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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Istilah Dasar Pembebasan Lahan 

Istilah pembebasan lahan saat ini saat ini merupakan 

istilah kuno. Istilah yang dipakai sampai saat ini memang 

kadaluarsa. Dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 

mengenai Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum dengan dasar disebut dengan pengadaan 

tanah. Adapun terdapat istilah jurnalistiknya yang memiliki 

makna angle. Angle disini memiliki arti yang berarti “lahan” dan 

media massa yang mengambil makna angle tersebut lebih 

menonjolkan perihal tarif tol.
24

 Dalam hal ini kata pembebasan 

lahan dikarenakan tidak lagi digunakan dan sudah tidak berlaku, 

tetapi masih sangat familiar di kalangan masyarakat. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 15 

Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara 

Pembebasan Tanah. Penjabaran terkait “kegiatan untuk 

melepaskan hubungan hukum yang terdapat pada pemegang 

hak/penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan ganti 

rugi”. 
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Beyond Blogging, “Pembebasan Lahan” Istilah Kadaluarsa, diakses pada tanggal 2 

Agustus 2019, (www.kompasiana.com) 
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Tertera pada Pasal 10 huruf b Undang-Undang itu jalan 

Tol sebagai kepentingan umum dalam masyarakat setempat. 

Maksud pada Pengadaan Tanah menurut Pasal 1 angka 3 Perpres 

No. 65 Tahun 2006 adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan 

tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang 

menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda 

lainnya yang ada kaitannya dengan tanah. Pengadaan tanah 

menurut Perpres Tahun 2006 selain dengan memberikan ganti 

kerugian upaya yang dapat dilakukan dengan cara pelepasan 

hak.  

B. Pengertian dan Tujuan Pengadaan Tanah 

Menurut Imam Koeswahyono disebutkan pengertian 

pengadaan tanah sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan 

oleh pemerintah untuk mendapatkan tanah bagi kepentingan 

tertentu dengan cara memberikan ganti kerugian kepada orang 

yang berhak atas tanah dengan menentukanbesarnya nominal 

tertentu tersebut.
25

 

Undang-undang No. 2 Tahun 2012 menerangkan dengan 

pengaturan pelaksanaan pengadaan tanah adalah kegiatan 

                                                             
25

Imam Koeswahyono, Artikel, Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah 

Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum, 2008, hlm 1 



22 
 

menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian secara 

layak dan adil kepada yang berhak. 

Secara global (umum) terdapat jenis pengadaan tanah, 

menjadi dua jenis yaitu pengadaan tanah untuk kepentingan 

pemerintah atas kepentingan umum, berbeda dengan yang kedua 

pengadaan tanah untuk kepentingan swasta yang meliputi 

kepentingan komersial. 

1. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 

Adapun terdapat pengertian mengenai pengadaan tanah 

untuk kepentingan umum sangat banyak dibahas di kajian teori. 

Keppres Nomor 55 Tahun 1993, terdapat definisi gamblang 

mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 

Kepentingan umum yang dimaksudkan adalah kepentingan yang 

secara garis besar tidak terlepas dari masyarakat, selanjutnya 

dalam Pasal 5 Keppres Nomor 55 Tahun 1993 dihimbaukan 

bahwa Pembangunan untuk Kepentingan Umum dibatas untuk 

terselenggaranya kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh 

Pemerintah. Dengan demikian pembangunan untuk kepentingan 

umum disudutkan untuk mencari sebuah keuntungan.
26

 Hal 
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AA. Oka Mahendra, Menguak Masalah Hukum, Demokrasi, dan Pertahanan, 

(Jakarta: Sinar Harapan, 1996), hlm 291. 
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tersebut mirip dengan pendapat Maria SW Soemardjono
27

 yaitu 

berpendapat bahwa dalam kegiatan pengadaan tanah tersangkut 

pada kepentingan dua pihak yakni instansi pemerintah yang 

memerlukan tanah dan masyarakat yang tanahnya diperlukan 

untuk kegiatan pembangunan. Karena tanah sebagai kebutuhan 

dasar manusia merupakan perwujudan hak ekonomi, sosial dan 

budaya. 

Menurut Adrian Sutedi menganut tiga prinsip yang diulas 

bahwa adanya murni dari kegiatan untuk kepentingan umum, 

yaitu:
28

 

a. Kegiatan yang dimiliki oleh pemerintah itu sendiri. 

b. Memberikan jeda pada proses pelaksanaan dan 

pengelolaan. 

c. Tidak mudah untuk mencari keuntungan.  

Dari ulasan singkat dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

murni tersebut untuk kepentingan umum. Yang termasuk 

golongan kepentingan yang dibutuhkan oleh kepentingan umum 

yang ada kaitannya dengan masyarakat setempat. 

 

                                                             
27

Maria SW Soemardjono. Kebijakan Pertahanan Antara Regulasi dan Implementasi, 

(Jakarta: Buku Kompas, 2005, hlm. 20. 
28

Adrian Sutedi, Implementasi prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah 

Untuk Pembangunan, Ed. 1, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 45. 
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2. Makna Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah 

Secara garis besar yang dikenal terdapat dua macam jenis 

pengadaan tanah. Pertama pengadaan tanah oleh pemerintah dan 

pemerintah daerah untuk kepentingan umum. John Salindeho 
29

 

berpendapat bahwa makna kepentingan umum adalah termasuk 

kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama 

berasal dari rakyat atas dasar asas-asas Pembangunan Nasional 

dengan memperbarui terkait Wawasan Nusantara. Pada 

pengadaan tanah dengan cara pelepasan hak atas tanah 

berdasarkan Pasal 1 angka 5 Perpres No. 36 Tahun 2005 yang 

dimaksudkan kepentingan umum adalah kepentingan khalayak 

umum yang mayoritas terdiri dari lapisan masyarakat. Bahwa 

kepentingan umum dapat disebutkan untuk keperluan orang 

banyak dengan cakupan tujuan yang luas.Namun masih terlalu 

umum dan tidak ada zona batasnya. 

Perpres No. 65 Tahun 2006, tidak merombak suatu 

konsep kepentingan umum yang diatur dalam Perpres No. 36 

Tahun 2005. Berdasarkan pasal 1 angka 6 UU No. 2 Tahun 2012 

yang dimaksudkan kepentingan umum adalah kepentingan 

bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh 
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John Selindeho, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Cetakan Kedua, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 1998), hlm. 12. 
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pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran 

rakyat. UU No. 20 Tahun 1961 dan PP No. 39 Tahun 1973, tidak 

tertera penjelasan mengenai pengertian kepentingan umum yang 

merupakan konsep esensial dalam pencabutan hak atas tanah, 

namun terdapat konsep kepentingan umum yang dipaparkan 

dalam Inpres No. 9 Tahun 1973. Suatu kegiatan dalam rangka 

pelaksanaan pembangunan mempunyai berbagai sifat 

kepentingan umum, apabila kegiatan tersebut menyangkut: 

1. Kepentingan bangsa dan negara, atau; 

2. Kepentingan masyarakat luas, atau; 

3. Kepentingan rakyat banyak atau bersama, atau; 

4. Kepentingan pembangunan. 

Jika diamati terkait ruang lingkup kepentingan umum adalah 

kepentingan masyarakat umat manusia. Apabila kepentingan 

masyarakat luas, kepentingan rakyat banyak/bersama dan 

kepentingan Pembangunan, maka rumusan kepentingan umum 

dilakukan secara limitatif. Apabila dilihat dari segi substansi 

nya, pengertian dari kata-kata (Negara, bangsa, masyarakat dan 

banyak pula pembangunan) merupakan istilah-istilah bersifat 

abstrak, istilah tersebut dapat ditafsirkan secara luas. Apabila 

dikatakan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang beraku di Indonesia, secara formal pula pengertian 
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kepentingan umum dirumuskan secara limitatif, akan tetapi 

secara materiil hal tersebut merupakan rumusan yang 

fakultatif.
30

 

Yang tercantum pada Pasal 10 yang mengatakan bahwa 

mengenai pembangunan untuk kepentingan umum yang 

dilakukan oleh pemerintah itu sendiri  atau dari pemerintah 

daerah yang meliputi:
31

 

a. Pertanahan; 

b. Keamanan nasional 

c. Jalan umum dan juga jalan tol, rel kereta api (di atas 

tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah 

tanah). 

d. Waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan 

pengairan lainnya; 

e. Pelabuhan, bandar udara, dan terminal; 

f. Infrastruktur mengenai minyak dan gas; 

g. Rumah sakit Pemerintah atau Pemerintah Daerah; 

h. Distribusi tenaga listri; 

i. Cagar alam dan cagar budaya; 

j. Tempat pembuangan sampah. 

                                                             
30

Ade Arif Firmansyah, Pergeseran Pola Perlindungan Hukum Dalam Pengadaan 

Tanah Untuk Kepentingan Umum (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018),  hlm. 14 
31

Pasal 10 Undang-Undang No 12 Tahun 2012 
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Merujuk pada ruang lingkup kepentingan umum yang 

telah dijelaskan, terdapat esensi pembangunan untuk 

kepentingan dan kepentingan pemerintah daerah adalah sama, 

yaitu dari segi pembangunan yang ditunjukan untuk 

kemakmuran rakyat, jika dilihat dari sisi bentuk pembangunan 

yang dikualifikasikan sebagai kepentingan umum, kepentingan 

pemerintah daerah merupakan bagian dari kepentingan umum, 

Kedua, pengadaan tanah untuk kepentingan swasta yang 

meliputi kepentingan komersial dan bukan komersial. Pengertian 

kepentingan swasta adalah suatu kepentingan yang 

diperuntukkan semata-mata untuk memperoleh keuntungan, 

sehingga kepentingan yang diperuntukan dan segi 

kemanfaatannya dan hanya bisa dinikmati bersama pada pihak-

pihak tertentu tidak dari ruang lingkup masyarakat luas. 

Misalnya, seperti kawasan perumahan mahal (elit) dan 

mengkhususkan pada peruntukan lainnya yang menjerumus 

dengan tujuan untuk mendapatkan semata-mata untuk 

keuntungan. Jadi, terlebih nya tidak serta merta untuk semua 

orang yang mendapatkan perolehan manfaat dari pembangunan 

itu sendiri, hanya pada orang yang berkepentingan saja. 

Pengadaan tanah pada kepentingan swasta dapat dilakukan 

secara langsung antara si pemilik tanah dan orang yang 
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membutuhkan tanah tersebut sesuai dengan kesepakatan 

bersama.
32

 

C. Ganti Rugi Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum 

Dalam menentukan suatu dasar dan cara perhitungan 

mengenai ganti kerugian yang didasarkan dengan Nilai Jual 

Objek Pajak (NJOP) disebutkan pada Perpres Nomor 36 Tahun 

2005. Namun, di satu sisi timbul yang mana Perpres ini tidak 

menghitungkan pemberian perihal kompensasi sebagai unsur 

non fisik. Adapun perhitungan kompensasi sebagai berikut:
33

 

1. Besarnya ganti kerugian pada dasar perhitungkan 

yang berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak.  

2. Ganti rugi pada dasar perhitungan pada tim penilai 

nominal terkait harga tanah yang ditetapkan oleh 

Bupati/Walikota atau Gubernur. 

D. Bentuk dan Jenis ganti rugi 

Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum sebagaimana diatur pada hal yang mengenai 

bentuk kerugian dapat diberikan berupa: 
34
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Ade Arif Firmansyah, Pergeseran Pola Perlindungan Hukum Dalam Pengadaan 

Tanah Untuk Kepentingan Umum (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018),hlm. 17 
33

Arie S. Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, hlm 166 
34

Pasal 74 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012. 
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1. uang; 

2. tanah pengganti; 

3. pemukiman kembali; 

4. bentuk lain yang telah disepakati oleh kedua belah pihak; 

5. kepemilikan saham. 

Berbeda halnya dengan bentuk ganti kerugian 

sebagaimana yang dimaksud diatas terdiri dari satu jenis 

maupun gabungan dari beberapa jenis ganti kerugian, dengan 

diberikannya sesuai dengan nilai ganti kerugian yang 

nominalnya sama yang telah disepakati oleh kedua belah 

pihak. 

 Permasalahan bermunculan terkait ganti kerugian 

merupakan persoalan yang sulit untuk ditangani dalam upaya 

pengadaan tanah untuk pemerintah. Di samping hal nya pada 

nilai tanah yang didasarkan pada NJOP terdapat faktor yang 

dapat mempengaruhi tanah tersebut. Mengenai faktor lain 

yaitu lokasi yang ditentukan dan jenis hak atas tanah, status 

maupun peruntukan tanah.
35
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RUANG LINGKUP WAKAF 

A. Pengertian Wakaf 

Secara etimologis, wakaf memiliki makna yang berarti 

menahan, mencegah, menghubungkan, meninggalkan dan lain-lain. 

Wakaf berasal dari bahasa arab yaitu waqf (jamak nya awqaf), 

menyerahkan harta milik dengan penuh dedikasi dengan berupa 

penahanan sesuatu dengan menahan benda itu.
36

 

Definisi wakaf menurut para mujtahid: 

1. Wakaf menurut Hanafiyah (Imam Hanafi), wakaf adalah 

suatu pemberian yang statusnya masih tetap milik waqif 

(orang yang mewakafkan hartanya) sedangkan yang 

dishadaqahkan adalah dari segi manfaatnya.
37

 

2. Wakaf menurut Malikiyah adalah memberikan dari segi 

manfaat benda yang dimiliki, dengan berupa sewa atau 

hasilnya untuk diserahkan kepada yang berhak dan 

bersangkutan, dalam kurun waktu jangka tersebut sesuai 

dengan kehendak waqif.  

3. Wakaf menurut Syafi’iyah adalah suatu ibadah yang 

disyariatkan. Suatu harta yang didapat untuk diperoleh 

                                                             
36

A. Faizal Haq dan H.A Saiful Anam, Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia, 

Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993 hlm 2.  
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Naziroeddin Rachmat, Harta Wakaf: Pengertian dan Perkembangan dan Sejarahnya 

di dalam Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang, Jakarta: Bulan Bintang, 1994, hlm. 19. 
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manfaatnya beserta dengan kekekalan bendanya.Tetapi, 

harta tersebut tidak terlepas dari penguasaan waqif, dan 

dapat dimanfaatkan pada sesuatu sesuai yang tertera pada 

Hukum Islam.
38

 

4. Wakaf menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004
39

 

tentang Wakaf pada pasal 1 adalah perbuatan hukum 

wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian 

harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya 

untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kepentingannya guna keperluan ibadah atau 

kesejahteraan umum. 

5. Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam
40

 adalah 

perbuatan seseorang atau kelompok orang atau badan 

hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya 

dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna 

kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. 

Wakaf merupakan amal ibadah yang paling mulia bagi 

kaum muslimin dan muslimat, yaitu berupa membelanjakan harta 

benda. Dianggap mulia, karena pahala amalan ini bukan hanya 

dipetik atau diambil ketika pewakaf masih hidup, tetapi 
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pahalanya juga tetap mengalir terus menerus, meskipun pewakaf 

telah meninggal dunia. Semakin bertambahnya banyak orang 

yang memanfaatkannya bertambah pula pahala yang didapat. 

Wakaf juga merupakan ibadah sunnah yang memiliki tujuan 

semata-mata mendekatkan diri kepada Allah SWT. Oleh karena 

itu, untuk memperoleh pahal yang mengalir terus menerus selama 

harta wakaf masih dimanfaatkan, walaupun di samping itu orang 

yang mewakafkan telah tiada. 

Dalam hal ini wakaf mampu dinobatkan sebagai badan 

hukum yang guna memberikan manfaat bagi kepentingan ajaran 

Islam maupun kepentingan umum. 

B. Dasar Wakaf 

1. Wakaf Menurut Syari’at 

Wakaf merupakan sedekah jariyah, yakni menyedekahkan 

harta kita untuk kepentingan umat. Harta wakaf tidak boleh 

berkurang kadar nilainya, tidak boleh dijual dan tidak boleh 

diwariskan. Karena wakaf pada hakikatnya adalah menyerahkan 

kepemilikan harta manusia menjadi milik Allah atas ummat seluruh 

alam.
41

 

Wakaf berasal dari bahasa Arab yaitual-waqf bentuk mashdar. 

Kata al-waqf bermakna dengan al-habs bentuk mashdar yang memiliki 
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artian menahan. Dalam pengertian istilah, ulama berbeda redaksi dalam 

memberikan rumusan. Wakaf adalah menahan harta dan memberikan 

manfaatnya di jalan Allah. Dalam Mausu’ah Fiqh Umar Ibn Khattab 

disebutkan bahwa wakaf adalah menahan asal harta dan menjalankan 

hasil buahnya. 
42

 

Dasar Hukum wakaf berpusat pada sumber dari Al-Qur’an, 

Hadits, dan Hukum positif yang masih digunakan saat ini. 

a. Berdasarkan Al-Qur’an 

Adapun terdapat kata wakaf yang digunakan dalam Al-Qur’an 

empat kali dalam tiga surat yaitu: Qs. Al-An’am (6):27, Saba’ (34):31 

dan Al-Shaffat (37):24. Dengan demikian, dapat ditemukan kajian dari 

beberapa ayat dalam firman Allah: 

Qs. Al Hajj (22):77 

ُن ْر ِذ ُن وَٰٓيا ا  اٱَٰٓي َٰٓي َّل ُن ْر ا ٱْر َٰٓي ْر َٰٓي ا َٰٓي ٱْر َٰٓي ُن و۟ا اٱَٰٓي َّل ُن ْر ا َٰٓي ٱْر ُن ُن و۟ا ا َٰٓي ٱْر ُن ُن و۟ا ا ٱْر َٰٓي ُن و۟ا وآَٰي ُن و۟ا ا َٰٓي َٰٓي ُّي َٰٓي ا ٱَّل ِذ يَٰٓي  
  َٰٓي  

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, 

sujudlah kamu, sembahlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah 

kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (Qs. Al Hajj (22):77 

Kata-kata “menafkahkan harta” yang dikemukakan dalam Al-

Qur’an tidak kurang dari 73 tempat, selain berkonotasi pada nafkah 

wajib, seperti zakat memberi santunan nafkah bagi keluarga yang 

                                                             
42

Mausu’ah Fiqh Umar Ibn Khattab 



34 
 

kurang mampu juga merujuk pada hukum sunnah, seperti infaq, 

sedekah, wakaf dan lain-lain.  

b. Berdasarkan hadis 

Hadis yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh 

Imam Muslim dari Abu Hurairah.
43

 Nash hadis tersebut adalah: 

“Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal 

perbuatannya kecuali dari tiga sumber perkara yaitu sedekah jariyah 

(wakaf), ilmu yang bisa memperoleh manfaat dan bermanfaat dan anak 

sholeh yang mendoakannya. 

c. Berdasarkan Hukum Positif 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.
44

 

Wakaf menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia 

termuat di dalam suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia 

memuat sebagai berikut: 

A. PP No. 28 Tahun 1977 

Sejak pemerintah Kolonial Belanda problem wakaf ini telah 

diatur sedemikian rupa. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 

Agustus 1945, pada tahun 1949 Pemerintah telah menetapkan Peraturan 

Pemerintah pada zaman kemerdekaan mengenai peraturan wakaf secara 
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global (umum) dengan dikhususkan pengaturannya kepada tanah wakaf. 

Pada Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1949.
45

 Pasal 33, dijelaskan 

bahwa: 

“Pemerintah yang memiliki tanggung jawab dan berkewajiban 

untuk menyelidiki, menentukan, mendaftarkan dan mengawasi 

pemeliharaan wakaf.Setelah Indonesia merdeka bahwa perwakafan yang 

terdapat pada peraturan tersebut masih tidak memadai antara wakaf 

tanah dan wakaf lainnya. Perwakafan ini masih jauh dari rata-rata yang 

diharapkan. Pada masa itu belum muncul mengenai adanya peraturan 

mengenai pendaftaran tanah wakaf secara gamblang.
46

 

Maka PP No. 28 Tahun 1977, mempunyai berbagai pertimbangan; 

1. Lembaga keagamaan, sebagai salah satu sarana guna pengembangan 

hidup keagamaan untuk kesejahteraan spiritual dan materiil. 

2. Peraturan yang ada sebelumnya tidak memenuhi kebutuhan akan 

cara pendaftaran dan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan 

karena tidak adanya data-data yang nyata dan lengkap tentang tanah 

yang diwakafkan. 

3. “Sesuai dengan UUPA pasal 14 ayat (1) huruf b tentang 

(peruntukan tanah) untuk keperluan peribadatan dan keperluan-

keperluan lain sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
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Persoalan semacam itu akan menimbulkan keresahan bagi umat 

Islam, maka apabila tidak ada peraturan yang mengaturnya tentang 

perwakafan tanah, maka kekhawatiran akan berlanjut dengan 

persengketaan perihal problem wakaf. Maka pada gilirannya 

pemerintah akan menemukan kesulitan dalam pembangunan di 

segala bidang, dan perlu adanya pengaturan dalam masalah wakaf di 

negara kita. 

Pembangunan di segala bidang memerlukan tanah karena setiap 

yang akan dibangunan berasal dari tanah, karena tanah yang berada 

di Indonesia mempunyai fungsi yang potensial sebagai upaya 

perwujudan dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan 

mempunyai sarana yang sangat besar untuk membangun dan menuju 

rakyat adil dan makmur, serta penggunaannya tidak bertentangan 

dengan ketentuan umum. “Bumi dan Air dan kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan 

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. (Undang-undang 

Dasar 1945 pasal 33 ayat (3). 

Berdasarkan kepada Undang-undang inilah dapat dicetuskan 

Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960
47

 yang mengatur 

tanah di Indonesia. Pada tanggal 24 September 1960. Bagian ke XI, 
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hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial, “pasal 49 ayat (3) 

perwakafan tanah milik 

B. PP No. 42 Tahun 2006 

Ketentuan yang lebih rinci dapat dimuat dalam Pasal 49-51 

mengenai Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006
48

 yang akan dikuti 

secara lengkap sebagai berikut: 

Pasal 49: 

(1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang 

kecuali dengan izin tertulis dari menteri berdasarkan pertimbangan 

BWI. 

(2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 

dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut: 

a. Perubahan harta wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum 

sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah; 

b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar 

wakaf; 

c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung 

dan mendesak, 
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(3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) izin 

pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika: 

a. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah 

sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; 

b. Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama 

dengan harta benda wakaf semula. 

(4) Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan 

rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur; 

a. Pemerintah daerah kabupaten/kota 

b. Kantor Pertahanan kabupaten/kota 

c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota 

d. Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota 

e. Nadzir tanah wakaf yang bersangkutan 

Pasal 50: 

Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b dapat dihitung sebagai berikut: 

a. Harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 

sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan 

b. Harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah 

untuk dikembangkan. 
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Pasal 51: 

Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya 

dilakukan sebagai berikut: 

a. Nadzir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui 

Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan 

alas an-alasan perubahan status/tukar menukar tersebut; 

b. Kepala KUA kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada 

Kantor Departemen Agama kabupaten/kota; 

c. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah 

menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan 

maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (4) dan selanjutnya 

bupati/walikota setempat membuat Surat Keputusan; 

d. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota meneruskan 

permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim 

kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan 

selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; 

e. Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar 

ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh nadzir 

ke kantor pertanahan atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih 

lanjut. 
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Di dalam PP No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf. 

C. Syarat dan Rukun Wakaf 

Wakaf merupakan suatu perbuatan hukum, dalam pelaksanaannya perlu 

diperhatikan tentang syarat dan rukunnya. Jumhur ulama menyatakan 

bahwa rukun wakaf ada empat macam:
49

 

1. Waqif (Orang yang mewakafkan hartanya) 

2. Mauquf (Harta yang diwakafkan) 

3. Mauquf Alaih (Tujuan wakaf/orang yang diserahi untuk mengelola 

harta wakaf) 

4. Sighat (Pernyataan waqif untuk mewakafkan hartanya) 

Dalam hukum positif yang menyatakan bahwa unsur pada wakaf 

terdiri dari empat yaitu: 

1. Wakif 

2. Nadzir 

3. Harta benda wakaf 

4. Ikrar Wakaf 
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Masing-masing kriteria di atas dari rukun itu harus memenuhi 

persyaratan tertentu. Untuk wakif terdapat beberapa syarat, yaitu: 

a. Wakif harus orang yang merdeka 

b. Baligh 

c. Berakal sehat 

d. Fatanah (cerdas) 

Sejatinya mengenai rukun yang telah dibahas lain halnya dengan 

syarat-syarat tersebut memberikan bagian khusus dalam wakaf tersebut. 

Ditinjau dari segi harta benda wakaf terbagi menjadi 2 macam: 

1. Harta benda tidak bergerak 

Dalam hukum agraria selain membahas perihal tanah benda 

tidak bergerak. Tanah termasuk benda tidak bergerak. Pohon yang 

diambil batangnya untuk menghasilkan buah, sumur yang memiliki 

lubang dalam untuk mendapatkan air. Dikarenakan benda seperti ini 

termasuk kategori benda yang memiliki nilai yang lebih lama dalam 

kurun waktu selama-lamanya. 

2. Harta benda bergerak 

a. Hewan; yang dapat diambil manfaatnya 

b. Uang, Saham, dan surat berharga lainnya
50
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Apabila si wakif telah dewasa, sehat baik rohani maupun 

jasmani nya tidak terikat pada unsur paksaan atau unsur lainnya, 

serta si wakif memiliki benda itu secara utuh dengan langsung. Di 

samping itu wakif harus sebagai pemilik sah dari harta yang 

diwakafkan, baik bukti secara sah maupun bukkti sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

Khusus bagi Mauquf Alaih, disyaratkan untuk hadir sewaktu 

terjadinya penyerahan wakaf, selalu pro untuk memiliki harta yang 

diwakafkan. Dan, orang yang menerima wakaf tersebut itu harus 

mengungkapkan kebenarannya dengan jelas dan tidak diragukan lagi 

lantaran tersebut mampu dirasakan oleh masyarakat. Kehadiran 

Mauquf Alaih terjadi sewaktu ikrar wakaf karena di dalam ruang 

lingkup pandangan ulama fuqaha, tidak sah wakaf kepada orang 

yang belum jelas orangnya maupun orang yang belum lahir di muka 

bumi ini. Mauquf Alaih disyaratkan pula untuk para ahli untuk 

menerima dan memiliki harta, dengan maksud mampu 

mempertanggung jawabkan dan memelihara harta wakaf tersebut 

dengan serta merta untuk selalu melihat wakaf sebagai tugas amanah 

yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. 

Bagi Mauquf (benda yang diwakafkan) terdapat beberapa syarat, yakni: 
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1. Bersifat (selama-lamanya) dan abadi yang tidak dibatasi oleh 

waktu. 

2. Benda yang diwakafkan mampu dimanfaatkan dalam kurun 

lama. 

3. Jelas dalam hal wujudnya dan jelas dalam batas-batasnya. 

Terjadi perbedaan pendapat dengan Imam Malik dan Abu 

Hanifah yang menyatakan boleh untuk waktu tertentu dan benda itu 

tetap pada milik si wakif. Bisa benda bergerak atau benda tidak 

bergerak. Seperti: Saham dan surat-surat berharga. 

Bagi sighat adalah pernyataan wakif sebagai tanda bukti 

dalam penyerahan barang atau benda yang diwakafkan dan mampu 

dilakukan baik lisan maupun tulisan. 

2. Pembebasan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 

a. Hak Atas Tanah 

Hak atas tanah adalah suatu hak dengan memberikan suatu 

kewenangan kepada yang mempunyai hak untuk dipergunakan atau 

diperoleh dari suatu manfaatnya dari tanah atas Hak Kekayaan 

Intelektual.
51

 Dengan asal kata lain hak pada penguasaan tanah yang 

berisikan atas wewenangan, baik kewajiban atau larangan atas 

pemegang atau pemilik hak atas tanah. 
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Mengenai cakupan lain pada Pasal 2 Ayat 1 UUPA perihal hak 

atas tanah Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai penuh oleh Negara serta dipergunakan sebaik-baiknya untuk 

kemaslahatan rakyat. Berdasarkan pada ketentuan itu Negara memiliki 

kekuasaan penuh di dalam Negara Indonesia tersebut. Negara adalah 

pengawal bagi seluruh yang ada di dalam wilayah kekuasaannya dan 

memiliki kewenangan guna untuk menentukan hak-hak atas tanah yang 

dapat dimiliki dan atau diberikan kepada perseorangannyalangsung 

maupun badan hukum untuk memenuhi persyaratan yang telah 

ditentukan. 

Pada Pasal 4 Ayat 1
52

 UUPA berisi atas dasar hak menguasai 

dari Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 yang ditentukan 

dengan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang berpijak 

dengan disebut sebagai tanah, yang dapat diberikan oleh orang-orang 

baik serta mendapatkan hasil manfaatnya sesuai dengan apa yang 

selama ini. Dan yang ingin mengelolanya termasuk suatau iktikad baik 

yang dilakukan secara berkelompok maupun individu yang 

kedudukannya sama rata. Dengan hal ini, baik dari segi bersama-sama 

dengan orang-orang lain serta badan hukum.
53
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Atas dasar terkait ketentuan tersebut, Negara memiliki 

kewenangan dan berwenang untuk menentukan hak-hak atas tanah yang 

dimiliki oleh perseorangan dan badan hukum yang memenuhi 

persyaratan yang telah ditentukan. Dan kebijakan Negara-lah yang 

menentukan Hak Atas Tanah.Adapun Hak Atas Tanah dapat dibedakan 

menjadi 2 kelompok diantaranya Hak Atas Tanah yang bersifat primer 

yang memiliki maksud yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah 

Negara.Hak-hak atas tanah primer yaitu hak atas tanah yang langsung 

diberikan Negara, dikarenakan disinggung pada Negara yang memiliki 

peranan atau subjek hak pada hal tersebut.Hak Atas Tanah Bersifat 

Tetap. Sebagaimana diatur dalam UUPA Pasal 16: 

1. Hak Milik 

2. Hak Guna Usaha 

3. Hak Guna Bangunan 

4. Hak Pakai 

5. Hak Sewa 

b. Hak Atas Tanah Bersifat Sementara 

Hak atas tanah yang bersifat sekunder adalah hak untuk 

menggunakan seluruh tanah milik lawan main atau dengan kata lain 

pengguna suatu jenis tersebut. Hak-hak atas Tanah yang sumbernya dari 
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Hak Milik yaitu sebagai berikut: Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Gadai, Hak 

Usaha Bagi Hasil dan Hak Menumpang.
54

 

 

 

c. Perubahan dan Penggunaan Lain Harta Wakaf 

Perubahan atau penggantian dalam bahasa Arab disebut dengan 

ibdal artinya menggantikan. Dalam makna lain yang artinya mengeluarkan 

atau mengubah benda wakaf serta menjualnya. Oleh karena itu, istibdal dan 

ibdal merupakan dua hal yang selalu ada di dalam kasus atau peristiwa 

wakaf dengan sebab jika benda dijual dan dikeluarkan dari wakaf, mesti ada 

benda lain yang menjadi penggantinya.
55

 

Dalam hukum positif tentang perwakafan terdapat perbedaan 

tentang pengertian wakaf antara PP No. 28 tahun 1977 Pasal 1 yang 

mengatakan Bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sebuah 

badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang 

berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk 

kepentingan peribadatan atau keperluaan umum lainnya”. Dengan Pasal 215 

Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 yang menyatakan “Wakaf adalah 

perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang 

memisahkan sebagian pada benda miliknya dan melembagakannya untuk 
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selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya 

sesuai dengan ajaran Islam.” Jika memerhatikan kedua pasal terdapat 

perbedaan yang signifikan, Pada Pasal 1 PP No. 28 tahun 1977
56

 

menyatakan bahwa benda wakaf itu tanah milik, sedangkan Intruksi 

Presiden No. 1 tahun 1999 Pasal 215 lebih global (umum) lagi. Pasal ini 

menyatakan bahwa benda wakaf itu benda milik, dalam artian benda yang 

dapat diwakafkan bukan hanya tanah milik saja melainkan juga berupa 

benda milik lainnya seperti bergerak dan tidak bergerak. 

Pasal 2 PP No. 28 Tahun 1977
57

 menyatakan bahwa: Pada dasarnya 

perubahan status tanah terhadap hak milik yang telah diwakafkan tidak 

dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pihak yang dimaksud 

dalam ikrar wakaf. Dikarenakan hal tersebut sudah menjadi ketentuan yang 

ada. Ketentuan tersebut di atas hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal 

tertentu dengan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni: 

a. Dikarenakan tidak sesuai dengan awal tujuan wakaf seperti dengan 

diikrarkan oleh wakif; 

b. Karena kepentingan umum. 

Perubahan dalam status tanah milik yang telah diwakafkan tersebut 

pada perubahan penggunaanya sebagai akibat dalam ketentuan tersebut 
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dalam ayat (2) harus dilakukan oleh nadzir kepada pihak yang bersangkutan 

dan mendapatkan penyelesaian untuk lebih lanjut.
58

 

Terjadinya perubahan atau penggantian fungsi harta wakaf 

sebagaimana dinyatakan oleh KHI Pasal 225 ayat 1 dan 2
59

, pada 

hakikatnya dalam mengacu tujuan yaitu maqashid syariah, dengan adanya 

harta wakaf yang harus dikelola untuk kepentingan sesuai dengan syariat. 

Adapun pula terdapat fungsi pada perubahan atau pengganti sebagai 

berikut; 

Tujuan syariat Islam terdapat lima macam, yaitu: 

1. Memelihara Agama (hifzh ad-din); 

2. Memelihara Akal (hifzh al-aql); 

3. Memelihara Jiwa (hifzh an-nafsh) 

4. Memelihara Keturunan (hifzh an-nasl) 

5. Memelihara Harta Kekayaan (hifzh al-mal)
60

 

Dengan demikian, ketentuan yang terdapat di dalam Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004
61

 tentang Wakaf, yaitu Bab II Dasar-

dasar pokok Wakaf pada Bagian Pertama Umum Pasal 2 yang berbunyi: 

“Wakaf yan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum syariah yang 

ada dan sesuai” dapat diartikan bahwa perubahan atau penggantian harta 
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wakaf dari ikrar wakaf sebelumnya dapat dilaksanakan sesuai dengan 

syariat. Di samping itu, memiliki arti bahwa tidak menyimpang dari 

lima tujuan syariat di atas, terutama berkaitan dengan upaya memelihara 

harta kekayaan. 

Menurut para ulama terdahulu terdapat kategori untuk 

membedakan jenis benda wakaf yang terdapat dua macam, yaitu 

berbentuk masjid dan bukan masjid dan dapat dikategorikan lagi sebagai 

benda bergerak dan benda tidak bergerak.Terhadap benda wakaf yang 

berbentuk masjid, Selain Ibn Taimiyah sepakat berpendapat melarang 

untuk menukar atau menjualnya. Sementara terhadap benda wakaf yang 

tidak berupa masjid, selain Mazhab Syafi’iyah membolehkan atau 

menganjurkan untuk menukarnya, apabila tindakan demikian memang 

benar-benar sangat diperlukan dan mendatangkan kemaslahatan yang 

lebih besar. 

Namun, mereka berbeda dalam menentukan persyaratan. Ulama 

Hanafiyah membolehkan penukaran benda wakaf tersebut dalam tiga 

hal:  

a. Apabila wakaf memberi isyarat akan kebolehan untuk menukar

 tersebut ketika mewakafkannya. 

b. Apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi untuk dipertahankan. 

c. Jika fungsi atau kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan 

lebih bermanfaat. 
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Ulama Malikiyah juga menentukan tiga syarat yaitu sebagai berikut: 

1. Wakif ketika ikrar mensyaratkan kemubahan ditukar atau dijual. 

2. Benda wakaf itu berupa benda bergerak dan kondisinya tidak sesuai 

lagi dengan tujuan semula diwakafkannya, 

3. Apabila benda wakaf pengganti dibutuhkan untuk kepentingan 

umum, seperti pembangunan untuk masjid, jalan raya, dan lain-lain. 

Ada pula Ulama yang lebih tegas dalam menentukan 

pendapatnya, yaitu Ulama Hanabilah mereka tidak membedakan apakah 

benda wakaf itu berbentuk masjid atau bukan masjid. Seperti Ibn 

Taimiyah yang mengatakan bahwa benda wakaf boleh ditukar atau 

dijual, apabila tindakan ini benar-benar urgensi.Misalnya, suatu 

musholla yang tidak dapat lagi dipergunakan karena rusak dan terlalu 

sempit bagi penduduk dan tidak dapat lagi diperluas. Adapun terdapat 

penduduk yang sedang berpindah tempat namun, tempat yang baru 

digunakan tidak mampu untuk membangun musholla yang baru.
62

 

Dalam tema mengenai hal alih fungsi pemanfataan tanah wakaf, 

Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004
63

 telah mengatur dalam Bab IV 

tentang perubahan status harta benda wakaf pasal 40 yang berbunyi: 

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang : 
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(a) Dijadikan jaminan; (b) Disita; (c) Dihibahkan; d) Dijual; (e) 

Diwariskan; (f) Ditukarkan; atau (g) Dialihkan dalam bentuk pengalihan 

hak lainnya. 

PENYELESAIAN SENGKETA 

Sebagaimana diketahui, pada fakta di lapangan, tidak sering 

terjadi perselisihan atau persengketaan pada benda wakaf.Ini timbul 

karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pengelolaan benda wakaf, 

tidak atau kurang amanah, atau bahwa sekiranya pengelola sudah 

berubah, tidak ada informasi yang jelas bahwa benda tersebut adalah 

benda wakaf. Karena itulah, perlu diatur bagaimana solusi atau jalan 

keluarnya, manakala timbul dan terjadi perselisihan dan persengketaan 

terhadap benda wakaf, yang jelas-jelas dapat merugikan kepentingan 

umum. 

Pasal 12 PP Nomor 28 Tahun 1977 menegaskan: “Penyelesaian 

perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah, 

disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. Ini sejalan dengan Pasal 49 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
64

.  Pada hal ini, peran pengadilan 

Agama tidak lepas begitu saja tetapi pengadilan agama menjalanankan 

tugas dengan baik yang mana dijelaskan “Pengadilan Agama bertugas 
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dan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat 

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 

a. Perkawinan; 

b. Waris, wasiat dan hibah; 

c. Wakaf dan sedekah 

Dalam penjelasannya di dalam Pasal 49 tersebut, pihak yang 

berperkara, seolah-olah diberi peluang apabila merasa di dalamnya 

terdapat sengketa tentang status dan kepemilikan benda wakaf, dan 

dapat mengajukan persoalannya langsung ke Pengadilan Negeri. Hal ini, 

harus diwaspadai dan diantisipasi oleh wakif dan nadzir yang diberi 

amanat mengelola benda wakaf. 

Pada pasal 17 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 

Pasal 17 menyatakan: Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf 

berkewajiban menerima dan menyelesaikan perkara tentang perwakafan 

tanah menurut syariat Islam yang antara lain mengenai: 

a. Wakaf, wakif, Nadzir, Ikrar dan saksi. 

b. Bayyinah (alat bukti administrasi tanah wakaf). 

c. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf. 

1. Pengadilan Agama dalam melaksanakan ketentuan ayat (1) pasal ini 

berpedoman pada tata cara penyelesaian perkara pada Pengadilan 

Agama. Tidak hanya sedikit kasus-kasus yang mengemuka 

melainkan banyaknya yang terjadi kasus di Pengadilan Negeri, 
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pihak-pihak yang berusaha untuk “menarik kembali” wakaf yang 

sudah dilakukan oleh orang tuanya, karena merasa apa yang 

dilakukan oleh orang tuanya. Yang tidak disetujuinya yaitu atau 

sebagai anak-anak dari orang tua yang diamanati sebagai Nadzir, 

bahwa benda yang dikelola oleh orang tuanya sebagai Nadzir, 

adalah miliknya. Selain itu juga memang ada sifat “serakah” dari 

anak-anak atau kerabat wakif, yang “tidak ingin memahami” bahwa 

benda tersebut adalah benda wakaf yang sudah menjadi milik publik 

atau milik Allah SWT. 

Pasal 62 UU Nomor 41 Tahun 2004 menegaskan: 

1. Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah 

untuk mencapai mufakat. 

2. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase 

atau Pengadilan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tidak mengatur 

tentang penyelesaian sengketa. Seiring dengan perkembangan 

masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah membentuk Badan 

Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang sudah cukup lama 

berpengalaman di dalam menangani sengketa perbankan syariah.
65
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Dalam perspektif sejarah, di Indonesia dicatat ada Badan 

Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BANI dibentuk pada tanggal 3 

Desember 1977 atas prakarsa Kamar Dagang dan Industri (KADIN) 

Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang adil 

dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-

soal perdagangan, industri dan keuangan, baik yang bersifat nasional 

maupun internasional. Dalam melakukan tugasnya, BANI adalah bebas 

(otonom) dan tidak dicampuri oleh sesuatu kekuasaan lain.  

Tahun 1992 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 tentang perbankan, telah diperkenalkan perbankan dengan system 

bagi hasil yang tidak dikenal dalam UU Perbankan sebelumnya. UU ini 

kemudian diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

atas UU Nomor 7 Tahun 1992. Setelah melakukan perjuangan panjang 

dan kerja keras semua komponen 2008 setelah mendapatkan persetujuan 

DPR-RI, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah. 

Dengan tumbuh dan berkembangnya Sistem Perbankan Syariah 

di Indonesia, menuntut adanya Badan yang dijadikan tempat untuk 

menyelesaikan sengketa dengan lebih mengedepankan perdamaian atau 

win-win solution. Akhirnya pada tanggal 21 Oktober 1994 diresmikan 

terbentuknya Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI). 
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Menteri Agama Tarmizi Taher mengemukakan pokok-pokok 

pikiran sebagai berikut: 

1. Merupakan pelengkap sistem ekonomi kita, maka sengketa-

sengketa yang timbul di dalam perdagangan perlu diselesaikan 

secara yang dianjurkan oleh agama kita, yaitu Hakam. 

2. Sengketa-sengketa diselesaikan secara ishlah, sebab ishlah itu 

menurut sabda Nabi pahalanya lebih besar daripada shalat. 

3. Nilai-nilai Islam yang makin lama makin kita gali 

dapatmenimbulkan masyarakat yang dinamis tapi sekaligus tidak 

destruktif. 

4. Hingga saat ini Hukum Arbitrase masih merupakan warisan 

Hindia Belanda. 

5. Adanya pengaruh globalisasi Internasional. 

6. Pengaruh keberadaan Bank Muamalat Indonesia bersifat nasional 

dan internasional. 

Perubahan nama dari BAMUI menjadi Basyarnas diputuskan 

dalam Rakernas MUI tahun 2003 yang kemudian dituangkan dalam SK 

MUI No. Kep-09/MUI/XII/ 2003 tanggal 24 Desember 2003.Basyarnas 

sesuai dengan Pedoman Dasar yang ditetapkan MUI ialah lembaga 

hakam yang bebas. Otonom, dan independen, tidak dicampuri oleh 

kekuasaan dan pihak-pihak mana pun. 

Tugas atau wewenang dari yurisdiksi Basyarnas adalah: 
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1. Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah 

(perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, 

industri, jasa dan lain-lain yang menurut hokum dan 

peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh 

pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara 

tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada 

Basyarnas sesuai dengan prosedur Basyarnas. 

2. Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para 

pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan 

berkenaan dengan suatu perjanjian. 
66

 

Selama ini perselisihan dan persengketaan tentang benda wakaf, 

diselesaikan melalui oleh Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU 

Nomor 7 Tahun 1989 tersebut diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006. 

Dalam ketentuan Pasal 49 diubah sebagai berikut: Pengadilan Agama 

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di 

bidang: 

1. Perkawinan; 

2. Waris; 
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3. Wasiat; 

4. Hibah; 

5. Wakaf; 

6. Zakat; 

7. Infaq; 

8. shadaqah; dan 

9. ekonomi syariah 

Pasal 50: 

(1) Dalam hal sengketa hak milik atau sengketa lain dalam 

perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus 

mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu 

oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. 

(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang 

yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh 

pengadilan agama bersama perkara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 49. 

Demikianlah penjelasan terkait penanganan sengketa yang 

mungkin masih terjadi di dalam pengelolaan benda wakaf, yang 

dianjurkan dengan melakukan perdamaian, musyawarah untuk mufakat, 

melalui Basyarnas atau Pengadilan Agama. 


