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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Sejarah Perkembangan Wakaf 

 

Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa 

Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah nabi 

SAW Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua 

pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi 

Islam (fuqaha’) tentang siapa yang pertama kali 

melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat 

ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan 

wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi 

SAW untuk dibangun masjid. 

 

Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh 

Umar bin Syabah dari ‘Amr bin Sa’ad bin Mu’ad, ia berkata: 

Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin 

Sa’ad bin Muad berkata: “Kami bertanya tentang mula-mula 

wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah 

wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor mengatakan 

adalah wakaf Rasulullah SAW.” (Asy-Syaukani: 129). 

 

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah 

mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah; diantaranya 

ialah kebon A’raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebon lainnya. 

Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang 

pertama kali melaksanakan Syariat Wakaf adalah Umar bin 
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Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan 

Ibnu Umar ra, ia berkata: 

 

Dari Ibnu Umar ra, berkata : “Bahwa sahabat Umar ra, 

memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra, 

menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, 

Umar berkata : “Hai Rasulullah SAW., saya mendapat 

sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta 

sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan 

kepadaku?” Rasulullah SAW. bersabda: “Bila engkau suka, 

kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan 

(hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak 

diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya 

(hasil pengelolaan tanah) kepada orang-rang fakir, kaum 

kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan 

tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan 

dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau 

memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud 

menumpuk harta” (HR.Muslim). 

 

Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh 

Umar bin Khatab dususul oleh Abu Thalhah yang 

mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”. 

Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW. lainnya, seperti 

Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah 

yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang 

datang ke Mekkah. Utsman menyedekahkan hartanya di 

Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang 

subur. Mu’ads bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang 

populer dengan sebutan “Dar Al-Anshar”. Kemudian 
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pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah 

bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah Isri Rasulullah 

SAW. 

 

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti 

Umayah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-

duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya 

untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf 

menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, 

membangun perpustakaan dan membayar gaji para statnya, 

gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan 

mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan 

wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur 

pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun 

solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat. 

 

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang 

yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya 

dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. 

Namun setelah masyarakatIslam merasakan betapa 

manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan 

untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian 

dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, 

memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara 

umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga. 

 

Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir 

adalah Taubah bin Ghar Al-Hadhramiy pada masa khalifah 

Hisyam bin Abd. Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik 

dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga 
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wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya dibawah 

pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali 

dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan 

diseluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah 

mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah 

pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen 

Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya 

disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan. 

 

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf 

yang disebut dengan “shadr al-Wuquuf” yang mengurus 

administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. 

Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah 

dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh 

masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah 

dengan pengaturan administrasinya. 

 

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan 

wakaf cukup menggembirakan, dimana hampir semua 

tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua 

dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (baitul mal). 

Ketika Shalahuddin Al-Ayyuby memerintah Mesir, maka ia 

bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara 

diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial 

sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fathimiyah 

sebelumnnya, meskipun secara fiqh Islam hukum 

mewakafkan harta baitulmal masih berbeda pendapat di 

antara para ulama. 
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Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik 

nagara (baitul mal) kepada yayasan dan sosial adalah Raja 

Nuruddin Asy-Skyahid dengan ketegasan fatwa yang 

dekeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu ialah Ibnu 

“Ishrun dan didukung oleh pada ulama lainnya bahwa 

mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (jawaz), 

dengan argumentasi (dalil) memelihara dan menjaga 

kekayaan negara. Sebab harta yang menjadi milik negara 

pada dasarnya tidak boleh diwakafkan. Shalahuddin Al-

Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik negara untuk 

kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa 

(qaryah) untuk pengembangan madrasah mazhab asy-

Syafi’iyah, madrasah al-Malikiyah dan madrasah mazhab al-

Hanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun 

dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah 

mazhab Syafi’iy di samping kuburan Imam Syafi’I dengan 

cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil. 

 

Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan 

misi mazhab Sunni Shalahuddin al-Ayyuby menetapkan 

kebijakan (1178 M/572 H) bahwa bagi orang Kristen yang 

datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea 

cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para 

ahli yurisprudensi (fuqahaa’) dan para keturunannya. Wakaf 

telah menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubiyah untuk 

kepentingan politiknya dan misi alirannya ialah mazhab 

Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Dimana harta 

milik negara (baitul mal) menjadi modal untuk diwakafkan 

demi pengembangan mazhab Sunni dan menggusus mazhab 
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Syi’ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, ialah dinasti 

Fathimiyah. 

 

Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk 

sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang 

dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi 

paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah 

pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, 

penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat 

wakaf hamba sahaya yang di wakafkan budak untuk 

memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama 

kali oleh pengusa dinasti Ustmani ketika menaklukan Mesir, 

Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat 

mesjid. 

 

Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan 

sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk 

kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan 

sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan 

untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Yang lebih 

membawa syiar islam adalah wakaf untuk sarana Harmain, 

ialah Mekkah dan Madinah, seperti kain ka’bah (kiswatul 

ka’bah). Sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Shaleh bin 

al-Nasir yang membrli desa Bisus lalu diwakafkan untuk 

membiayai kiswah Ka’bah setiap tahunnya dan mengganti 

kain kuburan Nabi SAW dan mimbarnya setiap lima tahun 

sekali. 

Perkembangan berikutnya yang dirasa manfaat wakaf 

telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada 

masa dinasti Mamluk mendapat perhatian khusus pada masa 
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itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya 

undang-undang wakaf. Namun menurut berita dan berkas 

yang terhimpun bahwa perundang-undangan wakaf pada 

dinasti Mamluk dimulai sejak Raja al-Dzahir Bibers al-

Bandaq (1260-1277 M/658-676) H) di mana dengan undang-

undang tersebut Raja al-Dzahir memilih hakim dari masing-

masing empat mazhab Sunni. 

 

Pada orde al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi 

menjadi tiga katagori: Pendapat negara hasil wakaf yang 

diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yanbg 

dianggap berjasa, wakaf untuk membantu haramain (fasilitas 

Mekkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum. 

Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Utsmani dapat 

memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat 

menguasai sebagian besar wilayah negara Arab. Kekuasaan 

politik yang diraih oleh dinasti Utsmani secara otomatis 

mempermudah untuk merapkan Syari’at Islam, diantaranya 

ialah peraturan tentang perwakafan. 

 

Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada 

dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan 

pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 

Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut 

mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara 

pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan 

melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi 

administrasi dan perundang-udangan. 
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Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang 

yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah 

kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang 

berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut 

di negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus 

wakaf dan diperaktekkan sampai saat sekarang. Sejak masa 

Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti 

Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu 

ke waktu di seluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia. 

 

Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf 

yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) 

menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping 

itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat 

banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda 

tak bergerak. Kalau kita perhatikan di negara-negara muslim 

lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf 

menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat 

kepada masyarakat banyak. 

 

Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan 

akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan 

jaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti 

bentuk wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Haki), 

dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian 

mendapat perhatian yang cukup serius dengan 

diterbitkannya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang 

Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya.  
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B. Pengertian Wakaf 

Kata “Wakaf” atau”Wact” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. 

Asal kata “Wakafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau 

“diam” di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “Wakafa-Yaqufu-

Waqfan” sama artinya “Habas-Yahbisu-Tahbisan”. 1 Kata al-

Waqf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian. 

Artinya : Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak 

dipindahmilikan 

Menurut Istilah Ahli Fiqih 

Para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menuru 

istilah, sehingga mereka berbeda dalam memandang hakikat 

wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut 

istilah sebagai berikut : 

a. Abu Hanifah 

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, 

tetap di 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 

wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. 

Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan 

manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf 

adalah : “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, 

yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan 
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manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik 

sekarang maupun akan datang”. 

b. Mazhaf Maliki 

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan 

harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakat 

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. Perbuatan si wakif 

menjadi menfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq 

(penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentu 

upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti 

mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan 

lafadz wakaf untuk masa tertentu susuai dengan keinginan 

pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari 

penggunaan secara pemelikan, tetapi membolehkan 

pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu 

memberikan manfaat benda secara wajar sedang itu tetap 

menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu 

masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai 

wakaf kekal (selamanya). 

c. Mazhab Syafi’I dan Ahmad bin Hambal 

Syafi’I dan Ahmad 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, 
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baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wakaf, hart yang 

diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh warisnya. Wakif 

menyalurkan menfaat harta yang diwakafkannnya kepada 

mauquf’alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang 

mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran 

sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka 

Qadli berhak memaksa agar memberikannya kepada 

mauquf’alaih. Karena itu mazhab Syafi’i mendefinisikan wakaf 

adalah : “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, 

yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan 

menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)”. 

d. Mazhab Lain 

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 suatu tindakan atas benda wakaf 

tersebut, baik menjual atau menghibahkannya. 

C. Dasar Hukum Wakaf 

 

1. Menurut Al-Quran 

Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan 

konsep wakaf secara jelas.  Oleh karena wakaf termasuk infaq fi 

sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam 

menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman 

ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah. 

Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:  
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آَٰ أَۡخَرۡجنَا لَُكم   ِت َما َكَسۡبتُۡم َوِممَّ اْ أَنِفقُواْ ِمن َطي ِبََٰ أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوَٰٓ
َٰٓ يََٰ

تُنِفقُوَن َولَۡستُم بِ  ٱۡلَخبِيَث ِمۡنهُ  ُمواْ  َن ٱۡۡلَۡرِضِۖ َوََل تَيَمَّ َٰٓ   م ِ اِخِذيِه إَِلَّ
َ َغنِ  اْ أَنَّ ٱَّللَّ   ٢٦٧يٌّ َحِميٌد أَن تُۡغِمُضواْ فِيِهِۚ َوٱۡعلَُموَٰٓ

“Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) 
sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian 
dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (Q.S. al-
Baqarah (2): 267)  

ا تُِحبُّوَنِۚ َوَما تُنِفقُواْ ِمن َشۡيٖء فَإِنَّ  لَن تَنَالُواْ ٱۡلبِرَّ َحتَّىَٰ تُنِفقُ  واْ ِممَّ
َ بِِهۦ َعِليٞم    ٩٢ٱَّللَّ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 
sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang 
kamu cintai.” (Q.S. Ali Imran (3): 92)  

ثَُل ٱلَِّذيَن   ِ َكَمثَِل َحبٍَّة أَۢنبَتَۡت َسۡبَع  مَّ لَُهۡم فِي َسبِيِل ٱَّللَّ يُنِفقُوَن أَۡمَوَٰ
ِسٌع  ُ َوَٰ ِعُف ِلَمن يََشآَُٰءِۚ َوٱَّللَّ ُ يَُضَٰ اْئَةُ َحبَّٖةٖۗ َوٱَّللَّ َسنَابَِل فِي ُكل ِ ُسۢنبُلَٖة م ِ

  ٢٦١َعِليٌم 

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang 
yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa 
dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada 
tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) 
bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas 
(karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah (2): 261) 

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk 

menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala 

dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah 
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menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh 

orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. 

Menurut Hadis 

Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis 
yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khaththab  ketika 
memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk 
Nabi tentang tanah tersebut, Nabi  menganjurkan untuk 
menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. 

Hadis tentang hal ini secara lengkap adalah; “Umar 
memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi 
dengan berkata; Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh 
tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya 
peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang 
baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya? Sabda 
Rasulullah: “Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan 
sedekahkan manfaat atau faedahnya.” Lalu Umar 
menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau 
dijadikan wariskan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, 
untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang 
berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. 
Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh 
pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi 
makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber 
pendapatan.” 

Hadis lain yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang 
diceritakan oleh imam Muslim dari Abu Hurairah. Nas hadis 
tersebut adalah; “Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, 
maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu 
sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil 
manfaatnya,  dan anak soleh yang mendoakannya.” 
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Selain dasar dari al-Quran dan Hadis di atas, para ulama sepakat 

(ijma’) menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang 

disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat 

menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena 

wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan 

diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimim sejak 

masa awal Islam hingga sekarang. 

Dalam konteks negara Indonesia, amalan wakaf sudah 

dilaksanakan oleh masyarakat Muslim Indonesia sejak sebelum 

merdeka. Oleh karena itu pihak pemerintah telah menetapkan 

Undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di 

Indonesia, yaitu Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang 

Wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, 

pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah 

nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang 

nomor 41 tahun 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

PERKEMBANGAN TANAH WAKAF DI INDONESIA 
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Perkembangan wakaf di Indonesia dapat dikatakan sejalan 
dengan perkembangan penyebaran Islam. Pada masa-masa 
awal penyiaran Islam, kebutuhan terhadap masjid untuk 
menjalankan aktivitas ritual dan dakwah berdampak positif, 
yakni pemberian tanah wakaf untuk mendirikan masjid menjadi 
tradisi yang lazim dan meluas di komunitas-komunitas Islam di 
Nusantara. Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat 
islam dari waktu ke waktu praktik perwakafan mengalami 
kemajuan setahap demi setahap. Tradisi wakaf untuk tempat 
ibadah tetap bertahan dan mulai muncul wakaf lain untuk 
kegiatan pendidikan seperti untuk pendirian pesantren dan 
madrasah. Dalam periode berikutnya, corak pemanfaatan wakaf 
terus berkembang, sehingga mencakup pelayanan sosial 
kesehatan, seperti pendirian klinik dan panti asuhan. 
Perkembangan modern wakaf menunjukkan bahwa di 
Indonesia seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. 

Pada tingkat tertentu, perkembangan wakaf juga 
dipengaruhi oleh kebijakan perundang-undangan pada 
masanya. Sejak masa kolonial, aturan wakaf telah ada terkait 
dengan administrasi dan pencatatan wakaf. Aturan perundang-
undangan wakaf tersebut terus berkembang sejalan dinamika 
perkembangan dan pengelolaan wakaf di lapangan. Dari sini, 
jumlah dan aset wakaf terus meningkat. Meskipun dmeikian, 
peningkatan tersebut tidak disertai dengan upaya peningkatan 
mutu pengelolaan wakaf, terutama peningkatan mutu sumber 
daya manusia dan manajemennya. Karena itu, tidak heran 
mengapa wakaf produktif tidak tumbuh dengan baik. 

Wakaf merupakan ajaran Islam yang umum dipraktikkan 
masyarakat. Wakaf untuk masjid, lembaga pendidikan, 
pesantren, dan kuburan merupakan jenis wakaf yang paling 
dikenal oleh masyarakat. Praktik wakaf ini diasumsikan telah 
ada sejak Islam menjadi kekuatan sosial politik dengan 
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berdirinya beberapa kerajaan Islam di Nusantara sejak akhir 
abad ke-12 M. Di Jawa Timur , tradisi yang menyerupai praktik 
wakaf telah ada sejak abad ke-15 M dan secara nyata disebut 
wakaf dengan ditemukannya bukti-bukti historis baru ada pada 
awal abad ke-16.[1] Di Sumatera, Aceh, wakaf disebutkan mulai 
muncul abad ke-14 M.[2] Meskipun demikian perlu ditekankan 
di sini bahwa praktik-praktik yang menyerupai wakaf 
dilaporkan telah ada sejak jauh sebelum datangnya Islam ke 
Nusantara. 

Praktik yang menyerupai wakaf ini dapat ditemukan 
dalam tradisi penyerahan tanah di beberapa daerah. Misalnya, 
di Mataram, telah dikenal praktik semacam wakaf yang disebut 
tanah perdikan, di Lombok dikenal tanah pareman. Dalam tradisi 
masyarakat Baduy di Cibeo, Banten Selatan juga dikenal huma 
serang dan di Minangkabau ada pula tanah pusaka 
(tinggi).[3] Selanjutnya di Aceh dikenal tanah wnkeuh, yaitu 
tanah pemberian sultan yang digunakan untuk kepentingan 
umum sperti bertani, berkebun, dan membangun sarana umum. 
Lembaga wnkeuh ini terus bertahan hingga masa kolonial. Hasil 
tanah wenkeuh biasanya dipakai untuk membiayai kenduri 
tahunan, pelaksanaan ibadah termasuk pembangunan masjid 
dan meunasah. 

Masa awal tumbuhnya wakaf dapat ditelusuri sejak abad 
ke 12 M, yakni ketika terjadi penetrasi Islam oleh para guru sufi 
ke Nusantara. Peran guru sufi ini memberi pengaruh pada 
penduduk setempat dan memberi andil bagi penyebaran Islam. 
samapi dengan abad ke-14 M, pengaruh para pengembara sufi 
dalam mengembangkan ajaran Islam semakin meluas dan mulai 
masuk melalui pintu-pintu kerajaan di Nusantara. Bukti paling 
kuat dapat ditelusuri dari peran Walisongo ketika 
memperkenalkan Islam.untuk menyebarkan Islam ke 
lingkungan Istana, para wali biasanya memulainya dengan 
mendirikan pesantren dan masjid di lingkungan kesultanan 

https://tabungwakaf.com/sejarah-perkembangan-wakaf-di-indonesia/#_ftn1
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(istana). Pola ini dilakukan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim 
(w. 1419 M), dan Sunan Ampel (w. 1467 M), yang kemudian 
diikuti oleh para tokoh walisongo lainnya. Masjid dan 
pesantren-pesantren, di samping menjadi anak panah 
penyebaran Islam, dikenal juga sebagai institusi wakaf pertama 
yang menjadi benih bagi perkembangan filantropi Islam pada 
masa berikutnya. 

Dalam studinya, Rachmat Djatnika menyatakan bahwa 
sebagai kelembagaan yang beridri pada abad ke-15, seperti 
Masjid Rahmat dan Masjid Ampel belum bisa dikatakan wakaf 
jika dilihat dari karakteristik wakaf berdasarkan mazhab 
Syafi’i.[4] Sejauh Observasi Djatnika terhadap kedua masjid 
tersebut, tidak ditemukan bukti ikrar wakaf dan tidak diketahui 
siapa wakifnya, dua rukun wakaf yang disyaratkan imam 
Syafi’i. Menurut Djatnika, berdasarkan catatan dan bukti-bukti 
historis, diketahui bahwa wakaf baru terjadi pada awal abad ke-
16 M di Jawa Timur. Pada masa tersebut, terdapat enam buah 
wakaf dengan total 20.615 m2. Pada masa berikutnya, jumlah 
wakaf bertambah menjadi 7 wakaf dan terus bertambah hinga 
tahun 1751-1800 menjadi 61 lokasi wkaf. Dalam perkembangan 
berikutnya di abad XIX, tercatat 303 lokasi wakaf tanah milik.[5] 

Praktik dan tradisi wakaf seperti di atas menyebar hampir 
merata di Nusantara. Jika di Jawa, wakaf dipraktikkan melalui 
pendirian masjid dan pesantren, di wilayah lain, seperti 
Sumatera wakaf dipraktikkan melalui pendirian surau di 
Minangkabau, di tangan para tokoh agama, seperti Syaikh 
Khatib, Syaikh Thaher Djalaludin, Syaikh Muhammad Djamil 
Djambek, Syaikh Ibrahim Musa, dan Haji Rasul, institusi 
keagamaan surau dan Masjid didirikan. Selain itu, sebagian 
wakaf digunakan untuk mengembangkan sekolah-sekolah 
agama, seperti thawalib, parabek, dan diniyah.[6] 

Selanjutnya perkembangan wakaf di Sumatera, khususnya 
Aceh, muncul sejak pertengahan abad ke -14 M. Pada masa ini, 

https://tabungwakaf.com/sejarah-perkembangan-wakaf-di-indonesia/#_ftn4
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para sultan Aceh dikenal sangat mengutamakan pendidikan. 
Untuk untuk mendukung akan pendidikan tersebut, 
didirikanlah masjid dan meunasah. Pada masa awal islamisasi, 
masjid maupun meunasah tidak saja digunakan untuk tempat 
ibadah keagamaan, tetapi juga bersifat multifungsi. Misalnya, 
sebagai sarana proses belajar mengajar berlangsung, untuk 
aktivitas sosial, politik, kebudayaan, dan sebagainya.[7] 

Sementara itu, dalam struktur birokrasi kerajaan, masjid di 
Aceh memiliki tugas untuk mengelola dan mengurusi 
persoalan-persoalan keagamaan, seperti pernikahan, salat, 
zakat, wakaf, dan lain-lain. Hal ini menguntungkan posisi 
ulama selaku orang yang memiliki peran langsung di masjid 
karena peran ini juga, mereka mendapat penghormatan tinggi 
dari Sultan. Di antara ulama yang mendapat penghormatan 
pada masa itu ialah: Syekh Syamsudin bin ‘Abdullah as-
Sumatrani, Hamzah Fansuri, Syekh Ibrahim as-Syam, Nuruddin 
ar-Raniri,’Abd ar-Rauf as-Sinkli. Para ulama inilah yang 
kemudian mengembangkan dan memperkuat 
doktrin fiqh Imam Syafi’i dan serangkaian ajaran tasawuf dalam 
perkembangan Islam di Nusantara lebih lanjut.[8] 

Wakaf untuk Masjid maupun kegiatan dakwah seperti 
digambarkan pada periode awal munculnya wakaf di atas, juga 
terjadi pada masa-masa berikutnya. Bahkan hingga sekarang, 
paraktik wakaf untuk masjid, madrasah, dan pesantren masih 
terjadi secara dominan. Djatnika menyebutkan bahwa wakaf 
pertama pada awal abad ke-16 M, yaitu wakaf dari KH Abdul 
Wahab di Beji Lamongan berupa langgar yang dikenal 
dengan Langgar Beji. Tempat ini selain berfungsi untuk 
melaksanakan kegiatan keagamaan, juga dipergunakan sebagai 
tempat belajar belajar agamaoleh para muridnya. Wakaf lain 
adalah wakaf Raden Nur Rahmat di Sendangduwur. Di tempat 
ini didirikan kompleks yang di dalamnya terdapat masjid dan 
di sekitarnya ada lahan pemakaman. Raden Nur Rahmat yang 

https://tabungwakaf.com/sejarah-perkembangan-wakaf-di-indonesia/#_ftn7
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diberi gelar Sunan Sendangduwur oleh Sunan Drajat ini berjasa 
mengembangkan ajaran Islam di daerah tersebut.[9] 

Dari gambaran perkembangan awal wakaf di atas, tampak 
jelas bahwa corak keagamaan dari tradisi pemanfaatan wakaf di 
Indonesia berkaitan langsung dengan corak penyebaran dan 
perkembangan agama Islamdi Nusantara. Karena ini jugalah 
yang membuat tradisi wakaf di negara Muslim lain, seperti 
Turki dalam kurun waktu yang relatif sama. Di pusat 
kesultanan Utsmaniyah tersebut, telah tumbuh berbagai tradisi 
wkaf seperti wakaf air minum, wakaf dapur umum, wakaf 
untuk kamar mandi umum, dan jembatan.[10] 

Meskipun demikain, terdapat fakta bahwa wakaf dalam 
bentuk rumah tinggal pernah didirikan di luar negeri, tepatnya 
di Makkah oleh para Sultan di Nusantara. Dalam 
bukunya Makkah Hurgronje menyebutkan bahwa ada cukup 
banyak rumah dan penginapan wakaf milik 
komunitas Jawah (Nusantara) yang berfungsi untuk 
memfasilitasi para jamaah haji dari Nusantara. Rumah-rumah 
tersebut didedikasikan oleh para pembesar negeri saat 
melaksanakan ibadah haji atau pun merupakan sumbangan 
yang dikumpulkan oleh Syaikh ketika membimbing ibadah haji. 
Di antara rumah wakaf yang cukup terkenal adalah rumah 
wakaf Aceh, rumah wakaf Banten, dan rumah wakaf 
Pontianak.[11] 

Di atas disebutkan bahwa wakaf untuk kegiatan 
keagamaan lebih dudlu dipraktikkan. Namun, dalam waktu 
yang tidak terlalu lama, yakni pada masa berikutnya, terdapat 
pula wakaf untuk kesejahteraan sosial. Misalnya wakaf tanah 
dan bangunan dari Sultan Notokusumo I Raja Sumenep tahun 
1786 M untuk fakir miskin. Djatnika menduga bahwa pemberian 
wakaf untuk kesejahteraan sosial semacam ini didorong oleh 
siasat untuk mencegah tanah tersebut jatuh VOC.[12] 
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Kuatnya wakaf untuk langgar, masjid, pemakaman, dan 
pesantren di atas sangat dimengerti mengingat para ulama 
membutuhkan prasarana untuk menyebarkan dakwah dan 
ajaran Islam pada masyarakat. Langgar (surau) biasanya 
merupakan wakaf perorangan, sedangkan masjid, termasuk 
pekarangannya adalah wakaf desa atau milik desa. Di masa-
masa ini, sangat jarang ditemukan wakaf untuk tujuan-tujuan 
produktif. Hanya sebagian kecil saja masyarakat yang 
menyerahkan beberapa petak sawahnya sebagai wakaf untuk 
mendnai berbagai kegiatan masjid atau madrasah. Sampai 
dengan abad ke-19 saja, menurut Rahmat Djatnika, dari 303 
lokasi wakaf seluas 458.953 m2, hampir semuanya berupa tanah 
kering dan hanya terdpat 6 buah wakaf sawah yang luasnya 
mencapai 4.620 m2.[13] 

Tidak populernya praktik wakaf produktif di kalangan 
Muslim, seperti diungkap data di atas menunjukkan bahwa 
mayoritas wakaf sejak awal pertumbuhannya tersedot untuk 
mebayai fasilitas keagamaan dan pendidikan. Ini memberikan 
bukti kuat bahwa kegiatan pendidikan dan dakwah Islam sejak 
masa awal sangat jarang didanai dari sumber pendanaan yang 
berasal dari pengelolaan harta benda wakaf secara produktif. 
Kuat dugaan bahwa berkembangnya kegiatan sosial keagamaan 
lebih banyak didanai oleh kegiatan filantropi Islam selain wakaf, 
yaitu Zakat, Infak dan sedekah (ZIS). Namun, bagaimanapun 
terdapat sedikit contoh kasus bahwa ada beberapa organisasi 
keagamaan seperti pesantren yang dapat bertahan hidup 
dengan memanfaatkan hasil wakaf yang dikelolanya secara 
produktif, yaitu Pondok Modern Gontor dan Pesantren 
Tebuireng Jombang. 

Sebagaimana telah dikemukakan pada paparan 
sebelumnya, menurut Hasanah bahwa wakaf sudah dikenal 
sejak lama, jauh sebelum Indonesia merdeka.[14]Namun, hal itu 
baru mendapat perhatian secara khusus sekitar tahun 2001, 

https://tabungwakaf.com/sejarah-perkembangan-wakaf-di-indonesia/#_ftn13
https://tabungwakaf.com/sejarah-perkembangan-wakaf-di-indonesia/#_ftn14


21 
 

yakni pada waktu dibentuk direktorat Zakat dan Wakaf 
Kementerian Agama RI. Hal ini tidak berarti bahwa sebelum itu 
wakaf tidak diurus, oleh pemerintah. Bahkan pada masa 
pemerintahan Hindia Belanda pun perwakafan sudah 
mendapat perhatian. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa 
peratutan yang berkenaan dengan wakaf, seperti pada waktu 
Pengadilan Agama (Priesterraad) didirikan 
berdasarkan Staatsblad No. 152 Tahun 1882. Salah satu yang 
menjadi wewenangnya adalah menyelesaikan maslah wakaf. 
Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Hindia Belanda telah 
dikeluarkan beberapa peraturan yang berkenaan dengan 
perwakafan. Peraturan-peraturan tersebut antara lain adalah 
surat Edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 4 Juni 1931 No. 
125/3. 

Kemudian, pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan 
surat edaran lagi, yakni Edaran Gubernemen tanggal 24 
Desember 1934 No. 3088/A sebagaimana termuat di dalam 
Bjiblad tahun 1934 No. 13390. Surat Edaran ini sifatnya hanya 
mempertegas apa yang disebutkan dalam surat edaran 
sebelumnya; Surat Edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 27 
Mei 1935 No. 1273/A seperti yang termuat dalam Bjiblad 1935 
No. 13480. Dalam Surat Edaran ini diberikan beberapa 
penegasan tentang prosedur perwakafan. Di samping itu, dalam 
Surat Edaran ini juga disebutkan bahwa setiap perwakafan 
harus diberitahukan kepada bupati dengan maksud suapaya 
bupati dapat mempertimbangkan atau meneliti peraturan 
umum atau peraturan setempat yang dilanggar agar bupati 
dapat mendaftarkan wakaf itu dalam daftar yang disediakan 
untuk itu.[15] 

Peraturan-pearturan tersebut sampai pada era zaman 
kemerdekaan masih tetap diberlakukan terus karena belum 
adanya peraturan perwakafan yang baru. Pemerintah Indonesia 
juga tetap mengakui hukum agama mengenai soal wakaf. 
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Meskipun demikian, campur tangan terhadap wakaf itu hanya 
bersifat menyelidiki, menentukan, mendaftar, dan mengawasi 
pmeliharaan benda-benda wakaf menjadi tanah milik negara. 
Dasar hukum, kompetensi, dan tugas Departemen Agama yang 
mengurus soal-soal wakaf, yaitu peraturan Pemerintah No. 33 
tahun 1949 jo. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1980, serta 
berdasarkan peraturan Menteri Agama No. 9 dan N0. 10 Tahun 
1952. Menurut peraturan tersebut, perwakafan tanah menjadi 
wewenang Menteri Agama yang dalam pelaksanaannya 
dilimpahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama. Tugas 
Menteri Agama/Pejabat yang ditunjuk adalah mengawasi, 
meneliti, dan mencatat perwakafan tanah agar sesuai dengan 
maksud dan tujuan perwakafan menurut agama Islam. untuk 
keperluan perwakafan yang telah ada sebelum berlakunya 
Peraturan Pemerintah tersebut, dapat dibuatkan surat-surat 
bukti baru berdasarkan kesaksian-kesaksian yang ada. Sebagai 
langkah penertiban, kantor Pusat Jawatan Agama 
mengeluarkan Surat Edaran tanggal 31 Desember 1956, No. 5. 
Surat Edaran ini antara lain memuat anjuran agar perwakafan 
tanah dibuat dengan cara tertulis. Sehubungan dengan adanya 
surat Keputusan bersama antara menteri Dslsm Negeri dan 
Menteri Argraria tertanggal 5 Maret 1959 
No.Pem.19/22/23/7;SK/62/Ka/59 P, maka pengesahan 
perwakafan tanah milik yang semula menjadi wewenang bupati 
dialihkan kepada Kepala Pengawas Agraria. Pelaksanaan 
selanjutnya diatur dengan Surat Pusat Jawatan Agraria kepada 
Pusat Jawatan Agraria tanggal 13 februari 1960 No. Pda. 
2351/34/II.[16] 

Peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh 
pemerintah RI tersebut, terlihat adanya usaha-usaha untuk 
menjaga dan melestarikan tanah wakaf yang ada di Indonesia, 
bahkan usaha penertibannya pun diperlihatkan oleh 
Pemerintah. Di samping beberapa peraturan yang telah 
dikemukakan, Departemen Agama pada tanggal 22 Desember 
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1953 juga mengeluarkan petunjuk-petunjuk mengenai wakaf. 
Seperti adanya jawatan usrusan Agama pada Surat Edaran 
Jawatan Urusan Agama tanggal 8 Oktober 1956, No. 3/D/1956 
tentang wakaf yang bukan milik keMasjidan. 

Meskipun demikian, peraturan-peraturan yang ada 
tersebut kurang memadai sehingga cukup banyak tanah wakaf 
yang terbengkalai. Bahkan, ada yang hilang. Oleh karena itu, 
dalam rangka pembaruan hukum agraria di negara Indonesia, 
persoalan tentang perwakafan tanah diberi perhatian khusus 
seperti yang tercantum dalam Undang-undang pokok Agraria, 
yaitu UU No.5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok-
pokok agraria, Bab II, Bagian XI, pasal 49. Dalam Pasal 49 ayat 
(3) Undang-Undang No. 5 tahun 1960 disebutkan bahwa 
untukmelindungi berlangsungnya perwakafan tanah di 
Indonesia, pemerintah akan memberikan pengaturan melalui 
Peraturan Pemerintah tentang Perwakafan Tanah Milik. 
Peraturan Pemerintah ternyata baru dikeluarkan setelah 17 
tahun berlakunya UU Pokok Agraria tersebut. 

Dengan adanya Peraturan Pemerintah tentang perwakafan 
tanah milik tersebut, diharapkan tanah wakaf yang ada di 
Indonesia lebih tertib tertib dan terjaga. Selama belum adanya 
Peraturan Pemerintah tentang perwakafan tanah di Indonesia 
banyak terjadi permasalahan tanah wakaf yang muncul dalam 
masyarakat. Hal ini tidak berarti bahwa pemerintah tidak 
mempedulikan masalah perwakafan. Oleh karena peraturan 
yang berlaku sebelum dikeluarkannya peraturan pemerintah 
tentang perwakafan kurang memadai, pemerintah pun sulit 
menertibkan tanah wakaf yang jumlahnya cukup banyak. 
Kesulitan sebenarnya tidak hanya dirasakan oleh pemerintah, 
tetapi juga masyarakat dan lembaga yang mengelola tanah 
wakaf. Mereka menyatakan bahwa sebelum dikeluarkan PP. 
No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, pengurusan 
dan pengolahan tanah-tanah wakaf kurang teratur dan kurang 
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terkendalikan. Karena itu, sering terjadi penyalahgunaan 
wakaf.[17] 

Kekuasaan negara yang wajib membantu pelaksanaan 
syariat masing-masing agama yang diakui di negara Republik 
Indonesia ini adalah yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 
Indonesia. Hal ini disebabkan syariat yang berasal dari agama 
yang dianut warga negara Indonesia adalah kebutuhan hidup 
para pemeluknya.[18] Di samping itu, pasal 29 Undang-Undang 
Dasar 1945 tersebut jelas juga menyebutkan bahwa negara 
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing-masing dan untuk beribadah kepada Allah 
yang termasuk ibadah maliyyah, yaitu ibadah berupa 
penyerahan harta (mal) yang dimiliki seseorang menurut cara-
cara yang ditentukan.[19] 

Dalam perjalanannya, sejarah wakaf terus berkembang dan 
akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan 
zaman dengan berbagai inovasi yang relevan, seperti bentuk 
wakaf uang, wakaf hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan 
lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat 
perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-
Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 
2006 tentang pelaksanaannya. 

[1]Rahmat Djatnika, Wakaf Tanah, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1982), 
20-24 

[2]Sidi Gazalba, Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan, (Jakarta: 
Pustaka Al-Husna, 1989), 117. 

 

BAB III 

MACAM-MACAM WAKAF 

 

https://tabungwakaf.com/sejarah-perkembangan-wakaf-di-indonesia/#_ftn17
https://tabungwakaf.com/sejarah-perkembangan-wakaf-di-indonesia/#_ftn18
https://tabungwakaf.com/sejarah-perkembangan-wakaf-di-indonesia/#_ftn19
https://tabungwakaf.com/sejarah-perkembangan-wakaf-di-indonesia/#_ftnref1
https://tabungwakaf.com/sejarah-perkembangan-wakaf-di-indonesia/#_ftnref2
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A. Wakaf Tanah 

Benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan yaitu: 

Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-

undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum 

terdaftar 

Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah 

Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah 

Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

(Pasal 16 ayat 2 UU No. 41 tahun 2004) Tata cara perwakafan 

tanah milik secara berurutan dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Perorangan atau badan hukum yang mewakafkan tanah hak 

miliknya (sebagai calon wakif) diharuskan datang sendiri di 

hadapan PPAIW untuk melaksanakan Ikrar Wakaf; 

2. Calon wakif sebelum mengikrarkan wakaf, terlebih dahulu 

menyerahkan kepada PPAIW, surat-surat, sebagai berikut : 

a. Sertifikat hak milik atau tanda bukti kepemilikan tanah; 

b. Surat Keterangan Kepala Desa diperkuat oleh Camat 

setempat mengenai kebenaran pemilikan tanah dan tidak 

dalam sengketa; 

c. Surat Keterangan pendaftaran tanah; 

d. Ijin Bupati/Walikotamadya c.q. Sub Direktorat Agraria 

setempat, hal ini terutama dalam rangka tata kota atau 

master plan city. 

3. PPAIW meneliiti surat-surat dan syarat-syarat, apakah sudah 

memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah (untuk 
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diwakafkan), meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan 

nadzir. 

4. Dihadapan PPAIW dan dua orang saksi, wakif mengikrarkan 

atau mengucapkan kehendak wakaf itu kepada nadzir yang 

telah disahkan.  

Ikrar wakaf tersebut diucapkan dengan jelas, tegas dan 

dituangkan dalam bentuk tertulis (ikrar wakaf bentuk W.1). 

Sedangkan bagi yang tidak bisa mengucapkan (misalnya bisu) 

maka dapat menyatakan kehendaknya dengan suatu isyarat 

dan kemudian mengisi blanko dengan bentuk W.1.  

Apabila wakif itu sendiri tidak dapat menghadap Pejabat 

Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), maka wakif dapat 

membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari 

Kandepag yang mewilayahi tanah wakaf dan kemudian surat 

atau naskah tersebut dibacakan dihadapan nadzir setelah 

mendapat persetujuan dari Kandepag dan semua yang hadir 

dalam upacara ikrar wakaf tersebut ikut menandatangani 

Ikrar Wakaf (bentuk W.1). 

5. PPAIW segera membuat Akta Ikrar Wakaf (bentuk W.2) 

rangjkap empat dengan dibubuhi materi menurut ketentuan 

yang berlaku dan selanjutnya, selambat-lambatnya satu bulan 

dibuat ikrar wakaf, tiap-tiap lembar harus telah dikirim 

dengan pengaturan pendistribusiannya sebagai berikut: 

a. Akta Ikrar Wakaf 

1) Lembar pertama disimpan PPAIW 

2)  Lembar kedua sebagai lampiran surat permohonan 

pendaftaran tanah wakaf ke kantor Subdit Agraria setempat 

(W.7) 
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3) Lembar ketiga untuk Pengadilan Agama setempat 

b. Salinan Akta Ikrar Wakaf 

1) Lembar pertama untuk wakif 

2) lembar kedua untuk nadzir 

3) lembar ketiga untuk Kandep. Agama 

Kabupatan/Kotamadya 

4) lembar keempat untuk Kepala Desa setempat. 

 

Disamping telah membuat Akta, PPAIW mencatat dalam Daftar 

Akta Ikrar Wakaf (bentuk W.4) dan  menyimpannya bersama 

aktanya dengan baik.(bimasislam.net) 

 

B. Wakaf Uang 

 

1. Istilah wakaf Uang 

 

Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) 

adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, 

lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. 

Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat 

berharga. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh). 

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang tunai yang 

diinvestasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang 

menguntungkan dengan ketentuan prosentase tertentu 

digunakan untuk pelayanan sosial (Abubakar, 2006: 78). 

Secara lebih khusus pengertian wakaf uang dalam konteks 

regulasi di Indonesia adalah wakaf berupa harta benda 
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bergerak uang (UU No. 41/2004 tentang wakaf pasal 16 ayat 3) 

(3)Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b 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. 

Dengan mata uang rupiah (PP no 42/2006 tetang wakaf pasal 22 

ayat 1 yaitu; 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

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. 
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5. Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk 

memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf 

sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan 

dalam Akta Ikrar Wakaf. 

6. Akta Ikrar Wakaf adalah bukti pernyataan kehendak Wakif 

untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola 

Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang 

dituangkan dalam bentuk akta. 

7. Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan 

oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nazhir 

tentang penyerahan wakaf uang. 

8. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya 

disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang 

ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf. 

9. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat 

LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di 

bidang keuangan Syariah. 

10. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha 

Syariah dari Bank Umum konvensional serta Bank 

Perkreditan Rakyat Syariah. 

11. Badan  Wakaf  Indonesia, yang selanjutnya disingkat 

BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan 

tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di 

Indonesia. 

12. Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya 

disingkat dengan Kepala KUA adalah pejabat Departemen 

Agama yang membidangi urusan agama Islam di tingkat 

kecamatan. 

13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang agama. 
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Melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk pemerintah 

(UU Wakaf pasal 28) “Wakif dapat mewakafkan benda bergerak 

berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk 

oleh Menteri”. yang mengeluarkan sertifikat  Wakaf  Uang    (UU 

Wakaf pasal 29)  (1) Wakaf benda bergerak berupa uang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif 

dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara 

tertulis. (2)Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat 

wakaf uang. (3)Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga 

keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti 

penyerahan harta benda wakaf.    

Dengan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf uang 

hanya dapat melalui investasi pada produk-produk LKS dan 

atau instrumen keuangan syariah (PP Wakaf Pasal 8 ayat 2 

“Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir 

organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap 

dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir, maka 

Nazhir yang bersangkutan harus diganti”).  yang mendapat 

jaminan keutuhannya oleh lembaga Penjamin Simpanan 

(PP Wakaf pasal 8 ayat 4 “) atau Lembaga Asuransi Syariah 

(PP Wakaf pasal 8 ayat 5). 

Secara historis, wakaf uang telah ada pada abad 16 M, pada 

masa kekuasaan Turki Usmani (Abubakar, 2006: 78). Pada masa 

ini  aset atau uang tunai yang berasal dari wakaf dikumpulkan 

dalam pooling fund kemudian oleh nazhir yang ditunjuk oleh 

pemerintah disalurkan ke sektor bisnis dalam bentuk pinjaman 

dimana biasanya setelah satu tahun si peminjam tersebut 
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mengembalikan pinjaman pokok plus extra return. 

Kemudian extra return yang telah diperoleh dan telah 

terakumulasi digunakan untuk membiayai kebutuhan 

sosial (Wajdy, 2007:  84). 

Istilah Wakaf Uang era modern ini secara teknis diperkenalkan 

pertama kali oleh Prof. MA Mannan seorang ekonom yang 

berasal dari Bangladesh. Ia mendirikan suatu badan yang 

bernama SIBL (Sosial Investment Bank Limited) di Banglades. SIBL 

memperkenalkan produk sertifikat Wakaf Tunai (Cash Waqf 

Certificate) yang pertama kali dalam sejarah perbankan. SIBL 

menggalang dana dari orang kaya untuk dikelola dan 

keuntungan pengelolaan disalurkan kepada rakyat 

miskin (Djunaidi, 2007: 12). 

 

Istilah wakaf uang belum dikenal di zaman Rasulullah. Wakaf 

uang (cash waqf) baru dipraktekkan sejak awal abad kedua 

hijriyah. Imam az Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama 

terkemuka dan peletak dasar tadwin al-hadits memfatwakan, 

dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan 

sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. 

Di Turki, pada abad ke 15 H praktek wakaf uang telah menjadi 

istilah yang familiar di tengah masyarakat. Wakaf uang 

biasanya merujuk pada cash deposits di lembaga-lembaga 

keuangan seperti bank, dimana wakaf uang tersebut biasanya 

diinvestasikan pada profitable business activities. Keuntungan 

dari hasil investasi tersebut digunakan kepada segala sesuatu 

yang bermanfaat secara sosial keagamaan. 

https://www.bwi.go.id/tag/wakaf-uang
https://www.bwi.go.id/tag/wakaf-uang
https://www.bwi.go.id/tag/wakaf-uang
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Pada abad ke 20 mulailah muncul berbagai ide untuk 

meimplementasikan berbagai ide-ide besar Islam dalam bidang 

ekonomi, berbagai lembaga keuangan lahir seperti bank, 

asuransi, pasar modal, institusi zakat, institusi wakaf, lembaga 

tabungan haji dll. Lembaga-lembaga keuangan Islam sudah 

menjadi istilah yang familiar baik di dunia Islam maupun non 

Islam. 

Dalam tahapan inilah lahir ide-ide ulama dan praktisi untuk 

menjadikan wakaf uang salah satu basis dalam membangun 

perkonomian umat. Dari berbagai seminar, yang dilakukan oleh 

masyarakat Islam, maka ide-ide wakaf uang ini semakin 

menggelinding. Negara- negara Islam di Timur Tengah, Afrika, 

dan Asia Tenggara sendiri memulainya dengan berbagai cara. 

Di Indonesia, sebelum lahirnya UU No. 41 tahun 2004, Majelis 

Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang Wakaf 

Uang, (11/5/2002). 

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Wagf al-Nuqud) adalah wakaf 

yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau 

badan hukum dalam bentuk uang tunai. 

2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat 

berharga. 

3. Wakafuang hukumnya jawaz (boleh) 

4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk 

hal-hal yang dibolehkan secara syar’i. 

5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, 

tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. 

https://www.bwi.go.id/tag/wakaf-uang
https://www.bwi.go.id/tag/wakaf-uang
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Ihwal diperbolehkannya wakaf jenis ini, ada beberapa pendapat 

yang memperkuat fatwa tersebut. 

Pertama, pendapat Imam al-Zuhri (w. 124H.) bahwa 

mewakafkan dinas hukumnya boleh, dengan cara menjadikan 

dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya 

disalurkan pada mauquf ‘alaih (Abu Su’ud Muhammad. Risalah 

fi Jawazi Waqf al-Nuqud, [Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997], h. 20-2 

1). 

Kedua, mutaqaddimin dari ulaman mazhab Hanafi (lihat 

Wahbah al-Zuhaili, al Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, [Damsyiq: 

Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, h. 162) membolehkan wakaf 

uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar 

Istihsan bi al-‘Urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas’ud r.a: 

“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam 

pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk 

oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”. 

Ketiga, pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi’i: “Abu Tsyar 

meriwayatkan dari Imam al-Syafi’i tentang kebolehan wakaf 

dinar dan dirham (uang)”. (al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, 

tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, [Beirut: Dar al-Fikr,1994[, juz IX,m 

h. 379). 

2. Cara Mudah Wakaf Uang 

Apapun Bisa. Kini, orang yang ingin wakaf tidak harus 

menunggu menjadi kaya. Minimal Rp. 1.000.000 (satu juta 

rupiah), anda sudah bisa menjadi wakif (orang yang berwakaf), 

dan mendapat Sertifikat Wakaf Uang. 

https://www.bwi.go.id/tag/wakaf-uang
https://www.bwi.go.id/tag/wakaf-uang
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Jaringan Luas. Kapan pun dan di manapun anda bisa 

setor wakaf uang. Mudah bukan? Sebab, BWI telah bekerjasama 

dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk memudahkan 

penyetoran. 

Uang Tak Berkurang. Dana yang diwakafkan, sepeser pun, 

tidak akan berkurang jumlahnya. Justru sebaliknya, dana itu 

akan berkembang melalui investasi yang dijamin aman, dengan 

pengelolaan secara amanah, bertangung jawab, professional, 

dan transparan. 

Manfaat Berlipat. Hasil investasi dana itu akan bermanfaat 

untuk peningkatan prasarana ibadah dan sosial, serta 

kesejahteraan masyarakat (social benefit). 

Investasi Akhirat. Manfaat yang berlipat itu menjadi pahala 

wakif yang terus mengalir, meski sudah meninggal, sebagai 

bekal di akhirat. 

Apabila kita ingin wakaf uang maka, kita bisa mendatangi 

langsung ke Kantor Bank Keuangan Syariah  (BKS) Penerima 

Wakaf Uang (PWU) yang telah ditunjuk seperti Bank berikut ini: 

1. Bank Syariah Mandiri. No. Rek. 0090012345 

2. BNI Syariah. No. Rek. 333000003 

3. Bank Muamalat. No. Rek. 3012345615 

4. Bank DKI Syariah. No. Rek. 7017003939 

5. Bank Mega Syariah Indonesia. No. Rek. 10.00011.111 

6. Bank BTN Syariah No. Rek. 701.100.2010 

7. Bank Bukopin Syariah. No. Rek. 8800 888 108 

8. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jogja Syariah 

https://www.bwi.go.id/tag/wakaf-uang
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9. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat Syariah 

10.Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng Syariah 

11.Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Syariah 

12.Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jatim Syariah 

Catatan: Wakaf uang dapat ditransfer melalui ATM ke No. 

rekening LKS-PWU. Setelah itu, konfirmasi ke LKS-PWU yang 

bersangkutan. Atau, hubungi BWI Call Service di (021) 

87799232, (021) 87799311. 

ALUR WAKAF UANG 

1. Wakif datang ke LKS-PWU 

2. MENGISI Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan melampirkan 

fotocopi karti identitas diri yang berlaku 

3. Wakif menyetor nominal wakaf dan secara otomatis dana 

masuk ke  rekening BWI 

4. Wakif Mengucapkan Shighah wakaf dan menandatangani 

AIW bersama dengan: 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) pejabat 

bank sebagai Pejabat Pembuat AIW (PPAIW) 

5. LKS-PWU mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU) 

6. LKS-PWU memberikan AIW dan SWU ke Wakif. 

 

 

 

 

BAB IV 

SELAYANG PANDANG PERKEMBANGAN ZAKAT  

DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 
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A. Sejarah Kalimantan Utara 

 

Kalimantan Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang 

terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan 

langsung dengan negara tetangga Malaysia, yaitu Negara Bagian 

Sabah dan Sarawak.  pada tahun 2019 Jumlah penduduk: 695.562  

Letak Geografis  Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki luas 

± 75.467.70 km², terletak pada posisi antara 114º 35’ 22’ - 118º 03 

00’ Bujur Timur dan antara 1º 21’ 36’ - 4º 24’ 55’ Lintang Utara. 

Selain itu berdasarkan batas kewenangan provinsi, Provinsi 

Kalimantan Utara diketahui memiliki luas lautan seluas 11.579 

km² (13% dari luas wilayah total) dan tahun 2019 jumalah 

penduduk 695.562 jiwa. 

Batas Wilayah Kalimantan Utara 

• Sebelah Utara: Negara Sabah (Malaysia) 

• Sebelah Timur: Laut Sulawesi 

• Sebelah Selatan: Provinsi Kalimantan Timur 

• Sebelah Barat: Negara Serawak (Malaysia) 

 

Kalimantan Utara merupakan provinsi ke 34 di Indonesia. 

Sebelumnya wilayah 

Kalimantan Utara 

merupakan bagian 

dari Provinsi 

Kalimantan 

Timur.  resmi 

disahkan menjadi 

provinsi dalam rapat 

paripurna DPR pada 

https://1.bp.blogspot.com/-sfxmE0roIhM/WFXcnyU4sfI/AAAAAAAACWA/WtvN1wifjmIdjuKuAodu9zqNlZkhQUYtQCLcB/s1600/administrasi-kalimantan-utara-a1-1.jpg
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tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-undang Nomor 

20 Tahun 2012. Ibukota nya adalah Tanjung Selor. Peta 

administrasi Kalimantan Utara ini diterbitkan oleh  Design map-

peta tematik indonesia. 

Hampir 40% penduduk Kalimantan Utara adalah Suku Jawa 

melalui program transmigrasi yang merupakan kelompok 

terbesar, disusul penduduk asal Sulawesi Selatan. Selebihnya 

merupakan penduduk asli Kalimantan yaitu Suku Dayak (Lun 

Bawang / Lun Dayeh , Kenyah , Murut ) , Suku Banjar, Suku 

Bulungan, Suku Tidung dan Suku Kutai. 

Pada saat dibentuknya, wilayah Kalimantan Utara dibagi 

menjadi 5 wilayah administrasi, yang terdiri dari 1 kota dan 4 

kabupaten sebagai berikut: 

•     Kota Tarakan 

•     Kabupaten Bulungan 

•     Kabupaten Malinau 

•     Kabupaten Nunukan 

•     Kabupaten Tana Tidung 

 

Wilayah yang menjadi provinsi kaliamntan utara merupakan 

bekas wilayah Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan 

pernah menguasai wilayah pesisir yang terdiri dari beberapa 

daerah yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, 

Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan dan 

Tawau (Sabah sekarang) yang di dalamnya terdapat bermacam-

macam suku.Kesultanan Bulungan didirikan pada tahun 1731. 

Raja pertama adalah Wira Amir yang bergelar Amiril Mukminin 

(1731–1777), dan Raja yang terakhir atau ke-13 adalah Datuk 
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Tiras yang bergelar Sultan Maulana Muhammad Djalalluddin 

(1931-1958) 

 

TAHUN 1950 

WILAYAH SWAPRAJA BULUNGAN 

Kesultanan Bulungan sepakat untuk bergabung dengan 

Indonesia di bawah kesepakatan Konvensi Malinau yang 

dihadiri seluruh raja-raja nusantara pada 7 Agustus 1949. 

Setelah pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Kerajaan 

Belanda, wilayah Bulungan menerima status sebagai Wilayah 

Swapraja Bulungan atau "wilayah otonom" di Republik 

Indonesia pada tahun 1950, yaitu Daerah Istimewa setingkat 

kabupaten pada tahun 1955. Sultan terakhir, Jalaluddin, 

meninggal pada tahun 1958. . Atas tuduhan makar dan akan 

bergabung dengan Malaysia yang sampai sekarang tidak 

terbukti, maka Kesultanan Bulungan dihapuskan secara sepihak 

pada tahun 1964 dalam peristiwa berdarah, pembakaran dan 

pembantaiian pada Kesultanan Bulungan yang dikenal sebagai 

Tragedi Bultiken (Bulungan, Tidung, dan Kenyah) dan wilayah 

Kesultanan Bulungan hanya menjadi kabupaten yang 

sederhana di bawah Kalimantan Timur. 

 

TAHUN 2000 

PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU 

Seiring berjalanya waktu Kabupaten Bulungan dimekarkan 

menjadi beberapa wilayah otonom baru yaitu Kab. Nunukan, 

Kab. Malinau, KTT (Kabupaten Tana Tidung) dan Kota Tarakan. 

Masyarakat Kalimantan Utara merasa tertinggal jauh baik dari 

segi pembangunan insfrastruktur, pendidikan, dan 
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kemasyarakatan dari daerah lain. Dengan semangat untuk 

memajukan kualitas hidup masyarakat daerah, mulai timbul 

wacana pembentukan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 

2000. Dengan perjuangan yang panjang Provinsi Kalimantan 

Utara secara resmi terbentuk sejak ditandatanganinya Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi 

Kalimantan Utara pada tanggal 16 November 2012 oleh Presiden 

RI Susilo Bambang Yudhoyono. 

TAHUN 2013 

PERESMIAN DAERAH OTONOMI BARU 

RUU pembentukan Provinsi Kalimantan Utara ini sebelumnya 

telah disetujui oleh Rapat Paripurna DPR pada 25 Oktober 2012 

untuk disahkan menjadi undang-undang (UU). Sejak terbit UU 

No. 20 Tahun 2012 maka resmi terbentuk Provinsi Kalimantan 

Utara sebagai provinsi ke 34 di Indonesia. Pada tanggal 22 April 

2013 Penjabat Gubernur Kalimantan Utara yaitu Irianto Lambrie 

dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di 

Jakarta.Pada saat dibentuknya, wilayah Kaltara terbagi 5 

wilayah administrasi yang terdiri atas 1 kota dan 4 kabupaten 

yakni Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabubaten Malinau, 

Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung. Seluruh 

wilayah tersebut sebelumnya merupakan bagian dari wilayah 

Kalimantan Timur. Berdasarkan bunyi Pasal 7 Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2012, Kaltara beribukota Tanjung Selor yang 

berada di Kabupaten Bulungan. 

TAHUN 2015 

PEMILIHAN PIMPINAN DAERAH 
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Kalimantan Utara pertama kali menyelenggarakan pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur pada Desember 2015, yang 

sebelumnya dijabat oleh PJ Gubernur. Gubernur dan Wakil 

Gubernur terpilih pertama Kaltara adalah H. Irianto Lambrie 

dan H. Udin Hianggio. 

B. Sejarah Berdirinya Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan 

Utara 

Undang-undang Dasar 1945 yang di tetapkan sehari 

setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 ( 9 Ramadhan 

1364 Hijriyah ) menetapkan dasar- dasar politik negara terhadap 

kehidupan beragama, yaitu “Negara berdasar atas Ke-Tuhanan 

Yang Maha Esa” dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap – 

tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing – masing dan 

untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu” 

(Pasal 29 Ayat 1 dan ayat 2). 

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 

17 Agustus 1945 yang di kumandangkan atas nama Bangsa 

Indonesia oleh Soekarno-Hatta, maka duniapun tambah 

menundukkan kepala sebagai tanda hormat selanjutnya 

Tanggal 3 Januari 1946 atas dasar Penetapan Pemerintah (PP) 

No.I/SD/1946 resmi terbentuknya Departemen Agama dalam 

Pemerintah Republik Indonesia, setelah melalui Sidang Pleno 

Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia (BP-KNIP pada 

tanggal 25-28 Nopember 1945 yang bertempat di Fakultas 

Kedokteran UI Salemba. 

Pengumuman berdirinya Departemen Agama disiarkan 

oleh Pemerintah melalui siaran radio Republik Indonesia dan H. 

Mohammad Rasyidi di angkat oleh Presiden Soekarno sebagai 

Menteri Agama RI Pertama. 
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Dengan dukungan penuh dan sambutan positif dari 

segenap umat beragama, maka kiprah Departemen Agama 

dapat berjalan dengan lancar, hingga akhirnya dapat 

membentuk instansi Departemen Agama di daerah- daerah 

tingkat I (Provinsi) di seluruh Indonesia termasuk Provinsi 

Kalimantan di Banjarmasin. 

Sampai dengan tahun 1949 seluruh Kalimantan masih 

tergabung dalam satu provinsi yaitu provinsi Kalimantan, 

dengan ibukotanya Banjarmasin, dan saat itu Kalimantan Timur 

masih berstatus keresidenan dengan berkedudukan di 

Samarinda. Sekitar awal tahun 1950 Hoemaidi Thohar tiba di 

Samarinda untuk mempersiapkan segala sesuatunya menjelang 

pelantikan dan peresmian berdirinya Kantor Pembantu Kantor 

Agama Provinsi Kalimantan di Samarinda hingga pada 

akhirnya berdirilah Kantor Wilayah Departemen Agama 

Provinsi Kalimantan Timur, yang sampai saat ini telah di 

pimpin oleh 16 orang Kepala Kantor Wilayah. 

Sejalan dengan perkembangan pembangunan di Indonesia, 

berbagai langkah strategis untuk melakukan percepatan serta 

pemerataan pembangunan atas dasar kebutuhan warga negara, 

maka pada tanggal 16 November 2012, melalui Undang – 

Undang Nomor 20 Tahun 2012, Tentang Pembentukan Provinsi 

Kalimantan Utara, yang di tanda tangani oleh Presiden RI saat 

itu, DR.H.Susilo Bambang Yudhoyono, maka sah lah 

Kalimantan Utara, menjadi provinsi ke 34 Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Seiring dengan hal tersebut di atas pada tanggal 22 April 

2013, Menteri Dalam Negeri, melantik DR.H.Irianto Lambrie 

menjadi Pejabat Gubernur Kalimantan Utara, yang mewilayahi 

5 Kabupaten/Kota, Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung 
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dan Kota Tarakan dengan masa tugas sampai dengan tanggal 22 

April 2015 yang kemudian di lanjutkan oleh Drs. Triyono Budi 

Sasongko, M. Si sampai dengan  tanggal 12 Februari 2016. 

Setelah melalui Pilkada Serentak pada tanggal 09 

Desember 2015 Dr. H. Irianto Lambrie dan H. Udin Hianggio 

terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan 

Utara pertama Periode 2016 – 20121 yang dilantik berdasarkan 

Kepres Nomor 13 P Tahun 2016 pada tanggal 12 Februari 2016 

di Jakarta. 

Selanjutnya dengan dukungan Gubernur dan OPD serta 

Masyarakat Kalimantan Utara, melalui Peraturan Menteri 

Agama RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi Kalimantan Utara, lahirlah Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Ke-34. 

H.Suriansyah,S.Ag,M.Pd yang saat itu masih menjabat 

sebagai Kepala Bidang Haji dan Umrah Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, melalui Surat 

Keputusan Menteri Agama RI nomor B.II/3/01467 Tanggal 16 

Februari 2016 yang berisi menunjuk H.Suriansyah,S.Ag,M.Pd 

untuk menjadi perintis pertama sebagai Pengganti Sementara 

(Pgs) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama 

ProvinsiKalimantan Utara untuk membangun pondasi awal 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan 

Utara. 

  Tepatnya pada Senin 10 Oktober 2016 bersama 14 Pejabat 

Eselon II lainnya, di hadapan Menteri Agama RI H.Lukman 

Hakim Syaifuddin, melalui Surat Keputusan Menteri Agama 

Nomor B.II/3/17313 setelah melalui seleksi terbuka Calon 

Pimpinan Tinggi Pratama pada Tahun 2016 H.Suriansyah 
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S.Ag,M.Pd resmi di lantik sebagai Kepala Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara yang pertama 

di provinsi ke 34 NKRI ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran-Lampiran: 

 

STUDI KASUS 
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Pembatalan Ikrar Wakaf 

Pertanyaan 

 

Dalam gugatan pembatalan Akta Ikrar Wakaf 

(AIW), siapa yang berwenang untuk 

membatalkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) tersebut? Apakah 

Pengadilan Agama atau Pengadilan Tata Usaha Negara?   

Sovia Hasanah, S.H. 

Ulasan Lengkap 

Intisari: 

  

  

Pada dasarnya, wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat 

dibatalkan. 

  

Namun, jika kemudian hari ada perkara di bidang wakaf 

(seperti misalnya tidak terpenuhinya syarat wakaf), 

pengadilan agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut, yakni dengan 

membatalkan ikrar wakaf. 

  

https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt57d2913a130b4/mitra/lt4b457ff0c3e1b/sovia-hasanah--sh
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Penjelasan lebih lanjut dan contoh kasusnya dapat Anda simak 

dalam ulasan di bawah ini. 

  

  
  
Ulasan: 
  
Terima kasih atas pertanyaan Anda. 
  
Wakaf secara umum diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 

Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum 

Islam (“KHI”), serta lebih khusus diatur dalam Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (“UU Wakaf”). 

  

Pengertian Wakaf 

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok 

orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta 

miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna 

kepentingan ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai 

dengan ajaran Islam.[1] 

  

Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang 

yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum 

tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas 

kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan 

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.[2] 

 
 
Tujuan dan Fungsi Wakaf 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/node/18/inpres-no-1-tahun-1991-penyebarluasan-kompilasi-hukum-islam
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/node/18/inpres-no-1-tahun-1991-penyebarluasan-kompilasi-hukum-islam
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/node/18/inpres-no-1-tahun-1991-penyebarluasan-kompilasi-hukum-islam
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20145/node/686/uu-no-41-tahun-2004-wakaf
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20145/node/686/uu-no-41-tahun-2004-wakaf
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5327b4bd414d3/pembatalan-ikrar-wakaf/#_ftn1
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5327b4bd414d3/pembatalan-ikrar-wakaf/#_ftn2
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Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai 

dengan fungsinya.[3] Wakaf berfungsi mewujudkan potensi 

dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan 

ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.[4] 

  

Penjelasan selengkapnya tentang wakaf dan benda-benda yang 

dapat diwakafkan, dapat Anda simak Benda-benda yang Dapat 

Diwakafkan Selain Tanah. 

  

Unsur dan Cara Wakaf 

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai 

berikut:[5] 

a.    Wakif; 

b.    Nazhir; 
c.    Harta Benda Wakaf; 
d.    Ikrar Wakaf; 
e.    peruntukan harta benda wakaf; 
f.     jangka waktu wakaf. 

  
Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang 

diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk 

mewakafkan harta benda miliknya.[6] 

  

Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya 

secara jelas dan tegas kepada nadzir di hadapan Pejabat 

Pembuat Akta Ikrar Wakaf (“PPAIW”) yang kemudian 

menuangkannya dalam bentuk Ikrar Wakaf, dengan disaksikan 

oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.[7] Ikrar Wakaf tersebut 

dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan 

dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.[8] 

  

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5327b4bd414d3/pembatalan-ikrar-wakaf/#_ftn3
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5327b4bd414d3/pembatalan-ikrar-wakaf/#_ftn4
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58eb00aaae826/benda-benda-yang-dapat-diwakafkan-selain-tanah#_ftn3
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58eb00aaae826/benda-benda-yang-dapat-diwakafkan-selain-tanah#_ftn3
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5327b4bd414d3/pembatalan-ikrar-wakaf/#_ftn5
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5327b4bd414d3/pembatalan-ikrar-wakaf/#_ftn6
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5327b4bd414d3/pembatalan-ikrar-wakaf/#_ftn7
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5327b4bd414d3/pembatalan-ikrar-wakaf/#_ftn8
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Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara 

lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf 

karena atasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat 

menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 

(dua) orang saksi.[9] 

  

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya 

menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta 

benda wakaf kepada PPAIW.[10]   

  

Menjawab pertanyaan Anda, kita mengacu pada Pasal 3 UU 

Wakaf yang berbunyi: 
  

Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. 
  
Meskipun pasal di atas menyatakan tegas bahwa wakaf yang 

telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan, namun jika ada perkara 

di bidang wakaf, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang 

untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara wakaf 

tersebut. 

  

Pengadilan Agama Berwenang Menangani Perkara Wakaf 

Pasal 49  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama menyatakan: 

  
Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, 
memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara 
orang-orang yang beragama Islam di bidang: 
a.    perkawinan; 
b.    waris; 
c.    wasiat; 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5327b4bd414d3/pembatalan-ikrar-wakaf/#_ftn9
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5327b4bd414d3/pembatalan-ikrar-wakaf/#_ftn10
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25602/node/636/undangundang-nomor-3-tahun-2006
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25602/node/636/undangundang-nomor-3-tahun-2006
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25602/node/636/undangundang-nomor-3-tahun-2006
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d.   hibah; 
e.   wakaf; 
f.    zakat; 
g.    infaq; 
h.    shadaqah; dan 
i.      ekonomi syariah. 

  
Ini artinya, segala perkara yang berkaitan dengan wakaf yang 
berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara 
tersebut adalah Pengadilan Agama. 
  
Contoh Kasus 
Sebagai contoh kasus pembatalan ikrar wakaf dapat kita lihat 
dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 686/K/AG/2012. 
Dalam pengadilan agama tingkat pertama, penggugat 
memohon pembatalan atas ikrar wakaf Rr. Fatimah dengan 
alasan Rr. Fatimah memiliki keterbelakangan mental/idiot atau 
setidak-tidaknya tidak sempurna cara berpikirnya yang 
menyebabkan ia tidak boleh melakukan tindakan hukum ikrar 
wakaf. Pengadilan Agama Yogyakarta menolak permohonan 
pemohon. Kemudian pada tingkat banding melalui Putusan 
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 
19/Pdt.G/2011/PTA.Yk, Majelis Hakim mengabulkan gugatan 
penggugat dan membatalkan ikrar wakaf yang diucapkan oleh 
Rr. Fatimah. 
  
Pada tingkat kasasi, hakim menolak pembatalan ikrar wakaf Rr. 
Fatimah, dengan alasan pertimbangan Pengadilan Tinggi 
Agama adalah keliru dan didasarkan pada dasar hukum yang 
salah. Sebab berdasarkan keterangan saksi Anton Sudarmaji bin 
Moh. Ilyas (anak kandung Termohon Kasasi/Penggugat) bahwa 
kondisi fisik Rr. Fatimah biasa-biasa saja, untuk komunikasi 
hanya dilakukan dengan orang yang ia cocok saja. Oleh karena 
itu maka tidak ada alasan untuk membatalkan wakaf. 
  

https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=Putusan++Pengadilan+Tinggi+Agama+Yogyakarta+Nomor%3A19%2FPdt.G%2F2011%2FPTA.Yk+budi+pratomo%2C+dnang+wahyu+muhammad
https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=Putusan++Pengadilan+Tinggi+Agama+Yogyakarta+Nomor%3A19%2FPdt.G%2F2011%2FPTA.Yk+budi+pratomo%2C+dnang+wahyu+muhammad
https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=Putusan++Pengadilan+Tinggi+Agama+Yogyakarta+Nomor%3A19%2FPdt.G%2F2011%2FPTA.Yk+budi+pratomo%2C+dnang+wahyu+muhammad
https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=Putusan++Pengadilan+Tinggi+Agama+Yogyakarta+Nomor%3A19%2FPdt.G%2F2011%2FPTA.Yk+budi+pratomo%2C+dnang+wahyu+muhammad
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Selain itu, hakim juga memiliki pertimbangan bahwa suatu 

harta yang telah diwakafkan, berarti tidak ada ikatan hukum 

lagi dengan wakif. Oleh karena itu termohon kasasi/ penggugat 

error in persona. 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. 

 
Dasar hukum: 
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan 
terakhir oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama; 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; 
3.  Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang 

Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. 
  

Putusan: 
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 686/K/AG/2012 
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https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17803/node/636/undangundang-nomor-7-tahun-1989
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17803/node/636/undangundang-nomor-7-tahun-1989
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https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=Putusan++Pengadilan+Tinggi+Agama+Yogyakarta+Nomor%3A19%2FPdt.G%2F2011%2FPTA.Yk+budi+pratomo%2C+dnang+wahyu+muhammad
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6. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 Tentang 
Tata Cara Perwakafan Benda bergerak dan Tidak Bergerak 
kecuali Uang 

7. Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur 
Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan 
Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf 

8. Peraturan BWI Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Tata Cara 
Pendaftaran Nadzir Wakaf Uang  

9. Peraturan BWI Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman 
Pengelolaan dan pengemabangan Harta Benda Wakaf 
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