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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Perwakafan Perspektif  Hukum Islam 

1. Pengertian Wakaf 

Kata “Wakaf” atau “Waqf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal 

kata “Waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “tetap berdiri”. Kata 

“Waqafa – Yaqifu – Waqfan” sama artinya dengan “Habasa – Yahbisu – 

Tahbisan”.
1
Kata al-Waqf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian 

antara lain : al-khayr (secara harfiah berarti kebaikan),
2
 shadaqah  jariyah,

3
 

dan al-habs 
4
.   

Menurut Istilah Ahli Fiqih, para ahli fiqih berbeda dalam 

mendefisinikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam 

                                                           
1
 Muhammad al-Khatib, al-Iqna’ (Bairut : Darul Ma‟rifah, t.t ),26. dan Wahbah Zuhaili, al-Fiqhu 

al-Islami wa ‘Adillatuhu (Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu‟ashir, t.t), 7599 
2
 Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi, Kifayat al-Akhyar fi Hall Gayat 

al-Ikhtishar, (Semarang : Toha Putra, t.t), Juz I, 319. Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-

Husaini al-Dimasqi menafsirkan bahwa perintah untuk melakukan al-khayr berarti perintah untuk 

melakukan wakaf. 
3
Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaz, Shahih Muslim, (Bairut : Darul Kitab al-Alamiyyah, t.t), 

Juz III, 1255.  

 

ُْحَفَُع ثِه اَْوَونَ  ٍْ ثاَلٍَخ : َصذََقٍة َجبِريٍَة اَْوِعْهٍى  يُ هُهُ ِإالَّ ِي ًَ ُْهُ َع َْقََطَع َع ٍُ آدََو ا ذ َصبِن  يَْذُعْىَنه إِرَاَيبَت اِْث  

Dalam hadis diatas dikatakan bahwa wakaf disebut dengan shadaqah jariyah. Dalam perspektif ini, 

wakaf dianggap sebagai bagian dari sedekah. Secara umum, sedekah dapat dibedakan menjadi dua 

: sedekah yang wajib dan sedekah yang sunah. Sedekah wajib yaitu zakat, sedangkan sedekah 

yang sunah ada dua macam pula yaitu : sedekah yang pahalanya tidak senantiasa mengalir, dan 

sedekah yang pahalanya senantiasa mengalir meskipun pihak yang menyedekahkan hartanya telah 

meninggal dunia. Sedekah yang terakhir disebut wakaf. 
4
 Muhammad Ibn Idris al-Syafi‟i, al-Umm (Mesir : Maktabah Kuliyah al-Azhariyah, t.t), Juz 

III,51. Imam Syafi‟I dalam al-Umm memberikan nomenklatur wakaf dengan al-Ahbas. 
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memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf 

menurut istilah sebagai berikut : 

a. Mazhab Hanafiyah 

Wakaf  adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap 

milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. 

Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si 

wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh 

menjualnya. Jika si wakif meninggal dunia, harta wakaf tersebut menjadi 

harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah 

menyumbangkan manfaatnya.
5
 

b. Mazhab Malikiyah 

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan 

harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakif wakaf 

tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan 

kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif 

berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik 

kembali wakafnya.
6
 

 

 

                                                           
5
 Ibnu al-Humam al-Hanafi, Syarah Fath al-Qadir (Bairut : Darr al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), jilid 

6, 190. 
6
 Malik bin Anas, Al-Mudawwanah al-Kubra  (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), juz IV, 417. 
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c. Mazhab Syafi‟iyah 

Mazhab Syafi‟I  berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan 

harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur 

perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang 

diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada 

yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang 

diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Karena harta 

yang sudah diwakafkan sudah menjadi milik Allah SWT,dengan 

menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan.
7
 

Kemudian didalam  kitab an-Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj 

menjelaskan tentang wakaf yaitu: 

 في رقجحه عهئ يصرف   حجس يبل يًكٍ االَحفبع ثه يع ثقبء عيُه ثقطع

يجبح يىجىد.
8

 

Artinya : “Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, 

dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda 

tersebut disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang 

ada”. 

d. Mazhab Hanabilah 

Wakaf adalah menahan pokok dan menyalurkan hasilnya pada 

kebajikan
9
, selanjutnya ta‟rif yang lebih lengkap diberikan oleh Musa bin 

Ahmad al-Hajjadi, bahwa wakaf adalah tindakan orang dewasa yang cakap 

                                                           
7
 al-Nawawi, Kitab al-Majmu (t.tp : Darr Ihya al-Turats al-Arabi, 1995), juz XVI, 243. 

8
 al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj (Dar al-Fikr, 1984), V: 357. 

 
9
 Ibnu Qadamah, Al-Mughni (Riyadh : Maktabah al-Riyadh al-Haditsiyah, 1941),juz V, 567. 
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bertindak menurut hukum untuk menahan harta yang dapat diambil 

manfaatnya dan memiliki karakter lestari dengan memutuskan berbagai 

transaksi serta menyalurkan pada sektor-sektor kebajikan dengan tujuan 

mendekatkan diri kepada Allah SWT.
10

   

e. Mazhab Imamiyah 

Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi 

kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik mauquf 

‘alaih (yang diberi wakaf), meskipun mauquf ‘alaih tidak berhak 

melakukan sesuatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau 

menghibahkannya.
11

 

Dengan beberapa pendapat ahli fikih di atas mendefinisikan  mengenai  

wakaf  adalah adanya perbedaan baik dari segi kepemilikan harta wakaf, 

hakikat wakaf, aspek kontinyuitas waktu, dzat yang diwakafkan, pola 

pemberdayaan dan pemanfaatan harta wakaf itu sendiri. 

2. Dasar Hukum Wakaf 

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari 

al-Qur‟an dan Hadist : 

a. Firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 92: 

                                                           
10

 al-Bahuti, Kasysyafa al-Qina’ (Bairut : Darr al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), 293. 
11

 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islami wa ‘Adillatuhu, 7599. 

 



24 
 

 
 

ٌّ هللا َثِِه َعِهْيى ٍْ َشْىٍء فَإ ُِْفقُْىاِي ٌَ َوَيب جُ ب جُِحجُّْى ًَّ ُِْفقُْىاَ ِي ُ َححىَّ ج ٍْ جََُب نُىانجِرَّ نَ
12

. 

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

sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang 

kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka 

sesungguhnya Allah mengetahuinya”. 

 

 

b. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori ra dari Musaddad. 

َر  رضى هللا  ًَ ٍِ ُع ٍِ اْث ٍْ ََبفِعٍ َع ٌٍ َع ٍُ َعْى ٍُ ُزَرْيعٍ َحذَّثََُب اْث َحذَّثََُب ُيَسذَّدٌ َحذَّثََُب يَِسيذُ ْث

ُر ثَِخْيجََر أَْرًضب فَأَجَى انَُّجِىَّ  ملسو هيلع هللا ىلصعُ ًَ   فَقَبَل أََصْجُث أَْرًضب نَْى أُِصْت َيبالً هًب  قَبَل أََصبَة ُع

ٌْ ِشئَْث َحجَّْسَث أَْصهََهب ، َوجََصذَّْقَث ثَِهب  . فَحََصذَّقَ  ُْهُ ، فََكْيَف جَأُْيُرَِى ثِِه قَبَل  إِ َْفََس ِي  قَطُّ أَ

قَبِة َوفِى َسجِيِم عُ  ُر أَََّهُ الَ يُجَبُع أَْصهَُهب َوالَ يُىَهُت َوالَ يُىَرُخ ، فِى اْنفُقََراِء َواْنقُْرثَى َوانّرِ ًَ

ْعُروِف ، أَْو  ًَ َُْهب ثِبْن ٌْ يَأُْكَم ِي ٍْ َوِنيََهب أَ ٍِ انسَّجِيِم ، َوالَ ُجَُبَح َعهَى َي ْيِف َواْث ِ َوانضَّ يُْطِعَى اَّللَّ

ٍل فِيهِ َصذِ  ّىِ ًَ   .يقًب َغْيَر ُيحَ

Artinya : “Telah menceritakan kepadaku Musaddad Yazid bin zurai‟, ibn 

Aun dari Nafi‟ dari Ibnu Umar RA. Beliau berkata: umar memiliki 

tanah khaibar, kemudian datang Rasulullah SAW lalu Umar 

bertanya kepada Beliau, saya memiliki sebidang tanah yang tidak 

saya ambil sama sekali dari bumi tersebut, bagaimana menurut 

engkau ?bersabda: “ketika manusia meninggal, maka terputuslah 

amalnya kecuali dari tiga perkara, yaitu shadaqah jariyah, ilmu 

yang bermanfa‟at, atau anak shaleh yang mendo‟akannya. Lalu 

Nabi SAW bersabda: jika engkau menghendaki, jagalah dan 

shodakohkan. Maka Umar mensedekahkannya dan sesungguhnya 

tidak dijual aslinya, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan pada 

orang-orang fakir, kerabat, riqaab (Untuk memerdekakan hamba 

sahaya), sabilillah (Jalan Allah), tamu, ibnu sabil (orang yang 

dalam perjalanan) dan kerabat. Dan tidak ada dosa bagi orang yang 

mengurusinya untuk memakan secara baik atau memberi makan 

temannya dengan tidak mengambil alih harta itu”.
13

 

 

 

                                                           
12

 QS. Ali Imran (3): 92. 

 
13

 al-Bukhori, Shahih Bukhori  (Beirut: Dar al- Fikr, 1981), 259. 
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3. Rukun dan Syarat Wakaf 

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. 

Rukun wakaf ada 4 (empat), yaitu :
14

 

a. Wakif (orang yang mewakafkan sebagian hartanya) 

b. Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan) 

c. Mauquf „Alaih (pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf) 

d. Sighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk 

mewakafkan sebagian harta bendanya) 

1. Syarat Wakif (orang yang mewakafkan sebagian hartanya) 

a) Merdeka  

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, 

karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan 

hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak 

mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan 

tuannya.
15

 

b) Berakal sehat 

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila atau lemah mental (idiot) tidak 

sah hukumnya, sebab ia tidak berakal sempurna, tidak mumayyiz dan  

tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya
16

 

 

 

 
                                                           
14

 al-Nawawi, ar-Raudhah (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiah,t.t), II, 377. 
15

 al-Baijuri, Hasyiyah al-Baijuri (Bairut : Dar al-Fikr,t.t), Juz II, 44. 
16

 Asy-Syarbini, Mughni al-Muhtaj (Kairo : Mushthafa Habibi.t.t), 377. 
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c) Dewasa (baligh) 

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum baligh , hukumnya tidak 

sah karena dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula 

untuk menggugurkan hak miliknya.
17

 

d) Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai) 

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk 

berbuat kebaikan (tabarru’), maka wakaf yang dilakukan hukumnya 

tidak sah.
18

 

2. Syarat Mauquf Bih (barang atau harta yang diwakafkan) 

Harta wakaf terbagi menjadi dua pembahasan, pertama tentang syarat 

sahnya harta yang diwakafkan, kedua kadar benda harta yang diwakafkan. 

a) Syarat sahnya harta wakaf 

Harta yang akan diwakafkan harus memenuhi lima syarat : 

1. Harta yang diwakafan harus mutaqawwam 

Mutaqawwam yaitu segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal 

digunakan dalam keadaan normal(bukan dalam keadaan darurat). 

Contoh : susuatu yang bukan harta, seperti mewakafan manfaat dari 

rumah sewaan untuk ditempati. 

2. Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan 

 Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin(‘ainul 

ma’lumun), sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan
19

 

 
                                                           
17

 Ibid,. 377. 
18

 al-Baijuri, Hasyiyah al-Baijuri (Bairut : Dar al-Fikr,t.t), Juz II, 45.  
19

 Asy-Syarbini, Mughni al-Muhtaj (Kairo : Mushthafa Habibi.t.t), 377. 
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3. Milik wakif 

 Harta yang akan diwakafkan adalah milik penuh dan mengikat bagi 

wakif ketika ia mewakafkan. 

4. Terpisah, bukan milik bersama (musya’) 

5. Syarat-syarat yang ditetapkan wakif (terkait harta wakaf) 

 Syarat-syarat yang ditetapkan wakif dalam ikrar wakafnya itu atas 

kemauan sendiri,bukan dalam keadaan paksaan. 

b) Kadar harta yang diwakafkan 

Konsep pembatasan harta yang ingin diwakafkan oleh wakif dalam 

fikih tidak ada, dengan pengertian lain bahwa harta yang akan 

diwakafkan seseorang tidak dibatasi dalam jumlah tertentu sebagai 

upaya menghargai keinginan wakif. Orang yang mewakafkan hartanya 

(wakif) lebih dari sepertiga hartanya, maka tetap sah wakaf tersebut 

walaupun ahli warisnya menolak terhadap harta yang akan 

diwakafkan lebih dari sepertiga.
20 

3. Syarat Mauquf‟alaih (pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf) 

Dalam pengelolaan harta wakaf, mauquf’alaih harus memenuhi 

syarat adil dan mengerti atau mampu.
21

 Para Imam mazhab sepakat 

pentingnya Mauquf‟alaih atau Nazhir memenuhi syarat adil dan mampu 

atau mengerti. Menurut Jumhur ulama‟ maksud “adil” adalah mengerjakan 

yang diperintahkan dan menjahui segala yang dilarang oleh syariat Islam.   

                                                           
20

 Zainuddin al-Malibari, Fathul Mu’in (Surabaya : Al-Haromain Jaya Indonesia,t.t),88. 
21

 Ibid,. 91. 
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Sedangkan maksud “mampu” ialah kekuatan dan kemampuan atau 

pengetahuan seseorang mentasharrufkan apa yang dijaga(dikelolanya). 

4. Syarat Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk 

mewakafkan sebagian harta bendanya) 

Sebelum menjelaskan syarat-syarat shighat perlu diuraikan lebih 

dahulu pengertian shighat. Shighat wakaf ialah segala ucapan atau tulisan 

isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan 

menjelaskan apa yang diinginkannya. Adapun syarat-syarat shighat 

sebagai berikut : 

a) Shighat harus munjazah (terjadi seketika /selesai). 

Maksudnya ialah shighat tersebut menunjukkan terjadi dan 

terlaksananya wakaf seketika setelah shighat ijab diucapkan atau 

ditulis, misalnya berkata : “Saya mewakafkan tanah saya atau saya 

sedekahkan tanah saya sebagai wakaf”. 

b) Shighat tidak diikuti syarat batil (palsu). 

Maksudnya ialah  syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf 

atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian. 

Misalnya wakif berkata : “Saya wakafkan rumah ini untuk diri saya 

sendiri seumur hidup, kemudian setelah saya meninggal untuk anak-

anak dan cucu-cucu saya dengan syarat bahwa saya boleh menjual 

atau menggadaikannya kapan saja saya kehendaki”. 
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c) Shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain 

bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya. Wakaf adalah shadaqah 

yang disyari‟atkan untuk selamanya.  

d) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf 

yang sudah dilakukan.
22

 

4. Macam-macam Wakaf 

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, 

maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam : 

a. Wakaf Ahli 

Yaitu  wakaf  yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau 

lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf 

Dzurri. Wakaf jenis ini kadang-kadang juga disebut wakaf ‘alal aulad, yaitu 

wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam 

lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri. 

b. Wakaf Khairi 

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) 

atau kemasyarakatan (kebajikan umum).
23

 Seperti wakaf yang diperuntukkan 

untuk kepentingan pembangunan masjid, jembatan, rumah sakit dan lain 

sebagainya.  

 

 

 

                                                           
22

 Departemen Agama, Fiqih Wakaf (Jakarta : Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2004), 57.  
23

 Sayyid Sabiq, Fiqhu as-Sunnah (Lebanon : Dar al-„Arabi, 1971), 378. 
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5. Tujuan Wakaf 

Dalam mentayarufkan manfaat dari harta benda wakaf sesuai dengan 

fungsi dan tujuan wakaf yaitu menyalurkan manfaatnya pada sektor-sektor 

kebajikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.  

Menyalurkan manfaat dari harta benda wakaf dalam sektor-sektor kebajikan 

antara lain, yaitu : 

a. Untuk tempat peribadatan 

b. Bidang pendidikan 

c. Bidang kesehatan 

d. Bidang ekonomi 

e. Bidang sosial 

Selanjutnya dalam pengelolaan harta benda wakaf tersebut adanya 

mengekalkan atau menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan tidak musnah 

ketika digunakan dari berbagai transaksi yang bersifat memindahkan hak milik 

tanah wakaf tersebut.
24

 

Maksud dari mengekalkan atau menahan harta benda wakaf  yang 

diambil manfaatnya dan transaksi yang bersifat memindahkan hak milik tanah 

wakaf, yaitu ada beberapa pendapat dari mazhab ahli fikih antara lain sebagai 

berikut : 

a. Mazhab Hanafiyah 

Mengekalkan atau menahan harta benda wakaf yaitu menahan harta benda 

wakaf dengan tujuan  mengambil manfaatnya. Sedangkan hak milik harta 

                                                           
24

 al-Nawawi, Kitab al-Majmu, 243. 
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wakaf tersebut tetap masih menjadi hak milik dari si wakif, sehingga jika 

suatu saat si wakif mengambil harta wakaf tersebut dibolehkan, karena 

tujuan dari wakaf tersebut adalah hanya mengambil manfaatnya bukan 

harta benda wakaf pokoknya. 

b. Mazhab Malikiyah 

Mengekalkan atau menahan adalah menahan harta benda wakaf tersebut 

agar tidak musnah dan berkewajiban menyalurkan manfaatnya. Sedangkan 

hak milik dari harta benda wakaf tersebut masih menjadi harta wakaf si 

wakif, akan tetapi wakif tidak boleh menarik kembali harta wakaf tersebut. 

Kemudian dalam wakaf tersebut adanya batas waktu untuk wakaf sesuai 

dengan kehendak dari si wakif. 

c. Mazhab Syafi‟iyah 

Mengakalkan atau menahan harta wakaf tersebut adalah mengekalkan 

harta wakaf tersebut tanpa berubah bentuk ataupun pokok dari harta wakaf 

tersebut, dengan maksud untuk mengambil manfaatnya dan mendekatkan 

diri kepada Allah SWT. Sedangkan hak milik dari harta wakaf tersebut 

adalah sudah terlepas dari hak milik dari si wakif atau sudah menjadi hak 

milik Allah SWT. 

d. Mazhab Hanabilah 

Pendapat mazhab Hanabilah sama dengan pendapat mazhab Syafi‟I, baik 

dari segi mengekalkan atau menahan benda wakaf dan hak milik atas harta 

benda wakaf  tersebut. 
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c. Mazhab Imamiyah 

Mazhab Imamiya berpendapat mengenai mengekalkan atau menahan sama 

dengan mazhab Syafi‟I dan mazhab Hanabilah. Akan tetapi mengenai hak 

milik dari harta wakaf tersebut menjadi hak milik mauquf ‘alaih meskipun 

mauquf „alaih tidak berhak melakukan tindakan atas harta benda wakaf 

tersebut, baik menjualnya atau menghibahkannya. 

Dengan adanya berbagai pendapat terkait pengertian wakaf diatas, 

namun tujuan dari wakaf itu sendiri adalah sama yaitu mengambil manfaatnya 

untuk kesejahteraan umat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

 

B. Perwakafan Perspektif  Perundang-undangan di Indonesia. 

1. Pengertian Wakaf 

Undang-Undang No.41 Tahun 2004 memandang wakaf sebagai pranata 

keagamaan yang tidak hanya menyediakan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga 

memiliki kekuatan ekonomi yang potensial yang memajukan kesejahteraan 

umum sehingga perlu diatur dan dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 

tentang Wakaf menjelaskan pengertian wakaf yaitu : “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.”
25
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 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 1 ayat (1). 
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Definisi ini memberikan makna wakaf lebih luas, mencakup semua 

transaksi yang bersifat memisahkan hak yang ditujukan untuk keperluan ibadah 

dan sosial atau untuk kesejahteraan umum seperti peningkatan ekonomi, 

pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Selain itu, definisi tersebut tidak 

mensyaratkan transaksi wakaf untuk jangka waktu yang tak terbatas 

(mua’abbad).
26

 Dengan demikian praktik wakaf lebih terbuka, mengakomodir 

berbagai transaksi yang diberikan untuk jangka waktu terbatas (mu’aqqat), tiga 

atau lima tahun sehingga hak-hak yang bersifat sementara seperti hak pakai, 

hak menempati, hak yang diperoleh dari sewa menyewa atau kontrak dan 

semacamnya dapat diwakafkan. 

2. Dasar Hukum Wakaf 

 Dasar hukum perwakafan di Negara Indonesia diatur didalam perundang-

undangan sebagai berikut : 

a. Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 (UUPA) 

   Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-pokok Agraria, terdapat 3(tiga) fungsi utama keagrariaan 

yang harus dijalankan oleh negara, dalam hal ini Badan Pertanahan 

Nasional (BPN), yaitu: 

1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan  

dan  pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. 

2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang- 
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 Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesjahteraan Masyarakat 

(Jakarta : Kementerian Agama, 2010), 176.    
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orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. 

3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan 

ruang angkasa.
27

 

   Selanjutnya dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 

Tahun 1960, masalah wakaf dapat kita ketahui pada pasal 15, pasal 14 

ayat(1) dan pasal 49 
28

yang memuat rumusan-rumusan sebagai berikut: 

1) Pasal 15 UUPA menyatakan bahwa Hukum Agraria yang berlaku atas 

bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak 

bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, segala sesuatu 

dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. 

2) Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah dalam rangka 

nasionalisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai 

persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa 

serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk keperluan 

negara, untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sesuai 

dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan seterusnya. 

3) Pasal 49 UUPA menyatakan bahwa hak milik tanah-tanah badan 

keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam 

bidang keagamaan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut 

dijamin akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan 

usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Perwakafan tanah milik 
                                                           

27
 Adrian Sutedi, Tinjauan Hukum Pertanahan (Jakarta : P.T.Pradnya Paramita, 2009), 9. 
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dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal ini 

memberikan ketegasan bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan 

peribadatan dan keperluan suci lainnya dalam hukum agraria akan 

mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya. 

   Pasal 15, pasal14 ayat (1) dan pasal 49 menunjukkan kebolehan 

penggunaan tanah dalam  yang diperuntukkan untuk tempat peribadatan 

maupun kepentingan sosial lainnya, hal tersebut menunjukan tanah tersebut 

dapat dijadikan sebagai tanah wakaf atau perwakafan. Dan secara hukum 

positif  UUPA juga memberikan kepastian  hukum atau legalitas hukum 

sebagai hak milik atas tanah wakaf tersebut. 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 

   Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 49 ayat (3) UUPA, 

pemerintah pada tanggal 17 mei 1977 menetapkan Peraturan Pemerintah 

No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
29

 Sebagai 

pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 

tentang perwakafan tanah milik dinyatakan sebagai berikut : 

 1) Bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan 

 sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, 

 khususnya umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai 

 kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan 

 makmur berdasarkan Pancasila. 
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2) Bahwa Peraturan Perundang-undangan yang ada sekarang ini yang 

mengatur tentang perwakafan tanah milik, selain belum memenuhi 

kebutuhan akan cara-cara perwakafan juga membuka kemungkinan 

timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan disebabkan tidak adanya data-

data yang nyata dan lengkap mengenai tanah-tanah yang diwakafkan,   

dan dijelaskan Peraturan seterusnya.
30

 

   Maksud  dikeluarkannya PP.No.28 Tahun 1977 adalah untuk 

memberikan  jaminan kepastian hukum mengenai tanah wakaf  serta 

pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian adanya 

Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977  dapat memberikan perlindungan 

hukum terhadap  penyimpangan dan sengketa wakaf.  

   Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 ini, 

maka semua peraturan perundang-undangan tentang wakaf sebelumnya, 

sepanjang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah  No.28 Tahun 1977 

ini, dinyatakan tidak berlaku lagi. Sedangkan hal-hal yang belum diatur 

dengan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 ini, akan diatur lebih 

lanjut oleh Menteri Agama dan Menteri  Dalam Negeri sesuai dengan 

bidangnya masing-masing. 

c. Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

   Wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 215 ayat (1) 

dijelaskan dengan redaksi :  

                                                           
30

 Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara 
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“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang 

atau badan hukum yang memisahkan dari sebagian dari benda 

miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna 

kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran 

Islam.
31

 

 

   Perwakafan yang terdapat dalam KHI sebagian besar pasal-

pasalnya mempunyai kemiripan dengan apa yang telah diatur dalam 

PP.No.28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, hanya saja PP.No 

28 tahun 1977 terbatas pada perwakafan tanah milik sedangkan dalam KHI 

memuat tentang perwakafan secara umum. Wakaf yang terdapat di KHI 

tidak terbatas hanya pada tanah milik, tetapi mencakup benda bergerak dan 

benda tidak bergerak yang mempunyai daya tahan yang tidak hanya sekali 

pakai dan bernilai menurut Islam. 

   Pasal 215 ayat(4) disyaratkan harta wakaf yang memiliki daya 

tahan lama dan bernilai agar benda wakaf tersebut dapat dimanfaatkan 

untuk jangka panjang, tidak hanya sekali pakai. Demikian pula karena 

watak wakaf yang lebih mementingkan manfaat benda tersebut, yaitu untuk 

mengekalkan pahala wakaf meskipun orang yang berwakaf sudah 

meninggal dunia. Demikian pula benda wakaf ini dapat berupa benda yang 

dimiliki baik oleh perorangan maupun kelompok atau suatu Badan Hukum 

dan harus benar-benar kepunyaan yang berwakaf (wakif). 

   Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam pula tidak disyariatkan 

bahwa benda yang diwakafkan harus kekal selamanya, tetapi lebih kapada 

fungsi manfaat benda yang diwakafkan. Dalam KHI hanya disyaratkan 
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benda yang diwakafkan tidak habis atau tidak hanya sekali pakai, seperti 

wakaf  benda bergerak pada zaman sekarang yaitu wakaf uang tunai 

memungkinkan habis dalam sekali pakai jika pokoknya yang digunakan 

dan memungkinkan bertahan untuk selamanya jika yang dikelola pokoknya 

dan yang digunakan adalah manfaatnya. Oleh sebab itu, wakaf uang tunai 

dengan manejemen pengelolaan yang profesional tentu pemakaiannya tidak 

hanya sekali pakai atau hanya bersifat sementara, akan tetapi untuk 

mempraktekkan wakaf tunai di Indonesia belum ada dasar pijakan 

perundang-undangan, sebab menurut peraturan yang ada dalam Peraturan 

Pemerintah No.28 Tahun 1977 hanya sebatas mengatur wakaf tanah 

milik.
32

  

   Jadi pada dasarnya menurut hukum Islam yang terdapat dalam 

buku-buku klasik (para imam mazhab) dan Kompilasi Hukum Islam 

menyatakan bahwa semua barang yang bermanfaat boleh diwakafkan, 

adapun sifat fisik barang bukanlah sesuatu yang prinsipil. Memang barang 

yang sifat fisiknya dapat bertahan lama, apalagi bisa “kekal” akan lebih 

baik agar pahalanya tetap “kekal” dan berlangsung terus menerus. 

d. Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 

   Undang-Undang No. 41 Tahun 2004  tentang Wakaf yang 

dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 tentang 

Pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004, merupakan wujud penyempurnaan 
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Undang-Undang mengenai perwakafan yang terdahulu. Dalam Pasal 1 ayat 

(1) Undang-Undang No.41 Tahun 2004 berbunyi : 

  “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 syari‟ah.”
33

 
 

  Pada dasarnya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

bersifat penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah 

ada dengan beberapa penambahan sebagai peraturan baru atau sebagai 

pengembangan ketentuan dari ketentuan yang telah ada, yaitu : 

1) Undang-undang menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib 

dicatat dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), didaftarkan 

serta diumumkan sesuai dengan tatacara yang diatur dalam Undang-

Undang. Tujuannya untuk menciptakan tertib hukum dan tertib 

administrasi dalam rangka melindungi harta benda wakaf. 

2) Ruang lingkup wakaf tidak terbatas pada benda tidak bergerak seperti 

tanah dan bangunan, tetapi termasuk benda-benda bergerak seperti 

perlengkapan kantor, kendaraan, uang, logam mulia, surat berharga, 

kekayaan intelektual, hak sewa, hak menempati, dan barang-barang 

yang memiliki nilai ekonomi lainnya. 

3) Peruntukan wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan ibadah dan 

sosial, tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum 

dengan cara mewujudkan potensi dan manfat ekonomi harta benda 
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wakaf. Dengan kata lain, peruntukan wakaf diarahkan untuk 

dikembangkan dan diberdayakan agar dapat memberikan manfaat yang 

optimal. 

4) Peruntukan wakaf yang dinyatakan oleh wakif dan dituangkan dalam 

bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW) tidak terbatas pada wakaf khairi, tetapi 

juga wakaf ahli, karena termasuk memajukan kesejahteraan umum 

walaupun dalam lingkup kerabat yang didasarkan pada hubungan darah 

atau nasab dengan wakif. 

5) Persyaratan nazhir harus terdiri dari orang-orang mampu, 

terpercaya(amanah) dan profesional di bidangnya dinyatakan oleh 

Undang-Undang makin tegas, dengan tujuan untuk menjamin keamanan 

harta benda wakaf dari kepunahan dan campur tangan pihak ketiga yang 

akan merugikan wakaf. 

6) Undang-Undang juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia 

yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. 

Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen yang bertugas 

untuk melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam melakukan 

pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
34

  

   Selanjutnya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

dianggap sangat baik karena Undang-Undang ini mengatur semua jenis 

harta wakaf baik wakaf yang tidak bergerak maupun wakaf yang bergerak. 

Dengan Undang-Undang wakaf yang baru ini wakaf tersebut tidak lagi 
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terbatas pada tanah milik saja. Begitu pula dengan jangka waktu 

pemanfaatan wakaf, Undang-Undang baru ini membenarkan pemanfaatan 

wakaf dalam jangka waktu tertentu walaupun sebaiknya penyerahan wakaf 

itu adalah untuk selamanya.
35 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

diharapkan, pengembangan wakaf  dalam rangka memberdayakan wakaf 

secara produktif sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf dalam Pasal 4 dan 

Pasal 5.
36

 

3. Rukun dan Syarat Wakaf 

 Dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, untuk adanya 

wakaf harus terpenuhi 4 (empat) unsur (rukun)
37

, yaitu ; 

a. Wakif (pihak yang mewakafkan hartanya) 

b. Nazhir (pihak pengelola harta benda wakaf) 

c. Harta benda wakaf (harta yang diwakafkan dari wakif) 

d. Ikrar wakaf (pernyataan wakif dalam mewakafkan hartanya) 

e. Peruntukan harta benda wakaf (fungsi dan tujuan wakaf) 

f. Jangka waktu wakaf (waktu dalam pemanfaatan dari harta benda wakaf) 

a. Unsur Wakif 

 Adapun unsur wakif di dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 

tentang Wakaf  tercantum dalam pasal 7 meliputi :  

1) Unsur Wakif meliputi : Wakif Perseorangan,Wakif Organisasi, dan  

Wakif Badan hukum.
38
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 Selanjutnya wakif baik dalam bentuk perseorangan, organisasi 

maupun badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi 

persyaratan : 

2) Syarat wakif perseorangan meliputi : Dewasa, Berakal sehat, Tidak 

terhalang melakukan perbuatan hukum, dan Pemilik sah harta benda 

wakaf. 

3) Syarat wakif organisasi meliputi : Dewasa, Berakal sehat, Tidak 

terhalang melakukan perbuatan hukum, Pemilik sah harta benda 

wakaf, dan Anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. 

4) Syarat wakif badan hukum meliputi : Dewasa, Berakal sehat, Tidak 

terhalang melakukan perbuatan hukum, Pemilik sah harta benda 

wakaf, dan Anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.
39

 

b. Unsur Nazhir 

 Unsur nazhir selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 9 sebagai berikut : 

1) Unsur nazhir terdiri dari Nazhir Perseorangan, Nazhir Organisasi, dan 

Nazhir Badan hukum.
40

 

2) Syarat nazhir perseorangan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut, 

yaitu : Warga Negara Indonesia, Beragama Islam, Dewasa, Amanah, 

Mampu secara jasmani dan rohani, Tidak terhalang melakukan 

perbuatan hukum, Disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama 

Kecamatan selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Terdaftar pada 
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Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia, Harus merupakan 

kelompok sekurang-kurangnya 3 orang salah satunya menjadi ketua
41

 

3) Syarat nazhir organisasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : 

Memenuhi persyaratan seperti yang ditentukan dalam nazhir 

perorangan, Organisasi bergerak di bidang sosial, pendidikan, 

kemasyarakatan, dan keagamaan Islam, Salah seorang pengurusnya 

harus berdomisili di Kabupaten/Kota letak benda wakaf berada, dan 

Memiliki bukti tertulis dan program kerja sebagai berikut : 

a) Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasarnya 

b) Daftar susunan pengurus 

c) Anggaran rumah tangga 

d) Program kerja dalam pengembangan wakaf 

e) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari 

kekayaan lain atau merupakan kekayaan organisasi 

f) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
42

 

4) Syarat nazhir badan hukum harus memenuhi ketentuan sebagai berikut 

yaitu :Memenuhi persyaratan nazhir perseorangan, Badan hukum 

Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, Badan hukum yang bergerak di bidang sosial, 

pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan Islam, terdaftar pada 

Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia, Salah seorang pengurus 
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harus berdomisili di Kabupaten/Kota letak benda wakaf berada, dan 

Memiliki bukti tertulis dan program kerja meliputi : 

a) Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan 

hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang 

b) Daftar susunan pengurus 

c) Anggaran rumah tangga 

d) Program kerja dalam pengembangan wakaf 

e) Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta wakaf atau yang 

merupakan kekayaan badan hukum 

f) Surat pernyataan bersedia diaudit.
43

 

c. Unsur Harta benda wakaf 

 Unsur harta benda wakaf meliputi benda-benda tidak bergerak dan 

benda-benda bergerak meliputi : 

1) Harta benda wakaf tidak bergerak
44

 

a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku baik yang sudah maupun belum terdaftar 

b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut 

c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah 

d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 

e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 
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2) Harta benda wakaf bergerak 

a) Uang 

b) Logam mulia 

c) Surat berharga 

d) Kendaraan 

e) Hak atas kekayaan intelektual 

f) Hak sewa 

g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan 

perundang-undangan
45

 

d. Unsur Ikrar wakaf 

  Adapun Ikrar wakaf (lafadz shighat wakaf) ada dua macam, yaitu : 

1) Lafadz yang jelas (sharih), seperti : 

 ْفُث َوَحسْجُث وَسجْهُث.َوقَ 

  Bila lafadz ini digunakan dalam ijab wakaf, maka sah lah wakaf 

tersebut, sebab lafadz tersebut tidak mengandung suatu pengertian lain 

kecuali kepada wakaf. 

2) Lafadz kiasan (kinayah), seperti : 

 واثذُْت. ثُ جصذْقُث وحريْ 

  Kalau lafadz ini dipakai, harus dibarengi dengan niat wakaf. Sebab 

lafadz “tashaddaqtu” bisa berarti sedekah wajib seperti zakat dan 

sedekah sunah. Lafadz “harramtu” bisa berarti dzihar, tapi bisa juga 

berarti wakaf. Oleh karena itu harus ada keterangan niat untuk wakaf. 
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Kemudian lafadz “abbadtu” juga bisa berarti semua pengeluaran harta 

benda untuk selamanya. Sehingga semua lafadz kiasan yang dipakai 

untuk mewakafkan sesuatu harus disertai dengan niat wakaf secara 

tegas. 

  Selanjutnya Ikrar wakaf yang dinyatakan secara lisan harus 

dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat  Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atau 

dihadapan Pimpinan Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh 

Menteri Agama untuk dibuat akta atau sertifikatnya.
46

 

  Wakif yang berhalangan hadir dihadapan Pejabat Pembuat Akta 

Ikrar Wakaf atau Pimpinan Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh 

Menteri dengan alasan yang dapat diterima oleh hukum, dapat menunjukkan 

wakil atau kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang 

saksi. Baik wakif maupun kuasanya dapat melaksanakan ikrar wakaf dengan 

menyerahkan surat-surat bukti kepemilikan yang sah kepada Pejabat 

Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atau Pimpinan Lembaga Keuangan 

Syariah sebagai penerima wakaf uang (LKS-PWU). 

e. Unsur peruntukan wakaf 

 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan peruntukan 

wakaf yang rinci
47

 meliputi : 

1) Sarana dan kegiatan ibadah 

2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan 

3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa 
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4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat 

5) Untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan umum lainnya yang 

tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan 

6) Dalam hal wakif tidak menerapkan peruntukan harta benda wakaf, 

nazhir dapar menetapkan peruntukan harta benda wakaf sesuai dengan 

tujuan dan fungsi wakaf 

f. Unsur Jangka waktu wakaf 

  Ketentuan mengenai adanya jangka waktu wakaf, baik untuk 

selama-lamanya (mu’abbad) atau untuk sementara seperti tiga tahun atau 

lima tahun (mu’aqqat) tidak disebutkan dalam Undang-Undang, tetapi 

disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, bahwa Akta 

Ikrar Wakaf (AIW) harus memuat antara lain pada pasal 32 ayat(4) huruf f 

“jangka waktu wakaf”. pada kolom ini wakif harus menyebutkan kehendak 

wakafnya apakah untuk selamanya atau untuk beberapa tahun. 

   Jangka waktu wakaf dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 

2006 diantaranya sebagai berikut, yaitu : Tiga tahun, Lima tahun, dan atau 

diatas lima tahun. Fleksibilitas peraturan perundang-undangan wakaf bukan 

hanya mengakomodir wakaf berjangka (mu’aqqat) seperti disebutkan diatas, 

tetapi juga mengakomodir wakaf yang dilaksanakan melalui wasiat dan 

dinyatakan secara lisan
48

 dengan ketentuan disaksikan sekurang-kurangnya 

oleh dua orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam 

perundang-undangan dan harta benda yang diwakafkannya tidak melebihi 
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1/3 (sepertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi hutang-hutang 

pewasiat. Apabila harta benda wakaf melebihi 1/3 (sepertiga) dari seluruh 

harta warisan, maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari ahli 

waris atau para pihak yang terkait dengan harta tersebut. 

4. Macam-macam Wakaf 

 Didalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sesuai 

dengan prinsip Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 wakaf dapat dibedakan 

atas wakaf ahli (wakaf keluarga atau wakaf khusus) dan wakaf khairi (wakaf 

umum).
49

 

a. Wakaf Ahli 

Adalah wakaf yang tujuan peruntukannya ditujukan kepada orang-orang 

tertentu saja atau lingkungan keluarganya. Misalnya seseorang mewakafkan 

buku-bukunya kepada anak-anaknya dan diteruskan kepada cucu-cucunya 

saja yang dapat menggunakannya. 

b. Wakaf Khairi 

Adalah wakaf yang tujuan peruntukkannya sejak semula ditujukan untuk 

kepentingan umum (orang banyak). Wakaf khairi inilah yang sejalan benar 

dengan jiwa amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam itu, 

yang dinyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir, sampai wakif sudah  

meninggal, apalagi harta wakaf masih tetap dapat diambil manfaatnya. 

Wakaf khairi inilah yang benar-benar dapat dinikmati hasilnya oleh 

masyarakat secara luas dan dapat merupakan salah satu sarana untuk 
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menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang sosial 

ekonomi, pendidikan, kebudayaan maupun keagamaan.
50

   

 Sesuai dengan prinsip Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang tidak 

memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda 

wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf khairi yang 

dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan 

fungsi wakaf, maka pernyataan kehendak wakif dalam Majlis Ikrar Wakaf 

harus dijelaskan maksudnya, apakah Mauquf alaih adalah masyarakat umum 

atau untuk karib kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan wakif. Ini 

berarti bawa pengaturan mengenai wakaf berlaku baik untuk wakaf khairi 

maupun wakaf ahli. 

 Peruntukkan wakaf untuk Mauquf alaih tidak dimaksudkan untuk 

kemanfaatan pribadi melainkan untuk kesejahteraan umum sesama kerabat 

secara turun-temurun. Dengan demikian berbagai keterangan yang dimuat 

dalam AIW sebagai dokumen penting dalam pengelolaan wakaf dapat menjadi 

acuan penting bagi semua pihak. 

5. Tujuan dan Fungsi Wakaf 

 Adapaun tujuan dan fungsi wakaf dtermaktub didalam Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada pasal 4 dan pasal 5.
51

 Pasal 4 berbunyi 

bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan 

fungsinya. Sedangkan Pasal 5 berbunyi bahwa wakaf berfungsi mewujudkan 
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potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf  untuk kepentingan ibadah dan 

untuk memajukan kesejahteraan umum. 

 Dengan demikian sesuai bunyi pasal 4 dan pasal 5, bahwa tujuan dan 

fungsi wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik segi 

ekonomi, pendidikan, kebudayaan maupun keagamaan. Oleh sebab itu, adanya 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan dilengkapi dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 sebagai pedoman peraturan dalam 

pengembangan dan pemberdayaan wakaf, baik harta benda wakaf  tidak 

bergerak maupun harta benda wakaf bergerak dengan maksud agar wakaf 

tersebut menjadi wakaf yang produktif untuk kesejahteraan umum.  

 

C.  Pendaftaran dan Sertifikasi Tanah Wakaf 

1. Pendaftaran Tanah Wakaf 

Sebelum melaksanakan pendaftaran tanah wakaf, terlebih dahulu 

mengetahui tentang peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Bab III yaitu Pendaftaran dan Pengumuman 

Harta Benda Wakaf yang  rinci termaktub di dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 

34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39. 

Didalam pasal 32 berisi bahwa PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan 

harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) 

hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Selanjutnya dalam pasal 33 
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berisi bahwa dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan : 

a. Salinan akta ikrar wakaf; 

b. Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya. 

Kemudian dalam pasal 34 menjelaskan bahwa Instansi yang berwenang 

menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf. Pasal 35 menjelaskan bukti 

pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 

disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir. Dan pasal 36 menjelaskan bahwa 

dalam hal harta benda wakaf ditukarkan atau diubah peruntukannya, nadzir 

melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan 

Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah 

peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara 

pendaftaran harta benda wakaf. 

Berikutnya dalam pasal 37 menjelaskan bahwa Menteri dan Badan 

Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran benda wakaf. Pada pasal 

38 menjelaskan bahwa Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan 

kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar. Serta pasal 39 

menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara 

pendaftaran, dan pengumuman  harta benda wakaf diatur dengan Peraturan 

Pemerintah.
52
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Adapun tata cara pendaftaran tanah wakaf terlebih dahulu harus 

memenuhi beberapa syarat : 

a. Wakif atau ahli warisnya masih ada dan mempunyai surat bukti 

penguasaan/penggarapan, kartu kavling, surat penunjukan: 

1) Surat keterangan kepala Desa/ Lurah yang diketahui camat disamping 

menjelaskan tentang penggunaan tanah yang telah diwakafkan. 

2)  Bukti kepemilikan tanah lamanya berupa kartu kavling, akta-akta jual 

beli/pengoper dan hak dibawah tangan / autentik(Akte Notaris) 

3) Surat keterangan BPN tanah Negara tersebut dapat ditingkatkan 

menjadi hak milik 

4) Surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dari kantor pertanahan 

kabupaten/kotamadya setempat yang menerangkan status negara 

tersebut apabila sudah pernah terdaftar/menerangkan belum 

bersertifikat apabila tanah negara itu belum pernah terdaftar. 

5) Calon wakif/Ahli waris datang menghadap PPAIW untuk 

melaksanakan akta ikrar wakaf (sepertihalnya angka 1 huruf b) 

6) PPAIW dan atau Nazhir berkewajiban mengajukan permohonan atas 

nama nazhir kepada Kakanwil pertanahan nasional melalui kepala 

kantor pertanahan kabupaten/kotamadya setempat, dengan 

menyerahkan surat-surat bukti penguasaan/penggarapan atas nama 

wakif serta surat-surat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai 3 

tersebut diatas dalam surat pengesahan nazhir 



53 
 

 
 

7) Kantor pertanahan kabupaten/kotamadya setempat memproses dan 

meneruskan permohonan tersebut ke Kepala Wilayah Badan Pertahanan 

Nasional Propinsi 

8) Setelah diterbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah atas nama 

nazhir kepada kantor pertanahan kabupaten/kotamadya tersebut 

menerbitkan sertifikat tanah wakaf. 

b. Wakif atau ahli warisnya masih ada, tetapi tidak mempunyai surat bukti 

penguasaan/penggarapan dan atau tanah yang hendak diwakafkan tersebut, 

kartu kavling surat penunjukan. 

1) Surat keterangan kepala desa/Lurah yang diketahui camat disamping 

menjelaskan tentang perwakafan tanah tersebut tidak dalam sengketa, 

juga menjelaskan kebenaran penguasaan/penggarapan oleh calon wakif 

2) Proses selanjutnya sebagaimana tersebut dalam angka 1 huruf  b sampai 

dengan huruf g diatas. 

c. Wakif atau ahli warisnya tidak ada 

1) Surat keterangan tentang tanah (kalau ada) 

2) Surat kepala desa/lurah diketaui camat yang menerangkan tentang 

perwakafan tanah tersebut serta tidak dalam sengketa 

3) Surat pernyataan tentang perwakafan tanah dari orang-orang yang 

bersebelahan dengan tanah tersebut 

4) Nazhir/Kepala desa/Lurah mendaftarkannya kepada KUA kecamatan 

setempat 

5) Kepala KUA meneliti dan mengesahkan Nazhir 
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6) Pembuat akta pengganti AIW 

7) PPAIW atas nama nazhir dan atau nazhir berkewajiban mengajukan 

permohonan hak atas tanah 

8) Selanjutnya pemprosesan permohonan hak, SK. Pemberian hak atas 

tanah dan penerbitan sertifikat atas nama nazhir.
53

 

2. Tujuan Pendaftaran Tanah Wakaf 

Adapun tujuan pendaftaran tanah wakaf menurut Pasal 3 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah :  

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan bidang rumah susun dan 

hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan 

dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. 

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya 

sebagai pemegang hak yang bersangkutan.  

c. Untuk Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.   

Selanjutnya, menurut Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto 

tujuan dari pada pendaftaran tanah wakaf itu adalah sebagai berikut :  
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a. Memberikan Kepastian Objek  

Kepastian mengenai bidang teknis, yaitu kepastian mengenai letak, 

luas dan batas-batas tanah yang bersangkutan, hal ini diperlukan untuk 

menghindari sengketa di kemudian hari baik dengan pihak yang 

menyerahkan maupun dengan pihak-pihak yang siapa yang berhak 

atasnya/siapa yang mempunyai dan ada atau tidaknya hak-hak dan 

kepentingan pihak lain (pihak ketiga). Kepastian mengenai status hukum 

dan tanah yang bersangkutan diperlukan karena dikenal tanah-tanah 

dengan berbagai status hukum yang masing-masing memberikan 

wewenang dan meletakkan kewajiban-kewajiban yang berlainan kepada 

pihak-pihak yang mempunyai hal mana akan berpengaruh pada harga 

tanah. 

b. Memberikan Kepastian Hak  

Ditinjau dari segi yuridis mengenai status hukumnya, siapa yang 

berhak atasnya (siapa yang mempunyai) dan ada atau tidaknya hak-hak 

dan kepentingan pihak lain (pihak ketiga), kepastian mengenai status 

hukum dari tanah yang bersangkutan diperlukan karena dikenal tanah 

dengan berbagai status hukum yang masing-masing memberikan 

wewenang dan meletakkan kewajiban-kewajiban yang berlainan kepada 

pihak-pihak yang mempunyai, hal mana akan berpengaruh pada harga 

tanah. 
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c.  Memberikan Kepastian Subjek  

Kepastian mengenai siapa yang mempunyai, diperlukan untuk 

mengetahui dengan siapa kita harus berhubungan untuk dapat melakukan 

perbuatan-perbuatan hukum secara sah mengenai ada atau tidaknya hak-

hak dan kepentingan pihak ketiga. Diperlukan untuk mengetahui perlu 

atau tidaknya diadakan tindakan-tindakan tertentu untuk menjamin 

penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan secara efektif dan 

aman.
54

 

Pendaftaran tanah wakaf dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian 

hukum hak atas tanah, karena merupakan kewajiban bagi pemegang hak yang 

bersangkutan dan harus dilaksanakan secara terus menerus setiap ada 

peralihan hak atas tanah tersebut dalam rangka menginventariskan data yang 

berkenan dengan peralihan hak atas tanah tersebut, menurut UUPA dan PP 

Nomor 10 Tahun 1961 serta PP Nomor 24 Tahun 1970, guna mendapatkan 

sertifikat tanah sebagai tanda bukti yang kuat. Berdasarkan penjelasan di atas 

dapat digarisbawahi, bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah untuk 

memberikan kepastian terhadap objek tanah, hak dan kepastian subjeknya.
55
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3. Sertifikasi Tanah Wakaf  

Pengertian sertifikasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah 

penyertifikatan atau pembuatan sertifikat.
56

 Sertifikat merupakan surat tanda 

bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik 

dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data 

yuridis tersebut sesuai dengan data dalam surat ukur dan buku tanah yang 

bersangkutan.
57

 Dengan demikian terkait dengan sertifikasi tanah wakaf, 

bahwa sertifikasi tanah wakaf adalah proses pembuatan sertifikat tanah wakaf, 

sedangkan sertifikat tanah wakaf merupakan sabagai tanda bukti secara tertulis 

tentang hak milik atas tanah wakaf  yang mempunyai legalitas hukum atau 

kepastian hukum. 

Selanjutnya mengenai tata cara pembuatan sertifikat tanah wakaf 

dilakukan berdasarkan AIW atau APIW dengan tata cara sebagai berikut: 

a. Terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah 

wakaf atas nama nazhir. 

b. Terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas 

keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih 

dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir 

c. Terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah 

milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir 
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d. Terhadap hak guna bangunan hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah 

negara yang telah mendapat persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang 

berwenang dibidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas 

nama nazhir. 

e. Pejabat yang berwenang dibidang pertanahan Kabupaten/Kota setempat 

mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan 

sertifikatnya.
58

 

4. Tujuan Sertifikasi Tanah Wakaf 

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 39 ayat(1) 

huruf f menjelaskan bahwa pejabat yang berwenang di bidang pertanahan 

Kabupaten/Kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada 

buku tanah dan sertifikatnya.
59

  

Adapun tujuan sertifikasi tanah wakaf adalah sebagai hak kepemilikan 

atas tanah wakaf itu sendiri atau sebagai tanda bukti hak milik secara tertulis. 

Dengan demikian tanah wakaf tersebut dapat terminimalisir dari adanya 

sengketa tanah wakaf dikemudian hari. 
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