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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

 Pembahasan mengenai sertifikasi tanah wakaf sudah pernah 

dibahas oleh beberapa mahasiswa dari beberapa Universitas yang ada di 

Indonesia. Akan tetapi belum ada yang pernah membahas tentang sertifikasi 

tanah wakaf dalam pandangan masyarakat. Disamping menelaah pendapat 

para ahli, penulis juga menelah beberapa buku, artikel maupun penelitian 

yang berkaitan dan memberikan kontribusi besar ddalam menjawab 

permasalahan tentang dan atau bersinggungan terhadap sertifikasi tanah 

wakaf, diantaranya: 

1.  Fikri Hanif, dalam Skripsinya yang berjudul “Peran PPAIW Dan Nadzir 

Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman 

Tahun 2013-2014,” mengatakan bahwa problematika yang terjadi selama 

proses sertifikasi tanah wakaf adalah karena wakif pindah domisili ke luar 

kota sebelum proses sertifikasi selesai. Problematika yang lain adalah 

wakif mengalami kesulitan membuat akta kematian suami guna keperluan 

persyaratan administratif wakaf dikarenakan sudah lama meninggal. 

Problematika yang lain adalah terjadi pada nadzir yaitu nadzir memiliki 

kesibukan atau pekerjaan lain selain mengurus wakaf selain itu adanya 

kesalahan nadzir dalam memberikan peta lokasi tanah yang diwakafkan 

guna keperluan pembuatan surat ukur tanah dari BPN. Problematika 

lainnya terjadi pada PPAIW dimana pemberian kewenangan kepada 
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nadzir atau wakif untuk secara teknis memasukkan berkas pendaftaran 

tanah wakaf di BPN, sehingga beberapa proses sertifikasi di BPN 

mengalami kendala.1 

2. Ruchailis Fahmi, SH dalam Tesisnya yang berjudul “Pelaksanaan 

Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kota Banjarmasin” menuliskan bahwa dari 

hasil yang telah diteliti terhadap lima Kantor Urusan Agama (KUA) di 

Kota Banjarmasin bahwa pelaksanaan proses tanah wakaf di Kantor 

Urusan Agama (KUA) prosedurnya cukup panjang, sehingga sering 

menimbulkan penyimpangan yaitu sangat rumit dalam pengurusan 

sertifikasi, tidak jelas siapa yang harus membiayai dana sertifikasi itu 

senidri, sehingga wakif banyak yang tidak mensertifikatkan tanahnya 

kendala yang lain yakni adanya penyebab yang membuat masyarakat 

tidak membuat sertifikasi tanah wakaf yakni kurangnya atas kesadaran 

masyarakat untuk melakukan sertifikasi tanah wakaf di Kota 

Banjarmasin, kondisi tersebut disebabkan karena beberapa faktor di 

antara kurangnya kepahaman  masyarakat yang mana merasa cukup 

apabila tanah wakaf tersebut sudah dibangun misalnya berupa mushalla , 

masjid, madrasah.2 

3.  Oke Brahmantia Putra dalam Skripsinya yang berjudul “Sertifikasi Tanah 

Wakaf Yang Berasal Dari Hak Guna Bangungan Di Kabupaten Semarang 

(Studi Kasus Masjid Al-Hidayah Di Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran 

                                                             
1 Fikri Hanif, ”Peran PPAIW Dan Nadzir dalam Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan 

Depok, Kabupaten Sleman Tahun 2013-2014”, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta : Fakultas 

Syari’ah dan Hukum  UIN Sunan Kaijaga Yogyakarta, 2016). 
2 Ruchailis Fahmi, “Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf  di Kota Banjarmasin”, Tesis 

tidak diterbitkan (Semarang : Program Pasca Sarjana UNDIP, 2008). 
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Timur)” membahas tentang calon wakif ketika ikrar harus dilandasi 

dengan rasa iklas dan juga dalam pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf 

yang berasal dari Hak Guna Bangunan di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Semarang dilakukan dengan pelepasan hak atas tanah yang masih 

memiliki sertifikat dan juga penetapan wakaf dari pemerintah setelah itu 

jangka waktu tanah yang berstatus Hak Guna Bangunan akan menjadi 

hapus haknya karena proses pelepasan hak.3 

4.  Umbaran Wibowo, dalam Skripsinya yang berjudul “Praktek Pendaftaran 

Dan Pensertifikatan Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 Di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora” membahas 

tentang problematika yang ada tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan 

aturan buku yang ada dalam ketentuan Undang-Undang, ada penambahan 

dan ada pengurangan aturan demi kelancaran proses pendaftaran dan 

pensertifikatkan atas tanah wakaf. Problematika yang lain adalah 

keberadaan tanah wakaf tersebut di tegaskan agar tidak ada 

kesalahpahaman di kemudian hari terhadap tanah yang sudah 

diwakafkan.4 

 

 

 

                                                             
3 Oke Brahmantia Putra, “Sertifikasi Tanah Wakaf  yang Berasal Dari Hak Guna 

Bangungan Di Kabupaten Semarang (Studi Kasus Masjid Al-Hidayah Di Kelurahan Beji 

Kecamatan Ungaran Timur)”, Skripsi tidak diterbitkan (Semarang : Universitas Negeri Semarang, 

2011). 
4 Umbaran Wibowo, “Praktek Pendaftaran dan Pensertifikatan Tanah Wakaf Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora” Skripsi tidak 

diterbitkan (Semarang : FISIP dan Kewarganegaraan, 2006). 
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B. Pengertian tentang wakaf 

1. Pengertian wakaf  

 Kata “wakaf” sudah menjadi hal yang sudah biasa di dengar oleh 

kalangan umat Islam, bahkan juga dikalangan non muslim. Kata “wakaf” 

yang sudah menjadi bahasa Indonesia itu berasal dari kata kerja bahasa 

Arab waqafa (fi’il maḏy), yaqifu (fi’il muḏari), dan waqfan (isim maṣdar) 

yang secara etimologi (lughah, bahasa) berarti berhenti, berdiri, berdiam 

ditempat, atau menahan.5 

 Kata waqafa dalam bahasa Arab adalah sinonim dari kata habasa 

(fi’il maḏy), yahbisu (fi’il muḏari), dan habsan (isim maṣdar) yang 

menurut etimologi adalah juga bermakna menahan. Dalam hal ini ada 

pula yang menarik untuk dicermati dan agar menjadi ingatan bahwa 

ternyata Rasulullah SAW. Menggunakan kata al-habs (menahan), yaitu 

menahan suatu harta benda yang manfaatnya digunakan untuk kebajikan 

dan dianjurkan agama.6 

 Definisi wakaf menurut para ahli fikih pada umumnya yaitu 

menahan atau menghentikan kepemilikan suatu harta hak milik menjadi 

umum yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat 

digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT. Sedangkan menurut 

pendapat lain wakaf adalah menahan suatu harta yang mungkin diambil 

                                                             
5 Departemen Agama RI, Wakaf Tunai dalam Perspektif Islam (Jakarta: Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaran Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan 

Wakaf, 2015), hal. 13. 
6 Ibid., hal. 13-14. 
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manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan dapat 

digunakan untuk kebaikan.7 

 Dari beberapa literatur pembahasan tentang wakaf yang ditemukan 

ada berbagai macam definisi yang pada dasarnya terdapat pengertian yang 

sama mengenai wakaf, maka kita perlu mengetahui beberapa rumusan 

wakaf menurut pendapat para ulama dan cendekiawan, Diantaranya 

sebagai berikut: 

1) Ahmad Azhar Bashir 

Menurut istilah wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil 

manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang 

mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah 

SWT.8 

2) Rahmad Jatnika 

Wakaf yaitu menahan harta (yang mempunyai daya tahan lama 

dipakai) dari peredaran transaksi, dengan tidak memperjual-belikan, 

tidak mewariskannya dan tidak pula menghibahkannya dan 

mensedekahkan manfaatnya untuk kepentingann umum dengan ini 

harta benda yang diwakafkan beralih menjadi milik Allah, bukan lagi 

menjadi milik wakaf.9 

 

 

                                                             
7 Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek (Jakarta : 

Rajawali Pers, 1989),  hal. 23.  
8 Ibid. 
9 Rahmat Jatnika, Pandangan Islam Tentang Infaq, Sedekah, Zakat, dan Wakaf sebagai 

Komponen dalam Pembangunan (Surabaya : Al-Iklas, 1983), hal. 15. 
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3) Abu Hanifah 

Wakaf adalah penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan 

pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu, yang dapat 

disebutkan arah atau commodate loan untuk tujuan-tujuan amal 

saleh.10 

4) Abu Yusuf 

Wakaf adalah penahanan pokok benda di bawah hukum benda Tuhan 

Yang Maha Kuasa, sehingga hak pemilikan dan wakaf berakhir dan 

berpindah kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk sesuatu tujuan 

yang hasilnya dipergunakan untuk manfaat makhluknya.11 

5) Naziroeddin Rachmat 

Yang dimaksud dengan harta wakaf ialah suatu barang yang 

sementara asalnya (zatnya), tetap, selalu berbuah, yang dapat dipetik 

hasilnya dan yang empunya sendiri dan sudah menyerahkan 

kekuasaanya terhadap barang itu dengan syarat dan ketentuan bahwa 

hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan amal kebajikan yang 

diperintahkan syariat.12 

  Menurut hukum positif yang telah kita ketahui ada 

beberapa ketentuan yang harus ditaati oleh beberapa orang yang 

berkepentingan di dalam ketentuan perundang-undangan tentang 

perwakafan. Dalam  hal ini antara lain dapat dilihat dalam rumusan 

atau definisi wakaf menurut  pasal 1 ayat (1) PP No.28 Tahun 1977 

                                                             
10 Ibid., hal. 6 
11 Ibid.  
12 Ibid. 
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tentang perwakafan tanah milik adalah : “ perbuatan hukum sesorang 

atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaanya 

yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-

lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lain 

sesuai dengan ajaran agama islam”.13 

  Pengertian lainnya dapat dilihat pada Kompilasi Hukum 

Islam pasal 215 ayat (1) yang menjelaskan “ 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 Islam”. 

  Menurut H. Muhammad Daud Ali menyatakan “ 

Perumusan pengertian wakaf seperti yang terdapat dalam peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 merupakan campuran pendapat 

para mujtahid Mazhab Hambali, Mazhab Syafi’i yang umumnya 

dianut di Indonesia. Selanjutnya diaktakan, kalau kita perhatian 

dengan seksama rumusan tersebut diatas, kita akan melihat bahwa 

kata memisahkan dalam rumusan itu menunjuk pada pengertian 

wakaf, sedangkan kata untuk selama-lamanya mencerminkan 

pendapat Mazhab Hambali yang kebetulan sejalan dengan  paham 

Mazhab Syafi’i. Perkataan “ Untuk kepentingan peribadatan atau 

keperluan umum” dalam rumusan ini menunjuk pada wakaf umum 

                                                             
13 Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Tanah 

Milik, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf ( Jakarta: , 1984/1985), hal. 91.  
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dalam pengertian mazhab Syafi’i. Dari analisa rumusan wakaf 

tersebut tampak para ahli di Indonesia, kendatipun berada dalam 

lingkungan pengaruh Mazhab Syafi’i dapat juga menerima paham 

Mazhab lain”.14 

  Sedangkan menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2017 mengatakan “Wakaf adalah perbuatan hukum 

wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta 

benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka 

waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah 

dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.” 

  Kalau dicermati dari beberapa pengertian mengenai tentang 

wakaf yang dijelaskan oleh hukum positif dan hukum Islam yang 

mengatur masalah tentang wakaf, keseluruhan tidak jauh berbeda, 

baik itu yang ada di PP, Inpres, KHI, maupun Peraturan Menteri 

Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, baik itu dari segi makna 

dan tujuan dari wakaf itu sendiri. 

  Rujukan mengenai wakaf itu sendiri memang berasal dari 

kitab-kitab para ulama-ulama madzab yang mana peraturan yang 

mengenai perwakafan yang ada di Indonesia berasal dari hukum-

hukum Islam yang dijelaskan oleh ulama-ulama terdahulu.  

                                                             
14 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf,  Cet. I (Jakarta : UI-

Press, 1988), hal. 83-84. 
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  Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pada dasarnya pengertian wakaf itu sama. Dimana wakaf itu beralih 

kepemilikan dan bersifat tetap serta dapat diambil manfaatnya untuk 

selama-lamanya. Wakaf juga tidak boleh dijual, diwariskan ataupun 

dihibahkan. 

  Jika dilihat dari rumusan pengertian wakaf  juga terlihat 

bahwa dalam fikih islam, wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai 

benda, walaupun banyak hadits yang menceritakan masalah wakaf ini 

identik dengan tanah, tapi berbagai ulama memahami bahwa wakaf 

nontanah pun boleh asal bendanya tidak langsung musnah atau habis 

ketika diambil manfaatnya. 

2. Dasar hukum wakaf 

1) Dasar hukum di dalam Al-Quran 

  Dalam wakaf terdapat beberapa dasar hukum yaitu dari Al-

Quran dan juga dari Hadits. Meskipun dalam Al-Quran tidak secara 

langsung menjelaskan tentang perwakafan namun ada beberapa ayat 

yang apabila di telaah dapat dijadikan hujjah mengenai ibadah wakaf, 

memang seara tidak langsung ayat-ayat tersebut tidak khusus 

membahas tentang masalah wakaf, melainkan mencakup masalah 

wakaf, Ayat-ayat yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana 

berikut: 

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْرَكعُوا َواْسُجُدوا َواْعبُُدوا َربَّكُْم َواْفعَلُوا اْلَخيَْر لَعَلَّكُْم تُْفلُِحونَ 
15 

                                                             
15 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya ( Bandung: J-ART, 2005),  hal. 34. 
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“ Wahai orang-orang yang beriman ruku dan sujudlah 

kamu dan sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan 

agar kamu termasuk orang-orang yang beruntung” (QS: 

al-Hajj: 77). 

Selanjutnya dalam surat li-Imran ayat 92: 

ا تُِحبُّونَ  َّٰى تُْنِفقُوا ِممَّ َ بِِه َعلِ ۚ  لَْن تَنَالُوا اْلبِرَّ َحت يم  َوَما تُْنِفقُوا ِمْن َشْيٍء فَِإنَّ َّللاَّ
16 

 “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.” (QS: Ali-

Imran:92). 

   Ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya arti kebajikan 

yaitu berupa kesedian sesorang untuk mengorbankan kepentingan 

pribadinya demi orang lain, dimana seseorang tersebut tidak akan 

mendapatkan rahmat dari Allah SWT sebelum ia memberikan 

sebagian hartanya salah satunya yaitu dengan cara mewakafkan 

sebagian harta yang dimilikinya dan diberikan kepada orang yang 

lebih membutuhkannya. 

   Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 

261 dan 267 sebagai berikut :17 

ِ َكَمثَِل َحبٍَّة أَْنبَتَْت َسْبَع سَنَابَِل فِي كُل ِ سُْنبُلَ   ٍة ِمائَةُ َمثَُل الَِّذيَن يُْنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم فِي َسبِيِل َّللاَّ

ُ يَُضاِعُف ِلَمْن يََشاُء  ۗ  َحبٍَّة  ُ َواِسع  َعِليم   ۗ  َوَّللاَّ  َوَّللاَّ

 “perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-

orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah 

serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh 

bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat 

gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan 

Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” 

(QS: Al-Baqarah: 261). 

                                                             
16Ibid., hal. 63. 
17 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, hal. 46. 
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ا أَْخَرْجنَا لَكُْم ِمَن اْْلَْرِض  ُموا  ۗ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَْنِفقُوا ِمْن َطي ِبَاِت َما َكَسبْتُْم َوِممَّ َوََل تَيَمَّ

َ َغنِيٌّ َحِميد  ۗ  اْلَخبِيَث ِمْنهُ تُْنِفقُوَن َولَْستُْم بِآِخِذيِه إَِلَّ أَْن تُْغِمُضوا فِيِه   َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan 

Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan 

sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk 

kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu 

kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri 

tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan 

mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha 

Kaya lagi Maha Terpuji.”(QS: Al-Baqarah: 267) 

Pada dua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah 

menyuruh kepada ummatnya untuk memberikan sebagian harta dari 

usahanya yang mana apabila orang tersebut memberikan sebagian 

hartanya dan harta tersebut diambil manfaatnya tanpa merubah 

bentuknya maka orang tersebut akan mendapatkan pahala yang 

berlipat ganda.   

2) Dasar hukum di dalam Hadits 

  Meskipun dalam Al-quran tidak membahas secara 

langsung. Namun, ada beberapa hadits yang dapat dijadikan sebagai 

landasan hukum tentang perwakafan. Berikut pernyataan dari hadits 

yang dimaksud: 

ثَنَا يَْحيَى ْبُن أَيُّوَب َوقُتَْيبَةُ يَْعنِي اْبنَ َعْن  ثَنَا إِْسَمِعيُل هَُو ابُْن َحدَّ  َسِعيٍد َواْبُن ُحْجٍر قَالُوا َحدَّ

ُ عَلَْيِه َوَسلََّم قَاَل إِذَ  ِ َصلَّى َّللاَّ ا َماَت َجْعفٍَر عَْن اْلعَََلِء عَْن أَبِيِه عَْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَّ َرسُوَل َّللاَّ

ْنَساُن اْنقََطَع َعْنهُ َعَملُهُ إَِلَّ ِمْن ثَََل  ثٍَة إَِلَّ ِمْن َصَدقٍَة َجاِريٍَة أَْو ِعْلٍم يُنْتَفَُع بِِه أَْو َولٍَد َصاِلحٍ اْْلِ

 18يَْدعُو لَهُ 

“Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Ayyub] dan [Qutaibah] 

-yaitu Ibnu Sa'id- dan [Ibnu Hujr] mereka berkata; telah menceritakan 

                                                             
18 Shahih Muslim, Bi Syar’i An-Nawawi, Juz XI (Mesir : Mabribah, 1930), hal. 86. 
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kepada kami [Isma'il] -yaitu Ibnu Ja'far- dari [Al 'Ala'] dari 

[Ayahnya] dari [Abu Hurairah], bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal 

dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; 

sedekah jariyah, ilmu yang bermanfa'at baginya dan anak shalih yang 

selalu mendoakannya." 

  Sebenarnya yang dimaksud dengan hadits diatas tersebut 

sudah sangat jelas bahwa setiap orang yang meninggal maka 

terputuslah amalannya, kecuali tiga hal yaitu sedekah jariyah, ilmu 

yang bermanfaat dan doa anak shaleh. Jika di kaitkan dengan wakaf 

maka bisa diambil makna dari sedekah jariyah bisa berupa  tanah, yang 

mana sedekah itu bisa berjalan terus menerus meskipun orang yang 

memberikan sedekah telah meninggal dunia. 

  Adapun masih ada beberapa hadits yang berkaitan dengan 

perwakafan, perbedaan dari hadits diatas adalah hadits yang ini lebih 

tegas menggambarkan tentang ibadah wakaf. Yaitu saat Nabi 

Muhammad memerintahkan kepada Umar bin Khattab untuk 

mewakafkan tanahnya yang berada di Khaibar. 

ثَنَا يَْحيَى ْبُن يَْحيَى التَِّميِميُّ أَْخبََرنَا سُلَْيُم ْبُن أَْخَضَر َعْن اْبِن َعْوٍن َعْن نَافِعٍ َعْن اْبِن عُ  َمَر َحدَّ

ُ َعلَيِْه َوَسلََّم  يَْستَأِْمُرهُ فِيَها فَقَاَل يَا َرسُوَل قَاَل أََصاَب عَُمُر أَْرًضا بَِخيْبََر فَأَتَى النَّبِيَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ إِن ِي أََصْبُت أَْرًضا بَِخيْبََر لَْم أُِصْب َماًَل قَطُّ هَُو أَْنفَُس ِعْنِدي ِمنْهُ فََما تَأُْمُرنِي بِِه قَالَ  إِْن  َّللاَّ

َق بَِها عَُمُر أَنَّهُ  ْقَت بَِها قَاَل فَتََصدَّ  ََل يُبَاعُ أَْصلَُها َوََل يُْبتَاعُ َوََل ِشئَْت َحبَْسَت أَْصلََها َوتََصدَّ

 ِ قَاِب َوفِي َسبِيِل َّللاَّ يُوَرُث َوََل يُوَهُب قَاَل فَتََصدََّق عَُمُر فِي اْلفُقََراِء َوفِي اْلقُْربَى َوفِي الر ِ

ْيِف ََل ُجنَاَح َعلَى َمْن َولِيََها أَْن يَأْكَُل ِمنَْها بِالْ  َمْعُروِف أَْو يُْطِعَم َصِديقًا َواْبِن السَّبِيِل َوالضَّ

ِلٍ  ا بَلَْغُت َهذَا الَْمَكاَن غَْيَر ُمتََمو  ًدا فَلَمَّ ثُْت بَِهذَا اْلَحِديِث ُمَحمَّ ٍل فِيِه قَاَل فََحدَّ ِ  فِيِه قَاَل َغْيَر ُمتََمو 

َ هَ  د  َغيَْر ُمتَأَث ٍِل َماًَل قَاَل اْبُن عَْوٍن َوأَنْبَأَنِي َمْن قََرأ ذَا اْلِكتَاَب أَنَّ فِيِه َغْيَر ُمتَأَث ٍِل َماًَل و ُمَحمَّ
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ثَنَا اْبُن أَبِي َزائَِدةَ ح و َحدَّثَنَا إِْسَحُق أَْخبََرنَا أَْزَهُر ال ثَنَاه أَبُو بَْكِر ْبُن أَبِي َشْيبَةَ َحدَّ اُن َحدَّ سَّمَّ

دُ ْبُن اْلُمثَنَّى َحدَّثَنَا ابُْن أَبِي عَ  ْسنَاِد ِمثْلَهُ َغْيَر ح و َحدَّثَنَا ُمَحمَّ ٍ كُلُُّهْم عَْن ابِْن عَْوٍن بَِهذَا اْْلِ ِدي 

ٍل فِيِه َولَمْ  ِ  يُذْكَْر أَنَّ َحِديَث ابِْن أَبِي َزائَِدةَ َوأَْزَهَر اْنتََهى ِعنَْد قَْولِِه أَْو يُْطِعَم َصِديقًا َغْيَر ُمتََمو 

ٍ فِيهِ  ًدا إِلَى آِخِرِه  َما بَْعَدهُ َوَحِديُث اْبِن أَبِي َعِدي  ثُْت بَِهذَا اْلَحِديِث ُمَحمَّ َما ذََكَر سُلَْيم  قَْولُهُ فََحدَّ

ْوٍن و َحدَّثَنَا إِْسَحُق بُْن إِبَْراِهيَم َحدَّثَنَا أَبُو َداُوَد اْلَحفَِريُّ عَُمُر ْبُن َسْعٍد َعْن سُْفيَاَن َعْن ابِْن عَ 

ِ َصلَّى َعْن نَافِعٍ عَْن ابِْن عَُمَر عَْن عُمَ  َر قَاَل أََصْبُت أَْرًضا ِمْن أَْرِض َخيْبََر فَأَتَيُْت َرسُوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُْلُت أََصْبُت أَْرًضا لَْم أُِصْب َماًَل أََحبَّ إِلَيَّ َوََل أَْنفََس ِعْنِدي ِمْنَها َوَساقَ   َّللاَّ

ًدا َوَما بَْعَدهُ اْلَحِديَث بِِمثِْل َحِديثِِهْم َولَْم يَذْكُْر  ثُْت ُمَحمَّ فََحدَّ
19 

“Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya At 

Tamimi] telah mengabarkan kepada kami [Sulaim bin 

Ahdlar] dari [Ibnu 'Aun] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] dia 

berkata, "Umar mendapatkan bagian tanah perkebunan di 

Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi 

wasallam dan meminta saran mengenai bagian tersebut, dia 

berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian tanah 

perkebunan di Khaibar, dan saya belum pernah 

mendapatkan harta yang sangat saya banggakan seperti 

kebun itu, maka apa yang anda perintahkan mengenai 

kebun tersebut?" beliau menjawab: "Jika kamu mau, 

peliharalah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya." Ibnu 

Umar berkata, "Kemudian Umar mensedekahkannya, tidak 

dijual pohonnya dan hasilnya, tidak diwariskan dan tidak 

dihibahkan." Ibnu Umar melanjutkan, "Umar 

menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir, karib 

kerabat, pemerdekaan budak, dana perjuangan di jalan 

Allah, untuk pejuang-pejuang dan untuk menjamu tamu. 

Dan dia juga membolehkan orang lain untuk mengolah 

kebun tersebut dan memakan dari hasil tanamannya dengan 

sepantasnya, atau memberi makan temannya dengan tidak 

menyimpannya." Ibnu Umar berkata lagi, "Dan saya telah 

menceritakan hadits ini kepada Muhammad, ketika saya 

sampai kepada perkataan; 'Dan tidak menyimpannya', 

maka Muhammad mengatakan, "Dan tidak mengumpul-

ngumpulkan hartanya." [Ibnu 'Aun] berkata, "Dan telah 

memberitakan kepadaku orang yang telah membaca kitab 

ini, bahwa di dalamnya tertulis, 'Dan tidak mengumpul-

                                                             
19 Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz II (Riyadh : Dar At-Tayyibah, 2006), hal. 14. 



29 
 

ngumpulkan hartanya.' Dan telah menceritakan kepada 

kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] telah menceritakan 

kepada kami [Ibnu Abu Zaidah]. (dalam jalur lain 

disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Ishaq] telah 

mengabarkan kepada kami [Azhar As Saman]. (dalam jalur 

lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami 

[Muhammad bin Al Mutsanna] telah menceritakan kepada 

kami [Ibnu Abu 'Adi] semuanya dari [Ibnu 'Aun] dengan 

sanad-sanad ini, hanya saja hadits Ibnu Abu Zaidah dan 

Azhar selesai pada lafadz, 'atau memberi makan kepada 

temannya tanpa menyimpannya', dan tidak disebutkan 

sesuatu setelahnya. Sedangkan hadits Ibnu Abu 'Adi, di 

dalamnya seperti yang disebutkan oleh Sulaim, yaitu 

perkataanya (Ibnu Umar), 'Kemudian hadits ini saya 

sampaikan kepada Muhammad dan seterusnya." Dan telah 

menceritakan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim] telah 

menceritakan kepada kami [Abu Daud Al Hafari Umar bin 

Sa'd] dari [Sufyan] dari [Ibnu 'Aun] dari [Nafi'] dari [Ibnu 

Umar] dari [Umar] dia berkata, "Saya mendapatkan 

bagian tanah perkebunan di Khaibar, lantas saya menemui 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata, 

"Saya telah mendapatkan tanah perkebunan, dan tidak ada 

yang lebih saya sukai selain tanah tersebut….kemudian dia 

melanjutkan hadits sebagaimana hadits mereka semua, 

namun dia tidak menyebutkan 'Kemudian saya 

menyampaikan hadits ini kepada Muhammad', dan juga 

setelahnya." 

   

  Mengenai hadits diatas hukum wakaf sangat dianjurkan 

dalam Islam. Bahkan diantara para sahabat tidak meragukan wakaf. 

Sedangkan hukum wakaf menurut beberapa ulama madzab tidak ada 

perbedaan signifikan yang menjelaskan tentang wakaf. 

  Menurut para ulama hukum wakaf yaitu sunnah, sedangkan 

menurut Ulama Hanfiyah hukum wakaf yaitu mubah (boleh) karena 

menurut pendapat beliau orang yang bukan muslim pun dapat 

mewakafkan sebagian hartanya dan hukumnya sah. Semua Ulama 

juga sependapat bahwa orang yang menyedekahkan sebagian 
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hartanya yang dpat diambil manfaatnya merupakan perbuatan amal 

shaleh yang terdapat dalam syariat Islam. Mereka sependapat bahwa 

mewakafkan dapat memberi efek keagamaan yaitu pahala yang 

mengalir selama benda wakaf tersebut masih bisa diambil 

manfaatnya sebagai mana halnya dengan sedekah jariyah. 

3. Unsur dan Syarat wakaf 

1)  Unsur Wakaf 

  Dalam fiqih Islam dikenal ada empat rukun atau unsur 

wakaf, yaitu: 

a. Wakif  (orang yang mewakafkan) 

b. Benda yang diwakafkan 

c. Penerima Wakaf 

d. Ikrar wakaf 

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang 

Wakaf, dalam pasal 6, dijelaskan mengenai unsur dari wakaf tersebut 

yaitu sebagai berikut:20 

a. Wakif 

b. Nadzir 

c. Harta benda wakaf 

d. Ikrar wakaf 

e. Peruntukan harta benda wakaf 

f. Jangka waktu wakaf 

                                                             
20 Departemen Agama RI, Peraturan Perundangan Perwakafan (Jakarta: Direktorat 

Jenderal Bimbingan Mayarakat Islam,  2006), hal. 5. 
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2) Syarat Wakaf 

  Menurut Undang-Undang hukum positif dan kitab-kitab 

fikih yang mengatur tentang perwakafan tidak ditemukan perbedaan 

yang signifikan mengenai tentang syarat-syarat wakaf. Hal ini 

dikarenakan sumber yang diperoleh dan yang dijadikan rujukan dari 

Undang-Undang adalah dari kitab-kitab fikih klasik. Seperti hal nya 

dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mengatur 

tentang wakaf disebutkan mengenai syara-syarat sahnya wakaf:21 

1. Wakif 

Di dalam UU ini pasal 7 disebutkan bahwa wakif terdiri dari tiga 

bentuk: 

a. Perorangan 

b. Organisasi 

c. Badan hukum 

  Pada pasal 8 dijelaskan bahwa wakif perseorangan harus 

memiliki kriteria yaitu: 

a. Dewasa 

b. Berakal sehat 

c. Tidak terhalang dalam melakukan perbuatan hukum  

d. Pemilik sah harta benda wakaf 

Terdapat sedikir perbedaan tentang syarat yang ada dalam 

Undang-Undang dengan kitab-kitab fikih klasik, dimana di dalam 

                                                             
21 Ibid. 
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Undang-Undang wakif tidak harus merdeka, sedangkan syarat yang 

ada dalam kitab-kitab fikih klasik adalah seperti yang terdapat dalam 

buku fikih wakaf terbitan Departemen Agama, yaitu disebutkan 

bahwa syarat wakif ada empat:22 

a. Merdeka 

b. Berakal sehat 

c. Dewasa (baligh) 

d. Tidak berada dalam pengampuan 

2. Nadzir 

 Nadzir adalah orang yang mengelola wakaf baik wakaf 

perseorangan, wakaf organisasi, mapun wakaf dari badan hukum. 

Mengenai nadzir perseorangan di dalam pasal 10 Undang-Undang wakaf 

dijelaskan bahwa nadzir harus memenuhi syarat sebagai berikut:23 

a. Warga negara Indonesia 

b. Beragaa Islam 

c. Dewasa 

d. Amanah 

e. Mampu secara rohani dan jasmani 

f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum 

3. Harta Benda Wakaf 

                                                             
22 Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen 

Bimas Islam, 2006), hal. 22. 
23 Departemen Agama RI, Peraturan Perundangan Perwakafan (Jakarta: Dirjen Bimas 

Islam,  2006), hal. 7. 
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 Harta benda wakaf yaitu harta yang dimiliki oleh wakif dan harta 

tersebut dikuasai secara sah dengan harta tersebut memiliki hak milik atas 

nama wakif sebagaimana dijelaskan dalm pasal 15. Adapun dalam pasal 

16 dijelaskan bahwa harta benda wakaf itu terdiri dari harta benda wakaf 

bergerak dan tidak bergerak. Sedangkan dalam kitab fikih dijelaskan 

bahwa syarat harta wakaf yaitu:24 

a. Harus mutaqawwam 

b. Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan (tidak ada sengketa) 

c. Milik sempurna wakif 

d. Terpisah, bukan milik bersama 

4. Ikrar Wakaf 

 Ikrar wakaf adalah segala ucapan, tulisan, maupun isyarat dari 

seseorang yang menyatakan atau menjelaskan apa yang diinginkan. Dalam 

hal tersebut berarti keinginan atau kehendak unuk mewakafkan segala 

sesuatu yang akan keluar dari wakif. Status ikrar sendiri masih termasuk 

dalam rukun wakaf. 

 Di dalam Undang-Undang wakaf, untuk masalah ikrar sendiri 

sudah diatur dalam pasal 17, yaitu ikrar wakaf dinyatakan oleh wakif 

kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (selanjutnya 

akan di singkat PPAIW) dengan disaksikan dua orang saksi terdapat dalam 

ayat 1 dan dalam ayat 2 menjelaskan ikrar wakaf bisa berupa lisan dan 

tulisan serta di tuangkan dalam ikrar wakaf oleh PPAIW. 

                                                             
24 Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf (Jakarta : Dirjen Bimas Islam, 2006), hal. 27. 
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5. Peruntukan Harta Benda Wakaf 

 Untuk peruntukan harta benda wakaf itu sendiri sudah diatur di 

dalam Pasal 22 Undang-Undang Wakaf Tahun 2004 yang mana telah 

dijelaskan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi dari wakaf itu 

sendiri, maka peruntukan harta benda wakaf digunakan untuk:25 

a. Sarana dan kegiatan ibadah 

b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan 

c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; 

d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat 

e. Kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertenangan 

dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. 

 

C. Sertifikasi tanah wakaf 

1.  Pengertian sertifikasi tanah wakaf 

 Pendaftaran tanah adalah suatu kegiatan administrasi yang 

dilakukan pemilik terhadap hak atas tanah, baik dalam pemindahan hak 

ataupun pemberian  pengakuan hak baru, dimana kegiatan pendaftaran 

tersebut memberikan suatu kejelasan status terhadap tanah itu sendiri. 

 Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 menjelaskan bahwa pendaftaran tanah adalah  rangkaian kegiatan 

yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan 

                                                             
25 Departemen Agama RI, Peraturan Perundangan Perwakafan (Jakarta: Direktorat 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,  2006), hal. 13. 



35 
 

dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan 

penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk 

peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah 

susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang 

tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta 

hak-hak tertentu yang membebaninya. 

 Yang dimaksud dengan rangkaian kegiatan pendaftaran tanah yaitu 

pendaftaran tanah dalam bentuk bidang data fisik yang mengenai tanah itu 

sendiri seperti contoh misalnya  lokasi, batas-batasnya, luas bangunan itu 

sendiri ataupun benda yang lain yang ada diatasnya. Untuk mengenai hal 

tersebut tujuan dari pendaftara tanah itu sendiri agar dapat kejelasan 

mengenai siapa pemilik hak yang sebenarnya. Apabila terdapat suatu 

perubahan maka harus melakukan pendaftaran ulang dimana sertifikat 

sebelumnya akan mengalami perubahan kepemilikan. 

2. Proses sertifikasi tanah wakaf 

 Untuk pendaftaran tanah wakaf Kementrian Agraria mengeluarkan 

peraturan yaitu “Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional”.26 

 Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai tata cara 

pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari Tanah Adat yang belum 

                                                             
26 Rumah Wakaf, “Tata Cara Sertifikasi Tanah Wakaf Terbaru” 

https://www.rumahwakaf.org/inilah-tata-cara-sertipikasi-tanah-wakaf-terbaru-2017/. Diakses  

pada 05 Desember 2017. 

https://drive.google.com/open?id=0B61irU-NYtRTZUV2TTNzdjZRcVU
https://drive.google.com/open?id=0B61irU-NYtRTZUV2TTNzdjZRcVU
https://drive.google.com/open?id=0B61irU-NYtRTZUV2TTNzdjZRcVU
https://drive.google.com/open?id=0B61irU-NYtRTZUV2TTNzdjZRcVU
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terdaftar, Tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan 

Hak pakai di atas Tanah Negara. Di dalam Pasal 2 tersebut dijelaskan 

bahwa Hak atas Tanah yang telah diwakafkan di hapus sejak tanggal Ikrar 

Wakaf dilaksanakan dan statusnya sah menjadi benda Wakaf. Selebihnya, 

PPAIW atas nama Nazhir menyampaikan Akta Ikrar Wakaf (selanjutnya 

disingkat AIW)  atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (selanjutnya akan 

disingkat APAIW)  serta dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan 

untuk pendaftaran Tanah Wakaf atas nama Nazhir kepada Kantor 

Pertanahan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 

penandatanganan AIW atau APAIW. 

 Berbeda dengan tanah wakaf yang berasal dari hak milik, ada 

beberapa persyaratan yang harus dijalankan, yaitu permohonan 

pendaftaran wakaf atas bidang tanah hak milik harus dilampiri dengan 

surat permohonan, surat ukur, sertipikat hak milik, AIW atau APAIW, 

surat pengesahan nadzir dari instansi yang menyelenggarakan urusan 

agama tingkat kecamatan, dan surat pernyataan dari nadzir bahwa tanah 

itu tidak dalam sengketa, perkara, sita, dan tidak dijaminkan. Hal tersebut 

dijelaskan dalam Pasal 6 dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf. 

 Dengan dikeluarkannya peraturan ini, maka Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah 

Mengenai Perwakafan Tanah Milik dan ketentuan persyaratan 

pendaftaran Tanah Wakaf sebagaimana diatur dalam Lampiran II 
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Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 

tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dinyatakan dicabut 

dan tidak berlaku. 

3. Prosedur dan standar pelayanan persertifikat tanah wakaf:27 

A. Tahap-tahap ikrar wakaf & sertipikasi tanah wakaf 

1) Calon Wakif (orang yang ingin mewakafkan) melakukan 

musyawarah dengan keluarga untuk mohon persetujuan untuk 

mewakafkan sebagian tanah miliknya. 

2) Syarat tanah yang diwakafkan adalah milik Wakif baik berupa 

pekarangan, pertanian (sawah-tambak) atau sudah berdiri 

bangunan boleh berupa tanah dan bangunan prduktif, atau bila 

tanah negara sudah dikuasai lama oleh nadzir/pengurus lembaga 

sosial-agama dan berdiri bangunan sosial-agama. 

3) Calon Wakif memberitahukan kehendaknya kepada Nadzir (orang 

yang diserahi mengelola harta benda wakaf) di  Desa/Kelurahan 

atau Nadzir yang ditunjuk. 

4) Nadzir terdiri dari Nadzir Perorangan biasa disebut Nadzir 

Desa/Kelurahan atau Nadzir yang ditunjuk (Minimal 3 orang 

maksimal 5 orang berdomisili KTP di kecamatan wilayah tempat 

Objek Wakaf), Nadzir Organisasi contoh Pengurus NU atau 

Pengurus Muhammadiyah di tingkat kecamatan atau kabupaten. 

                                                             
27 Aries, ” Prosedur Perwakafan & Sertipikasi Tanah Wakaf”, 

http://kuabungah.blogspot.co.id/2011/04/prosedur-perwakafan-sertipikasi-tanah.html. diakses 

pada 31 Desember 2017. 

http://kuabungah.blogspot.co.id/2011/04/prosedur-perwakafan-sertipikasi-tanah.html
http://kuabungah.blogspot.co.id/2011/04/prosedur-perwakafan-sertipikasi-tanah.html
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Nadzir Badan Hukum (memenuhi persyaratan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku) 

5) Calon Wakif dan Nadzir memberitahukan kehendaknya kepada 

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yaitu Kepala KUA 

yang mewilayahi tempat objek wakaf guna merencanakan Ikrar 

Wakaf dengan membawa bukti asli dan foto copy kepemilikan 

(Sertipikat Hak, HGB, Petok atau Keterangan Tanah Negara 

(yang sdh dikuasai Lembaga Sosial dan didirikan bangunan 

sosial. 

6) Bila objek yang diwakafkan berasal dari sertipikat hak milik yg 

dipecah (tidak diwakafkan keseluruhan) maka perlu dipecah dulu 

sesuai dengan luas yang diwakafkan (proses 

pemisahan/memecahan sertipikat di BPN). Bila dari tanah 

yasan/bekas hak adat, atau dari tanah Negara perkiraan luas yang 

diwakafkan mendekati luas riel. 

7) Calon Wakif & Nadzir memenuhi persyaratan administrasi yang 

dibutuhkan (lihat lampiran persyaratan administrasi) Diusakan 

persyaratan administrasi telah lengkap sebelum dilaksanakan 

Ikrar Wakaf. 

8) Setelah persyaratan diperiksa dan cukup memenuhi syarat, Ikrar 

Wakaf dilaksanakan di depan PPAIW dan diterbitkan Akta Ikrar 

Wakaf (untuk wakaf baru/wakifnya masih ada) atau Akta Ikrar 

Pengganti Ikrar Wakaf (untuk wakaf telah lama dilakukan oleh 
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wakif dibawah tangan dan wakifnya telah meninggal dunia, ahli 

waris hanya mendaftarkan wakaf). 

9) Nadzir atau orang yang ditunjuk mendaftarkan Tanah Wakaf ke 

Kantor BPN setempat untuk mendapatkan sertipikat Tanah Wakaf 

sesuai dengan persyaratan yang ada. 

B. Persyaratan administrasi proses sertipikasi tanah wakaf 

1. Dari yayasan tanah/petok D 

1) Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga  Wakif dilegalisir  

kepala desa/kelurahan  atau camat 

2) Foto Copy KTP Nadzir  dilegalisir kepala desa/kelurahan 

3) Asli Petok D atau yang sejenis (SPOP, surat girik dll). Bila 

tidak ada/hilang diganti keterangan pernyataan kehilangan 

dari yang bersangkutan/ahli waris diketahui kepala 

desa.kelurahan dan dua orang saksi. Diupayakan 

ada surat kehilangan dari kepolisian (polsek) 

4) Asli Riwayat Tanah dari kepala desa/kelurahan 

5) Foto copy C desa atau bukti lain sesuai dengan riwayat tanah 

dilegalisir kepala desa/kelurahan atau bukti penguasaaan 

tanah (pernyataan dll) sesuai dengan riwayat tanah. 

6) Surat keterangan Warisan dari kepala desa/kelurahan 

diketahui camat bila wakif meninggal dunia atau riwayat 

tanah terakhir atas nama orang tua yang sudah meninggal. 
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7) Surat Persetujuan dan Kuasa seluruh ahli waris kepada wakif 

(mewakili seluruh ahli waris) untuk mendaftar/melaksanakan 

ikrar wakaf. 

8) Foto copy KTP dan Kartu Keluarga  seluruh ahli waris 

dilegalisir (no 6 – 8 bila wakif atau petok d atas nama orang 

yang sudah meninggal) 

9) SK Nadzir dari KUA asli atau  copy dilegalisir 

10) Ikrar Wakaf & Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti AIW 

asli dan copy. (Bila wakif masih hidup memakai Ikrar Wakaf 

& AIW, bila wakif telah meninggal atau ikrar sebelum tahun 

1977 memakai Akta Pengganti AIW dan disertai keterangan 

warisan dari kepala desa/kelurahan diketahui camat) (Nomor 

1 s/d 10 rangkap 2 dilegalisir) 

11) Mengisi Formulir dari BPN 

 

2. Dari tanah Negara murni 

1) Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga  Wakif dilegalisir  

kepala desa/kelurahan atau camat 

2) Foto Copy KTP Nadzir dilegalisir kepala desa/kelurahan 

3) SK Nadzir dari KUA asli atau copy dilegalisir KUA 
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4) Surat Pernyataan menguasai tanah negara oleh tokoh 

masyarakat & ta’mir dan suratkuasa untuk melaksanakan 

Ikrar Wakaf 

5) Ikrar Wakaf & Akta Ikrar Wakaf asli 

6) Copy surat keterangan  PBB lokasi terdekat bidang wakaf 

7) Copy gambar kretek desa 

8) Foto copy sertipikat tanah sekitarnya yang berbatasan 

dengan lahan wakaf (bila ada). (nomor 1 s/d 7 rangkap 2 

dilegalisir) 

9) Mengisi Formulir BPN 

Keterangan : Tanah negara yang dikelola pihak lain dan 

Fasilitas Umum ada ketentuan lain lebih lanjut. TKD 

sementara tidak bisa wakaf 

3. Dari Tanah bersertipikat hak milik,   atau hak guna bangunan 

1) Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga  Wakif dilegalisir kepala 

desa/kelurahan atau camat 

2) Foto Copy KTP Nadzir dilegalisir kepala desa/kelurahan 

3) Asli sertipikat tanah yang diwakafkan 

4) SK Nadzir dari KUA asli atau copy dilegalisir. 

5) Ikrar Wakaf & Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti AIW 

asli 
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6) Surat keterangan Warisan dari kepala desa/kelurahan 

diketahui camat bila wakif meninggal dunia atau sertipikat 

masih atas nama orang tua yang sudah meninggal. 

7) Surat Persetujuan dan Kuasa seluruh ahli waris kepada wakif 

(mewakili seluruh ahli waris) untuk mendaftar/melaksanakan 

ikrar wakaf. 

8) Foto copy KTP/KSK seluruh ahli waris dilegalisir (no 6 – 7 

bila wakif atau sertipikat atas nama orang yang sudah 

meninggal) 

9) Copy surat keterangan  PBB bidang wakaf   bila ada dan SPP 

Waris bila diperlukan (Nomor 1 s/d 8 rangkap 2 dilegalisir) 

10) Mengisi Formulir BPN 
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	A. Penelitian Terdahulu
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	B. Pengertian tentang wakaf
	1. Pengertian wakaf
	Kata “wakaf” sudah menjadi hal yang sudah biasa di dengar oleh kalangan umat Islam, bahkan juga dikalangan non muslim. Kata “wakaf” yang sudah menjadi bahasa Indonesia itu berasal dari kata kerja bahasa Arab waqafa (fi’il maḏy), yaqifu (fi’il muḏari)...
	Kata waqafa dalam bahasa Arab adalah sinonim dari kata habasa (fi’il maḏy), yahbisu (fi’il muḏari), dan habsan (isim maṣdar) yang menurut etimologi adalah juga bermakna menahan. Dalam hal ini ada pula yang menarik untuk dicermati dan agar menjadi ing...
	Definisi wakaf menurut para ahli fikih pada umumnya yaitu menahan atau menghentikan kepemilikan suatu harta hak milik menjadi umum yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT. Sedangkan...
	Dari beberapa literatur pembahasan tentang wakaf yang ditemukan ada berbagai macam definisi yang pada dasarnya terdapat pengertian yang sama mengenai wakaf, maka kita perlu mengetahui beberapa rumusan wakaf menurut pendapat para ulama dan cendekiawan...
	1) Ahmad Azhar Bashir
	Menurut istilah wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.
	2) Rahmad Jatnika
	Wakaf yaitu menahan harta (yang mempunyai daya tahan lama dipakai) dari peredaran transaksi, dengan tidak memperjual-belikan, tidak mewariskannya dan tidak pula menghibahkannya dan mensedekahkan manfaatnya untuk kepentingann umum dengan ini harta bend...
	3) Abu Hanifah
	Wakaf adalah penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu, yang dapat disebutkan arah atau commodate loan untuk tujuan-tujuan amal saleh.
	4) Abu Yusuf
	Wakaf adalah penahanan pokok benda di bawah hukum benda Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga hak pemilikan dan wakaf berakhir dan berpindah kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk sesuatu tujuan yang hasilnya dipergunakan untuk manfaat makhluknya.
	5) Naziroeddin Rachmat
	Yang dimaksud dengan harta wakaf ialah suatu barang yang sementara asalnya (zatnya), tetap, selalu berbuah, yang dapat dipetik hasilnya dan yang empunya sendiri dan sudah menyerahkan kekuasaanya terhadap barang itu dengan syarat dan ketentuan bahwa ha...
	Menurut hukum positif yang telah kita ketahui ada beberapa ketentuan yang harus ditaati oleh beberapa orang yang berkepentingan di dalam ketentuan perundang-undangan tentang perwakafan. Dalam  hal ini antara lain dapat dilihat dalam rumusan atau def...
	Pengertian lainnya dapat dilihat pada Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat (1) yang menjelaskan “ Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk sela...
	Menurut H. Muhammad Daud Ali menyatakan “ Perumusan pengertian wakaf seperti yang terdapat dalam peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 merupakan campuran pendapat para mujtahid Mazhab Hambali, Mazhab Syafi’i yang umumnya dianut di Indonesia. Sela...
	Sedangkan menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 mengatakan “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untu...
	Kalau dicermati dari beberapa pengertian mengenai tentang wakaf yang dijelaskan oleh hukum positif dan hukum Islam yang mengatur masalah tentang wakaf, keseluruhan tidak jauh berbeda, baik itu yang ada di PP, Inpres, KHI, maupun Peraturan Menteri Ag...
	Rujukan mengenai wakaf itu sendiri memang berasal dari kitab-kitab para ulama-ulama madzab yang mana peraturan yang mengenai perwakafan yang ada di Indonesia berasal dari hukum-hukum Islam yang dijelaskan oleh ulama-ulama terdahulu.
	Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengertian wakaf itu sama. Dimana wakaf itu beralih kepemilikan dan bersifat tetap serta dapat diambil manfaatnya untuk selama-lamanya. Wakaf juga tidak boleh dijual, diwariskan a...
	Jika dilihat dari rumusan pengertian wakaf  juga terlihat bahwa dalam fikih islam, wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda, walaupun banyak hadits yang menceritakan masalah wakaf ini identik dengan tanah, tapi berbagai ulama memahami bahwa wa...
	2. Dasar hukum wakaf
	1) Dasar hukum di dalam Al-Quran
	Dalam wakaf terdapat beberapa dasar hukum yaitu dari Al-Quran dan juga dari Hadits. Meskipun dalam Al-Quran tidak secara langsung menjelaskan tentang perwakafan namun ada beberapa ayat yang apabila di telaah dapat dijadikan hujjah mengenai ibadah wa...
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
	“ Wahai orang-orang yang beriman ruku dan sujudlah kamu dan sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan agar kamu termasuk orang-orang yang beruntung” (QS: al-Hajj: 77).
	Selanjutnya dalam surat li-Imran ayat 92:
	لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَۚوَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
	“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.” (QS: Ali-Imran:92).
	Ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya arti kebajikan yaitu berupa kesedian sesorang untuk mengorbankan kepentingan pribadinya demi orang lain, dimana seseorang tersebut tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT sebelum ia memberikan sebagian ha...
	Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261 dan 267 sebagai berikut :
	مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
	“perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia...
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيّ...
	“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, pada...
	Pada dua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah menyuruh kepada ummatnya untuk memberikan sebagian harta dari usahanya yang mana apabila orang tersebut memberikan sebagian hartanya dan harta tersebut diambil manfaatnya tanpa merubah bentuknya mak...
	2) Dasar hukum di dalam Hadits
	Meskipun dalam Al-quran tidak membahas secara langsung. Namun, ada beberapa hadits yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum tentang perwakafan. Berikut pernyataan dari hadits yang dimaksud:
	عَنْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ...
	“Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Ayyub] dan [Qutaibah] -yaitu Ibnu Sa'id- dan [Ibnu Hujr] mereka berkata; telah menceritakan kepada kami [Isma'il] -yaitu Ibnu Ja'far- dari [Al 'Ala'] dari [Ayahnya] dari [Abu Hurairah], bahwa Rasulullah shall...
	Sebenarnya yang dimaksud dengan hadits diatas tersebut sudah sangat jelas bahwa setiap orang yang meninggal maka terputuslah amalannya, kecuali tiga hal yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak shaleh. Jika di kaitkan dengan wakaf ma...
	Adapun masih ada beberapa hadits yang berkaitan dengan perwakafan, perbedaan dari hadits diatas adalah hadits yang ini lebih tegas menggambarkan tentang ibadah wakaf. Yaitu saat Nabi Muhammad memerintahkan kepada Umar bin Khattab untuk mewakafkan ta...
	حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَال...
	“Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya At Tamimi] telah mengabarkan kepada kami [Sulaim bin Ahdlar] dari [Ibnu 'Aun] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] dia berkata, "Umar mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi...
	Mengenai hadits diatas hukum wakaf sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan diantara para sahabat tidak meragukan wakaf. Sedangkan hukum wakaf menurut beberapa ulama madzab tidak ada perbedaan signifikan yang menjelaskan tentang wakaf.
	Menurut para ulama hukum wakaf yaitu sunnah, sedangkan menurut Ulama Hanfiyah hukum wakaf yaitu mubah (boleh) karena menurut pendapat beliau orang yang bukan muslim pun dapat mewakafkan sebagian hartanya dan hukumnya sah. Semua Ulama juga sependapat...
	3. Unsur dan Syarat wakaf
	1)  Unsur Wakaf
	Dalam fiqih Islam dikenal ada empat rukun atau unsur wakaf, yaitu:
	a. Wakif  (orang yang mewakafkan)
	b. Benda yang diwakafkan
	c. Penerima Wakaf
	d. Ikrar wakaf
	Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dalam pasal 6, dijelaskan mengenai unsur dari wakaf tersebut yaitu sebagai berikut:
	a. Wakif
	b. Nadzir
	c. Harta benda wakaf
	d. Ikrar wakaf (1)
	e. Peruntukan harta benda wakaf
	f. Jangka waktu wakaf
	2) Syarat Wakaf
	Menurut Undang-Undang hukum positif dan kitab-kitab fikih yang mengatur tentang perwakafan tidak ditemukan perbedaan yang signifikan mengenai tentang syarat-syarat wakaf. Hal ini dikarenakan sumber yang diperoleh dan yang dijadikan rujukan dari Unda...
	1. Wakif
	Di dalam UU ini pasal 7 disebutkan bahwa wakif terdiri dari tiga bentuk:
	a. Perorangan
	b. Organisasi
	c. Badan hukum
	Pada pasal 8 dijelaskan bahwa wakif perseorangan harus memiliki kriteria yaitu:
	a. Dewasa
	b. Berakal sehat
	c. Tidak terhalang dalam melakukan perbuatan hukum
	d. Pemilik sah harta benda wakaf
	Terdapat sedikir perbedaan tentang syarat yang ada dalam Undang-Undang dengan kitab-kitab fikih klasik, dimana di dalam Undang-Undang wakif tidak harus merdeka, sedangkan syarat yang ada dalam kitab-kitab fikih klasik adalah seperti yang terdapat dala...
	a. Merdeka
	b. Berakal sehat (1)
	c. Dewasa (baligh)
	d. Tidak berada dalam pengampuan
	2. Nadzir
	Nadzir adalah orang yang mengelola wakaf baik wakaf perseorangan, wakaf organisasi, mapun wakaf dari badan hukum. Mengenai nadzir perseorangan di dalam pasal 10 Undang-Undang wakaf dijelaskan bahwa nadzir harus memenuhi syarat sebagai berikut:
	a. Warga negara Indonesia
	b. Beragaa Islam
	c. Dewasa
	d. Amanah
	e. Mampu secara rohani dan jasmani
	f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
	3. Harta Benda Wakaf
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