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  ملخص

 يا .هذا البحث يتحدث عن حالة األراضي الوقفية في منظور القانون الزراعي في إندونيس

ن عن وقف األراضي وأنظمة تطبيقه يتجدد قانو 1977عام  28كومة رقم بإصدار نظام الح
ند عاألراضي قضائيا حيث أن وقف األراضي يكون منظما ومنضبطا حتى تتحقق أهداف الوقف 

قي عن وقف األراضي كالنظام التطبي 1977عام  28اإلسالم . بإصدار نظام الحكومة رقم 
راضي األ فية اإلسالمية تكون من ضمن نظام القانونللقانون األساسي الزراعي المؤسسات الوق

  في إندونيسيا . 

جموعة ار موبالتالي تكون المؤسسات الوقفية في نظام القانون األراضي اإلندونيسي قوية بإصد
من  عن الوقف . وبذلك وقف األراضي 2004عام  41األحكام اإلسالمية وإصدار قانون رقم 

ت ؤسساقت يكون من ضمن المؤسسات الزراعية الحكومية والمالمؤسسات اإلسالمية في هذا الو
  الحكومية لألراضي .

 
This article explains about the status of waqf lands in the agrarian law 

perspectives in Indonesia. With the release of government regulations (PP) 
no.28/1977 concerning about the waqf of property rights and numerous regulations of 
its implementations, juridically, there has been a reformation on agrarian law, which 
the issues on waqf lands have been set up, straightened out, and focused in such a way 
that it really has fulfilled its reality and its purpose on Islamic way. Moreover, the 
appearance of government regulations (PP) no.28/1977 on waqf of property rights as 
the principles of agrarian law’s implementation of regulations, the Islamic waqf 
institutions have been part of the agrarian law system in Indonesia. 

Afterward, the existence of Islamic waqf institutions in the national agrarian 
law system become stronger with the availability of Islamic Law Compilations and 
the last, also with the availability of the law no.41/2004 concerning about waqf. At 
the moment, the waqf lands from the Islamic institutions have been being national 
agrarian institutions and so far, have been become a part of national agrarian affairs 
system. 
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A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf 

 

1. Pengertian Wakaf 

Secara terminologis, wakaf berasal dari bahasa arab yaitu waqafa yang berarti 

menahan atau berhenti di suatu tempat.1 Akan tetapi maksud dari kata menahan aatu  

berhenti disini adalah berkenaan dengan harta dalam pandangan hukum Islam, dan 

serinh disebut dengan ibadah Wakaf. 

Dalam Kitab-kitab figh, wakaf diartikan sebagai  menyerahkan suatu hak 

milik yang tahan lama zatnya kepad seseorang atau nazdir (pemelihara atau pengurus 

wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau 

manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak 

lagi menjadi hak milik dari wakif (yang mewakafkan) tidak juga menjadi milik nazhir 

(pemelihara atau pengurus wakaf), tetapi menjadi milik Allah (Hak Umat Islam).2 

Sementara pengertian wakaf menurut undang-undang No. 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf (Selanjutnya disebut UU Wakaf), Wakaf adalah perbuatan hukum 

wakif (pewakaf) 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.3 

2. Objek Wakaf 

Menurut ketentuan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Objek Wakaf yang 

dapat diwakafkan hanya harta benda yang dimiliki atau dikuasai pewakaf secara sah.4 

Adapun Harta benda wakaf dapat terdiri dari benda tidak bergerak dan benda 

bergerak. Benda tidak bergerak termasuk, yaitu: 

a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;  

                                                           
1 Muhammad Daud Ali, Sistem ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf. Jakarta: UI Press, 1988. 

Hal. 80. 
2 Drs. H. Abdul Hakim, MA. Hukum Perwakafan Di Indonesia, Jakarta: Ciputat Press, 2005. 

Hal. 7-8. 
3 Pasal 1 Angka (1) UU Wakaf.  
4 Pasal 15 UU Wakaf.  
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b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana 

dimaksud pada huruf a;  

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.  

Sementara yang termasuk Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis 

karena dikonsumsi, meliputi:  

a. uang;  

b. logam mulia;  

c. surat berharga;  

d. kendaraan;  

e. hak atas kekayaan intelektual;  

f. hak sewa; dan 

g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

 

3. Syarat Wakaf  

Ketika hendak mewakafkan harta bendanya, pewakaf wajib mengucapkan 

ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), ditambah dua 

orang saksi (sesuai ketentuan Pasal 20). Ikrar wakaf adalah dari pewakaf kepada 

orang yang diserahi mengurus harta benda wakaf (nadzir). Ikrar dapat dilakukan 

secara lisan maupun tulisan. Pewakaf dapat memberikan kuasa untuk menyatakan 

ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan secara hukum, misalnya karena penyakit. 

Akta ini minimal harus memuat pewakaf dan nadzir, data harta yang diwakafkan, 

peruntukan, dan jangka waktu wakaf. Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif 

atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf 

kepada PPAIW.5 

                                                           
5 Pasal 17, 18 dan 19 UU Wakaf. 
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4. Peruntukan Objek Wakaf 

Objek Wakaf yang berada pada nazdir selaku pengelola wakaf tidak dapat 

dengan semaunya menggunakan dan mengelola harta wakaf. Pengelolaan wakaf harus 

dilakukan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana secara limitative telah 

ditentukan dalam UU No. 41 Tahun 2004, yaitu, hanya dapat diperuntukan bagi:  

a. sarana dan kegiatan ibadah;  

b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;  

c. bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;  

d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau  

e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah 

dan peraturan perundang-undangan.6  

Adapaun penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud diatas 

dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf  dihadapan Pejabat Pembuat Akta 

Ikrar Wakaf dan bagi harta wakaf yang oleh wakif tidak tidak menetapkan peruntukan 

harta benda wakaf, maka Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf 

tersebut sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf yang tercantum diatas.7 

 

B.     Kedudukan Hukum Harta Wakaf Tanah Dalam Perspektif Hukum Agraria 

Salah satu masalah dibidang keagamaan yang berkaitan dengan pelaksaan 

ketentuan hukum pertanahan di Indonesia adalah perwakafan tanah milik.hal Ini 

karena, wakaf merupakan salah satu sarana pengembangan kehidupan beragama, 

khsusunya bagi umat Islam, sebagai upaya meraih kesejahteraan sprituil dan materiil 

yang diridhoi oleh Allah. 

Lembaga perwakafan yang dikenal dalam ajaran Islam telah sering 

diprtaktekkan oleh umat Islam di Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Bahkan 

lembaga wakaf yang notabene bersumber dari system ekonomi Islam telah lama 

dipraktekkan bahkan telah meresap kedalam hukum adat, hal ini terlihat dari Putusan 

Mahkamah Agung No: 163 K/Sip/1963 tanggal 22 Mei 1963. 

                                                           
6 Pasal 22 UU Wakaf. 
7 Pasal 23 UU Wakaf 



5 

 

Oleh karena begitu urgentnya masalah perwakafan tanah ini dalam UU Pokok 

Agraria, diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk peraturan pemerintah yang 

kemudian melahirkan Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2977 tentang Perwakafan 

Tanah Milik. 

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2977 tentang 

Perwakafan Tanah Milik dan berbagai peratruran pelaksanaannya, maka secara 

yuridis, telah terjadi suatu pembaharuan hukum pertanahan, dimana persoalan tentang 

perwakafan tanah telah diatur, ditertibkan dan diarahkan sedemikian rupa, sehingga 

benar-benar telah memenuhi hakekat dan tujuan perwakafan menurut Islam. Bakan 

lebih dari itu,dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2977 tentang 

Perwakafan Tanah Milik sebagai peraturan pelaksanaan dari UU Pokok Agraria, 

lembaga perwakafan Islam telah menjadi bagian dari system hukum pertanahan di 

Indonesia.  

Selanjutnya, eksisitensi lembaga wakaf Islam dalam system hukum pertanahan 

nasional semakin kuat dengan diterbitkannya Kompilasi Hukum Islam dan terakhir 

dengan lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.  

Sehingga dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perwakafan tanah dari 

lembaga keagamaan Islam saat ini telah menjadi lembaga keagrariaan nasional dan 

menjadi bagian dai system pertanaha nasional. 
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