan 

keperluan suci lainnya sebagaimana dimaksud pasal 14 

                                                             
28 Hasan Mansur Nasution. et al. 2010. Wakaf dan pemberdayaan umat. Jakarta. Sinar 

grafika. Hal. 151-152. 
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dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh hak 

pakai”. 29 

b) Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang 

perwakafan tanah milik. 

c) Instruksi Presiden nomor: 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum 

Islam Buku III tentang Hukum Perwakafan 

d) Undang – Undang Nomor : 41 tahun 2004 Tentang Wakaf  

e) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang 

Pelaksanaan Undang – Undang Nomor : 41 Tahun 2004 

Tentang wakaf 

Dasar hukum perwakafan di Indonesia telah mengalami 

perkembangan dari mulai sebelum Indonesia merdeka sampai 

Indonesia merdeka, ini menunjukkan bahwa perbuatan wakaf 

merupakan ibadah penting, yang dalam pengaturannya bukan hanya 

berdasarkan pada aturan Agama Islam, namun juga harus diatur sesuai 

dengan aturan Negara (hukum positif) 

 

3. Asas – Asas Wakaf 

Asas – asas dalam waqaf ada diantaranya: Asas Kebaikan 

Manfaat, Asas Pertanggungjawaban, Asas Profesionalitas Manajemen, 

Asas Keadilan Sosial. 

  

                                                             
29 R. Subekti, R. Tjitrosudibio. 2008. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Dengan 

Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang – Undang Perkawinan. Jakarta. PT 

Pradnya paramita. Hal. 529. 
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a. Asas Kebaikan Manfaat 

Dasar hukum tentang wakaf secara implisit tidak dikatakan 

dalam al-quran dan al-hadits, Namun secara eksplisit, dasar hukum 

wakaf ada didalamnya. Hadits umar bin khattab tentang kepemilikan 

tanah di khaibar intinya adalah bahwa kebun tersebut untuk 

dishadaqohkan hasilnya untuk umat, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan 

tidak di wariskan, hadits tentang umar bin khatttab mempunyai maksud 

bahwa ajaran wakaf itu bukan hanya berkaitan dengan objek benda saja 

akan tetapi juga dilihat nilai manfaat dari harta benda yang ada30 

b. Asas Pertanggungjawaban 

Ibadah wakaf selain memiliki sifat ilahiyah di dalamnya juga 

terkandung sifat insaniyah, untuk itu pertanggungjawaban dari ibadah 

ini mencakup pertanggungjawaban didunia dan juga di akhirat. Asas 

pertanggungjawaban terbagi menjadi beberapa bagian : 

1) Tangungjawab kepada Allah, berkaitan dengan perilaku dalam 

perwakafan itu sesuai dengan aturan – aturan yang ada dalam 

agama Allah. 

2) Tanggungjawab kelembagaan, yaitu tanggungjawab kepada pihak 

yang memberi wewenang 

3) Tanggungjawab hukum, yaitu tanggungjawab oleh orang yang 

diamanahi untuk yang mengelola wakaf dalam hal segala tindakan 

yang diambil dalam perwakafan sesuai dengan aturan hukum  

                                                             
30 Achmad Djunaidi.et al (1) Op.cit. hal. 67 
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4) Tanggungjawab sosial, yaitu tanggungjawab kepada masyarakat 

terkait segala tindakan yang diambil dalam perwakafan”. 31 

c. Asas Profesionalitas Manajemen 

Asas ini merupakan asas yang urgent dalam ibadah wakaf, ini 

dikarenakan asas inilah yang menentukan benda wakaf itu akan lebih 

bermanfaat atau tidak dalam perwakafan, dengan melihat pola 

manajemen pengelolaan wakaf, untuk itu nadzir menjadi sosok yang 

penting berkaitan dengan asas ini.32 

d. Asas Keadilan Sosial 

Agama islam mencontohkan prinsip keadilan social dalam 

social dalam surat al-ma’un,  dalam ibadah wakaf prinsip keadilan 

social dapat dilihat dari sifat kedermawanan yang terkandung dalam 

ibadah tersebut, dimana kedermawanan yang ada merupakan sebuah 

anjuran yang ada merupakan sebuah anjuran yang bertujuan untuk 

menciptakan kemakmuran untuk mencapai keadilan social bagi sesama 

bagi sesame makhluk Allah.”33 

 

4. Macam – Macam Wakaf 

 Melihat pada prosesnya, maka perwakafan itu dikelompokkan 

menjadi beberapa macam: 

  

                                                             
31 Ibid. Hal 76-79 
32 Ibid hal 81. 
33 Ibid. hal. 85-86. 
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a. Wakaf Ahli 

Kata ahli memili makna dalam bahasa arrab yaitu keluarga34, 

wakaf ahli merupakan wakaf yang ditujukan untuk orang – orang 

tertentu, seoran atau lebih, dalam hal ini harta yan diwakafkan akan 

diserahkan kepada pihak keluarga wakif. Artinya Nadzir yang nantinya 

akan mengelola harta benda itu merupakan dari keluarga orang yang 

mewakafkan harta benda wakaf itu sendiri. 

Perwakafan dalam bentuk wakaf ahli ini pada dasarnya 

mempunyai dua aspek kebaikan, yaitu: 

1) Kebaikan sebagai amal ibadah wakaf, dimana harta benda wakaf itu 

dikelola oleh nadzir dari pihak keluarga sendiri. 

2) Kebaikan silaturrahmi terhadap keluarga yang diberikan harta 

wakaf.35 

3) Proses wakaf pada wakaf ahli ini menurut Azhar Basyir tidak 

dibolehkan adanya pembatasan terhadap waktunya. 36 

Pada dasarnya ini dikarenakan apabila nadzir dari pihak 

keluarga yang diserahi untuk mengelola harta wakaf itu tetap masih 

bisa digunakan oleh ahli waris yang lebih jauh juga untuk kepentingan 

umum. 

  

                                                             
34 Mahmud Yunus. 1990. Kamus Arab – Indonesia. Jakarta. PT. HIDAKARYA 

AGUNG. Hal. 52. 
35 Ali Amin Isfandir. Op. cit. hal. 51. 
36 Dalam Suroso. Nico Ngani.  Tinjauan Yuridis tentang Perwakafan Tanah Hak Milik. 

Yogyakarta. 1984. Hal. 8. 
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b. Wakaf Khoiri 

Wakaf khairi biasa disebut wakaf umum merupakan perwakafan 

yang digunakan untuk kepentingan yang lebih luas baik itu untuk 

kepentingan keagamaan maupun untuk kepentingan kemasyarakatan. 

Dalam hal ini sayyid sabiq mendasarkan perwakafan bentuk ini pada 

hadits umar bin khattab yang mewakafkan tanahnya yang ada di 

khaibar. 

Bentuk – Bentuk wakaf khairi ini bisa diwujudkan dalam bidang 

sosial, pendidikan, kesehatan dan lain – lain misalnya untuk 

pembangunan jalan, jembatan, panti asuhan, rumah sakit, pembangunan 

masjid dan lain – lain. Melihat perkembangan wakaf jenis ini banyak 

memberikan manfaat kepada masyarakat kepada masyarakat yang lebih 

luas bila dibandingkan dengan wakaf dalam bentuk wakaf ahli. Dengan 

adanya wakaf khairi ini wakif lebih bisa menggunakan harta benda 

wakafnya untuk dikelola secara maksimal untuk kepentingan jalan 

Allah. 

Berkaitan dengan pembagian macam-macam wakaf ini dapat 

dibuat table sebagai berikut. 
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Tabel, 1.1 

Perbandingan Wakaf Ahli dan Wakaf Khoiri 

 

Persamaan Perbedaan 

Wakaf ahli wakaf khoir Wakaf ahli Wakaf khoiri 

Memberikan kebaikan untuk 

mensejahterakan masyarakat 

Nadzir dari 

keluarga 

nadzir dari 

masyarakat 

umum atau 

lembaga 

perwakafan 

unsur – unsur wakaf yan harus 

dipenuhi sama 

Silaturrahmi 

terjaga diantara 

anggota 

keluarga 

Silaturrahmi 

terjaga diantara 

anggota 

masyarakat 

 Sumber : dari berbagai pihak yang diolah 

5. Unsur – unsur wakaf 

Berbicara mengenai unsur – unsur wakaf, menurut mayoritas 

ulama’ madzab unsur – unsur (rukun) wakaf itu terdiri atas empat hal, 

orang yang mewakafkan (wakif); barang yang diwakafkan; pihak yang 

diberi wakaf (mauquf ‘alaih) dan sighat (ikrar wakaf).37 

Pembagian unsur – unsur wakaf menurut para ulama’ ini kemudian 

diadopsi oleh peraturan pemerintah Nomor: 28 Tahun 1977 tentang 

                                                             
37 Wahbah az – zuhaili, Op.cit. hal, 275. 
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perwakafan Tanah milik dan kompilasi hukum islam Buku III Tentang 

Perwakafan, dimana unsur – unsur wakaf yang ada dalam 2 peraturan 

perundang – undangan tersebut sama dengan yang disepakati para ulama’ 

dalam menetapkan unsur – unsur wakaf. Berkaitan dengan pemaknaan 

arti mauquf ‘alaihi dalam pandangan ulama’ yang dimaksud pihak yang 

diberi wakaf (mauquf ‘alaih) adalah tujuan wakaf atau peruntukan wakaf. 

Namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1977 dan 

kompilasi Hukum Islam Buku III Tentang Perwakafan Pihak yang 

diberikan waqaf (mauquf ‘alaih) 

Adapula unsur – unsur waqaf dalam undang-undang nomor :  41 

Tahun 2004 tenatang wakaf adalah38:  

a. Wakif 

Wakif merupakan pihak yang mewakafkan harta benda 

miliknya.39. wakif dalam undang nomor : 41 tahun 2004 tentang 

wakaf di bagi menjadi 3 yaitu,  

1. Wakif Perseorangan,   

 Adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal 

sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik 

sah harta benda wakaf; 

2. Wakif Organisasi,  

                                                             
38 Pasal 6 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 
39 Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor : 41 tahun 2004 Tentang Wakaf. 
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 Adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk 

mewakafkan harta benda milik organisasi sesuai dengan 

anggaran dasar organisasi yang bersangkutan 

3. Wakif Badan Hukum. 

 Adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk 

mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai 

dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan40 

Adapun syarat –syarat  wakif untuk melakukan perwakafan 

berdasarkan Undang-Undang nomor: 41 tahun 2004 tentang wakaf 

adalah  

a. Dewasa 

b. Berakal sehat 

c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum 

d. Pemilik sah harta benda wakaf41 

Syarat – syarat di atas merupakan syarat – syarat perwakafan 

untuk wakif perseorangan. Sedangkan untuk syarat wakif organisasi 

dan badan hukum disamping harus memenuhi syarat wakif 

perseorangan, juga harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan 

organisasi dan badan hukum yang berlaku, serta harta benda yang 

diwakafkan sesuai dengan AD/ART organisasi dan badan hukum 

yang bersangkutan.42 

                                                             
40 Pasal 7 undang – undang nomor:41 Tahun 2004 Tentang wakaf. 
41 Pasal 8 ayat 1 Undang – Undang Nomor : 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 
42 Pasal 8 ayat 2 dan 3 Undang –Undang Nomor : 41 Tahun 2004 Tentang wakaf. 
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Orang yang mewakafkan hartanya (wakif) dalam 

pelaksanaanya wakaf harus mempunyai kecakapan dalam bertindak 

al-baijuri dan al-syarbini itu berarti bahwa seorang wakif itu 

merupakan orang yang merdeka, berakal sehat, dewasa (baligh), dan 

tidak dibawah pengampunan.43 

b. Nadzir (Pengelola Wakaf) 

Nadzir wakaf yaitu seseorang yang memiliki amanah untuk 

menyelenggarakan dan memelihara harta wakaf sesuai dengan 

tujuan perwakafan. Mengurus atau mengawasi harta wakaf yang 

pada dasarnya menjadi hak wakif; tetapi boleh juga wakif 

menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik 

perseorangan maupun organisasi. 

Beberapa syarat yang harus dipenuhinya untuk menjadi 

nadzir, yaitu beragama islam, dewasa, dapat dipercaya (amanah) 

serta mampu secara jasmani dan rohani untuk menyelenggarakan 

segala urusan yang berkaitan dengan harta wakaf serta tidak 

terhalang melakukan perbuatan hukum dan bertempat tinggal di 

kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan44 

Apabila syarat – syarat tersebut tidak terpenuhi, hak 

menunjuk orang lain yang mempunyai hubungan kerabat dengan 

wakif agar terjalin keserasian dengan prinsip hak pengawasan ada 

                                                             
43 Achmad Djunaidi, et.al. (II). Op.cit. hal 20-21. 
44Pasal 219 Kompilasi Hukum Islam. 
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pada wakif itu sendiri dan apabila orang yang mempunyai hubungan 

dengan wakif tidak ada baru diperbolehkan menunjuk orang lain. 

Tugas dari nadzir meliputi45: 

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf,  

b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai 

dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya 

c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf 

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia  

Dalam mengelola dan mengembangkan harta beda wakaf 

nadzir diberhentikan dan diganti dengan nadzir lain apabila yang 

bersangkutan  

a. Meninggal dunia bagi nadzir perseorangan, 

b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan perundang – 

undangan yang berlaku untuk nadzir organisasi atau nadzir badan 

hukum 

c. Atas permintaan sendiri 

d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai nadzir dan/atau melanggar 

ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta 

benda wakaf sesuai dengan ketentuan perundang – undangan 

yang berlaku. 

e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap 

                                                             
45 Pasal 11 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 
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Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang 

dilakukan oleh nadzir lain, karena pemberhentian dan penggantian 

nadzir dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta 

benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf. 

c. Harta Benda Wakaf (Mauquf) 

Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya 

tahan lama dan mempunyai manfaat jangka panjang, serta memiliki 

nilai.  

Harta benda wakaf dalam Undang – Undang Nomor 41 tahun 

2004 Tentang wakaf dibagi menjadi dua yaitu benda tidak bergerak 

dan benda bergerak:46 

Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf 

membagi benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan adalah 

“1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; 

2)  Bangunan atau bagian dari bangunan yang terdiri diatas tanah 

sebagaimana pada poin 1; 

3)  Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan rumah 

4)  Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

5)  Benda tidak bergerak lainnya yang sesuai dengan prinsip syari’ah 

dan peraturan perundan – undangan.”47 

                                                             
46 Pasal 16 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf. 
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Peraturan pemerintah nomor : 42 Tahun 2006 Tentang 

pelaksanaan undang – undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang wakaf 

juga mengatur tentang hak atas tanah yang dapat diwakafkan meliputi: 

“1) Hak milik atas tanah baik yang sudah ataupun yang belum 

terdaftar; 

2)  Hak atas tanah bersama dari satuan rumah susun sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang – undangan; 

3)  Hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang berada 

diatas tanah negara 

4)  Hak guna bangunan atau hak pakai yang berada diatas yang 

berada diatas tanah hak pengelolaan atau hak milik pribadi yang 

harus mendapat izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau 

hak milik”.48 

Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 

membagi benda bergeak yang dapat diwakafkan meliputi: 

“1) uang ; 2)logam mulia ; 3) surat berharga, meliputi : saham, 

surat hutang negara, obligasi, dan surat berharga lainnya yang 

senilai dengan utang; 4) kendaraan; 5) Hak atas kekayaan 

intelektual, meliputi: hak cipta, hak merk, hak paten, hak desain 

industri, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan 

varietas tanaman, dan lain-lain; 6) hak sewa; 7) benda bergerak 

                                                                                                                                                                       
47 Pasal 16 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf. 

48Pasal 17 Ayat 1, Peraturan pemerintah Nomor: 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan         

Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentan Wakaf. 
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lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang – 

undangan yang berlaku.”49 

Harta benda wakaf dalam kompilasi hukum islam merupakan harta 

benda baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang tahan lama 

dan mempunyai nilai.50 Dengan ini maka tidak ada perbedaan antara 

harta benda wakaf dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf dan peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 

Tentang Pelaksanaanya dengan Kompilasi Hukum Islam Buku III 

Tentang Perwakafan, Namun demikian dalam Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya, lebih detail dalam 

penyebutan terkait harta benda dalam perwakafan. 

d. Ikrar Wakaf (Sighat) 

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan 

secara lisan dan atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta 

benda miliknya.51 Adapun pelaksanaan ikrar wakaf itu dilakukan 

dihadapan PPAIW dengan dua orang saksi.52 Berkaitan dengan ikrar 

wakaf dalam peraturan pemerintah Nomor : 28 Tahun 1977 dan 

Kompilasi Hukum Islam Buku III Tentang Perwakafan yang 

                                                             
49Pasal 16 ayat 3 Undang – Undang Nomor:41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 
50Pasal 215 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam Buku III Tentang Perwakafan. 
51Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 
52 Pasal 17 ayat 1 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 



41 
 

dimaksud ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk 

mewakafkan benda miliknya.53 

Ikrar Wakaf dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1977 

dan KHI Buku III Tentang Perwakafan di dalam 2 aturan ini 

pernyataan ikrar wakaf belum diatur secara jelas apakah pernyataan 

ikrar itu dilakukan dengan lisan atau dengan tulisan, sedangkan dalam 

undang – undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pernyataan 

ikrar waqaf disebutkan secara jelas baik itu dengan menggunakan 

pernyataan lisan maupun dengan bentuk tulisan. 

e. Peruntukan Harta Benda Wakaf 

Peruntukan harta benda wakaf mengacu pada Undang – Undang 

Nomor : 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, harta benda wakaf dapat 

digunakan untuk: 

“1) Sarana dan kegiatan ibadah; 

2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; 

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

beasiswa; 

4) Kemajuan dan Peningkatan ekonomi umat; 

5) Kemajuan Kesejahteraan Umum lainnya yang tidak bertentangan 

dengan syari’ah dan peraturan perundang-undangan.”54 

  

                                                             
53Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1977 Tentang perwakafan 

tanah Milik dan pasal 215 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam Buku III Tentang Perwakafan. 
54Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 
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f.  Jangka Waktu Wakaf 

Melihat pada unsur – unsur perwakafan diatas, Unsur – Unsur 

perwakafan yang ada telah mengalami perkembangan, yang mana 

terdapat perbedaan antara unsur – unsur wakaf dalam peraturan 

Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam 

Buku III Tentang Perwakafan dengan unsur-unsur wakaf dalam 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dimana 

terdapat penambahan dua unsur baru didalam Unsur – Unsur yang 

ada, yaitu adanya unsur peruntukan harta benda wakaf dan usnur 

jangka waktu perwakafan. 

Peruntukan harta benda wakaf ini dimunculkan dalam 

pengundangan Undang Undang Nomor : 41 Tahun 2004 Tentang 

wakaf dimungkinkan agar masyarakat lebih terbuka berkaitan dengan 

peruntukan harta benda wakaf, sehingga bukan hanya berproses 

sebagai tempat ibadah atau sejenisnya saja, akan tetapi dengan adanya 

aturan ini masyarakat diharapkan lebih terbuka lagi menggunakan 

peruntukan harta wakaf untuk sarana pendidikan atau sarana umum 

lainnya. 

Undang – Undang Nomor : 41 Tahun 2004 Tentang wakaf juga 

telah menjabarkan kriteria harta benda yang bisa diwakafkandari harta 

benda bererak atau tidak bergerak, yang mana dalam peraturan 

sebelumnya yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam Buku III Tentang 

perwakafan tidak dijabarkan terkait benda bergerak dan benda tidak 
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bergerak yang dapat diwakafkan, penjabaran yang ada bukan hanya 

sampai kriteria benda bergerak dan benda tidak bergeraksaja namun 

juga berkaitan dengan hak atas tanah yang dapat diwakafkan. 

Adanya hak atas tanah yang dapat diwakafkan inilah yang 

menyebabkan adanya syarat jangka waktu wakaf dalam Undang 

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf. Penjabaran yang 

berkaitan dengan adanya hak milik yang dapat diwakafkan dijabarkan 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 42 Tahun 2006 Tentang 

Pelaksanaan Undang – Undang Nomor : 41 Tahun 2004 Tentang 

Wakaf. 
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B. Tinjauan Umum Tentang Sengketadan Penyelesaian Sengketa Wakaf55 

1. Penyelesaian Senketa Menurut Hukum Islam 

Al – Quran menjelaskan persoalan persengketaan dan persoalan 

konflik yang terjadi pada kalangan umat manusia adalah satu reaalitas 

sosial, manusia sebagai khalifah-Nya di bumi diwajibkan untuk 

menyelesaikan sengketa, karena manusia diberikan akal dan petunjuk 

dalam menata kehidupannya. Manusia senantiasa dibekali akal dan wahyu. 

Manusia harus mencari dan menemukan pola penyelesaian sengketa 

sehingga penegakan keadilan dapat terwujut. Pola penyelesaian sengketa 

dapat dirumuskan manusia dengan merujuk pada sejumlah ayat Al-Quran, 

hadis Nabi, praktek adat dan berbagai kearifan lokal. Kolaborasi dari 

sumber ini akan memudahkan manusia mewujutkan kedamaian dan 

keadilan56. 

Perdamaian (Ishlah) 

Ishlah iaitu mekanisme penyelesaian konflik yang ditawarkan oleh 

Al-Quran. Pada dasarnya setiap konflik yang terjadi antara orang-orang 

yang beriman harus diselesaikan dengan damai (Ishlah). Ishlah merupakan 

salah satu cara penyelesaian konflik yang dapat menghilangkan dan 

menghentikan segala bentuk dari beberapa permusuhan dan pertikaian 

antara sesama manusia. Namun kata Ishlah lebih menekankan arti suatu 

proses perdamaian antara dua pihak. Sedangkan kata shluh lebih 

menekankan arti hasil dari proses Ishlah tersebut yaitu berupa shulh 

                                                             
55 http://knowledgeisfreee.com diakses pada 26 desember 2017 pukul 21.45 
56 http://knowledgeisfreee.com diakses pada 26 desember 2017 pukul 21.45 
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(perdamaian/kedamaian)57. Allah berfirman dalam surat al-hujurat ayat 9-

10: 

َعلَى  َوإِن َطائِفَتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن اْقتَتَلُوا فَأَْصِلُحوا بَْينَُهَما ۖ فَإِن بَغَْت إِْحدَاهَُما

ِ ۚ فَإِن فَاَءْت فَأَْصِلُحوا بَْينَُهَما  اَْلُْخَرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَْبِغي َحتَّٰى تَِفيَء إِلَٰى أَْمِر اَّللَّ

َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ  (9)بِاْلعَْدِل َوأَْقِسُطوا ۖ إِنَّ اَّللَّ  

َ لَعَلَُّكْم تُْرَحُمو)ْم ۚ وَ إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوة  فَأَْصِلُحوا بَْيَن أََخَوْيكُ  (10اتَّقُوا اَّللَّ  

Artinya: “dan jika ada dua golongan dari mereka yang beriman itu dari mereka 

berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua 

golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah 

golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali  kepada 

perintah Allah . jika golongan itu telah kembali (Kepada perintah Allah), 

maka damaikanlah keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. 

Sesungguhnya Allah mencintai orang – orang yang berlaku adil. (9) 

sesungguhnya orang – orang mukmin itu bersaudara, karena itu 

damaikanlah diantara saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada 

Allah agar kamu mendapatkan rahmad”58 

Surat al-hujurat merupakan landasan teori dan sumber 

penyelesaian konflik yang terjadi diantara orang – orang beriman, yaitu 

apabila mereka terlibat konflik selesaikanlah dengan cara damai (Faslihu). 

Cara ishlah berkembang menjadi mekanisme penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan yang kemudian dipraktekkan peradilan di Indonesia melalui 

mediasi. Ishlah disebut di dalam al-quran sebagai berikut : 

                                                             
57  http://knowledgeisfreee.com diakses pada 26 desember 2017 pukul 21.45 
58 Q.S. Al-Hujurat ayat 9-10 



46 
 

اتِلُوا َوإِن َطائِفَتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن اْقتَتَلُوا فَأَْصِلُحوا بَْينَُهَما ۖ َفإِن بَغَْت إِْحدَاهَُما َعَلى اَْلُْخَرٰى فَقَ 

ِۚ  فَإِن فَاَءْت فَأَْصِلُحوا بَْينَُهَما َ يُِحبُّ  الَّتِي تَْبِغي َحتَّٰى تَِفيَء إِلَٰى أَْمِر اَّللَّ بِاْلعَْدِل َوأَْقِسُطوا ۖ ِإنَّ اَّللَّ

(9) اْلُمْقِسِطينَ   

َ لَعَلَُّكْم تُْرَحُمو)إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن ِإْخَوة  فَأَْصِلُحوا بَْيَن أََخَوْيُكْم ۚ َواتَّقُ  (10وا اَّللَّ  

1. ishlah diantara sesama muslim yang bertikai dan antara 

pemberontak muslim dan perintah muslim yang adil59 

ِق َوإِْن ِخْفتُْم ِشقَاَق بَْينِِهَما فَاْبعَثُوا َحَكًما ِمْن أَْهِلِه َوَحَكًما ِمْن أَْهِلَها إِْن يُِريدَا إِْصََلًحا يَُوفِِّ  

َ َكاَن َعِليًما َخبِيًرا ُ بَْينَُهَما ۗ إِنَّ اَّللَّ (35) اَّللَّ  

2. Ishlah diantara suami – isteri yang diambang perceraian ; melalui 

mengutus al-hakim (juru runding) dari kedua belah fihak.60 

ًل َخْيَر فِي َكثِيٍر ِمْن نَْجَواهُْم إًِل َمْن أََمَر بَِصدَقٍَة أَْو َمْعُروٍف أَْو إِْصَلحٍ بَْيَن النَّاِس .3

ِ َفَسْوَف نُْؤتِيِه أَْجًرا َعِظيًماَوَمْن يَْفعَْل ذَِلَك اْبتِغَاَء َمْرَضاةِ  (114)اَّللَّ  

3. Ishlah memiliki nilai yang sangat luhur dalam pandangan Allah, Yaitu 

pelakunya dapat memperoleh pahala yang besar61 

أَن يُْصِلَحا بَْينَُهَما  َوإِِن اْمَرأَةٌ َخافَْت ِمن بَْعِلَها نُُشوًزا أَْو إِْعَراًضا َفََل ُجنَاَح َعلَْيِهَما .4

َ َكاَن بَِما  ْلُح َخْيٌر ۗ َوأُْحِضَرِت اْْلَنفُُس الشُّحَّ ۚ َوِإن تُْحِسنُوا َوتَتَّقُوا فَإِنَّ اَّللَّ ُصْلًحا ۚ َوالصُّ

(128)تَْعَملُوَن َخبِيًرا  

4. Ishlah itu baik, terutama ishlah dalam sengketa rumah tangga.62 

  

                                                             
59Ibid.  
60Q.S. Al-Nisa:35. 
61Q.S. Al-Nisa :114. 
62Ibid : 128. 
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Hadits Rasulullah: 

. حدَّثنَا َكثِيُر بُن َعْبِد هللا بِن َعْمِر  حدثنا اْلَحَسُن بُن َعِلي اْلَخَلَُّل. حدَّثَنَا أبُو َعاِمٍر اْلعَقَِديُّ

ِه ، أنَّ َرُسوَل هللا قاَل:  وابِن َعْوفٍ  ْلُح َجائِز  بَْيَن »الُمْزنِيُّ عْن أبِيِه ، عْن َجدِِّ الصُّ

َم َحَلًَلً أْو أَحلَّ َحَراماً. والُمْسِلُموَن َعَلى ُشُروِطِهْم، إًلَّ َشْرطاً الُمْسِلِميَن. إًلَّ صُ  ْلحاً َحرَّ

َم َحَلًَلً أْوأَحلَّ َحَراماً قال أبو عيسى َهذَا حديث  حسن  صحيح    .َحرَّ

Artinya : “Al-Hasan bin Ali al-Hilal meriwayatkan hadits kepada kami, dari 

Abu Amir al-Aqdi, dari Katsir bin Abdullah bin ‘Amr bin Auf al-

Muzni, dari ayahnya, dari ayah – ayahnya (Kakeknya), dari Rasulullah 

SAW bersabda al-Suhl itu jaiz (boleh) antara bagi umat islam, kecuali, 

sulh yang mengharamkan yang halal atau sebaliknya (menghalalkan 

yang haram). Dan umat islam boleh berdamai dengan orang kafir 

dengan syarat yang mereka ajukan, kecuali syarat yang 

mengharamkan yang halal ataupun sebaliknya”. Abu isa berpendapat 

bahwa hadits ini tergolong Hasan – Shahih.  

Ayat - ayat dalam surah al –hujurat dan hadits merupakan landasan 

didalam penyelesaian konflik dan perselisihan. Dalam hadits tersebut 

dinyatakan bahwa menyelesaikan konflik dengan perdamaian adalah boleh 

dan sangat dianjurkan untuk kebaikan dan keutuhan persaudaraan sesama 

muslim asalkan tidak untuk menghalalkan yang haram dan sebaliknya 

tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. 

Kemudian apabila dikaitkan dengan bentuk penyelesaian sengketa 

pada umumnya, maka ishlah bisa dikategorikan sebagai bentuk mediasi. 

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin, mediare yang 

berarti brada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang 
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ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya 

menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. ‘berada di 

tengah” juga bermakna bahwa mediator dalam menjalankan tugasnya 

untuk menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. ‘berada 

ditengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak 

memihak dalam mnyelesaikan sengketa. Ia harus mampu untuk menjaga 

kepentingan para fihak yang bersangkutan secara adil dan sama, sehingga 

menimbulkan kepercayaan dari para pihak yang ikut dalam bersngketaan.  

2.  Sengketa Menurut Hukum Positif 

Pengertian sengketa dalam kamus besar bahasa indonesia adalah 

pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau 

pertentangan antara orang – orang, kelompok – kelompok atau organisasi 

– organisasi terhadap suatu obyek permasalahan. Menurut winardi, 

pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu – individu atau 

kelompok – kelompok yang mempunyai hubungan – hubungan atau 

kepentingan yang sama atas suatu obyek kepemilikan, yang menimbulkan 

akibat hukum antara satu dengan yang lain. 

Sengketa dalam bidang pertanahan dirumuskan dalam pasal 1 

Peraturan Menteri Negara Agraria / kepala badan pertanahan nasional 

Nomor 1 tahun 1999 tentang tata cara penanganan sengketa dalam bidang 

pertanahan, yang kemudian selanjutnya disebut dengan PMNA/KBPN 

1/1999, yaitu :  
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Perbedaan pendapat antara pihak yang berkepentingan mengenai 

keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas 

tanah, termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya serta pihak 

yang berkepentingan yang merasa mempunyai hubungan hukum dan pihak 

lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut.  

menurut ali achmad berpendapat : 

Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang 

berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak 

milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. 

Sedangkan menurut Sarjita, sengketa pertanahan adalah : 

“Perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa 

atau dirugikan pihak – pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan 

hak atas tanah, yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui 

pengadilan.”63 

Dari kedua pendapat tersebut maka dapat dikatakan sengketa 

adalah perilaku pertentangan diantara dua orang atau lebih yang dapat 

menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberikan sanksi 

hukum bagi salah satu diantara keduanya. Kemudian sebagaimana definisi 

senketa terdapat beberapa bentuk senketa yang sering dijumpai yakni : 

1. Sengketa dibidang Ekonomi 

2. Sengketa dibidang pajak 

3. Senketa dibidang Internasional 

                                                             
63 Sarjita, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, (Yogyakarta : Tugujogja 

Pustaka, 2005), hal 8. 
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4. Sengketa dibidang Pertanahan64 

Berkaitan dengan hal tersebut Edi Prajoto juga mengatakan bahwa : 

Sengketa tanah adalah merupakan konflik antara dua orang atau 

lebih yang sama mempunyai kepentingan atas status hak obyek tanah 

antara satu atau beberapa obyek tanah yang dapat mengakibatkan akibat 

hukum tertentu bagi para pihak.65 

Dari penjelasan diatas maka dapat dikatakan bahwa sengketa tanah 

adalah merupakan konflik antara beberapa pihak yang mempunyai 

kepentingan yang sama atas bidang-bidang tanah tertentu yang oleh karena 

kepentingan yang sama atas bidang – bidang tanah tertentu yang oleh 

karena kepentingan tersebut maka dapat menimbulkan akibat hukum. 

3. Jenis / Model Penyelesaian Sengketa 

Perselisihan dan sengketa diantara dua pihak yang melakukan 

hubungan kerjasama mungkin saja terjadi. Terjadinya sengketa dan 

perselisihan ini seringkali disebabkan apabila salah satu fihak tidak 

menjalankan kesepakatan yang telah di buat dengan baik ataupun karena 

ada pihak yang wanprestasi, sehingga merugikan pihak lainnya. 

Alternatif penyelesaian sengketa adalah seperangkat pengalaman 

dan teknik hukum yang bertujuan untuk :  

                                                             
64 Ali. Achmad Chomzah, Seri Hukum Pertanahan IIIPenyelesaian Sengketa Hak Atas 

Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Tanah Instansi Pemerintah, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 

2003), hal 14. 
65Edi Prajoto, Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh 

Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Pertanahan Nasional, (Bandung : CV. Utomo, 2006), 

hal 21. 



51 
 

1. Menyelesaikan senketa hukum di luar pengadilan untuk keuntungan 

para fihak yang bersengketa. 

2. Mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang 

biasa terjadi 

3. Mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke 

pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa di landasi prinsip 

“pemecahan masalah dengan bekerjasama yang dilandasi dengan niat 

baik dari kedua belah fihak”, dikarenakan dua alasan : 

1. Jenis penyelesaian membutuhkan cara pendekatan yang berlainan 

dan para fihak yang bersengketa merancang prosedur / tatacara 

khusus untuk penyelesaian berdasarkan musyawarah 

2. Alternatif penyelesaian sengketa melibatkan partisipasi yang lebih 

intensif dan langsung dari kedua belah fihak dalam usaha 

penyelesaian sengketa 

Alternative penyelesaian sengketa mempunyai beragam bentuk yaitu : 

a. Penyelesaian melalui BPN (Badan Pertanahan Nasional) 

Untuk menanani sengketa pertanahan ,  secara structural 

menjadi tugas dan fungsi sub direktorat penyelesaian sengketa hukum 

pada BPN, Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan pada kantor 

Wilayah BPN Propinsi dan Sub seksi penyelesaian 

Masalah pertanahan pada kantor kabupaten / kota. Selain itu 

berdasarkan PMNA/KBPN No.1 Tahun 1999, dibentuk Sekretariat 

Penanganan sengketa Pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional yang 
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secara fungsional bertugas untuk membantu penanganan sengketa 

pertanahan. Ketentuan tersebut berlaku sama bagi kantor wilayah BPN 

Propinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.66 

4. Cara Penyelesaian Sengketa67 

1. Litigasi68 

Wakif dianjurkan untuk mengantisipasi atau meminimalisasi 

terjadinya persengketaan.salah satu langkah yang bisa untuk ditempuh 

yaitu dengan melibatkan para penasehat hukum (legal adviser). 

Kemudian Yang menjadi persoalannya adalah, bagaimana jika diawal 

perjanjian, para fihak hanya mengandalkan rasa saling percaya, 

kemudian dikemudian hari timbulah persengketaan, bagaimana cara 

penyelesaian sengketa yang akan dihadapi.69 

Pada umumnya kebiasaan yang berlaku dalam beberapa dekade, 

apabila terjadi suatu persengketaan, pada umumnya yang 

bersangkutan membawa kasusnya ke lembaga peradilan ditempuh, 

baik melalui prosedur gugatan perdata dan gugatan pidana. Jika 

pilihannya penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan. Satu 

asas yang cukup penting adalah siapa yang mendalilkan, wajib 

                                                             
66 Badan Pertanahan Nasional, Pengarah Direktur Pengadaan Tanah Instansi 

Pemerintah pada rapat konsultasi teknis para kepala bidang hak – hak Atas Tanah Seluruh 
Indonesia, Jakarta : 15 Juli 2003, hal. 13. 
67http://pt.scribd.com diakses pada 27 desember 2017 pada pukul 00.45 
68 http://kalilangse.com diakses pada 27 desember 2017 pada pukul 00.50 
69http://kalilangse.com diakses pada 27 desember 2017 pada pukul 00.51 
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membuktikan kebenaran dalilnya. Asas ini dijabarkan dalam pasal 

1865 KUHPdt70 yang mengemukakan bahwa : 

“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, 

atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak 

orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan 

adanya hak atau peristiwa tersebut.”71 

Maka, bila penyelesaian permasalahan sengketa dipilih lewat 

lembaga peradilan, ada hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu 

penggugat harus membuktikan kebenaran akan dalil - dalilnya. 

Disamping itu, penggugat harus mengetahui letak dimana tempat 

tinggal tergugat, sebagai gugatan wajib untuk diajukan di tempat 

tinggal tergugat, kemudian asas ini dikenal dengan istilah “Actor 

Secuitor Forum Rei”72 

2. Nonlitigasi73 

biasanya terdapat dua jalur yang menjadi penawaran bagi pihak 

yang bersengketa yakni ada jalur litigasi dan adapula non-litigasi. 

Kemudian yang dimaksud dengan litigasi adalah suatu bentuk 

penyelesaian kasus melalui jalur proses di peradilan baik kasus 

perdata dan kasus pidana, sedangkan Non-Litigasi adalah 

penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan. Non litigasi ini 

                                                             
70http://kalilangse.com diakses pada 27 desember 2017 pada pukul 00.52 
71R.Subekti, R.tjitrosudibio. 2008.Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Hal 475. 
72Arsyad Fanani. 2003. Analisis Putusan Hakim Nomor 

3470/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg.Tentang Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama Kabupaten 

Malang. Malang. Skripsi. Hal.34. 
73http://kalilangse.com diakses pada 27 desember 2017 pada pukul 00.54 
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pada umumnya dilakukan pada kasus perdata saja karena lebih 

bersifat privat.74 

Bentuk – bentuk penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi75, 

yaitu: 

1. Negosiasi76 

Negosiasi merupakan penyelesaian sengketa diantara dua 

orang atau lebih yang mempunyai hal atau bersengketa yang saling 

melakukan kompromi atau tawar menawar terhadap kepentingan 

penyelesaian suatu hal untuk mencapai kesepakatan. Dengan cara 

kompromi diharapkan akan tercipta win-win solution dan akan 

menyelesaikan sengketa tersebut secara baik77 

Kemudian pihak - pihak yang melakukan negosiasi disebut 

negosiator, seorang yang bisa melakukan negosiasi. Seeorang 

negosiator harus ahli dalam menegosiasi hal yang akan 

disengketakan antara kedua belah fihak. hal - hal yang harus 

diperhatikan dalam menjalankan negosiasi, diantaranya: 

1. Memahami akan tujuan yang dicapai 

2. Menguasai materi negosiasi 

3. Mengetahui tujuan daripada negosiasi 

4. Menguasai teknik negosiasi, menyangkut ketrampilan 

komunikasi. 

                                                             
74ml.scribd.com/doc/9121744/ijin –sengketa-litigasi-non-litigasi diakses pada tanggal 26 Jan. 17. 
75http://kalilangse.com diakses pada 27 desember 2017 pada pukul 00.55 
76http://kalilangse.com diakses pada 27 desember 2017 pada pukul 00.56 
77http://kalilangse.com diakses pada 27 desember 2017 pada pukul 00.57 
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2. Mediasi 

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa hukum diluar 

peradilan yang hampir sama dengan negosiasi. perdaannya terdapat 

pada pihak ke - 3 yang sifatnya adalah netral dan berfungsi sebagai 

penengah atau memfasilitasi mediasi tersebut yang biasa disebut 

sebagai mediator. Pihak ke – 3, boleh memberikan saran-saran 

yang bersifat sugesif, karena pada dasarnya yang memutuskan 

untuk mengakhiri sengketa adalah kedua belah fihak. Fihak ke – 3 

tersebut juga harus netral sehingga dapat memberikan saran-saran 

yang bersifat sugesif, karena dasarnya yang memutuskan untuk 

mengakhiri sengketa adalah para fihak yang bersengketa78. Pihak 

ke-3 tersebut juga harus netral sehingga dapat memberikan saran - 

saran yang objektif. Mediasi adalah prosedur dalam proses 

pemeriksaan perkara perdata, dalam arbitrase dimana hakim atau 

arbiter wajib memerintahkan para fihak yang bersengketa untuk 

melaksanakan mediasi dan jika mediasi tersebut gagal barulah 

pemeriksaan perkara dilanjutkan.  

3. Arbitrasi 

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa yang mirip dengan 

litigasi, hanya saja litigasi ini dikatakan sebagai “litigasi swasta” 

yang memeriksa perkara tersebut bukanlah hakim namun seorang 

arbiter. Untuk dapat menempuh prosesi arbitrase hal pokok yang 

                                                             
78http://kalilangse.com diakses pada 27 desember 2017 pada pukul 01.01 
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harus ada adalah “klausula arbitrase”  dalam perjanjian yang dibuat 

sebelum timbul sengketa akibat perjanjian tersebut, atau 

“perjanjian arbitrase” dalam hal sengketa tersebut sudah timbul 

namun tidak ada klausula arbitrase dalam perjanjian sebelumnya. 

Klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase tersebut berisi para 

fihak yang akan menyelesaikan melalui arbitrase sehingga 

menggugurkan kewajiban pengadilan untuk memeriksa perkara 

tersebut.  

keunggulan arbitrase dibandingkan litigasi, antara lain: 

1. Arbitrase lebih terpercaya karena arbiter dipilih oleh para 

pihak yang bersengketa. Arbiter dipilih oleh para pihak sendiri 

dan merupakan jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh 

pejabat peradilan manapun. Dalam hal para fihak tidak 

bersepakat dalam menentukan arbiter maka arbiter akan 

ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri. 

2. Arbiter adalah orang yang ahli di bidangnya (arbitrasi) 

sehingga putusan yang dihasilkan akan lebih cermat. Dalam 

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan bahwa syarat 

untuk menjadi arbiter adalah berpengalaman aktif di bidangnya 

selama 15 tahun.  

3. Kepastian hukum terjamin karena keputusan arbitrase bersifat 

final dan mengikat para fihak. Fihak yang tidak puas dengan 
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putusan arbitrase tidak dapat mengajukan upaya hukum, 

putusan tersebut dapat dibatalkan jika terjadi hal-hal tertentu 

seperti dinyatakan palsunya bukti-bukti yang dipakai dalam 

pemeriksaan setelah putusan tersebut dijatuhkan atau putusan 

tersebut dibuat dengan i’tikad tidak baik dari arbiter.79 

Kelemahan dari arbitrase antara lain: 

1. Biayarelatif mahal (honorarium arbiter juga harus ditanggung 

para pihak atau pihak yang kalah). 

2. Putusan arbitrase tidak mempunyai kekuatan hukum 

eksekutorial sebelum didaftarkan ke Pengadilan Negeri 

3. Ruang lingkup arbitrase yang terbatas hanya pada sengketa 

bidang komersial (perdagangan, ekspor-impor, pasar modal, 

dan sebagainya). 

 

 

                                                             
79http://kalilangse.com diakses pada 27 desember 2017 pada pukul 01.05 


