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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukumnya 

a. Pengertian wakaf secara etimologi 

Dalam kamus al-Wasith disebutkan bahwa الحبس adalah المنع artinya 

melarang atau mencegah.12 Dijelaskan oleh Ibn Mandzur dalam Lisan al-Arab 

menyebutkan bahwa حبس berarti امسكه (menahannya), selanjutnya beliau 

mengatakan الحبس ما وقف (al-habs adalah sesuatu yang diwakafkan) seperti 

dalam kalimat او حبسه  يل هللاحبس الفرس في سب  (ia mewakafkan kuda di jalan Allah 

SWT.),13 dalam arti bahwa kuda tersebut diwakafkan kepada tentara untuk 

ditungganginya ketika sedang berjihad. Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa 

al-waqf secara etimologi memiliki makna yang sama dengan التحبيس (al-tahbis) 

dan التسبيل (al-tahbis) yakni الحبس عن التصرق artinya menahan dari penguasaan. 

Dalam al-Kafi disebutkan bahwa makna wakaf adalah   لص  ال   س  ي  ب  ح  ت  (menahan 

pokoknya) dan   ة ر  ب ي ل  الثَّم   14.(menyedekahkan hasilnya) ت س 

Sedangkan pengertian wakaf menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah 

Nomor 25 tahun 2018 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 

terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 adalah perbuatan 

hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda 

 
12 Sebagaimana  yang  dikutip oleh M. Athoillah, Hukum Wakaf Benda Bergerak dan 

Tidak Bergerak DalamFikih dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Bandung : Yrama 

Widya, 2015), 17 
13 Ibid 
14 Ibid, 18 



 

13 
 

miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai 

dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum 

menurut syari’ah.15  

Namun ada juga pengertian wakaf menurut beberapa ulama dan 

cendikiawan muslim diantaranya:  

1. Pengertian wakaf menurut Mazhab Hanafi 

Wakaf adalah menahan benda yang statusnya tetap milik si wakif dan yang 

disedekahkan adalah manfaatnya saja.16 

2. Pengertian wakaf menurut Mazhab Maliki 

Wakaf adalah menjadikan benda yang dimiliki baik berupa sewa atau 

hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak dengan bentuk 

penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh 

orang yang mewakafkan.17 

3. Pengertian wakaf menurut Mazhab Hanbali 

Wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan 

hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya dan memuaskan semua 

hak penguasaan terhadap harta itu sedangkan manfaatnya dipergunakan 

pada kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.18 

 

 

 
15 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2018 
16 Abdurrahman. Masalah  Perwakafan  Tanah  Milik  dan  Kedudukan  Tanah Wakaf  di  

Negara  Kita (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), 18     
17 Ibid.,19 
18 Ibid  
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4. Pengertian wakaf menurut Muhammad Daud Ali 

Wakaf artinya menahan yakni menahan suatu benda yang kekal zatnya 

untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran agama islam. Sedangkan 

pengertian wakaf adalah salah satu lembaga pemanfaatan harta yang 

sangat digalakan dalam ajaran islam karena merupakan perbuatan baik 

yang pahalanya tidak terputus-putus diterima oleh yang melakukannya 

selama barang yang wakafkan itu tidak musnah dan terus dimanfaatkan 

orang.19  

b. Dasar hukum wakaf 

Memang mengenai dasar hukum wakaf di dalam al-Qur’an tidak di 

jelaskan secara eksplisit tetapi beberapa ayat al-Qur’an memerintahkan 

orang yang beriman untuk berbuat kebajikan terhadap manusia yang lain. 

Di antara dali-dalil yang di gunakan sebagai patokan atau dasar hukum 

wakaf dalam agama adalah20 

1. Al- Qur’an surat al- Hajj ayat 77 

ۡير  ل ع لَّك ۡم ت ۡفل ح   ٱۡفع ل وا  ٱۡلخ  بَّك ۡم و  ٱۡعب د وا  ر   و 
د وا ْۤ ٱۡسج  ن وا  ٱۡرك ع وا  و  ام  ين  ء  ا ٱلَّذ  أ يُّه 

َٰٓ ون  ي    

 “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, 

sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu 

mendapat kemenangan”.21 

 

2. Al-Qur’an surat an-Nahl ayat 97 

نۡ  ل   م  ل ٗحا ع م  ن ص   ه و    أ نث ى   أ ۡو  ذ ك ر   م   ن   و  ۡؤم  ةٗ  ف ل ن ۡحي ي نَّه ۥ  م  ي و    ح 
 
ي نَّه مۡ   ط ي  ب ٗة ل ن ۡجز  ه م و    أ ۡجر 

ا ب أ ۡحس ن   ل ون   ك ان وا   م  ي ۡعم     
“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami 
 

19 Mohammad Daud Ali,Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Jakarta, Universitas 

Indonesia Press, 1998), 27 
20 Adijani al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek, 25  
21 Q.S. Al-Hajj [22]: 77 
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berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami 

beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa 

yang telah mereka kerjakan”.22 

3. Al-Qur’an surat Ali-Imran ayat 92 

تَّى   ٱۡلب رَّ  ت ن ال وا   ل ن ا  ت نف ق وا   ح  مَّ بُّون    م  ا  ت ح  م  ن ت نف ق وا   و  ع ل يم   ب هۦ  ٱّللَّ   ف إ نَّ  ش ۡيء   م     

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), 

sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan 

apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah 

mengetahuinya”.23 

4. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi 

Hurairah:  

ات   إ ذ ا ل ه    ن ق ط ع  ا   م  د  آاب ن   م  ن   إ ّلَّ  ع م  : م  ث ة  د ق ة    ث َل  ي ة   ص  ار  ل م  و  أ    ،ج  ن    ب ه   ي ن ت ف ع    ع  م 

ه ، أو   ل د  ب ع د  ال ح   و  ل ه   ي د ع و  ص   

“Apabila mati anak adam, maka terputuslah daripadanya semua 

amalnya kecuali tiga hal yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, 

dan anak yang saleh yang mendoakannya”.24 

Imam Muslim meletakan hadis ini dalam bab wakaf karena para ulama 

menafsirkan istilah sedekah jariyah disini dengan wakaf. 

5. Hadis dari Ibnu Umar 

ن  ق ال    دَّث ن ا اب ن  ع و  يُّ ح  ار  د  ب ن  ع ب د  َّللاَّ  ال  ن ص  مَّ ح  دَّث ن ا م  يد  ح  دَّث ن ا ق ت ي ب ة  ب ن  س ع  ح 

اب  أ ن ب أ ن ي ن اف ٌع ع ن  اب ن  ع م   طَّاب  أ ص  ر  ب ن  ال خ  ا أ ن  ع م  ي  َّللاَّ  ع ن ه م  ض  ًضا  ر  ر  أ ر 

س ول  َّللاَّ  إ ن  ي أ ص   ا ف ق ال  ي ا ر  ه  ف يه  ر  ت أ م  س لَّم  ي س  لَّى َّللاَّ  ع ل ي ه  و  ي ب ر  ف أ ت ى النَّب يَّ ص  ب ت  ب خ 

ب س ت    ئ ت  ح  ر  ب ه  ق ال  إ ن  ش  ا ت أ م  ن ه  ف م  ي م  ن د  اًّل ق طُّ أ ن ف س  ع  ب  م  ي ب ر  ل م  أ ص  ًضا ب خ  أ ر 

ث   أ   ّل  ي ور  ّل  ي وه ب  و  ر  أ نَّه  ّل  ي ب اع  و  ا ع م  دَّق  ب ه  ا ق ال  ف ت ص  دَّق ت  ب ه  ت ص  ا و  ل ه  ص 

اب ن  السَّب يل   ف ي س ب يل  َّللاَّ  و  ق اب  و  ف ي الر   ب ى و  ف ي ال ق ر  اء  و  ا ف ي ال ف ق ر  دَّق  ب ه  ت ص  و 

ل   ن  و  ن اح  ع ل ى م  ي ف  ّل  ج  الضَّ ل  و  و   ت م  م  غ ي ر  م  ع  ي ط  وف  و  ع ر  ا ب ال م  ن ه  ك ل  م 
ا أ ن  ي أ  ي ه 

اًّل  ت أ ث  ل  م  ين  ف ق ال  غ ي ر  م  ير  دَّث ت  ب ه  اب ن  س   ق ال  ف ح 

 
22 Q.S An-Nahl [16]: 97  
23 Q.S. Ali-Imran [3]: 92 
24 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1631 
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“Telah bercerita kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah bercerita 

kepada kami [Muhammad bin 'Abdullah Al Anshariy] telah bercerita 

kepada kami [Ibnu 'Aun] berkata [Nafi'] memberitakan kepadaku dari 

[Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma] bahwa 'Umar bin Al Khaththab 

radliallahu 'anhu mendapat bagian lahan di Khaibar lalu dia 

menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk meminta pendapat 

Beliau tentang tanah lahan tersebut dengan berkata: "Wahai 

Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku tidak 

pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa 

yang Tuan perintahkan tentang tanah tersebut?" Maka Beliau 

berkata: "Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu 

kamu dapat bershadaqah dengan (hasil buah) nya". Ibnu 'Umar 

radliallahu 'anhu berkata: "Maka 'Umar menshadaqahkannya dimana 

tidak dijualnya, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan namun 

dia menshadaqahkannya untuk para faqir, kerabat, untuk 

membebaskan budak, fii sabilillah, ibnu sabil dan untuk menjamu 

tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan 

darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan 

orang lain bukan bermaksud menimbunnya. Perawi berkata; 

"Kemudian aku ceritakan hadits ini kepada Ibnu Sirin maka dia 

berkata: "ghoiru muta'atstsal maalan artinya tidak mengambil harta 

anak yatim untuk menggabungkannya dengan hartanya".25 

Sedekah itu diberikan kepada orang-orang fakir, sanak kerabat, budak 

belian, tamu, dan musafir. Orang yang mengawasi tanah tersebut tidak apa-apa 

makan dari hasil tanah itu dengan pertimbangan yang bijak, memberi makan dari 

hasil itu kepada orang lain tanpa menyimpannya.26 

Sebagaimana yang dikutip oleh H. Adijani al-Alabij yang menceritakan 

bahwa Umar r.a pernah memperoleh sebidang tanah di Khaibar. Umar menghadap 

Nabi dan kemudian bertanya: Aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar 

yang belum pernah ku peroleh sebaik itu, lalu apa yang akan engkau perintahkan 

kepadaku?” Nabi menjawab“ Jika suka, engkau tahanlah pokoknya dan engkau 

gunakanlah untuk sedekah (jadikanlah wakaf)”. Lalu kemudian Ibnu Umar 

 
25 Diriwayatkan oleh Bukhori, No. 2532 
26 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam, Wa Adillatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2011), 271-272 
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menyedekahkannya, tidak dijual pokoknya, tidak diwarisi dan tidak pula diberikan 

kepada orang lain.27 

Dari beberapa dasar hukum yang tercantum baik dalam al-Qur’an maupun 

al-Hadis belum menyebutkan secara khusus mengenai wakaf kecuali hadis dari 

Ibnu Umar yang secara khusus menceritakan masalah wakaf, walaupun redaksi 

yang digunakan adalah “tashaddaqa” atau menyedekahkan.28 Sampai-sampai 

Ibnu Hajar dalam Fathul Baari mengomentari bahwa hadis dari Ibnu Umar ini 

adalah dasar legalitas wakaf.29 Disamping dasar hukum wakaf dari al-Qur’an dan 

al-Hadis ada juga dasar hukum dari negara yang sudah banyak mengalami 

perkembangan. Berikut sejarah perkembangan hukum wakaf tersebut: 

1. Dasar pertama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 yakni 

tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), memang dalam UUPA ini 

tidak diebutkan secara eksplisit mengenai peraturan tentang wakaf namun 

sedikit mengarah ke wakaf yang tersirat dalam pasal 5, Pasal 14 ayat 1 dan 

pasal 49.30 

2. Dasar kedua terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, 

dalam Peraturan Pemerintah ini memuat mengenai penjaminan kepastian 

hukum tanah wakaf serta pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan wakaf.31 

 
27 Sebagaimana dikutip oleh Adijani al Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam 

Teori dan Praktek (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), 26 
28 Sebagaimana dikutip oleh Adijani al Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam 

Teori dan Praktek.,26 
29 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam, Wa Adillatuhu.,272 
30 Zulfan Nashby, “Penyelesaian Sengketa Antar Nadzir Tanah wakaf Di Kecamatan 

Larangan Kota Tangerang Banten”, Tesis Magister, Universitas Diponegoro Semarang, 2011.,25.  
31 Ibid 
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3. Dasar ketiga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Sejak 

dikeluarkannya undang-undang pada tahun 2004 ini mengatur secara jelas 

mengenai tata cara pendaftaran harta wakaf, hak dan kewajiban pengelola 

harta wakaf (Nazir), dan juga organisasi wakaf di Indonesia.32 

4. Kemudian lahir pula Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006, Peraturan 

Pemerintah ini adalah sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 41 tahun 

2004. 

5. Dan yang terakhir terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2018, 

undang-undang ini lahir sebagai perubahan peraturan sebelumnya yakni 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. 

B. Macam-Macam Wakaf 

Sepanjang perjalanan sejarah Islam, wakaf terbagi menjadi dua, yakni 

wakaf Zurry dan wakaf Khairy. Wakaf Zurry yang kemudian dikenal dengan 

wakaf ahli adalah wakaf yang diberikan oleh wakif kepada kaum kerabatnya. 

Wakaf jenis ini dikhususnya hanya orang yang berada di lingkup keluarganya, 

seperti anak, cucu, ibu, bapak ataupun saudaranya yang lain. Tujuan daripada 

wakaf jenis ini adalah untuk membela nasib mereka. Dalam konsepsi islam 

sebelum wakif memberikan wakaf kepada orang lain akankah lebih baik melihat 

lebih dulu kaum kerabatnya. Jika ada salah satu diantara mereka yang 

membutuhkan pertolongan maka wakaf lebih utama diberikan kepada salah satu 

anggota keluarga yang membutuhkan. Adapun pada zaman Rasulullah, ada 

 
32 Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Ciputat Press, 2005).,98. 
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seorang sahabat yang bernama Abu Thalhah hendak mewakafkan sebagai 

hartanya, lalu kemudian Rasulullah menasehatkan agar wakaf tersebut diberikan 

kepada kerabatnya yang membutuhkan.33 

Wakaf Khairy adalah wakaf yang diperuntukan untuk kemaslahatan 

umat. Wakaf jenis ini digunakan untuk sosial di luar kaum kerabat, jadi semua 

orang bisa mengambil manfaatnya. Contoh wakaf ini adalah mewakafkan 

sebidang tanah untuk membangun masjid, sekolah, rumah sakit, apotik, TPQ dan 

lain sebagainya. Wakaf seperti ini yang dilakukan oleh Umar bin Khathab pada 

tanahnya yang berada di perkebunan Khaibar, yang dikisahkan oleh Ibnu Umar. 

Wakaf Khairy dinilai sesuai dengan tujuan ibadah wakaf itu sendir. Jika 

dibandingkan dengan wakaf Zurry sudah barang tentu wakaf Khairy memberikan 

manfaat yang lebih besar di banding wakaf Zurry.34 

Namun seiring berjalalnya waktu wakaf Zurry menemui kesulitan dan 

permasalahan, misalnya seorang waqif mewakafkan sebidang tanah pertanian 

sudah mencapai ratusan tahun dan sudah sesuai dengan tujuan dan peruntukan 

wakaf, maka akan menimbulkan kesulitan. Karena sudah dapat dipastikan anak 

dan cucu waqif terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan, maka akan 

muncul kesulitan dalam membagi rata-rata hasilnya. Bahkan tidak menutup 

kemungkinan ada salah satu pihak yang ingin merebut tanah tersebut sehingga 

timbulah persengketaan. Demi mengantisipasi hal tersebut maka di negara-negara 

muslim diadakan peninjauan kembali terhadap wakaf Zurry ini. Contoh di Mesir 

seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Mesir nomor 180 tahun 1952 

 
33 Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Ciputat Press, 2005).,24-25. 
34 Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia.,25 
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yang dikeluarkan oleh Menteri Perwakafan Mesir menghapus perwakafan bentuk 

ini.35 

C. Rukun dan syarat-syarat wakaf 

Para Imam Mujtahid berbeda pandangan dalam memberikan argument 

tentang institusi wakaf, akan tetapi mereka sependapat bahwa untuk membentuk 

lembaga wakaf sangat diperlukan rukun dan syarat-syarat wakaf. Kata rukun di 

sini begitu penting karena memiliki arti “sudut” atau “tiang penyangga”, artinya 

bahwa merupakan unsur pokok dalam pembentukan sesuatu hal. Tanpa adanya 

rukun yang memilki arti “tiang penyangga” maka sesuatu itu tidak akan berdiri 

dengan tegak, demikian pula dengan syarat-syarat yang menentukan sah atau 

tidaknya suatu wakaf.36  

Berkaitan dengan jumlah rukun wakaf terdapat perbedaan diantara mazhab 

Hanafi dengan jumhur fuqaha. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun wakaf 

cuma satu yakni akad yang berupa ijab (pernyataan dari wakif). Sedangkan kabul 

(pernyataan menerima wakaf dari wakif) bukanlah termasuk rukun wakaf, ini 

disebabkan karena mazhab ini berpendapat bahwa akad tidak bersifat mengikat.37 

Contoh jika calon wakif mengakatan “saya wakafkan harta ini kepada anda atau 

saudara” maka secara hukum menurut mazahb Hanafi adalah sah dan orang yang 

diberi wakaf berhak atas harta tersebut.38 Namun berbeda pendapat dengan 

 
35 Ibid,25-26. 
36 Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia.,16 
37 Ibid 
38 Ibid.,17 



 

21 
 

jumhur ulama dari mazhab Syafi’i, mazhab Maliki, dan mazhab Hanbali, mereka 

berpendapat bahwa rukun wakaf ada empat diantaranya:39 

1). Wakif (orang yang berwakaf) 

2). Mauquf Alaih (orang yang menerima wakaf atau nazir) 

3). Mauquf (objek yang di wakafkan) 

4). Sighat (Ijab) 

Dari empat unsur penting dari wakaf dan kemudian oleh beberapa mazhab disebut 

sebagai rukun wakaf yang memiliki posisi sangat penting dalam berwakaf yang 

setiap unsurnya memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi diantaranya: 

a) Wakif, bagi wakif disyaratkan harus ahli berbuat kebaikan dan dia 

melakukannya dengan sukarela artinya tidak ada paksaan atau dipaksa dari 

pihak manapun. Ini diibaratkan seperti penjual dan pembeli. Kemudian yang 

dimaksud dengan ahli berbuat kebaikan adalah orang yang berakal, tidak gila, 

tidak mubazir (karena harta tersebut dibawah walinya), balig40 dan merdeka 

(bukan budak)41 

b) Mauquf Alaih, bagi orang yang menerima dan kemudian disebut sebagai 

nazhir memiliki syarat hampir mirip seperti syarat pada wakif yaitu, berakal, 

tidak boros dan balig.42 

c) Kemudian untuk barang wakaf yang akan diwakafkan harus memiliki 

beberapa syarat diantaranya: 

 
39 Sebagaimana dikutip oleh Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia (Ciputat 

Press, 2005).,17 
40 Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek (Jakarta, 

Rajawali Press, 1989).,30 
41 Rozalinda, Managemen Wakaf Produktif (Jakarta: Rajawali Press, 2015)., 24 
42 Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek.,31 
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• Barang tersebut tidak cepat rusak dan juga tidak cepat habis saat di ambil 

manfaatnya. 

• Barang tersebut milik sah orang yang berwakaf (bisa di buktikan dengan 

sertifikat kepemilikan). 

• Dan barang tersebut bukan barang haram atau najis. 

d) Sighat, berkaitan dengan sighat atau lafaz pengucapan ikrar wakaf ialah 

pernyataan dari wakif diucapkan dengan jelas, kepada siapa wakaf tersebut 

diberikan dan diperuntukan untuk apa wakaf tersebut.  

D. Tata Cara Pelaksanaan Wakaf  

Wakaf tidak hanya serta merta di berikan kepada nazhir sebagai pengelola, 

namun ada tahapan dan tata caranya. Supaya perwakafan tanah dapat berjalan 

dengan tertib, maka tata cara perwakafan harus dilakukan dengan berpedoman 

pada ketentuan yang berlaku, baik secara syar’i maupun berpedoman pada 

peraturan perwakafan, diantaranya wakif harus berikrar di depan Pejabat Pembuat 

Akta Ikrar Wakaf yang disingkat dengan PPAIW secara jelas sesuai kehendaknya 

kepada nazhir baik secara lisan maupun tulisan dan di saksikan oleh sekurang-

kurangnya 2 (dua) orang saksi.43 Yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Akta 

Ikrar Wakaf disini adalah Kepala KUA kecamatan.44 Dalam melaksanakan ikrar 

wakaf seorang wakif diharuskan membawa serta surat-surat sebagai berikut: 

 

 

 
43 Sebagaimana dikutip oleh Rozalinda, Managemen Wakaf Produktif (Jakarta: Rajawali 

Press, 2015).,59 
44 Adijani al-Alabij, Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek (Jakarta: 

Rajawali, 1989).,34-35  
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1. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya. 

2. Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala 

Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah 

dan tidak tersangkut sesuatu sengketa. 

3. Surat keterangan pendaftaran tanah. 

4. Izin dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah c.q. Kepala Sub 

Direktorat Agraria setempat.45 

D.1. Bagan Tata Cara Pelaksanaan Wakaf 

 

 

 

 

 

 

 

E. Tata Cara Pendaftaran Wakaf 

Pendapat dari Imam Syafi’i, Imam Malik dan Ahmad bahwa wakaf 

tersebut dianggap telah terlaksana pasca terucapnya sighat (lafaz) meskipun tidak 

di tetapkan oleh majelis hakim. Meskipun barang tersebut masih ditangan wakif 

 
45 Sebagaimana dikutip oleh Rozalinda, Managemen Wakaf Produktif (Jakarta: Rajawali 

Press, 2015).,59 
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tetapi setelah terucapnya sighat maka hak milik sudah berpindah. Dari keterangan 

ini dapat diambil kesimpulan bahwa di dalam islam tidak membuat sulit terhadap 

prosedur pelaksanaan wakaf. Namun hanya Imam Abu Hanifah yang memilki 

pendapat yang berbeda, beliau berpendapat bahwa harta wakaf tersebut belum 

berpindah meski sighat telah terucap sampai diputuskan oleh majelis hakim.46 

Dalam menjalankan isi daripada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang wakaf terkait dengan masalah pengamanan harta wakaf di negara 

Indonesia, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam menerapkan 

beberapa kebijakan, yakni: 

1. Menyelesaikan masalah sertifikasi terhadap aset tanah wakaf yang mana 

kebanyakan tanah wakaf yang berada di beberapa daerah di Indonesia belum 

memiliki sertifikat wakaf. Tujuan dari pengadaan proyek sertifikasi ini agar 

aset-aset wakaf di Indonesia aman secara hukum dari intervensi pihak luar. 

2.  Inventarisasi aset wakaf di seluruh daerah di indoneisa melalui alat elektronik 

yakni computer 

3. Memetakan potensi aset wakaf untuk di pilah mana aset wakaf yang memiliki 

potensi untuk dikembangkan. 

4. Melakukan advokasi, melindungi dan menyelesaikan sengketa aset wakaf 

dengan pihak penggugat. 

Mengenai proses pendaftaran tanah diperlukan data fisik tanah (luas, letak, 

batas tiap tepinya, pemakaian), dan juga di butuhkan kepastian data yuridis tanah 

(penguasaan, riwayat dan kepemilikan). Adanya data fisik dan yuridis ini akan 

 
46 Rozalinda, Managemen Wakaf Produktif (Jakarta: Rajawali Press, 2015).,61 
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memberikan kepastian hukum aset wakaf supaya terlindung dari gugatan pihak 

ketiga.47 Kemudian setelah akta ikrar wakaf telah dilakukan sesuai dengan 

prosedur peraturan yang ada, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama nazhir 

harus segera mengajukan permohonan kepada Bupati atau kepala daerah atau 

walikota c.q. Sub. Direktorat Agraria untuk mendaftarkan perwakafan tanah hak 

milik berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang 

Pendaftaran Tanah,48 dengan ketentuan paling lambat dikerjakan 7 hari kerja sejak 

akta ikrar wakaf ditandatangani.49  

Mengenai pendaftaran wakaf Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf harus 

menyerahkan: a) Salinan akta ikrar wakaf, 2) Surat-surat atau tanda bukti 

kepemilikan serta dokumen-dokumen yang menyertai lainya.50 Dalam hal 

pendaftaran perwakafan tanah-tanah hak milik, yang tertuang di dalam peraturan 

Menteri dalam negeri harus melampirkan: 

1. Sertifikat tanah. 

2. Akta ikrar wakaf yang telah di buat oleh PPAIW. 

3. Surat pengesahan mengenai nazhir yang telah dibuat oleh Kantor Urusan 

Agama.51 

 

 

 
47  Rozalinda, Managemen Wakaf Produktif (Jakarta: Rajawali Press, 2015).,62 
48 Rozalinda, Managemen Wakaf Produktif (Jakarta: Rajawali Press, 2015).,62 
49 Ibid 
50 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 33 
51 Rozalinda, Managemen Wakaf Produktif .,63 
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E.1. Bagan Pendaftaran Tanah Wakaf 
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4. Mendapat izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertifikat dan 

keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan. 

5. Mendapat izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal 

hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak 

pengelolaan atau hak milik.52 

F. Perubahan Status dan Penggunaan Tanah Wakaf 

Sejatinya sejak ikrar wakaf terucap maka saat itu pula sudah berlaku 

hukum bahwa wakaf tidak boleh di tukar, dijual, diwarisi bahkan diberikan 

kepada orang lain. Namun jika barang wakaf tersebut rusak, tidak dapat diambil 

lagi manfaatnya, maka boleh digunakan untuk keperluan lain yang semisal 

dengannya, dijual dan dibelikan barang lain demi untuk meneruskan wakaf itu. 

Dalam mazhab Ahmad bin Hanbal jika barang wakaf tersebut sudah tidak dapat 

dipergunakan lagi, maka barang wakaf tersebut harus di jual dan dibelikan sebagai 

gantinya. Contoh dalam kasus ini adalah memindahkan sebuah masjid dari satu 

kampung ke kampung lain dengan cara menjualnya karena masjid lama tidak 

dapat difungsikan lagi (disebabkan arus perpindahan penduduk). Imam Ahmad 

bin Hanbal mendasarkan pendapatnya pada kasus yang terjadi di zaman sahabat, 

yakni sahabat Umar bin Khathab yang mengganti masjid Kufah yang lama dengan 

yang baru dan tempat masjid yang lama menjadi pasar.53  

Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2018, maka 

barang yang berstatus wakaf tidak bisa di rubah ataupun ditukar gulingkan diluar 

peruntukan wakaf yang seharusnya bersifat mutlak, namun ada pengecualian dan 

 
52 Rozalinda, Managemen Wakaf Produktif (Jakarta: Rajawali Press, 2015).,63 
53 Adijani al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek (Jakarta: 

Rajawali, 1989).,38 
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harus ada izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia yang tertuang dalam pasal 49 

ayat 2 PP Nomor 25 tahun 2018 sebagai berikut: 

a. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan 

umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip 

Syari’ah. 

b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar Wakaf, 

atau 

c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan 

mendesak.54 

G. Syarat dan Prosedur Permohonan Izin Tukar Menukar Harta Benda 

Wakaf Untuk Kepentingan Umum Dengan Luas Sampai Dengan 5000 

m2 

A. Syarat 

1. Surat permohonan Nazhir 

a. Kepada Menteri Agama melalui Kepala Kantor Kementerian 

Agama kabupaten/kota, untuk tukar menukar dengan alas an 

kepentingan umum dengan luas lebih dari 5.000 m2 (lima ribu 

meter persegi), dan untuk selain kepentingan umum. 

b. Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi 

melalui Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota 

 
54 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2018 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 
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untuk tukar menukar dengan alasan kepentingan umu dengan 

luas sampai dengan 5.000 m2  

c. Surat permohonan Nazhir ditandatangani oleh ketua Nazhir 

(untuk Nazhir organisasi dan badan hukum) atau oleh seluruh 

Nazhir (untuk Nazhir perseorangan) 

2. Fotokopi akta ikrar wakaf atau pengganti akta ikrar wakaf dan 

sertifikat wakaf 

3. Fotokopi surat pengesahan Nazhir dan surat keputusan 

perpanjangan atau pergantian Nazhir dari BWI (jika terdapat 

pergantian Nazhir) 

4. Surat perjanjian tukar menukar harta benda wakaf antara Nazhir 

dan pihak penukar 

5. Fotokopi identitas Nazhir dan pihak penukar 

6. Fotokopi sertifikat harta benda penukar atau bukti kepemilikan lain 

yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

7. Fotokopi akta pendirian dan surat izin organisasi/badan hukum, 

bagi pihak penukar organisasi/badan hukum 

8. Rencana tata ruang wilayah/rencana detail tata ruang/penetapan 

lokasi/rekomendasi tata ruang, khusus untuk alasan kepentingan 

umum 
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9. Hasil penilaian oleh Penilai atau Penilai Publik atas harta benda 

wakaf dan harta benda penukar.55    

B. Prosedur 

1. Nazhir mengajukan permohonan secara tertulis Kepada Kepala 

Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi melalui kepala 

Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dengan melampirkan 

persyaratan sebagaimana dimaksud pada Bab II 

2. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota melakukan 

pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan Nazhir 

sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap, Kepala Kantor 

Kementerian kabupaten/kotamenerbitkan tanda terima 

4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi membentuk 

tim penetapan melalui Surat Keputusan paling lama 5 (lima) hari 

kerja sejak berkas permohonan dari Nazhir dinyatakan lengkap 

5. Tim Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 4 beranggotaan 

unsur: 

a. Pemerintah daerah kabupaten/kota 

b. Kantor pertanahan kabupaten/kota 

c. Majelis Ulama Indonseia kabupaten/kota 

d. Kantor kementerian agama kabupaten/kota 

e. Nazhir dan 

 
55 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 659 Tahun 2018 

Tentang Petunjuk Teknis Permohonan Izin Tukar Menukar Harta Benda Wakaf   
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f. Kantor urusan agama kecamatan 

6. Tim penetapan membuat berita acara hasil penilaian dan 

rekomendasi tukar-menukar harta benda Wakaf paling lama 5 

(lima) hari kerja sejak Penilai atau Penilai Publik menyerahkan 

hasil penilaian kepada Kepala Kantor Kementerian Agama 

kabupaten/kota  dan tembusannya kepada Tim Penetapan 

7. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota menetapkan 

dan mengirimkan hasil penilaian tukar-menukar harta benda Wakaf 

kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepada BWI provinsi paling 

lama 4 (empat) hari kerja sejak menerima rekomendasi dari Tim 

Penetapan 

8.  BWI provinsi memberikan persetujuan kepada Kepala Kantor 

Wilayah Kementerian Agama provinsi paling lama 5 (lima) hari 

kerja sejak menerima hasil penilaian tukar-menukar harta benda 

wakaf dari Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota 

yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno BWI Provinsi dan  

9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi berdasarkan 

mandat dari Menteri Agama menerbitkan atau tidak menerbitkan 

izin tertulis tukar-menukar harta benda Wakaf paling lama 10 

(sepuluh) hari kerja sejak menerima persetujuan dari BWI provinsi 

yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno yang dipimpin oleh 

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Pejabat 
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Eselon III yang ditunjuk. 56Mengenai bagan prosedur izin tukar 

guling tanah wakaf bisa dilihat pada bagan di bawah ini.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
56 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 659 Tahun 2018 

Tentang Petunjuk Teknis Permohonan Izin Tukar Menukar Harta Benda Wakaf 
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Bagan Prosedur Izin Tukar Guling Harta Benda Wakaf 
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H. Sengketa Wakaf 

Dalam sub bab ini perlu dibedakan antara pengertian sengketa dan konflik. 

Jika mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Petanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus 

Pertanahan pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 dan 3 bahwa; a). Sengketa Tanah yang 

selanjutnya disebut sengketa adalah Periselisihan pertanahan antara orang 

perorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas, b). Konflik 

Tanah yang selanjutnya disebut konflik adalah perselisihan pertanahan antara 

orang perorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga 

yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.57  

Konflik adalah suatu keadaan dimana adanya pertentangan atau 

kesenjangan atau ketidaksesuaian antara pihak-pihak yang sedang melakukan 

kerjasama. Pada dasarnya konflik akan terjadi kapan saja dan dimana saja selama 

ada hubungan atau interaksi antar manusia, baik antara individu dengan individu 

atau kelompok dengan kelompok.58 Kata conflict dan dispute kedua kata tersebut 

memiliki pengertian bahwa ada perbedaan kepentingan di antara kedua belah 

pihak bahkan bisa lebih, tetapi keduanya bisa dibedakan. Kata conflict sudah di 

serap dalam bahasa indonesia menjadi konflik dan dispute menjadi sengketa. 

Sebuah konflik yakni sebuah situasi di mana dua pihak atau lebih dihadapkan 

pada kepentingan yang berbeda, sebuah konflik tidak akan berubah menjadi 

sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan memendam perasaan tidak puas, 

 
57 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang 

Penyelesaian Kasus Pertanahan Bab 1 Pasal 1 ayat 2 dan 3 
58 Jurnal Syari’ah dan Hukum, Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya, 

STAIN Tulungagung, Vol 3 hal 75 
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tidak terima ataupun keprihatinanya. Maka dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa terjadinya sengketa karena ada tindak lanjut dari konflik.59 

Wakaf merupakan salah satu diantara sekian banyak ibadah yang mana 

nilai kebaikannya akan terus mengalir kepada yang mewakafkan. Selama wakaf 

tersebut masih termanfaatkan dengan baik maka pahala juga tidak akan terputus 

dan akan terus mengalir kepada waqif meskipun orang yang mewakafkan sudah 

meninggal. Namun terkadang perbuatan wakaf yang diawal lancar-lancar saja, 

ditengah perjalanan terdapat permasalahan yang timbul sampai terjadi sengketa 

wakaf. Sebagaimana yang dikutip oleh Suhrawardi K. Lubis yang mengatakan 

bahwa berdasarkan informasi hukum yang diterimanya antara tahun 1991-1998 

ada beberapa variasi sengketa wakaf, yakni: 

1. Penggugat mendakwakan bahwa adanya ikrar wakaf dari pihak wakif, 

yakni pemilik sebidang kebun untuk kepentingan meunasah, sedangkan 

ahli waris dari pewakif itu tidak mengakui apabila adanya ikrar wakaf dari 

orang tuanya. 

2. Dakwaan bahwa adanya penukaran aset tanah wakaf yang dilakukan oleh 

pihak tertentu. 

3. Adanya gugatan pembatalan wakaf yang dilakukan oleh pewakif karena 

terdapat penyalahgunaan dari pihak nazir yang tidak sesuai dengan 

peruntukan wakaf. 

4. Dari pihak tergugat tidak secara tegas mengingkari adanya ikrar wakaf 

dari pihak pewakif (orang tuanya).60 

 
59 Rahmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Bandung: PT. 

Citra Aditya Bakti, 2003).,1 
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Selain sengketa wakaf yang tersebut diatas masih ada sengketa wakaf yang 

mungkin sudah umum terjadi di kalangan masyarakat di antaranya: 

1. Begitu dangkal dan rendahnya pemahaman sebagian umat islam mengenai 

kedudukan harta benda wakaf, baik dari pihak wakif khususnya maupun 

masyarakat pada umumnya padahal wakaf memiliki dua dimensi ibadah 

dan sosial. 

2. Harga tanah yang semakin tahun semakin mengalami kenaikan harga 

sehingga menjadi pemicu timbulnya masalah wakaf. 

3. Pihak pewakif saat melakukan ikrar wakaf tidak memperhitungkan kondisi 

ekonomi pihak ahli waris yang akan ditinggalkan, sehingga pada saat 

seluruh hartanya diwakafkan terjadi pengingkaran oleh ahli waris. 

4. Kondisi ekonomi dari pihak nazir yang naik turun atau bahkan tidak 

menguntungkan lagi sehingga ada dorongan hasrat untuk 

menyalahgunakan wakaf tersebut.  

5. Pihak nazir yang tidak memahami bahwa dalam menggunakan harta wakaf 

harus sesuai dengan tujuan wakaf. 

6. Pewakif tidak secara tegas memberitahukan kepada ahli warisnya bahwa 

tanahnya sudah di wakafkan. 

 
60 Suhrawardi K. Lubis, Wakaf dan Pemberdayaan Umat (Jakarta: Sinar Grafika, 

2010).,168 
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7. Nazirnya bukanlah badan hukum melainkan bersifat pribadi atau 

perorangan sehingga dalam penggunaanya bisa sekehendak dirinya 

sendiri.61 

I. Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 

Dalam pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan dilakukan dengan cara: 

musyawarah untuk mufakat, mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Pada pasal 

tersebut menjelaskan bahwa:  

“yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan 

bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang 

bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, 

maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syari’ah. 

Dalam hal badan arbitrase tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka 

sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah 

syari’ah”.62  

Ini adalah salah satu dasar dalam hal penyelesaian sengketa perwakafan yang 

mana dalam dasar tersebut ada runtutan tempat-tempat penyelesaian sengketa. 

Dalam pasal 62 ayat (2) diatas sudah dijelaskan bahwa : Dalam hal badan 

arbitrase syari’ah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut 

dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syari’ah.63 Penyelesaian 

sengketa wakaf dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara litigasi dan nonlitigasi. 

Penjelasannya sebagai berikut: 

1. Litigasi  

Dengan menggunakan cara litigasi adalah suatu cara yang digunakan 

untuk menyelesaikan sengketa dengan melibatkan pihak peradilan. 

 
61 Suhrawardi K. Lubis, Wakaf dan Pemberdayaan Umat (Jakarta: Sinar Grafika, 

2010).,169 
62 Ibid,.166-167 
63 Ibid,.167 
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Peradilan Agama adalah salah satu tempat yang melaksanakan kekuasaan 

kehakiman untuk menyelesaikan perkara perdata pada tingkat pertama 

bagi rakyat beragama islam yang mencari keadilan. Tugas Peradilan 

Agama tidak hanya sebatas memutus perkara, melainkan menyelesaikan 

sengketa demi terwujudnya perdamaian antara kedua belah pihak yang 

bersengketa. Kewenangan Peradilan Agama semakin bertambah setelah 

terbitnya pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yakni 

kewenangan dalam bidang: 1). Perkawinan, 2). Wasiat, 3). Waris, 4). 

Hibah, 5). Wakaf, 6). Ekonomi Syari’ah.64 

2. Non-litigasi 

Sedangkan dengan nonlitigasi adalah cara yang ditempuh untuk 

menyelesaikan sengketa tidak melibatkan pihak peradilan, di luar 

peradilan dan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, mediasi 

dan arbitrase. Berikut penjelasan masing-masing badan tersebut: 

a. Mediasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk mewujudkan 

penyelesaian dan perdamaian antara kedua belah pihak yang 

bersengketa. Di dalam islam disebut dengan “islah” yang menurut 

bahasa memiliki arti memutuskan suatu persengketaan. Sedangkan 

menurut hukum positif yang tertuang di dalam Peraturan Mahkamah 

Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 yaitu penyelesaian sengketa 

melalui proses perundingan kedua belah pihak yang ditengahi oleh 

Mediator. Namun konsep Mediasi ini memiliki beberapa unsur sebagai 

 
64 Zulfan Nashby, “Penyelesaian Sengketa Antar Nadzir Tanah Wakaf Di Kecamatan 

Larangan Kota Tangerang Banten” (Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2011), 55-56 
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berikut: 1).  Perdamaian harus atas persetujuan kedua belah pihak, 2). 

Perdamaian harus mengakhiri sengketa, 3). Bentuk perdamaian harus 

secara tertulis (akta perdamaian).65 

b. Arbitrase adalah suatu kesatuan untuk menyelesaikan sesuatu menurut 

kebijaksanaan. Artinya bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan 

oleh seseorang atau bahkan beberapa orang arbiter atas dasar 

kebijaksanaanya dan kedua belah pihak akan tunduk dan patuh pada 

keputusan yang diberikan oleh arbiter yang mereka pilih. Jika memilih 

arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa maka lembaga yang 

dipilih adalah lembaga BASYARNAS dengan kepanjangan Badan 

Arbitrase Syari’ah Nasional, yaitu satu-satunya lembaga yang 

menetapkan hukum islam (syari’ah) yang berlaku terhadap seluruh 

penyelesaian sengketa muamalah.66 

c. Musyawarah adalah suatu cara yang di tempuh untuk menyelesaikan 

perkara antara kedua belah pihak yang bersengketa, dengan 

mendatangkan kedua belah pihak dan juga menunjuk salah satu atau 

dua orang yang bijak (tidak memihak) sebagai penengah. 

 

 

 

 
65 Zulfan Nashby, “Penyelesaian Sengketa Antar Nadzir Tanah Wakaf Di Kecamatan 

Larangan Kota Tangerang Banten” (Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2011), 45-48 
66 Zulfan Nashby, “Penyelesaian Sengketa Antar Nadzir Tanah Wakaf Di Kecamatan 

Larangan Kota Tangerang Banten,.51 


