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  ملخص

يف السنوات األخرية انتشرت ظاهرة هدم املساجد. ليس فقط هدمها بل اإلستيالء على األرض، و 

حدوث مشاكل بني  املسئولني ىف إدارة املسجد. إذا متعنا ىف هذه الظاهرة ىف املستقبل حند أن مثل هذه  

، عن 2014عام  54لماء فتوى حتت رقم القضاG حتدث و بكثرة و بسبب أوآخر، أصدر جملس الع

صبح األرض وقفا بناء  صفة األرض و مبىن املسجد فوقها، إذا كان املسجد فوق أرض ملك الدولة ت

على هذه الفتوى يضمن احلماية القانونية للمساجد املنتشرة [ندونيسيا. وهو التأكيد على أن مبىن 

  املسجد يعىن أن األرض صفتها وقف.

و فتوى جملس العلماء  42تؤكد قرارت نظام الوقف برقم  2014عام  54علماء رقم فتوى جملس ال 

بند واحد eن أى قطعة أرض بىن عليها مسجد و مصلى، أو مقابر يتم  39الفصل  2004عام 

تسجيلها كأرض وقف حتت إسم الناظر. وبذلك يكون واضحا صفة األرض و مبىن املسجد fعتبارها 

  ا هو احلماية fعتبارها ثروة دينية خاصة عند اختاذ اإلجراءات اإلدارية.وقف. واهلدف من تسجيله
  

Abstract 

 

In recent years, there are controversies regarding the number of mosque evictions. 

Many cases of swaped or even torn down mosque because of land expropriation, 

seizure and conflict of mosque management. If see this phenomenon forward such 

cases will occur more frequently and may be more. Based on the issues above, the 

Council of Indonesian Ulama (MUI) issued a fatwa No. 54 in 2014, the status of 

building land  where a mosque on the state land becomes waqf according to this 

fatwa then provides legal protection to mosques in Indonesia that every mosque 

building the status of land becomes waqf. 
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This MUI fatwa number 54 in 2014 was reinforced by waqf regulation number 42 of 

2006 article 39 paragraph 1 that the state’s land on which the buildings of mosque, 

praying room, tombs, are built registered as waqf land in the name of Nazhir. Thus it 

is clear the protection of land status which a mosque on becomes waqf land. The 

purpose of legalization is to provide protection to religious assets primarily for policy 

administration. 

 

Keywords: MUI Fatwa, Mosque land, Certificate of waqf land, National Land Agency 

(BPN) 

 

 

Abstrak 

 

Beberapa tahun belakangan saat ini terdapat kontroversi terkait banyaknya 

penggusuran masjid. Banyak kasus masjid di rushlagh bahkan di rubuhkan karena 

pengambil alihan lahan, perebutan dan konflik kepengurusan masjid. Jika melihat 

fenomena seperti ini ke depan kasus-kasus seperti ini akan semakin sering dan bisa 

menjadi lebih banyak lagi. berdasarkan permasalahan yang terjadi seperti di atas, 

maka Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Nomor 54 tahun 2014, status 

tanah bangunan yang ada masjid diatas tanah negara menjadi tanah wakaf 

berdasarkan fatwa ini maka memberikan perlidungan hukum bagi masjid-masjid 

yang ada di Indonesia bahwa setiap bangunan masjid maka status tanah menjadi 

wakaf.   

Fatwa MUI nomor 54 tahun 2014 inipun di perkuat oleh peraturan perwakafan 

nomor 42 tahun 2006 pasal 39 ayat 1 bahwa terhadap tanah negara yang diatasnya 

berdiri bangunan masjid, mushalla, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas 

nama nazhir. Dengan demikian jelas sudah perlindungan status tanah bangunan yang 

ada masjid maka menjadi tanah wakaf. tujuan dengan adanya legalisasi adalah untuk 

memberikan perlindungan terhadap aset keagamaan terutama untuk kebijakan 

administrasi.  

 

Kata kunci : Fatwa MUI, Tanah Masjid, Sertifikat Tanah Wakaf, Badan Pertahanan 

Nasional (BPN) 

 

 

A. Pendahuluan  

 

Kasus masjid non wakaf di kota-kota besar seluruh Indonesia sangat 

memungkinkan menimbulkan banyak kontroversi,  kita ambil contoh di DKI Jakarta 

ada masjid Az-zawiiyah belakang gedung KPK, masjid Al-Awwabin, Masjid Ar-

Riyadh dan lain sebagainya masjid yang digusur tersebut oleh pengembang / 
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konglomerat swasta dengan alasan masjid tersebut tidak layak berada di lokasi 

tersebut serta mengganggu aktifitas lainnya. dan pada akhirnya bangunan masjid di 

hilangkan diganti dengan pusat perbelanjaan, perkantoran, untuk pasilitas umum. 

tidak sedikit pula tanah yang diincar oleh para konglomerat atau pengembang tersebut 

untuk dibangunkan real estate berupa apartemen, pusat perbelanjaan, perumahan dan 

lain sebagainya. berbagai alasan dilakukan oleh para penguasa dengan oriated money 

berupaya menjadikan bangunan masjid hilang atau digusur diganti di tempat yang 

lain, bahkan terkadang tidak diganti dengan nilai yang sesuai baik harga maupun 

lokasinya. Seperti pada beberapa contoh kasus-kasus yang terjadi masjid-masjid besar 

yang berada di tengah kota Jakarta yang rata-rata tergurus atau dihilangkan, memiliki 

nilai potensi ekonomi yang besar, strategis, dan profit namun karena ketidakpahaman 

para pengelola masjid sehingga menjadikan masjid dan bangunan lainnya ikhlas untuk 

hilang begitu saja.     

Menurut data Bapenas pada tahun 2014, sekitar 87% tanah di kota Jakarta saat ini 

dikuasai oleh para pengembang/konglomerat, sedangkan sisa 13% merupakan milik 

pemerintah untuk bangunan perkantoran, dari setengah 13% tersebut milik pribadi 

dan tanah wakaf. dengan jumlah yang setengah dari 13% tanah wakaf tersebut saat ini 

banyak diincar oleh para konglomerat/pengembang karena dinilai produktif dan 

sangat menguntungkan. Untuk itu badan wakaf Indonesia (BWI) begitu 

menyayangkan jika tanah-tanah yang berstatus wakaf tersebut harus lenyap begitu 

saja, upaya BWI saat ini segera menyelenggarakan proses pensertifikasian tanah-

tanah wakaf yang strategis di Jakarta agar segera bersertifikat dan dikelola dengan 

program wakaf produktif dengan cara bermitra dengan para Investor. pada dasarnya 

menurut hemat penulis ada beberapa cara untuk memberi pengamanan bagi tanah 

wakaf di Indonesia diantaranya adalah : a) segera menguatkan aspek hukum legalisasi 

status tanah dengan dikeluarkanya sertifikat tanah wakaf dari Badan Pertahanan 

Nasional (BPN) ; b) pengelolaan dan pengembangan untuk wakaf produktif ; c) 

menciptakan tempat ibadah yang Moderen dalam bangunan tersebut tidak hanya 

untuk masjid saja melainkan ada pusat-pusat bisnis, serta pusat peradaban moderen 

bernuansa Islam sehingga dengan demikian dapat terwujud instrumen wakaf produktif 

yang bisa memberikan kesejahteraan dan keadilan sosial.   
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Melalui tulisan ini penulis mencoba mengesplorasi landasan hukum dikuatkannya 

status tanah bangunan yang ada masjid diatas tanah negara menjadi tanah wakaf 

dengan lahirnya Fatwa MUI Nomor 54 tahun 2014 dan dikuatkan dengan Peraturan 

Pemerintah (PP) nomor 42 tahun 2006 pasal 39 ayat 1 (e) sebagai berikut: “terhadap 

tanah negara yang diatasnya berdiri bangunan masjid, mushalla, makam, didaftarkan 

menjadi tanah wakaf atas nama nazhir”1 adanya fatwa  MUI dan PP tentang wakaf 

nomor 42 tahun 2006 tersebut menjadikan kuat status legalisasi tanah bangunan 

masjid adalah wakaf.  

 

B. Fatwa MUI Status Tanah Bangunan Masjid Harus Wakaf 

 

1. Masjid-masjid besar di Indonesia  

Kehadiran agama Islam di Indonesia oleh para dai dari mancanegara atau yang 

lebih populer untuk tanah Jawa dikenal sebagai Wali Songo telah melahirkan 

kebudayaan baru yang berasimilasi dengan kebudayaan sebelumnya. Diantara 

peninggalan para wali yang masih bisa kita saksikan sampai hari ini adalah masjid-

masjid yang bahkan sudah berumur ratusan tahun dan menjadi saksi perjuangan 

penyeberan Islam di Tanah Air tercinta Indonesia. Sebut saja, misalnya, Masjid 

Agung Demak di Jawa tengah, Masjid Baiturrahman di Aceh, Masjid Jami’ Sunan 

Ampel Surabaya dan lain sebagainya. Saat ini masjid selain menjadi tempat ibadah 

masjid juga merupakan pusat kehidupan komunitas muslim. Kegiatan - kegiatan 

perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah dan belajar Al Qur'an sering 

dilaksanakan di Masjid. Bahkan dalam sejarah Islam, masjid turut memegang peranan 

dalam aktivitas sosial kemasyarakatan hingga kemiliteran. salah satu contoh kegiatan 

sosial serta budaya kota Yogyakarta terdapat sebuah perayaan Skaten 2  yang 

dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Yogyakarta, kegiatan ini dilaksanakan 

dengan begitu meriah dan besar-besaran di halaman masjid Agung kraton Yoyakarta.  

Indonesia dari aceh sampai papua barat, setiap daerah memiliki masjid-masjid agung 

yang bagus dan menarik serta membawa keunikan dari setiap daerah masing-masing.  

                                                           
1 lihat Undang-undang wakaf nomor 41 dan PP pemerintah nomor 42 tahun 2006  

2 Skaten adalah istilah bahasa dari Jawa yang artinya sahadattain/duakalimasyahadat). istilah 

skaten secara umum dikatahui untuk menyatukan seni dan budaya dakwah pada perayaan  maulid  Nabi  
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Seperti yang telah di jelaskan di atas bahwa masjid agung di Indonesia selain 

tempat ibadah dan kajian agama lainnya, saat ini setiap masjid yang besar memiliki 

peranan aktivitas sosial kemasyarakatan seperti tempat pertemuan, pernikahan, 

perayaan hari besar Islam dan lain sebagainya.hal ini menunjukkan bahwa kopetensi 

bangunan masjid tidak hanya tempat ibadah sholat saja namun memiliki ruangan 

tempat pelaksanaan kegiatan sosial punya nilai yang cukup cemerlang serta profit 

yang menguntungkan. sehingga dengan hal semacam ini mampu memberikan 

pemahaman kepada mind set masyarakat tradisonal yang mana masjid adalah tempat 

sholat semata dan tidak bisa berproduktif dengan berbagai alasan haram, subhat, dan 

sebagainya.namun masjid adalah tempat yang bisa memberikan nilai profit dalam 

aktifitas sosial. berikut beberapa penelusuran BWI pada penelitian masjid besar 

produktif dan berpotensi besar di Jakarta yang berdiri bukan di atas tanah wakaf 

Tabel 13 
Masjid Agung di Indonesia bukan wakaf 

 
No Nama Masjid Alamat Status 

 

1 Masjid Istiqlal Jakarta Pusat Aset Pemda DKI 

    

2 Masjid Kubah Mas 

Dian Al-Mahri 

Jl. Meruyung Raya Kel. 

Meruyung Kec. Limo kota 

Depok. 

Yayasan Keluarga Dian 

al-Mahri 

3 Masjid Pondok Indah Jl. Sultan Iskandar Muda No. 

1 Pondok Indah Jakarta 

Selatan. 

Yayasan Pondok Indah 

dan PT  Metropolitan 

Jakarta Selatan 

4 Masjid agung Sunda Kelapa Jl. Taman sunda kelapa No. 

16  Menteng Jakarta Pusat 

10310 

Pengelolaan dalam aset 

Pemda DKI 

5 Masjid At-Tin Taman Mini Indonesia Indah 

Jakarta Timur 

Yayasan keluarga 

Alm.Ibu Tien Soeharto 

6 Masjid agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta 

Selatan 

Yayaysan pendidikan 

Islam Al-Azhar Jakarta 

selatan 

7 Masjid At-Taqwa Pasar Minggu 

 

Jl.Poltangan II 45 RT.001/10 

Pasar Minggu, Jakarta 

Selatan 12510 

Aset Pemda DKI 

Jakarta Selatan 

8 Masjid Jakarta Islamic Center 

(JIC) 

Jl. Koeja, JIC Jakarta Pusat Aset Pemda DKI 

9 Masjid Cut Mutia 

 

Jl. Cut Mutia, kampung 

Melayu jakarta Timur 

Pemda DKI  

10 Masjid Al-Bina Senayan Kompleks Istora Bung Karno 

Senayan Jakarta 

Aset pemda DKI 

                                                           
3 Sumber data di peroleh dari hasil observasi dan wawancara dengan pengurus Masjid secara 

langsung konfirmasi via telpon dan beberapa Profile Online  
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11 

 

Masjid Al-I’Tisham Dukuh Atas Jakarta pusat Bank Negara Indonesia 

(BNI) 

12 Masjid Baitul Ihsan BI Jl. Merdeka Raya Komplek 

BI 

Bank Indonesia (BI) 

13 Masjid Akbar Kemayoran 

 

Jl. Benyamin Sueb Blok 

Boing 9/1 – Jakarta Pusat 

Pemda DKI 

14 Masjid Al-Akbar (Surabaya) 

 

Pagesangan Jalan Masjid Al 

Akbar Timur No. 1 Surabaya 

Aset Pemda daerah 

Surabaya 

 

15 

 

Masjid Raya Bandung 
Jl. Asia Afrika (Alun-alun 

Bandung) Jawa Barat, 

Indonesia 

 

Yayasan sastrawan dan 

filosof Hoof Penghulu 

Bandung Haji Hasan 

Mustafa 

16 Masjid Salman Ganesha (ITB) 
Kampus ITB Bandung 

Yayasan Institut 

Teknologi Bandung 

17 Masjid Agung Palembang 

 
Kota Palembang 

Asset Pemda daerah 

propinsi Palembang 

18 Masjid al-Musyawarah 
Kota Satelit Kelapa Gading 

Yayasan PT Sumericon 

Agung 

19 Masjid Agung Kraton  Yogyakarta  
Yogyakarta  

Tanah Magersari 

20  Masjid Jami’ Syarinah  
Jl. Thamrin Jakarta  

Tanah negara  

21 Masjid Jami’ Amal Bakti Muslim 

Pancasila yang disponsori oleh 

bapak Soeharto sejumlah 999  

Tersebar di seluruh Indonesia  
Status tanah negara  

 

Perlu di cermati tidak hanya dari masjid yang tersebut diatas, ada beberapa 

dari sebagian masjid yang terletak di kota besar kabupaten daerah Jawa timur yang 

terkena lumpur lapindo sampai saat ini pun belum terselesaikan semuanya dari tahun 

2006 - 2015.   

2. Status Masjid Menjadi Wakaf 

 

Banyaknya laporan yang masuk ke badan wakaf Indonesia (BWI) terkait dengan 

kasus penggusuran masjid yang terus terjadi hingga saat ini. sehingga membuat BWI 

tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk mengadvokasi kasus-kasus tersebut bila status 

tanah yang terdapat bangunan Masjid belum bersertifikat  milik wakaf menjadi status 

tanah wakaf. berdasarkan hasil data yang banyak pengaduan masyarakat di badan 

wakaf Indonesia (BWI) terkait masalah tanah-tanah wakaf yang banyak di gusur, di 

rushlag dan lain sebagainya. persoalan seperti ini cukup menegangkan jika tidak 
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segera di selesaikan dan di cari jalan tengah yang terbaik. inilah yang menjadi 

persoalan.  

Karena banyaknya kontroversi dan persoalan terkait masalah tanah wakaf dalam 

hal ini status dan kepemilikan tanah bangunan masjid yang dibangun bukan di atas 

tanah wakaf maka MUI dan mengeluarkan fatwa MUI NOMOR 54 TAHUN 2014 

STATUS TANAH YANG DI ATASNYA ADA BANGUNAN MASJID.   fatwa 

MUI nomor 54 tahun 2014 menimbang bahwa ada beberapa masjid yang dibangun 

oleh perorangan, kelompok  masyarakat, atau pemerintah dan belum memiliki 

dokumen formal wakaf, kemudian dialihpungsikan sebegitu rupa oleh orang atau 

kelompok orang yang memegang/memiliki dokumen resmi, dan seringkali 

menimbulkan masalah di tengah masyarakat. disisi lain pembangunan di beberapa 

tempat telah merubah tata kota/wilayah yang salah satunya dengan penggusuran 

termasuk menggusur dan/atau mengalihfungsikan bangunan masjid untuk 

kepentingan lain.  

Data dewan masjid Indonesia menunjukkan bahwa jumlah masjid di Indonesia 

jumlah masjid di seluruh Indonesia berjumlah 1.000.000 lokasi semua berada pada 

titik-titik setiap propinsi, kabupaten dan kota di Indonesia. 

Penelitian BWI pada tahun 2012 tentang status masjid besar di Indonesia  

menunjukkan bahwa, masjid/musholla berdiri di atas non wakaf sekitar 294,020 atau 

sekitar 41%. jika hal ini dibiarkan dapat menjadi konflik dan kontroversi menyangkut 

status masjid tersebut.  Dengan demikian penting kiranya bagi pemerintah Indonesia 

untuk melakukan perlindungan khusus terhadap aset-aset wakaf baik benda bergerak 

atau tidak bergerak agar di lindungi keamanannya secara keseluruhan.  

 

C. Fenomena Sertifikasi Tanah Wakaf di Indonesia 

Kementerian Agama mendorong kepada semua pihak agar mendukung 

program penuntasan sertifikasi tanah wakaf dan menjadi program prioritas 

Kementerian. Jumlah asset tanah wakaf kita sangatlah besar, saat ini diperkirakan 

kurang lebih mencapai 30 ribu hektar tanah wakaf, permasalahan jika tanah terebut 

tidak berstatus wakaf maka akan terjadi konflik misalnya tanah yang diambil alih oleh 

negara dengan alasan untuk pasilitas umum Jalan Tol, diambil hak kepemilikan atas 

nama pribadi dan dipergunakan untuk kepentingan sendiri. hal-hal seperti ini ingin 
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segera kita tuntaskan dengan memberikan lealisasi bagi tanah-tanah wakaf tersebut 

supaya aman, dengan demikian kementerian Agama dan Badan wakaf Indonesia 

(BWI) memiliki trobosan agar tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat harus 

segera diurus ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. Dengan memiliki 

sertifikat, asset umat ini akan aman dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. 

Tahun 2014 persentase tanah wakaf yang telah bersertifikat di Indonesia mencapai 

66,25%4. oleh karena itu masih terdapat 32,75% yang belum disertifikasi. pelaksanaan 

program sertfikasi wakaf oleh kementerian agama melalui Direktorat Wakaf pada 

tahun 2012 sebesar Rp. 5, 5 milyar. dan pada tahun 2013 sebanyak 5 Milyar.  Menjadi 

pekerjaan besar bagi lembaga wakaf baik negara maupun Badan Wakaf Indonesia 

(BWI) untuk segera menyelesaikan 32,75 % tanah wakaf yang belum tersertfikasi 

tersebut. Sejauh ini untuk mensosialisasikan program sertifikasi tanah wakaf 

menggunakan kementerian agama bimas Islam melakukan pendekatan sistem paket 

melalui Asosiasi Nazhir di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan agar target program 

sertifikasi dapat diukur dengan jelas.  

Dalam catatan kementerian agama pada tahun 2011 dan 2012 penyaluran 

bantuan diberikan dengan besaran biaya Rp. 2 juta per-persil. Namun, karena alasan 

efektifitas program, sistem tersebut sedang dilakukan kajian karena biaya sertifikasi 

setiap daerah memiliki besaran yang berbeda-beda. Komponen terbesar dalam biaya 

sertifikasi di BPN adalah biaya pengukuran. Dengan jumlah yang bervariasi tersebut, 

besaran biaya sertifikasi yang sekitar angka Rp. 2 juta sering kesulitan menyelesaikan 

sertifikat. Banyak kasus-kasus tanah wakaf di Indonesia muncul karena lemahnya 

bukti-bukti administratif yang tidak kuat secara hukum. Hal ini disebabkan karena 

tradisi lisan masyarakat masa lalu yang sangat kuat dan keengganan mereka mengurus 

sertifikatnya. Bahkan ada sinyal elemen negatif, bahwa Wakif yang menginginkan 

tanah wakafnya diurus sertifikatnya dianggap tidak memberikan kepercayaan penuh 

kepada Nazhir yang rata-rata tokoh agama, dan kekhawatiran para wakif yang jika 

diberi keabsahan status tanah tersebut akan di ambil oleh pemerintah atau pihak-pihak 

yang berkepentingan. padahal jika di cemati melalui sertifikasi ini akan memberi 

kekuatan penuh terhadap aspek hukum legalisasi tanah wakaf tersebut sehingga 

kemanan bagi tanah wakaf tetap terjaga dan terpelihara aman sampai akhir masa. 

                                                           
4 Perkembangan data tanah wakaf seluruh Indonesia, kementerian Agama 2014  
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Mind set seperti ini yang masih melekat pada para wakif maupun nazhir yang secara 

tidak profesional harus segera arahkan pada pola yang benar.  

Wakaf tanah yang dilakukan oleh sebuah badan hukum yang tidak ditunjuk oleh 

PP Nomor 42 Tahun 2006 proses sertifikasinya akan sulit dilaksanakan apapun 

statusnya. Sejauh ini pelaksanaan setifikasi wakaf hanya di anggarankan oleh 

kementerian agama, namun Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui kerjasama dan 

koordinasi dengan badan pertahanan Nasional (BPN) untuk kedepan akan 

mengadakan MOU kerjasama dalam pensertifikasian tanah wakaf di Indonesia. 

Program ini sedang di rancang dan dipersiapkan melalui dukungan Kementerian 

koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan RI. melalui rapat 

koordinasi mengenail program sertifikasi rumah ibadah, pondok pesantren, panti 

sosial dan cagar budaya oleh kementerina Agraria dan tata ruang / BPN pada tanggal 

22 Januari 2015 di Jakarta.  

 

D. Peran BPN dalam Pembiayaan Sertifikasi Tanah Wakaf 

1. Sekilas tentang badan pertahanan Nasional (BPN)  

Badan pertahanan Nasional atau yang disingkat dengan BPN merupakan lembaga 

pemerintah Non kementrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Presiden dan dipimpin oleh Kepala5. Badan pertanahan Nasional mempunyai tugas 

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan 

sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. sebagai lembaga 

pemerintahan Non kementerian BPN memiliki visi dan Misi Menjadi lembaga yang 

mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, 

serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan 

Republik Indonesia. sedang misi BPN mengembangkan dan menyelenggarakan 

politik dan kebijakan pertanahan untuk Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan 

sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan 

pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan.juga peningkatan tatanan kehidupan 

bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, 

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T).   

                                                           
5 Perpres No 63 tahun 2013  
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Sehingga BPN memiliki program bagaimana mewujudkan tatanan kehidupan 

bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara 

pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem 

pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di 

kemudian hari. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan 

Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang 

terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Menguatkan lembaga 

pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam 

UUPA dan aspirasi rakyat secara luas. 

Fungsi BPN melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, BPN 

menyelenggarakan fungsi6:  

 Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan. 

 Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan. 

 Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan. 

 Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan. 

 Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang  

pertanahan. 

 Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian   hukum. 

 Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah. 

 Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah- 

wilayah  khusus. 

 Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara/daerah 

bekerja sama dengan Departemen Keuangan. 

 Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah. 

 Kerja sama dengan lembaga-lembaga lain. 

 Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di 

bidang pertanahan. 

 Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan. 

 Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di    

bidang pertanahan. 

 Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan. 

 Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan. 

 Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang 

pertanahan. 

 Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan. 

 Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang 

pertanahan. 

 Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan 

hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

                                                           
6  www.bpn.go.id 
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 Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

Melalui visi misi dan fungsi BPN sebagai badan pemerintahan nasional mewujudkan 

kemakmuran serta keadilan rakyat secara keseluruhan sehingga bisa tercapai visi dan 

misi menjalankan amanah sesuai dengan peraturan prundang-undangan yang ada  

Pepres nomor 63 tahun 2013.  

  

2. Kerjasama BPN, Kementerian Agama serta BWI dalam Pembiayaan Pensertifikat 

Tanah Wakaf  

 

Badan wakaf Indonesia Kedudukan badan wakaf Indonesia, dalam Undang-

undang wakaf nomor 41 tahun 2004 pasal 48, ditetapkan bahwa Badan Wakaf 

Indonesia adalah lembaga yang berkedudukan sebagai media untuk memajukan dan 

mengembangkan perwakafan nasional. Di samping itu, dalam undang-undang wakaf 

juga ditetapkan bahwa badan wakaf Indonesia bersifat independen dalam 

melaksanakan tugasnya.  Sebagai mana tertulis dalam UU wakaf Tugas badan wakaf 

Indonesia adalah : melakukan pembinaan terhadap nâzhir dalam mengelola dan 

mengembangkan harta benda wakaf; mengelola dan mengembangkan harta benda 

wakaf berskala nasional dan Internasional; memberikan persetujuan dan izin atas 

perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; memberhentikan dan mengganti 

nâzhir,  dalam melaksanakan tugasnya BWI bekerjasama dengan instansi pemerintah 

pusat atau daerah, organisasi masyarakat, para ahli badan internasional, dan pihak lain 

yang dipandang perlu di samping itu juga BWI juga harus memperhatikan saran dan 

pertimbangan menteri agama dan mejelis Ulama’ Indonesia dalam melaksanakan 

tugasnya.  

Berdasarkan amanah Undang-undang wakaf bahwa BWI dalam menjalankan 

tugasnya harus memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri agama serta Majelis 

Ulama Indonesia (MUI), maka sesuai dengan prosedur yang ada, MUI telah 

mengeluarkan  fatwa terkait status tanah masjid menjadi wakaf di Indonesia. dengan 

adanya fatwa MUI terkait masalah status tanah masjid harus wakaf  sebagai upaya 

agar masjid berikut tanah tetap terjaga dan masjid yang berdiri di atas non wakaf tidak 

bisa dipandang sebelah mata dan disepelekan legalitasnya. inilah tujuan utama 
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dikeluarkannya fatwa MUI tentang status tanah yang ada bangunan masjid harus 

wakaf.  

Karena itu, dengan berlakunya fatwa MUI nomor 54 Tahun 2014 tentang status 

tanah yang diatasnya ada bangunan masjid, maka BWI memiliki visi dan misi agar 

segera melaksanakan sertifikasi tanah-tanah wakaf di Indonesia dengan mengajak 

BPN bekerjasama dalam pelaksanaan program pensertifikasi tanah wakaf tersebut 

melalui pembiayaan langsung oleh BPN. dalam hal ini BPN bisa mewujudkan 

program dan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai 

sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air  khususnya terkait 

masalah tanah wakaf sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di 

kemudian hari. wacana kerjasama antara Kementerian Agama dan badan wakaf 

Indonesia sempat di bahas dalam forum kementerian Koordinator bidang 

pembangunan manusia dan kebudayaan RI melegalkan program sertifikasi rumah 

ibadah, Pondok pesantren, panti sosial dan cagar budaya. secara langsung di 

alksanakan oleh kementerian agraris dan tata ruang BPN.  

    

E. Kesimpulan  

 

Pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf di kalangan umat Islam telah 

mengalami perubahan yang signifikan. Dari waktu ke waktu, pemahaman wakaf 

produktif pun semakin berkembang dan komprehensif yang bertujuan untuk 

mengembangkan ekonomi, untuk kepentingan sosial masyarakat. Karena itu, umat 

Islam telah menemukan wajah ekonomi baru yang muncul dari wakaf, yaitu dengan 

cara mendirikan yayasan atau lembaga pengembangan ekonomi berorientasi pada 

pelayanan masyarakat. Ini menunjukkan betapa pentingnya pemberdayaan harta 

wakaf produktif untuk meningkatkan ekonomi umat. Semakin luasnya pemahaman 

dan pemberdayaan harta wakaf ini sangat penting, terutama jika dikaitkan dengan 

konsep pengembangan wakaf produktif dalam meningkatkan perekonomian umat. 

Bahkan sebagian besar lembaga sosial yang berdiri saat ini dananya ditopang dari 

wakaf dan bergerak dalam bidang pengelolaan wakaf secara produktif dalam rangka 

memberikan pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat, seperti yayasan yatim 
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piatu, lembaga perlindungan anak- anak, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, 

penyaluran air bersih ke seluruh kota dan berbagai kegiatan sosial lainnya.  

Di Indonesia, Masih banyak lahan-lahan potensial  yang belum difungsikan. 

Sekitar 30 juta hektar lahan potensial bisa digunakan untuk meningkatkan 

produktivitas pertanian dan perkebunan namun lahan ini dibiarkan terbengkalai begitu 

saja. tidak hanya melalui pengembangan wakaf produktif saja pengembangan wakaf 

uang saat ini menjadi aktual untuk bisa di laksanakan, wakaf uang memiliki potensi 

besar bisa mendukung pelaksanaan wakaf produktif jika bisa dikembangkan oleh para 

nazhir yang profesional. walluhua’lam 
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Lampiran  

PERKEMBANGAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF  

SELURUH INDONESIA TAHUN 2012 
No  

Propinsi  

 

 

Jumlah 

 tanah wakaf 

 

Sudah 

Sertifikat 

 

Belum 

Sertifikat 

 

Proses  

BPN  

 

Proses 

 KUA  

 

Belum  

AIW 

 

% 

  Lokasi  luas       

1 Nangroe Aceh 

Darussalam 

24,864 767,825,948,0

94 

13.730 11.121 2.174 6.686 2.270 55.22 

2 Sumatera utara  16.084 32,293,815.00

0 

7.497 8.587 1.721 4.400 2.456 46.61 

3 Sumatera barat 6.115 7.661.706.000 4.298 1.795 1.153 856 161 70.29 

4 Riau  8.273 1.080.551.544.

340 

3.057 1.000 1.266 5.317 2.749 36.95 

5 Jambi 5.870 14.690.497.00

0 

4.110 1.760 79 1.201 480 70.02 

6 Sumatera selatan  8.513 2.854.715.960 3.605 4.908 1.567 2.040 1.301 42.35 

7 Bengkulu 3.772 10.372.705.00

0 

2.208 1.570 75 456 1.039 58.54 

8 Lampung  14.591 22.990.814.00

0 

8.372 5.917 1.806 1.597 1.705 57.38 

9 Kepulauan riau 998 70.383.902.00

0 

328 670 135 323 50 32.38 

10 Bangka belitung  1.189 3.317.702.000 1.040 149 19 130 - 87.47 

11 DKI Jakarta 5.661 9.357. 

945.000 

4.172 1.489 213 1.276 - 73.70 

12 Banten  17.602 844.082.387.3

70 

10.870 6.998 861 1.945 1.200 61.75 

13 Jawa barat 70.749 116.662.017.81

0 

45.401 25.348 - 25.348 - 64.17 

14 Jawa tengah  96.946 163.169.705.9

70 

78.942 18.004 8.075 6.342 3.587 81.43 

15 DI Yogyakarta 7.673 2.616.460.000 7.122 490 261 215 4 92.82 

16 Jawa timur 74.429 58.239.272.20

0 

54.193 20.236 4.926 15.310 - 72.81 

17 Kalimantan selatan  8.772 110.208.613.5

40 

7.271 1.501 719 759 23 82.89 

18 Kalimantan barat  5.123 29.059.836.0

00 

2.062 3.061 1.007 4.116 - 40.25 

19 Kalimantan timur 3.535 14.165.538.94

0 

1.277 2.258 399 1.859 - 36.12 

20 Kalimantan tengah  2.502 41.316.207.710 1.724 746 60 425 284 68.90 

21 Bali  1.217 1.899.343.000 1.076 141 32 45 - 88.41 

22 Nusa tenggara barat 11.492 25.816.325.00

0 

6.468 4.250 - - 544 56.28 

23 Sulawesi selatan  9.335 15.512.223.000 5.748 3.587 1.692 1.558 - 61.57 

24 Sulawesi utara 897 1.457.963.000 310 587 55 532 - 34.56 

25  Sulawesi barat 2.593 5.280.702.930 870 1.722 574 560 721 33.55 

26 Sulawesi tengah 3.197 5.782.021.000 1.874 1.323 664 612 47 58.62 

27 Sulawesi tenggara  2.409 4.913.253.000 1.530 806 70 503 625 63.51 

28 Gorontalo  1.704 2.965.141.890 776 935 117 332 252 45.54 

29 Maluku  597 5.552.484.000 270 327 58 269 - 45.54 

30 Nusa tenggara timur  1.217 3.574.936.00

0 

1.016 133 884 956 133 83.48 

31 Maluku utara 1.467 16.135.042.00

0 

887 580 417 163 - 60.46 

32 Papua barat 278 540.138.000 82 193 - 61 211 29.50 

33 Papua 339 694.466.000 135 204 87 155 148 39.82 

  

TOTAL 

 

420.003 

 

 

3.492.045.373

.754 

 

282.321 

 

132.396 

 

31.166 

 

86.347 

 

20.036 

 

67.22 

 


