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ABSTRAK 

Penyusunan skripsi dengan judul ”pelaksanaan wakaf tanah berdasarkan 
undang-undang nomor 41 tahun 2004 ( studi kasus dikecamatan teras kabupaten 
boyolali tahun 2004 ) bertujuan untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan 
wakaf  tanah sesuai dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf 
tanah di kecamatan teras kabupaten boyolali dan untuk mengetahui hambatan-
hambatan dalam pelasanaan wakaf tanah dikecamatan teras kabupaten boyolali. 

 
Berdasarkan hasil penelitian mengenaik pelaksanaan wakaf tanah 

berdasarkan undang-undang nomor 41 tahun 2004 dikecamatan teras kabupaten 
boyolali masih banyak yang melaksanakan wakafnya langsung kepada pihak 
nadzir tanpa menerima bukti penerimaan yang kuat. Adapula wakaf yang hanya 
sampai pada pembuatan akta ikrar wakaf dan belum disertifikatkan, kendalanya 
dari segi dana dan pengetahuan wakif yang masih rendah. Hal  seperti ini akan 
menyebabkan perselisihan antara beberapa orang yang merasa berhak atas 
tanah wakaf tersebut. Akibat yang lain, wakaf tersebut tidak dikelola dan tidak 
mendapatkan pengawasan yang baik. Adanya tanah wakaf tang terbengkalai dan 
tidak tahu siapa pemiliknya sehingga banyak orang yang merasa berhak atas 
harta wakaf tersebut. Sehingga dapat dikatakan belum sesuai dengan undang-
undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Kurangnya sosialisasi terhadap 
undang-undang nomor 41 tahun 2004 dan pemahaman wakif tentang peraturan 
wakaf, fungsi wakaf merupakan beberapa hambatan dalam pelaksanaan wakaf 
selama ini. Undang-undang nomor 41 tahun 2004 perlu disosialisasikan kepada 
masyarakat, sehingga pelaksanaan dan fungsi wakaf dioptimalkan serta tanah 
wakaf mendapat kepastian hukum yang jelas. 

 
 
Kata kunci: wakaf, wakif, nadzir, setifikat,sosialisasi, optimal 
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PENDAHULUAN 

Kata wakaf bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama 

Islam bukanlah suatu istilah asing lagi. Wakaf berasal dari bahasa Arab 

“Waqafa” yang berarti berhenti diam di tempat, tetap berdiri, penahanan 

atau menahan. Istilah wakaf selama ini dikenal sebagai memberikan 

sebagian dari kekayaan yang bersifat kekal (tidak habis pakai). Wakaf 

digunakan bagi kepentingan peribadatan, misalnya: seseorang memberikan 

sebidang tanahnya untuk mendirikan masjid. Wakaf juga bisa digunakan 

untuk kepentingan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran agama Islam, 

seperti pendirian madrasah, panti asuhan dan lain-lain. 

Sesuai dengan pendapat Anshori (2006: 90) bahwa prinsip wakaf 

dalam ajaran Islam adalah untuk kemaslahatan umat. Aset wakaf dapat berupa 

benda tidak bergerak dan benda bergerak. Salah satu contoh dari wakaf benda 

tidak bergerak adalah tanah. Benda wakaf berupa tanah dapat dimanfaatkan 

untuk pembangunan masjid, mushalla, madrasah dan tempat-tempat yang 

bermanfaat bagi kepentingan masyarakat umum. Benda wakaf berupa tanah 

dapat juga dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, perikanan, tambak ikan 

dan lain-lain. Perwakafan yang semacam ini dapat disebut sebagai wakaf 

produktif. 

Hal-hal tersebut menyebabkan penulis tertarik untuk mengajukan 

dalam bentuk skripsi dengan judul “PELAKSANAAN WAKAF TANAH 
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BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 (Studi 

Kasus di Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Tahun 2012)” 

  

LANDASAN TEORI 

a. Pengertian wakaf Menurut Anshori (2006:7) wakaf berasal dari kata 

Waqafa sinonim dengan Habasa dengan makna aslinya berhenti, diam di tempat atau 

menahan. Kata al-Waqf adalah bentuk Masdar (gerund) dari ungkapan Waqfu al-Syai’ 

yang berarti menahan sesuatu. Sebagai kata benda, kata wakaf semakna dengan kata al-

Habs. Kalimah Habisu Ahbisu Habsan dan kalimah: Ahbasu Uhbisu Ahbaasan, 

maksudnya adalah menahan. 

b. Rukun wakaf  menurut sebagian besar ulama yang terdapat dalam Usman 

(2009: 45): 

1. Ada orang yang berwakaf (Wakif). Bagi orang yang berwakaf, di 

syaratkan adalah orang yang ahli berbuat kebaikan dan wakaf 

dilakukannya secara sukarela, tidak karena dipaksa. Seperti juga 

disyaratkan bagi penjual dan pembeli, maka yang dimaksud 

dengan “ahli berbuat kebaikan” disini ialah orang yang berakal 

(tidak gila atau tidak bodoh), tidak mubadzir (karena harta orang 

mubadzir di bawah walinya), dan baligh. 

2. Ada harta yang diwakafkan (Mauquf). Untuk barang yang di 

wakafkan, ditentukan syarat sebagai berikut:  

1) Barang atau benda itu tidak rusak atau habis ketika diambil 

manfaatnya. 

2) Kepunyaan orang yang berwakaf. 

3) Benda yang bercampur haknya dengan orang lain pun boleh 

diwakafkan seperti halnya boleh di hibahkan atau disewakan.  
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4) Bukan barang haram atau najis. 

3. Tujuan wakaf/penerima wakaf (Mauquf ‘Alaih), tidak bertentangan 

dengan nilai-nilai ibadah. Hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf 

sebagai salah satu bagian dari ibadah. Mauquf ‘Alaih harus merupakan 

hal-hal yang termasuk dalam katagori ibadah pada umumnya, 

sekurang-kurangnya merupakan hal-hal yang dibolehkan menurut nilai 

hukum Islam. 

4. Ada akad (Sighat), yaitu pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan 

tulisan, lisan atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami 

maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat dipergunakan 

menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi 

orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. 

Tentu saja pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-

benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari 

persengketaan di kemudian hari. 

5. Ada pengelola wakaf/Nadzir, yaitu nadzir adalah orang, organisasi 

atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan 

mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan 

tujuannya. 

6. Jangka waktu yang tak terbatas, artinya wakaf haruslah bersifat 

permanen. 

 

c.Hukum Wakaf  Menurut (Basyir, 2007: 5) dasar hukum wakaf sebenarnya 

dalam Al-Qur’an tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas tetapi dalam 
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beberapa ayat memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan 

masyarakat. Hal ini dipandang oleh para ahli sebagai landasan perwakafan. 

Diantara ayat-ayat tersebut adalah : 

a. Q.S. Al Imran ayat 92, yang artinya “kamu sekalian tidak sampai 
kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan 
sebagian dari harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu 
nafkahkan maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”. 
 

b. Q.S Al Baqarah ayat 267, yang artinya “Hai orang-orang beriman 

nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik 

dan sebagian yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu……” 

c. Q.S. Al Hajj ayat 77, yang artinya: …”dan perbuatlah kebajikan, 

supaya kamu mendapat kemenangan”. 

 

d. Harta Benda Wakaf  Menurut Pasal 1 angka 5 UU Nomor 41 Tahun 2004: 

“Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama 

dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut 

syariah yang diwakafkan oleh wakif.” 

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi Menurut Basyir (2003: 67) pihak-pihak 

yang terkait dengan wakaf antara lain: 

a. Wakif. 

b. Nahdzir. 

c. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). 

d. Badan wakaf. 
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f. Peraturan wakaf  Pengaturan wakaf sudah dimulai oleh pemerintah 

kolonial Belanda pada tahun 1905, yaitu dengan dikeluarkannya Surat Edaran 

Sekretaris Government No. 435 yang termuat dalam Bijblad No. 

6195/1905 tentang Toezjchat op den bouw van Mohammadedaansche 

Bedehuizen. Surat edaran tersebut berlaku di seluruh Jawa - Madura kecuali 

Surakarta - Yogyakarta.  

g. Undang-undang nomor 41tahun 2004  Tanggal 27 Oktober 2004 

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. 

Undang-undang ini merupakan Undang-Undang pertama yang mengatur wakaf. 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, 

peraturan mengenai perwakafan masih berlaku. Seperti PP No. 28/1977 masih 

berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan 

yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. 

 

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan sejak bulan Oktober sampai Januari 

2012. 

2. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian di kantor urusan agama kecamatan teras kabupaten boyolali. 

Jenis dan Strategi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, 

karena penelitian ini menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian 

berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat dan data-data yang 

diperoleh dari informan maupun dari pengamatan. 

Strategi penelitian ini adalah studi kasus bahwa penelitian yang datanya 

terpancang sesuai dengan masalah, serta pengumpulannya terarah pada tujuan 

yang hendak dicapai. Studi kasus dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan wakaf 

tanah berdasarkan undang-undang nomor 41 tahun 2004 studi kasus dikecamatan 

teras kabupaten boyolali tahun 2012. 
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Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah wakif, nahdzir, kepala KUA kecamatan teras. 

Objek penelitian ini adalah pelaksanaan wakaf tanah berdasarkan undang-undang 

nomor 41 tahun 2004. 

Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari informan/narasumber, tempat/ 

peristiwa, dan dokumen. 

 

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

Penelitian kualitatif pada awalnya penelitian belum jelas dan pasti, maka yang 

menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri. 

Keabsahan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengetahui keabsahan data dalam penelitian ini 

adalah dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. 

Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan analisis model interaktif. 

Adapun komponen-komponen teknik analisis data model interaktif, antara lain  

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Miles dan 

Huberman, 1992: 20). 

Prosedur Penelitian 

Sebagaimana dirumuskan oleh Moleong (2004:127-148), langkah-langkah 

prosedur dalam penelitian ini adalah: 

1. Tahap Pra Lapangan, yaitu ada enam  tahap kegiatan yang harus dilakukan 

mulai dari menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, 

mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan sampai 

persoalan etika penelitian. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan. Pada tahap ini peneliti diharapkan mampu 

memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri yang mantap untuk 
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memasuki lapangan. Peneliti memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

berusaha menggali dan mengumpulkan data untuk dibuat analisis data, yang 

selanjutnya data dikumpulkan dan disusun. 

3. Tahap Analisis Data. Setelah data yang terkumpul cukup selanjutnya dianalisis 

untuk mengetahui permasalahan yang diteliti. 

 

 

 

HASIL PENELITIAN 

.Dalam kenyataannya masih terdapat tanah wakaf yang belum 

bersertifikasi dikarenakan adanya kendala faktor pembiayaan yang harus 

dikeluarkan sendiri oleh , serta kurangnya kepedulian departemen agaman, 

kantor urusan agama, nahzir dan wakif dalam sertifikasi tanah wakaf. Perlu 

adanya sosialisasi dari departemen agama dan pemerintahan untuk 

memyadarkan masyarakat untuk melakukan sertifikasi tanah setelah 

diwakafkan. Pengelolaan tanah wakaf yang baik dan lebih bernikai ekonomi 

juga akan membantu perekonomian di kecamatan teras. 

PENUTUP 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN 

Berdasarkan dari uraian bab-bab sebelumnya maka dapatlah diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perwakafan tanah di Kecamatan teras, dalam pelaksanaannya masih 

mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang terdahulu, artinya 

bahwa untuk masalah perwakafan tanah yang diatur dalam Undang- 

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf untuk sementara ini tetap 

memakai ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 
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Tahun 1977 tentang Wakaf Tanah Milik, hal ini dikarenakan peraturan 

pelaksana dari Undang-Undang tersebut belum ada/belum berlaku. Dan 

pelaksanaan wakaf tanah di Kecamatan teras telah sesuai denganketentuan 

yang berlaku. Perwakafan tanah yang dilakukan oleh masyarakat 

Kecamatan teras pada umumnya ditujukan untuk tanah wakaf non 

produktif (masjid, mushola dan sebagainya). Dalam pelaksanaannya itu 

sendiri sejauh ini tidak pernah terjadi sengketa-sengketa tanah wakaf 

karena masyarakat atau pihak-pihak yang terkait dalam hal ini masih 

memiliki tebalnya rasa kepercayaan terhadap agama, yaitu bahwa mereka 

beranggapan jika tanah yang sudah diwakafkan adalah merupakan ibadah 

mereka kepada Allah SWT, sehingga semua yang sudah menjadi milik 

Allah tidak ada yang berani mengganggunya. 

2. Pengelolaan wakaf tanah di Kecamatan teras dalam kaitannya pelaksanaan 

wakaf tanah berdasarkan  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu 

dipersiapkan untuk menggerakkan seluruh potensi wakaf secara produktif. 

Dalam hal ini pengembangan tanah wakaf secara optimal dengan 

pengelolaan profesional produktif untuk mencapai hasil yang nyata dalam 

kehidupanmasyarakat banyak, belum dapat dicapai dalam pengelolaan 

perwakafan tanah di Kecamatan teras ini karena masyarakatnya sendiri 

untuk diajak kompromi ke arah pemberdayaan wakaf produktif untuk 

pengembangan ekonomi umat masih sulit, disebabkan minimnya 

pengertian mereka bahwa wakaf tanah hanya ditujukan untuk kegiatan 

peribadatan (non produktif). 
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3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam perwakafan tanah di Kecamatan 

teras. 

a) Berkaitan dengan wakif atau ahli waris wakif Dengan adanya ahli 

waris (dari wakif yang meninggal dunia), yang tidak sesegera 

mungkin menyerahkan berkas-berkas tentang perwakafan tanahnya 

tersebut ke pihak PPAIW. Sehingga tidak segera melakukan Akta 

Ikrar Wakaf (AIW).  

b) Terjadi ketidaksesuaian kehendak antara wakif dengan nazhir. Yaitu 

dalam hal pengelolaan tanah wakaf, dimana terjadi perbedaan 

pendapat antara wakif dengan nazhir, sehingga hal ini menyebabkan 

wakif tetap menguasai bukti tertulis dari perwakafan tanh tersebut. 

c) Adanya pengetian nahzir yang beranggapan bahwa nahzir juga 

pemegang atau pemilik tanah wakaf, contoh tanah wakaf yang 

difunsikan sebagai masjid. Nahzir bertugas hanya pengelola, tetapi 

pada kenyataannya nahzir juga merangkap sebagai takmir masjid. 

d)  Berkaitan dengan segi biaya perwakafan Banyaknya tanah wakaf 

yang belum tersertifikatkan dan bahkan belum melakukan Akta Ikrar 

Wakaf ke PPAIW dikarenakan tidak ada dana dalam proses sertifikasi 

tanah itu sendiri (untuk tanah yang belum bersertifikat) sebelum 

menjadi tanah wakaf. Karena wakif harus mengeluarkan uang sendiri 

untuk biaya setifikasi. 
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e) Berkaitan dengan kurangnya sosialisasi dari kantor urusan agama 

yang terkendala minimnya keuangan dikecamatan teras, sehingga 

masyarakat kurang pengetahuan pengelolaan tanah wakaf. 

f) Berkaitan dengan Pemerintah, utamanya dari pihak Kantor Pertanahan 

Kurangnya toleransi dari Kantor Pertanahan untuk memberikan 

kebijakan atas proses sertifikasi tanah wakaf yang belum bersertifikat. 

g) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan 

pengelolaan perwakafan secara terpadu. Kurangnya kesadaran 

masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan perwakafan secara 

transparan atau terbuka yang bias mendatangkan masukan dari 

masyarakat secara luas. 

Solusi dari kendala-kendala tersebut diatas, perlu adanya kebijaksanaan 

dari pemerintahan dalam perwakafan tanah, pemanfaatan dan pemberdayaan tanah 

wakaf secara produktif, perlu adanya sosialisasi mengenai pentingnya pelaksanaan 

wakaf untuk kepentingan masyarakat banyak yang lebih mengarah ke 

pemberdayaan ekonomi umat. 

A. Implikasi 

Kesimpulan di atas memberikan implikasi hasil penelitian bahwa,  

pelanggaran tindak pidana dapat terjadi kapanpun, dimanapun dan oleh siapapun 

tanpa batas usia maupun pendidikan. Setiap pelaku tindak pidana akan ditindak 

lanjuti untuk melaksanakan proses hukum yang telah ditentukan. Bagi para pelaku 

tindak pidana yang telah diputus oleh hakim sebagai pelaku tindak pidana dan 

telah diputuskan masa pidananya akan dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan untuk 
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melaksanakan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. 

Pembinaan yang akan diterima oleh para pelaku tindak pidana adalah pembinaan 

kepribadian dan pembinaan kemandirian. Keberhasilan pembinaan kemandirian 

dan kepribadian dapat terlaksana dengan maksimal apabila masyarakat dapat 

membantu dalam keberhasilan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga 

Pemasyarakatan, sehingga dapat mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana 

(residive).  

 

B. Saran 

Guna mencapai tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang 

tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Al-Alabij, Adijani. 2002. Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan 

Praktek. Bandung: Rajawali Press 

Anshori, Abdul Ghofur. Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, 

Yogyakarta, P.T. Pilar Media 

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian: suatu Pendekatan Praktek 

Jakarta: Rineka Cipta  

Basyir, Ahmad Azhar. 2007. Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah dan Syirkah, 

Bandung, Alma Arif. 

Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Sosial; format-format Kualitatif   

dan Kuantitatif . Surabaya: Airlangga Univercity  

Firmansyah, Taufik. 2012. Tinjauan Yuridis Tentang Perubahan Tanah Wakaf 

Menjadi Tanah Hak Milik Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Jurnal Hukum Juli 18, 2012. Fakultas 

Hukum Universitas Padjadjaran 

Fadhilah, Nur. 2011. Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya. De 

Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 Nomor 1, Juni 2011, hlm. 71-85 

Hamidi, Jazim. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Malang: UMMP Press.  

Himah, Dian Faiqotul. 2010. Wakaf Wasiat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi 

Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf). Jurusan Al-

Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang 

Milles dan Huberman. 2002. Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Gramedia.  

Moleong, Lexy J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda 

Karya  



 

 

14 

 

 


