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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kata wakaf bagi masyarakat Indonesia tidak asing lagi, khususnya bagi 

masyarakat yang beragama Islam. 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. Harta benda wakaf berupa tanah dapat dimanfaatkan untuk 

pembangunan masjid, musholla, madrasah dan tempat-tempat yang bermanfaat bagi 

kepentingan masyarakat umum. Harta 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.  

Wakaf produktif merupakan pemberian dalam bentuk benda yang bisa 
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diusahakan dan dikembangkan yang manfaatnya digunakan untuk kebaikan dan 

kemaslahatan umat. Pengelolaan tanah wakaf dalam Islam itu dapat dilakukan dengan 

sistem bagi hasil seperti Muzara’ah dan Mukhabarah. Dari muamalah itu terdapat 

akad atau kontrak perjanjian yang jelas dan mengikat. 

Pelaksanaan perwakafan tanah ini sebelum diatur dalam Hukum Agraria 

Nasional, pelaksanaannya sangat sederhana yaitu cukup ditandai oleh adanya rasa 

kepercayaan dan terpenuhinya beberapa unsur dan syarat tertentu sesuai dengan 

ajaran hukum Islam saja. Cukup diikrarkan di hadapan Nadzir serta disaksikan oleh 

beberapa orang saksi, maka wakaf telah dianggap selesai. Akibatnya sering tidak ada 

usaha dari pihak wakif atau nahzir dalam pengadministrasian atau hanya sampai 

pencatatan di tingkat desa saja, tidak sampai pada Kantor Pertanahan (Agrarian) yang 

berwenang terhadap masalah pertanahan. Pelaksanaan wakaf  tanah tersebut memang 

lebih mudah, akan tetapi sebagai akibatnya hal tersebut tidak menjamin kepastian 

hukum dan kesinambungan pengelolaan wakaf dari generasi ke generasi berikutnya 

secara tertib. Hal itu disebabkan oleh tidak dilindunginya tanah wakaf tersebut 

dengan suatu alat bukti yang kuat atau dengan kata lain belum adanya kepastian 

hukum yang menjadi dasar status tanah wakaf (sertifikat tanah wakaf). 

Akibat dari pelaksanaan wakaf tanah tersebut adalah sering timbul masalah 

penyimpangan dan penyelewengan dari hakekat dan tujuan wakaf itu sendiri. 

Misalnya dengan banyaknya timbul persengketaan-persengketaan tanah wakaf yang 

terjadi karena adanya perubahan status atau peruntukkan wakaf. Perubahan tanah 

wakaf menjadi milik perseorangan atau pengalihan fungsi dari tanah wakaf yang pada 
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awal mulanya diperuntukkan untuk masjid, tiba-tiba dialih fungsikan oleh nahzir 

untuk dimanfaatkan guna keperluan lain tanpa ada upaya pendekatan dan 

musyawarah terlebih dahulu dengan pihak yang berkepentingan (dalam hal ini adalah 

wakif atau ahli waris dari wakif). Persengketaan lain yang sering timbul adalah kasus 

dimana apabila setelah wakif meninggal dunia, sebagian ahli waris dari wakif 

menolak dan tidak mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf. Artinya 

dalam pelaksanaan wakaf tanah pada kenyataannya masih terjadi perselisihan 

atau sengketa tentang status dari tanah yang telah diwakafkan. Cara untuk 

meminimalkan sengketa tersebut yaitu dengan cara tanah-tanah wakaf atau 

wakaf uang atau harta benda lain sebaiknya memiliki kekuatan atau kepastian 

hukum yang jelas. Perlu dinyatakan ikrar wakaf dihadapankan Pejabat Pembuat 

Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf. 

Ikrar wakaf ini sesuai dengan definisi wakaf menurut Kompilasi Hukum 

Islam Pasal 215 adalah perbuatan hukum orang atau badan hukum yang 

memisahkan sebagian dari harta benda miliknya dan melembagakannya untuk 

selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum sesuai ajaran 

Islam. Wakif (orang yang mewakafkan harta bendanya) menyatakan kehendak 

wakaf dengan ikrar diserahkan kepada Nahzir yang merupakan orang atau 

badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan harta benda 

wakaf. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah Petugas Pemerintah 

yang berkewajiban menerima ikrar dari wakif atau orang yang mewakafkan harta 

benda milikinya. PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) diangkat dan 
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diberhentikan oleh Menteri Agama berdasarkan peraturan yang berlaku, 

berkewajiban menerima ikrar dari wakif dan menyerahkannya kepada Nazhir serta 

melakukan pengawasan untuk kelestarian harta benda wakaf. 

Masyarakat Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali adalah mayoritas beragama 

Islam dan dalam menjalankan agamanya dengan taat. Untuk lebih meningkatkan 

keimanan membantu masyarakat disekitarnya banyak masyarakat Kecamatan 

Teras Kabupaten Boyolali mewakafkan tanahnya. Tanah-tanah yang diwakafkan 

oleh pemiliknya untuk kepentingan agama dan sosial.  

Adanya banyak tanah yang diwakafkan di Kecamatan Teras Kabupaten 

Boyolali berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dampak lainnya 

adalah adanya penyalahgunaan fungsi tanah wakaf yang telah diwakafkan atau 

terjadi sengketa atas tanah yang diwakafkan seperti tanah yang diwakafkan 

menjadi pertokoan maupun rumah penduduk. 

Menurut Suroso (2000:45), banyak tanah yang sudah diwakafkan tetapi masih 

belum terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam 

kenyataannya wakif maupun nadzir mengabaikan unsur kepastian hukum atas tanah-

tanah wakaf tersebut. Wakif maupun nadzir beranggapan bahwa tidak mungkin 

terjadi persengketaan atas tanah wakaf tersebut. Hal ini karena wakif maupun nadzir 

menganggap apabila ada orang yang berani menuntut tanah wakaf, maka orang itu 

akan berdosa besar. 

Menurut Hamami (2003:23), tanah-tanah yang diwakafkan wajib didaftarkan ke 

Kantor Pertanahan (Agraria) setempat agar terjamin kepastian mengenai keabsahan 
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tanah wakaf tersebut. Pendaftaran tanah perwakafan ini merupakan suatu hal yang 

amat penting, baik ditinjau dari segi tertib hukum maupun dari segi administrasi 

penguasaan dan penggunaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

tentang keagrariaan yang ada. 

Upaya untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna 

melindungi harta benda wakaf, pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat pada tanggal 27 Oktober 2004 telah mengesahkan dan memberlakukan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. 

Berlakunya Undang-Undang tentang wakaf tanah, pelaksanaan wakaf tanah 

didasarkan atas ketentuan Undang-Undang tersebut. Diharapkan dengan berlakunya 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini dapat memenuhi hakekat dan tujuan dari 

pelaksanaan wakaf tanah. 

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf 

diharapkan menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi 

harta benda wakaf dan mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan 

pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf. Dalam proses pelaksanaan wakaf 

sering terjadi perselisihan terutama dengan ahli waris atau penyalah gunaan wakaf. 

Diperlukan pendataan atas tanah yang telah diwakafkan oleh pemerintah. Langkah 

yang dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan dan mengembangkan wakaf 

tanah nasional adalah dengan membentuk Badan Wakaf Indonesia. Lembaga wakaf 

ini bersifat independen untuk mengembangkan wakaf di Indonesia bertujuan untuk 

mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Hal-hal tersebut menyebabkan 

penulis tertarik untuk mengajukan dalam bentuk skripsi dengan judul 
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“PELAKSANAAN WAKAF TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 

NOMOR 41 TAHUN 2004 (Studi Kasus di Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali 

Tahun 2012).” 

 

B. Perumusan Masalah 

Setelah mengetahui latar belakang dan pembatasan masalah yang ada, maka 

dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah pelaksanaan perwakafan tanah di Kecamatan Teras Kabupaten 

Boyolali ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ? 

2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang dihadapi dalam perwakafan tanah di 

Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penyusunan penulisan proposal ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan perwakafan tanah di Kecamatan Teras 

Kabupaten Boyolali ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang wakaf.  

2. Untuk mendiskripsikan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam perwakafan 

tanah di Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali dan penyelesaiannya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam suatu penelitian diharapkan mampu untuk menghasilkan sesuatu yang 
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bermanfaat. Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu 

memberikan manfaat secara praktis dan teoritis yaitu: 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan tentang peraturan pelaksanaan wakaf di Kecamatan Teras 

Kabupaten Boyolali. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk kegiatan penelitian berikutnya 

yang sejenis. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

kepada masyarakat pada umumnya dan pihak-pihak yang terkait pada 

khususnya. Dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang Wakaf Tanah 

Berdasarkan Uundang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. 

b. Bagi Lembaga Pendidikan 

Dalam hal ini adalah Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

khususnya pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, untuk 

menambah perbendaharaan perpustakaan. 

c. Bagi Penulis 

Penelitian ini penulis dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan yang baru tentang Pelaksanaan Wakaf Tanah Berdasarkan 



8 
 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Studi Kasus  di Kecamatan 

Teras Kabupaten Boyolali Tahun 2012. 

 

E. Daftar Istilah 

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat istilah yang terdapat 

adalah sebagai berikut. 

1. 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. 

2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. 

3. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan 

dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. 

4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk 

dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. 

5. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama 

dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut 

syariah yang di wakafkan oleh wakif. 

6. PPAIW adalah pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Pejabat ini di tetapkan 

oleh mentri untuk membuat akta ikrar wakaf. 

7. Badan wakaf Indonesia adalah lembaga independen yang bertugas untuk 

mengembangkan perwakafan di Indonesia. 


