
I"

;•

I

/
■iI

i

X

-< • .

r ’i
<

a

> ■!

1

!
I
I

-■

}• ■ ■

■

i ■

.■

u v. A I

J■i

■■

■i

»

■;t.• > 
t

r.
■w*--

••-PL. - •
■.it’’.

' ■?

•- • ! I • '

• tu

"i

. pv I
i

•1 . .
’I? ’

- r

P .

F
..'J

. -:/■

. ..
- ■■■■'■ • .

: -i

■■ i

• :
. ;: ■

|

v«Mr

ill 
'■

I

i .. .

I'

L1

fv;i

r

> • • ,fr-

' <

-

£t/ .4
/• ■-'

A. ■ ■ • *

iil£ • - 
[^1 •• \.

• I.

. J II

PROYEK PENINGKATAN PEMBERDAYAAN WAKAF
‘ . >4. .X- *'

iv 
k.

P fii V •• - 
.'I I ■•■’ •■ •

1 . -I’ !/Ip ■ • •[ - ■? •••’• ■
■

V| ’ ■ - ■

-iirv’•> $ p
'W

I

V

; H
' DITERBITKA^OLEH:

i
Xv

.1

• "s-

;•
I

m®h bh
-av

■

S -•!

PROYEK PENINGKATAN PEMBERDAYAAN WAKAF FS 
DITJEN BIMAS ISLAM DAN PENYELENGGARAAN HAJI - 
DEPARTEMEN AGAMAiREPUBLIK irtDONEfelA| j ■■

? I

• a ♦> .• a •

J' rr;CT

1
11



STM TEGI PEllGAF.Ull!All 
TAl!All rJAKAF 

DITERBITKAN OLEH: 
PROYEK PENINGKATAN PEMBERDAYAAN WAKAF 

DITJEN BIMAS ISLAM DAN PENYELENGGARAAN HAJI 
DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 2004 



KATA PENGANTAR 

Assalamu'alaikum Wr.Wb. 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah 
SWT, karena berkat taufiq dan hidayahNya Direktorat 
Pengembangan Zakat dan Wakaf dapat menerbitkan 
buku" Strategi Pengamanan Tanah Wakaf" 

Harapan kami semoga Buku ini dapat dijadikan 
pedoman bagi para nazhir perorangan maupun 
berbadan hukum dalam rangka pengamanan asset 
umat terutama tanah wakaf. 

Akhirnya kami mengucapkan terima .l<:asih 
kepada semua pihak yang telah bersusah payah 
menyusun buku ini sampai selesai, semoga karya 
baktinya diterima Allah SWT.Arnin. 

Wassalam 
Jakarta, 14 Juni 2004 

Pem_i~pin Proyek 
P¢nlljg~afan Pemberdayaan Wakaf . . . ' : ............ , 

,_··.~· ~· ... -= .. ~·· ... · ~~ ... _ . ~. ·. 
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KATA SAMBUTAN 
DIREKTUR PENGEMBANGAN ZAKAT DAN WAKAF 

Asaalarnu 1alaikum Wr.Wb. 

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat 
Allah Swt, karena atas rahrnat dan hidayahNya "Buku 
Strategi Pengamanan Tanah Wakaf'' dapat diterbitkan 
oleh Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. 

Dalam rangka rnengamankan tanah wakaf yang 
tersebar di seluruh Indonesia, pemerintah bertanggung 
jawab untuk mengamankan tanah wakaf yang telah 
diamanahkan oleh si . wakif sehingga tujuan dan 
pengelo~aan wakaf sesuai dengan syariat agama dan 
peraturan yang ada dapat direalisasikan. 

Mudah - mudahan dengan diterbitkannya buku 
m1, wakaf se bagai asset urn at dapat diselarnatkan dari 
tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. 

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih 
kepada Tim yang telah bersusah payah menyusun 
buku ini, semoga Allah SWT menjadikan usaha kita 
sebagai amal ibadah. Amin. 
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BAGIAN PERTAMA 

Pendahuluan 

SECARA harfiah, wakaf berarti al-habsu, 
yang berarti menahan atau mendiamkan 
sesuatu. Sedangkan menurut istilah syara', 
wakaf adalah menahan atau mendiamkan 
sesuatu benda sehingga tidak bisa dimanfaatkan 
lagi oleh pemiliknya semula karena telah 
berubah status kepemilikannya. Sebidang tanah 
yang awalnya milik Pak Achmad misalnya, 
kemudian diwakafkan kepada sebuah yayasan 
untuk dibangunkan di atasnya sebuah masjid 
maka sejak itu tanah tersebut tidak bisa lagi 
dimanfaatkan oleh Pak Achmad. Tanah tersebut 
berubah kepernilikannya dari haqqul-adami (hak 
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Strategi. Pengamanan rran.ali Wak_af 

rnar1usia) menjadi haqqullahi (hak Allah). Karena 
itu wakaf tidak boleh diperjual-belikan, 
diwariskan atau diberikan kepada orang (pihak) 
lain yang menyebabkan hilangnya wakaf 
tersebut (Minhaj-Al-Muslim, hal. 366). 

Wakaf termasuk salah satu bentuk filantropi 
(kedermawanan), selain zakat, infaq, dan sede
kah yang senantiasa diharapkan pengamal
annya, seperti terlihat dalam pesan-pesan ajaran 
Islam. Dengan demikian, berwakaf adalah per
bua tan baik yang sangat dianjurkan agama. 
Malah ditegaskan, dari segi fikihnya saja, pa
halanya dianggap tidak akan terputus (mengalir 
terns) kepada muwaqif (orang yang mewakafkan) 
walau pun sudah rneninggal dunia, sebagaima
na dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat 
Imam Muslim, Rasulullah Saw bersabda: "Apa
bila seorang meninggal dunia, maka terputuslah 
amal-amalnya, kecuali tiga perkara; pertama 
adalah arn.aljariah; kedua: ilmu yang diamalkan 
(diamalkan dan disebarkan). dan ketiga; anak 
shaleh yang mendoakan kedua orang tuanya." 

A. Wakaf Dalam Sejarah Peradaban Islam 

Berbicara rnasalah wakaf dalarn perspektif 
sejarah Islam ( At-Tarikh al-Islarni). tidak dapat 
dipisahkan dari pembicaraan tentang perkern-
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bangan hukum Islam dan esensi misi hukum 
Islam. Untuk mengetahui sejarah perkembangan 
hukum Islam perlu melakukan penelitian atau 
setidaknya melakukan telaah terhadap teks 
(wahyu) dan kondisi sosial-budaya masyarakat 
di mana hukum Islam itu berasal. Sebab hukum 
Islam merupakan "perpaduan" antara wahyu 
Allah SWT dengan kondisi masyarakat yang ada 
pada saat wahyu itu diturunkan. Misi hukum 
Islam sebagai aturan untuk mengejawantahkan 
nilai-nilai keimanan dan aqidah mengemban 
rnisi utama ialah mendistribusikan keadilan bagi 
seluruh lapisan masyarakat, baik keadilan hu
kum, keadilan sosial maupun keadilan ekonomi. 

Islam sangat memperhatikan keadilan ekono
rni dalam rangka menciptakan masyakarat yang 
adil dan sejahtera dan meminimalisir terjadinya 
kesenjangan sosial yang berlatar belakang eko
nomi antara yang miskin dengan yang kaya. 
Sehingga tercipta masyarakat yang makmur 
dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam 
kemakmuran. Islam memandang kekayaan 
sebagai amanat Allah SWT (amanatullah) yang 
seyogyanya menjadi sarana perekat untuk 
membangun persaudaraan dan kebersamaan. 
Proyek hukum Islam untuk mendistribusikan 
keadilan ekonomi agar kekayaan tidak hanya 
berputar di antara orang-orang kaya saja adalah 
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melalui berbagai program, diantaranya prograin 
zakat, disunnahkan bersedekah dan berwakaf. 
Wakaf adalah sektor volunteri ekonomi Islam 
yang berfungsi sebagai aset konstruksi pemba
ngunan ekonorrli untuk kesejahteraan masyara
kat. Di mana dalarn program wakaf menganjur
kan masyarakat yang rnampu untuk rnernbantu 
yang kurang mampu dengan cara mendermakan 
dana abadi yang dikelola, dan hasilnya diman
faatkan untuk membantu kebutuhan dan bah
kan membina mereka yang perlu uluran tangan 
orang yang peduli, yang mampu atau yang 
berkecukupan. 

Islam adalah agarna yang mempunyai aturan 
dan tatanan sosial yang konkrit, a.kornodatif dan 
aplikatif, guna rnengatur kehidupan manusia 
yang dinamis dan sejahtera, tidak seluruh peri
lak.u dan adat istiadat sebelum diutusnya Nabi 
Muhammad Saw merupakan perbuatan buruk 
dan jelek, tetapi tradisi Arab yang rnemang se
suai dengan nilai-nilai agarna Islam diakornodir 
di format menjadi ajaran Islam lebih teratur dan 
bernilai imaniyah. Di antara praktek sosial yang 
terjadi sebelum datangnya Nabi Muhammad 
adalah prak.tek yang menderma sesuatu dart se
seorang demi kepentingan umum atau dart satu 
orang untuk semua keluarga. Tradisi ini kernu
dian diakui oleh Islrun menjadi hukum wakaf, 
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di mana seseorang yang mernpunyai kelebihan 
ekonomi menyumbangkan sebagian hartanya 
untuk dikelola dan manfaatnya untuk kepen
tingan umum. Berikut sejarah perkembangan 
praktek wakaf sebelum Islam, pada masa 
Rasulullah SAW dan pada masa dinasti-dinasti 
Islam. 

Praktek wakaf telah dikenal sejak dulu sebe
lurn hadirnya agama Islam yang dibawa oleh 
Nabi Muhammad Saw. Meskipun dengan narna 
dan istilah yang berbeda. Hal ini terbukti 
banyaknya ternpat-tempat ibadah yang terletak 
di suatu tanah yang pekarangannya dikelola dan 
hasilnya untuk mernbiayai perawatan dan honor 
yang merawat tempat ibadah. Sebab sebelum 
terutusnya Nabi Muhammad Saw, telah banyak 
mesjid, seperti Mesjid Haram dan Masjid Al
Aqsha telah berdiri sebelum hadirnya Islam dan 
bukan hak milik siapapun juga, tetapi milik 
Allah SWT untuk kemaslahatan umat. 

Di beberapa negara di dunia, praktek wakaf 
telah dikenal sebelum Islam hadir; seperti di 
Mesir, Roma, dan Jerman. Praktek wakaf di 
Mesir dilakukan oleh Raja Ramsi Kedua yang 
memberikan tempat ibadah "Abidus" yang 
arealnya sangat besar. Sebagaimana tradisi Mesir 
kuno bahwa orang yang mengelola harta milik 
yang ditinggalkan oleh mayyit (harta waris) 
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hasilnya di berikan kepada keluarganya dan 
keturunannya, demikian selanjutnya yang me
ngelola dapat mengambil bagian dari hasil harta 
tersebut namun harga pokoknya tidak boleh 
menjadi hak milik siapapun. Namun dernikian, 
pengelola harta tersebut dengan cara bergilir 
dan bergantian dimulai dari anak yang tertua 
dengan syarat tidak boleh dimiliki. Praktek se
perti itu, meskipun tidak disebut wakaf, namun 
pada prinsipnya sangat mirip dengan praktek 
wakaf keluarga. 

Di Jerman terdapat aturan yang memberi mo
dal kepada salah satu keluarganya dalamjangka 
wak.tu tertentu untuk dikelolanya, dimana harta 
tersebut milik keluarga bersama atau kepemi
likannya secara bergantian dimulai dari keluarga 
laki-laki kemudian keluarga perempuan dengan 
syarat harta tersebut tidak boleh dijual, tidak 
boleh diwariskan dan tidak boleh dihibahkan. 
Narriun kewenangan harta tersebut hanya boleh 
dikelolanya dan diambil hasilnya. 

Praktek wakaf rnempunyai dua model; ialah 
wak.afkeluarga (al waqfal ahli) dan wakafumum 
(al waqf al khairy). Ked ua model ini telah dilaku
kan sejak dahulu sebelum hadirnya agama 
Islam. Narriun Islam memberi sistem ekonomi 
lebih mudah, independen dan bersifat anjuran 
sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quran 
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(Q.S. 2:261) ... Perurnpamaan (nafkah yang dike
luarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan 
hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan 
sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, 
pada tiap-tiap butir: seratus biji. Allah melipat 
gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia ke
hendaki. Dan Allah Maha Luas (karnia-Nya) lagi 
Maha Mengetahui''. (Ali Imran: 261 ). 

B. Wakaf Pada Masa Rasulullah Saw 

Dalam sejarah Islam, wakaf telah dikenal 
sejak masa Rasulullah Saw. Karena wakaf 
disyari'atkan setelah Nabi Saw berhijrah dari 
Mekkah ke Medinah, pada tahun kedua hijriyah. 
Ada dua pendapat yang berkembang dikalangan 
ahli yurisprudensi Islam (fuqaha') tentang siapa 
yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf. 
Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan 
bahwa yang pertarna kali melaksanakan wakaf 
adalah Rasulullah Saw, yakni wakaf tanah milik 
Nabi Saw untuk dibangun mesjid. Pendapat ini 
berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Umar 
bin Syabah dari 'Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, ia 
berkata: "Kami bertanya tentang mula-mula wa
kaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan 
adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang 
Anshor mengatakan adalah wakaf Rasulullah 
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Saw ... (Asy Syaukani: 129). 
Rasulullah Saw pada tahun ketiga Hijriyah 

pernah mewakafkan tujuh kebon kurma di Me
dinah. di antaranya ialah kebon A'raf. Shafiyah, 
Dalal. Barqah. dan kebon lainnya. Menurut 
pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa. 
yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf 
adalah Umar bin Khathab. Pendapat ini berda
sarkan hadits yang diriwayatkan lbnu Umar ra. 
Ia berkata: '"Bahwa sahabat Umar ra. memperoleh 
sebidang tanah di Khaibar. kemudian Umar ra. 
rnenghadap Rasulullah Saw. untuk meminta 
petunjuk. Lantas Umar berkata: '"Hai Rasulullah 
Saw. saya mendapat sebidang tanah di Khaibar. 
saya belurn mendapatkan harta sebaik itu. maka 
apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" 
Rasulullah Saw bersabda: '"Bila engkau suka. kau 
tahan (pokoknya) tanah itu. dan engkau sede
kahkan (hasilnya)." Kemudian Urnar mensede
kahkan (tanahnya untuk dikelola). tidak dijual, 
tidak. diwariskan, dan tidak dihibahkan. lbnu 
Umar berkata: "Umar mensedekahkannya (hasil 
pengelola tanah) kepada orang-orang fakir, kaum 
kerabat. hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan 
tarnu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola 
(nazir) wakaf rnakan dari hasilnya dengan cara 
yang baik (sepantasnya) atau memberi makan 
orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk 
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harta." (HR. Muslim). 
Kemudian syari'at wakaf yang telah dilaku

kan oleh Umar bin Al Khaththab disusul oleh 
Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesa
yangannya, kebun "Bairaha". Selanjutnya disu
sul oleh para sahabat Nabi Saw lainnya, seperti 
Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya 
di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak 
keturunannya yang datang ke Mekkah. Tak 
ketinggalan sahabat Utsman bin Affan juga 
mensedekahkan hartanya di Khaibar, Ali bin Abi 
Thalib mewakafkan rumahnya, yang popular 
dengan sebutan "Dar al-Anshor". Kemudian 
pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, 
Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan 
'Aisyah istri Rasulullah Saw. 

C. Wakaf pada Masa Dinasti-dinasti Islam 

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 
dan stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk 
para siswa dan mahasiswanya yang kurang 
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marnpu. Antusiasme masyarakat kepada pelak
sanaan wakaf telah menarik perhatian negara 
untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai 
sektor untuk membangun solidaritas sosial dan 
ekonomi masyara.kat. 

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 masyarakat Islam merasakan betapa 
manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah 
keinginan untuk mengatur perwakafan dengan 
baik. Kemudian dibentuk lembaga yang rneng
atur wakaf untuk mengelola, memelihara dan 
penggunaan harta wakaf, baik secara umum 
seperti mesjid atau secara individu atau keluarga. 

Pada masa dinasti Umayah yang menjadi ha
kim Mesir adalah Taubah bin Ghar al Hadhram_iy 
pada masa khalifah Hisyam bin Abdul Malik. Ia 
konsen dan tertarik dengan pengernbangan wa
kaf hingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri 
sebagainlana lembaga lainnya di bawah peng
awasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang per
tama kali dila.kukan dalam administrasi wakaf 
di Mesir. bahkan di seluruh negara Tsla_m .. Pada 
saat itujuga. Hakim Taubah mendirikan lembaga 
wak.af di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lem
baga wakaf di bawah Departemen Kehakiman 
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yang dikelola dengan baik dan hasilnya disa-
1 urkan kepada yang berhak dan yang m·em
butuhkan. 

Pada rnasa dinasti Abbasiyah terdapat lem
baga wakaf yang disebut dengan ''Shadr al wu
quuf' yang mengurus administrasi dan rnernilih 
staf pengelola lernbaga wakaf. Demikian perkern
bangan wakaf pada n1asa dinasti Urnawiyah dan 
Abbasiyah yang rnanfaatnya dapat dirasakan 
oleh rnasyarakat, sehingga lernbaga wakaf ber
kernbang searah dengan pengaturan adminis
trasinya. 

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir, per
kembangan wakaf cukup rnenggembirakan, 
dirnana harnpir sernua tanah-tanah pertanian 
rnenjadi harta wakaf dan sernuanya dikelola oleh 
negara dan menjadi milik negara (baitul mal). 
Ketika Shalahuddin al Ayyubi rnemerintah 
Mesir. ia bermaksud rnewakafkan tanah-tanah 
milik negara diserahkan kepada yayasan keaga
rnaan dan yayasan sosial sebagaimana yang 
dilakukan oleh dinasti Fathirniyyah sebelurrmya. 
Meskipun secara fiqh Islam hukum mewakafkan 
harta baitulmal rnasih berbeda pendapat di 
antara para ularna. 

Pertarna kali orang yang rnewakafkan tanah 
milik negara (baitul mal) kepada yayasan kea
gamaan dan sosial adalah Raja Nuruddin al 
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Syahid dengan ketegasa.n fatwa yang dikeluar
kan oleh seorang ulama pada masa itu ialah Ibnu 
"Ishrun dan didukung oleh para ulama lainnya 
bahwa mewakafkan ha.rta milik negara hukum
nya 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 rnewakafkan 
lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, 
seperti mewakafkan beberapa desa (qaryaJ-1) un
tuk pengembangan madrasah mazhab asy 
Syafi'iyah, madrasah al Malikiyah dan rnadrasah 
mazhab al Hanafiyah dengan dana melalui model 
mewakafkan kebun dan lahan pertanian. Seperti 
pembangunan madrasah mazhab Syafi'iy di 
Sanlping kuburan Imam Syafi'iy dengan cara 
mewakafkan kebun pertanian dan pulau Al Fil. 

Dalam rangka mensejahterakan ularna dan 
kepentingan misi mazhab Sunni, Shalahuddin 
Al Ayyubi menetapkan kebijakan (1178 M/572 
H) bahwa, bagi orang Kristen yang datang dart 
lskandar untuk berdagang wajib membayar bea 
cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan 
kepada para ahli yurisprudensi (fuqaha') dan 
para keturunannya. Wakaftelah menjadi sarana 
bagi dinasti al Ayyubiyah untuk kepentingan 
politiknya dan misi alirannya, ialah mazhab 

12 



Strategi Pe1rgamanan 'Tanali WaK.sif 

Sunni dan rnernpertahankan kekuasaannya. 
Dirnana harta rnilik negara (baitul rnal) menjadi 
modal untuk diwakafkan demi pengembangan 
rnazhab Sunni dan rnenggusur rnazhab Syi'ah 
yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, ialah 
dinasti Fathirniyah. 

Perkembangan wakaf pada masa dinasti 
Marnluk sangat pesat dan beraneka ragarn, 
sehingga apapun yang dapat diani.bil manfaatnya 
boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak 
yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah 
pertanian dan bangunan. seperti gedung per
kantoran, penginapan dan ternpat belajar. Pada 
rnasa Marnluk terdapat wakaf hamba sahaya 

• 
yang diwakafkan untuk rnerawat lernbaga-lem-
baga agarna, seperti rnewakafkan budak untuk 
rnemelihara mesjid dan rnadrasah. Hal ini 
dilakukan pertarna kali oleh penguasa dinasti 
Utsrnani ketika menaklukkan Mesir, Sulaiman 
Basya yang rnewakafkan budaknya untuk 
rnerawat mesjid. 

Manfaat wakaf pada rnasa dinasti Marnluk 
digunakan sebagairnana tujuan wakaf, seperti 
wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, 
wakaf umurn untuk kepentingan sosial, rnem
bangun tempat untuk memandikan mayat dan 
untuk mernbantu orang-orang fakir dan miskin. 
Yang lebih mernbawa syi'ar Islam adalah wakaf 
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untuk sarana di Haramain, dua tempat suci, 
yakni Mekkah dan Medinah. seperti kain Ka'bah 
(kiswatul ka'bah). Sebagaimana yang dilakukan 
oleh Raja Shaleh bin al Nasir yang membeli desa 
Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai kiswah 
Ka'bah setiap tahunnya dan mengganti kain 
kuburan Nabi Saw dan mimbarnya setiap lima 
tah un sekali. 

Perkembangan berikutnya yang dirasakan 
mcinfaat wakaf telah menjadi tulang punggung 
dalam roda ekonomi pada masa dinasti Mamluk 
mendapat perhatian khusus pada masa itu mes
ki tidak diketahui secara pasti awal mula disah
kannya undang-undang wakaf. Namun menun.it 
berita dan berkas yang terhimpun menyebutkan, 
bahwa perundang-undangan wakaf pada dinasti 
Mamluk dimulai sejak Raja Al Dzahir Bibers Al 
Bandaqdari (1260-1277 M/658-676 H) dimana 
dengan undang-undang tersebut Raja Al Dzahir 
memilih hakim dart masing-masing empat maz
hab Sunni. Pada orde Al Dzahir Bibers perwa
kafan dapat dibagi menjadi tiga katagori: Penda
patan negara dart hasil wakaf yang diberikan 
oleh penguasa kepada orang-orang yang diang
gap berjasa, wakaf untuk membantu Haramain 
(fasilitas Mekkah dan Medinah) dan kepentingan 
masyarakat umum. 

Sejak abad ke-15, kerajaan Turki Utsmani 
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dapat memperluas wilayah kekuasaannya, 
sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar 
wilayah negara-negara Arab. Kekuasaan politik 
yang diraih dinasti Utsmani secara otomatis 
mempermudah untuk menerapkan syariat 
Islam, diantaranya adalah peraturan tentang 
perwakafan. Di antara undang-undang yang 
dikeluarkan pada masa Dinasti Utsmani adalah 
peraturan tentang pembukuan pelaksanaan 
wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 
Jumadil Akhir tahun 1280 H. Undang-undang 
tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, 
sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, supaya 
mencapai tujuan wakaf dan melembagakan 
wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi 
adrninistratif dan perundang-undangan. 

Pada tahun 1287 H, dikeluarkan undang
undang yang rnenjelaskan tentang kedudukan 
tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani, dan 
tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. 
Dari irnplernentasi undang-undang tersebut di 
negara-negara Arab, rnasih banyak tanah yang 
berstatus wakaf dan dipraktekkan hingga saat 
ini. 
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BAGIAN KEDUA 

A. Pengelolaan Wakaf di Dunia Islam 

DEWASA ini, perkernbangan perwakafan 
secara umurn cukup kondusif dan rnenunjukkan 
harapan yang lebih besar lagi di rnasa-rnasa 
mendatang, Tentu saja perkembangan dan 
dinarnika tersebut tidak boleh membuat kita 
lengah dalain mengelola lebih maksimal lagi. 
Sebab, meski menunjukkan basil yang cukup 
bruk, pengelolaan itu dinilai banyak kalangan 
belum optimal, sesuai dengan harapan masya
rakat. Padahal dalam faktanya, ada sedemikian 
besar potensi wakaf yang terdapat di negara
negara mayoritas berpenduduk Muslim yang 
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belum dikelola secara profesional dan lebih 
meningkat lagi. 

Selain problem terbatasnya kesadaran 
masyarakat Islam, khususnya berkaitan dengan 
pemaharnan tentang wakaf secara kontekstual, 
juga kornitn~en dan perhatian dari pemerintah 
masing-masing dinilai tidak serius dan memiliki 
komitrnen besar untuk mengembangkan potensi 
yang besar yang sejatinya dapat digunakan se
bagai altematif sumber perekonomian nasional. 
Untuk menelisik lebih jauh, dapat digarnbarkan 
betapa besar potensi wakaf di dunia Islam, 
berikut penjelasan di beberapa negara Islam. 

1. Mesir 

Mesir, dengan penduduk Muslim terbesar di 
Afrika-secara etnis, Mesir masuk dalarn ras 
Arab-yang memiliki potensi wakaf, terutama 
wakaf tanah dan juga wak.af dalam bentuk cash 
(tunai/produktif) sebagai negara yang dinilai 
banyak kalangan berhasil mengelola dan rne
ngernban.gkan masalah perwakafan. Dari segi 
kuantitas saja, jumlah lahan pertanian dari 
wakaf rnasyarakat sampai dengan awal abad ke-
19 mencapai sekitar 1 /3 (sepertiga) dari total 
luas lahan pertanian yang ada. (Abu Zahra, 
Kuliah tentangWakaf: 1997). Itu belum termasuk 
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wakaf tanah yang dimanfaatkan untuk pernba
ngunan gedung sekolah, mesjid, rumah sakit, 
dan panti ana.k yatim. 

Aset yang begitu besar itu, salah satunya 
dapat dilihat dari operasional pendidikan di 
Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, yang telah 
berusia lebih dari 1.000 tahun. Sejak didirikan 
hingga kini, Al-Azhar yang rnahasiswanya dart 
98 negara di dunia dengan jurnlah rnahasiswa 
sekitar 450 ribu orang itu ditopang oleh penda
naan dari perputaran aset wakaf yang dimiliki. 
Bukan hanya wakaf tanah, gedung dan lahan 
pertanian, tetapijuga wakaftunai. Dengan wakaf 
yang amat besar itu, Al-Azhar mampu mern
biayai operasional pendidikannya selama ber
abad-abad tanpa bergantung pada pemerintah 
maupun pembayaran siswa dan mahasiswanya. 

Selain itu, Al-Azhar juga memberikan bea
siswa kepada ribuan mahasiswa dari seluruh 
penjuru dunia selama berabad-abad. (Untuk 
·studi bidang ilmu-ilmu agama, Al-Azhar tidak 
memungut beaya studi, hanya pada bidang 
umum, seperti kedokteran, farmasi, perda
gangan, dan lainnya, Al-Azhar-yang memiliki 
ratusan sekolah dan perguruan tinggi di seluruh 
Mesir dan beberapa cabang di luar negeri, pu
luhan rurnah sakit dan panti sosial, dan penye
waan lahan bisnis- mengenakan bea studi, 
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termasuk kepada mahasiswa asing. Namun, tak 
sedikit mahasiswa yangjuga mendapat beasiswa 
atau pembebasan sama sekali dari bea studi di 
bidang umum ini). 

Dalarn bentuknya yang lain, chariti (keder
rnawanan)-di mana wakaf masuk dalam salah 
satu jenisnya-juga tumbuh pesat di negeri 
Lernbah Nil ini. Kita bisa melihat misalnya, di 
bulan Ramadhan betapa banyak warga Mesir, 
terutama mereka yang mampu, berbondong
bondong memberikan sebagian rezekinya kepa
da mahasiswa asing maupun masyarakat yang 
tak rnarnpu. Faktor kesuksesan pengelolaan 
wakaf di negeri Mesir antara lain ditopang oleh 
kesadaran tinggi masyarakat negeri ini akan 
pentingnya manfaatnya wakaf serta dukungan 
pemerintah yang besar. Malah ada departernen 
khusus yang mengurusi masalah wakaf, juga 
urusan aga.JTia Islam. ya.kni wizaratul auqaf wa 
syuunul Islamiyah (Kementrian Wakaf dan 
Urusan Ke-Islaman). 

2. Banglades 

Negert miskin ini juga menjadi percontohan 
dan model bagaimana mengelola wakaf yang 
profesional. Pakar ekonomi Islarrl asal negeri ini, 
Prof. M.A. Mannan, mempunyai andil besar 
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dalam kesuksesan pengelolaan wakaf di 
Ban.glades. Seperti dijelaskan ekonom Muslim. 
Adiwarman Karirrl. di Banglades saat ini terdapat 
lebih dari 8.317 lembaga pendidikan Islam. 
123.000 mesjid. 55.584 lapangan untuk Shalat 
Id, 21.163 lahan pemakaman, 1.400 dargah, dan 
3.859 lembaga sosial lainnya merupakan harta 
wakaf. Dengan potensi yang demikian besar. 
wakaf di Banglades telah memberikan sum
bangan ta.k kecil bagi perekonomian negeri itu, 
dan membantu meringankan beban pemerintah 
membantu warga tak mampu dalam menda
patkan hak pendidikan, kesehatan. kebutuhan 
sandang-pangan. dan layanan sosial lainnya. 

Di negeri dengan penduduk sekitar 40 juta 
jiwa ini, dikenal 3 macam wakaf, yakni: wakaf 
yang dikelola oleh yayasan wakaf yang tidak 
terdaftar pada Kantor Administrasi Wakaf (OAW). 
Kementerian Agama Banglades. Kedua. wakaf 
yang dikelola oleh mutawallis atau komite wakaf 
yang tidak terdaftar pada OAW. Dan terakhir, 
wakafyang dikelola oleh kantor OAW. Dari ketiga 
bentuk pengelolaan wakaf di Banglades itu. 
bentuk yang pertama dan kedua paling banyak 
diterapkan, sedang ketiga hanya sedikit saja. 

Meski dikelola oleh lernbaga atau departernen 
dalam kementerian agama Ban.glades. dan tidak 
seperti di Mesir atau kebanyakan negara-negara 
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di dunia Arab yang khusus menyediakan ke
menterian wakaf untuk mengelola aset wakaf 
yang ada, di Banglades pengelolaan wakaf dike
lola oleh satu lembaga bemama The Adminis
trator of Waqfs. Pada kenyataannya, lembaga ini 
berhasil mengemban amanat dengan baik. 

Ada banyak tugas yang harus dijalankan oleh 
lembaga ini, antara lain: pendaftaran semua 
harta wakaf, melakukan audit atas harta wakaf. 
Selain it-u, lernbaga ini dapat bertindak seperti 
seorang hakirn (quasi judicial) untuk rnenyele
saikan masalah penyalahgunaan, pengambil
alihan harta wakaf dan sejenisnya, serta rneng
ambil fee 5°/o dari pendapatan bersih. Meski 
harta wakaf tidak bisa dipindahtangankan, 
namun lernbaga ini juga dapat melakukannya 
dalam suatu kasus khusus. dengan izin pe
merintah. 

3. Pakistan 

Di negeri tetangga Banglades ini, pengelola
an wakaf dilakukan oleh Departemen W akaf Pro
vinsi di masing-masing provinsi. Menurut data 
IRrl-IDB, 1987,pengelolaan harta wakafsebelum 
tahun 1959 diatur oleh undang-undang yang 
berbeda-beda di masing-masing provinsi, seperti 
The Punjab Muslim Wakaf Act, 1951, The 
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Qanoon-e Wakaf lslarn.i, 1945, The Musalman 
Waqf (Sind Amendemen) Act, 1959, dan The 
Musalman Waqf (Bombay Amendment) Act, 
1935. Namun sejak tahun 1976, UU tersebut 
diganti dengan Waqf (Federal Control) Act, yang 
berarti pengelolaan dilakukan di tingkat 
federasi. Selang tiga tahun kemudian, pada 
1979, pengelolaan wakaf dikembalikan lagi ke 
tingkat provinsi dengan Waqf (Federal Repeal) 
Ordinance, 1979. 

Hasil pengelolaan harta wakaf di negeri ini 
telah banyak dirasakan manfaatnya oleh rna
syarakat Muslim Pakistan. Misalnya saja untuk 
mendirikan Akademi Ula.Illa yang menawarkan 
program jangka panjang (2) tahun, dan jangka 
pendek. Selain itu juga pengelolaan 25 sekolah 
agruna, 22 perpustakaan, pendirian Tabligh Sell 
untuk berdakwah di berbagai media massa, 
pendirian rumah sakit, pendirian ratusan rnes
jid, bantuan keuangan kepada yang tidak rnarn
pu dan para janda, serta pendirian lembaga 
ilmiah untuk kepentingan riset dan penelitian 
ak.aderriis. 

4. Turki 

Aset wakaf di Turki termasuk paling besar. 
Sejarah Islam menunjukkan, pengelolaan wakaf 
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secara lebih baik dan profesional (untuk za
rnannya itu). dimulai dari Turki. Pengelolaan ini 
sejak n1asa Mamluk Saljuk dan Ottoman Turki 
Utsmaniyah. Di negeri ini. dibedakan harta 
wakafpeninggalan masa Marnluk Saljuk dan 
Turki Uts1naniyah, dan rnasa Turki Modern. 
Pengelolaan kedua jenis itu dibawah supervisi 
Dirjen Wakaf yang ditunjuk langsung oleh 
Perdana Menteri (PM) dan berada di bawah 
Kantor PM. 

Seperli halnya di negeri-negeri Islam lainnya. 
manfaat pen.gelolaan wakaf di Turki juga telah 
dirasakan rnasyarakat banyak. Dalam bidang 
layanan kesehatan misalnya. rurnah sa.kit wakaf 
pertaina didirikan pada tahun 1843 oleh ibu dari 
Sultan Abdul Mecit, di Istanbul. Hingga kini, 
rumah sakit tersebut termasuk rumah sakit 
modern di Istanbul dan berdiri kokoh dengan 
pelayanan yang prof esional. dengan kapasitas 
1425 kamar tidur, 400 dokter. perawat dan staf. 
Selain itu. bidang layanan pendidikan dan sosial 
juga tak dilewatkan. Hingga kini, ribuan pelajar 
mendapat beasiswa. sebanyak 50 asrama dari 
hasil wakaf dibangun di 46 kota di Turki yang 
menarnpung 10.000 rnahasiswa. 

Untuk pengernbangan wakaf. Ditjen Wakaf 
juga mendiri.kan bank wakaf bernarna Turkish 
Wakaf Bank pada 1954. Bahkan bank ini 
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mernpakan bank terbesar di Turki dengan modal 
sekitar USO 45 ju ta, dengan 300 cabang di selu
ruh penjuru Turki. Selain itu, juga melakukan 
investasi di berbagai sektor bisnis, dari hotel, 
perkantoran hingga jasa konstruksi, selain 
pembangunan sekolah dan mesjid. (Untuk lebih 
detil, harta wakaf yang dikelola Dirjen Wakaf 
dapat dilihat pada tabel berikut) 

Masjid 4.400 

Asrarna Mahasiswa 500 

Ruko 453 

Hotel dan Caravan 150 

Toko 5.348 

Rumah/ Apartemen : 2.245 

Depak dan tables 453 

La inn ya 24.804 

Total 37.917 

Data di atas menunjukkan, inovasi penge
lolaan wakaf terus berlangsung, salah satunya 
dengan cara wakaf produktif, biasa Juga disebut 
wakaf tunai. Maksudnya, pengelolaan aset atau 
harta wakaf tak hanya lagi tradisional, misalnya 
untuk mernbangun ternpat ibadah dan sekolah 
saja, tapijuga diinvestasikan di sektor kornersial, 
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seperti pembangunan. real estate, ruko, hotel, 
perbankan, dan lain sebagainya. Hasilnya, selain 
diputar sebagai modal, juga diperuntukkan 
untuk layanan sosial, pendidikan, dan bantuan 
lainnya.Maksudnya, pengelolaan aset atau harta 
wakaf tak hanya lagi tradisional, misalnya untuk 
rnernbangun tempat ibadah dan sekolah saja, 
tapi juga diinvestasikan di sektor komersial, se
perti pembangunan real estate, ruko, hotel, 
perbankan, dan lain sebagainya. Hasilnya, selain 
diputar sebagai. modal, juga diperuntukkan 
untuk layanan sosial, pendidikan, dan bantuan 
lainnya. 

Jenis itu pula yang dikembangkan di bebe
rapa negara Arab-selain disebutkan di atas. Di 
Aljazair misalnya, di masa penjajahan Francis 
pada pertengahan abad ke-19, setengah lahan 
yang ada adalah tanah atau lahan-lahan wakaf. 
Kini sebagiannya dikelola atau diinvestasikan 
pada sektor profit. Demikian halnya di Iran. Di 
negeri para Mullah ini, pada tahun 1930, sekitar 
30°/o lahan yang dapat ditanami adalah tanah 
wakaf.Sementara di Tunisia, 1 /3 (sepertiga) la
han yang ada adalah tanah wakaf. Di Malaysia 
dan Singapura juga demikian. Wakaf dan juga 
zakat telah dikelola secara produktif dengan 
rnenginvestasikannya pada sektor profit. Sehing
ga banyak warga pengangguran yang terbantu 
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dari hasil investasi tersebut. 
Dari data dan penjelasan tersebut, dapat 

disimpulkan, keberhasilan pengelolaan wakaf di 
negara-negara sebagaimana disebut di atas, 
banyak faktor pendukung bagi kesuksesan da
lam mengelola wakaf. Yang paling utama adalah, 
faktor political will pemerintah setempat yang 
besar Cantara lain ditunjukkan dalam tersedia
nya perangkat hukum/undang-undang). Selain 
itu, juga adanya kesadaran masyarakat yang 
besar akan pentingnya manfaat wakaf, serta 
ketersediaan SOM yang memadai. 

B. Pengelolaan dan Kontribusi Wakaf 
di Indonesia 

Pengelolaan wakaf yang dipraktekkan di ber
bagai negara juga dipraktekkan di Indonesia 
walaupun tidak sepenuhnya persis dengan yang 
terdapat dalam ajaran Islam. Namun spiritnya 
sarna dengan syart'at wakaf. hal ini dapat dilihat 
kenyataan sejarah yang sebagian masih berlang
sung sampai sekarang di berbagai daerah di 
Indonesia. di Banten umparnanya, terdapat 
"'Huma Serang" adalah ladang-ladang yang 
setiap tahun dikelola secara bersarna-sarna dan 
hasilnya dipergunakan untuk kepentingan 
bersarna . di Lombok terdapat ·1anah Parernan" 
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ialah tanah yang dibebaskan dart pajak ''land
rente" yang hasilnya diserahkan kepada desa
desa, subak dan kepada Candi untuk kepen
tingan bersaina. di Jawa Timur terdapat tanah 
"Perdikan" ialah sebidang tanah yang merupa
kan peni.berian raja kepada seseorang atau 
kelompok yang berjasa. Menurut Rachnat Djatni
ka bahwa, bentuk ini hampir menyerupai wakaf 
keluarga (al waqf al ahly) dari segi fungsi dan 
pemanfaatan yang tidak boleh diperjualbelikan. 

Pada masa pra kemerdekaan Republik 
Indonesia lembaga perwakafan sering dilakukan 
oleh masyarakat yang beragarna Islam. Hal ini 
sebagai konsekuensi logis dari banyaknya kera
jaan-kerajaan Islam di Indonesia, seperti kera
jaan Demak, kerajaan Pasai dsb. Sekalipun 
pelaksanaan wakaf bersumber dari ajaran Islam. 
namun wakaf seolah-olah merupakan kesepa
katan ahli hukum dan budaya bahwa perwakaf
an adalah masalah dalam· hukum adat Indone
sia. Sebab diterimanya lembaga wakafini berasal 
dari suatu kebiasaan dalam pergaulan kehi
dupan rnasyarakat Indonesia (Azhar Basyir. 
1977;13). Maka tidak jarang orang Indonesia 
mernbangun masjid . pesantren dan sekolah un
tuk bersama-sarna secara bergotong-royong. 

Sejak rnasa dahulu praktek wakaf ini telah 
diatur oleh hukurn adat yang sifatnya tidak 
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tertulis dengan berlandaskan ajaran yang ber
sumber dari nilai-nilai ajaran Islam. Pada masa 
pemerintahan Kolonia} Belanda dalam menyi
kapi praktek dan banyaknya harta benda wakaf 
telah dikeluarkan berbagai aturan yang meng
atur tentang persoalan wakaf, antara lain : 

1. Surat Edaran sekretaris Govermen pertama 
tanggal 31 Januari 1905, No 435, sebagai
rnana termuat di dalam Bijblad 1905 No. 
6196, tentang Toezicht op den bouw van 
Muhammadaansche bedehuizen. Dalam 
surat edaran ini meskipun tidak secara 
khusus tentang wakaf, tetapi pemerintah 
Kolonia} tidak bermaksud melarang atau 
rnenghalang-halangi praktek wakaf yang 
dilakukan oleh umat Islam untuk memenuhi 
keperluan keagarnaannya. Akan tetapi un
tuk pembangunan tempat-tempat ibadah 
diperbolehkan apabila benar-benar dike
hendaki oleh kepentingan umum. Surat 
edaran tersebut ditujukan kepada kepala 
daerah di Jawa dan Madura kecuali daerah 
Swapraja, untuk melakukan pendataan dan 
pendaftaran tanah-tanah atau tempat ibadah 
Islam yang ada di kabupaten masing-masing. 
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2. Surat Edaran dart Sek.retaris Governemen 
tanggal 4 Juni 1931 nomor 1361/A, yang 
dimuat dalam Bijblad 1931 nornor 125/A 
tentang Toezich van de regering op Muham
rnadansche, vrijdagdiensten en wakafs. 
Dalarn surat edaran ini pada garts besarnya 
memuat agar Bijblad tahun 1905 nomor 
6169 diperhatikan dengan baik. Untuk me
wakafkan harta tetap diperlukan izin Bupati, 
yang menilai permohonan itu dari segi 
ternpat harta tetap itu dan rnaksud pendirian. 
Bupati rnernberi perintah supaya wakafyang 
diizikannya dimasukkan ke dalarn daftar, 
yang dipelihara oleh ketua pengadilan aga
ma. Dari sernua pendaftaran diberitahukan 
kepada Asisten Wedana untuk bahan bagi
nya dalarn pernbuatan laporan kepada 
kantor Landrente. 

3. Surat Edaran Sekretaris Govemernen tang
gal 24 Desember 1934 nornor 3088 I A 
sebagairnana termuat di dalarri Bijblad tahun 
1934 nornor 13390 tentang Toezicht van de 
regering op Muhammadancshe bedehuizen, 
vrijdag diesten en wakafs. Surat Edaran ini 
sifatnya hanya mempertegas apa yang dise
butkan oleh surat edaran sebelurnnya, yang 
isinya memberi wewenang kepada Bupati 
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untuk menyelesaikan perkara, jika terjadi 
perselisihan atau sengketa tentang tanah
tanah wakaf tersebut. 

4. Surat Edaran SekretaJis Governernen tang
gal 27 Mei 1935 nomor 1273/ A sebagaimana 
terrnuat dalam Bijblad 1935 nomor 13480. 
Surat Edaran inipun bersifat penegasan 
terhadap surat-surat edaran sebelumnya. 
yaitu khusus mengenai tata cara perwa
kafan, sebagai realisasi dart ketentuan Bij
blad nomor 6169 I 1905 yang menginginkan 
registrasi dart tanah-tanah wakaf tersebut. 

Peraturan-peraturan tentang perwakafan 
tanah yang dikeluarkan pada masa penjajahan 
Belanda, sejak Proklarnasi Kernerdekaan Repu
blik Indonesia pada tanggal 1 7 Agustus 1945 
rnasih terus diberlakukan. berdasarkan bunyi 
pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 
1945: .. Segala Badan Negara dan peraturan yang 
ada masih langsung berlaku, selama belum 
diadakan yang baru rnenurut Undang-undang 
Dasar in.i ... Untuk menyesuaikan dengan alam 
kemerdekaan Negara Repulik Indonesia, maka 
telah dikeluarkan beberapa petunjuk tentang 
perwakafan, yaitu petunjuk dari Departemen 
Agama Republik Indonesia tanggal 22 Desernber 
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1953 tentang petunjuk-petunjuk mengenai 
wakaf. Untuk selanjutnya perwakafan menjadi 
wewenang Bagian D (ibadah sosial), Jabatan 
Urusan Agarna. 

Pada tanggal 8 Oktober 1956 telah dike
luarkan Surat Edaran nomor 5 /D / 1956 ten tang 
prosedur perwakafan tanah. Peraturan ini untuk 
menindaklanjuti peraturan-peraturan sebelum
nya yang dirasakan belum memberikan kepas
tian hukurn, mengenai tanah-tanah wakaf. Oleh 
karenanya, dalam rangka penertiban dan pemba
haruan sistem hukum agraria kita, masalah 
perwakafan tanah mendapat perhatian khusus 
sebagaimana termaktub dalam pasal 49 Undang
undang Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, 
yang berbunyi: 

a. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan 
suci lainnya sebagai dirnaksud dalam pasal 
14 dapat diberikan tanah yang dikuasai 
langsung oleh Negara dengan hak pakai. 

b. Perwakafan tanah rnilik dilindungi dan 
diatur dengan peraturan pemerintah. 

Dari ketentuan pasal 49 ayat (3) tersebut, 
dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mener
tibkan dan rnelindungi tanah-tanah wakaf, 
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pemerintah harus memberikan pengaturannya 
yang tertuang dalam bentuk suatu peraturan 
pemerintah yang diperintahkan oleh pasal 49 
(3) UUPA tersebut harus ada 1 7 tahun kemudian, 
sehingga praktis pada periode ini masih juga 
dipergunak.an peraturan yang ada sebelumnya. 

Untuk memberi ketetapan dan kejelasan 
hukum tentang tanah perwakafan. maka sesuai 
dengan ketentuan dalaITI pasal 49 ayat (3) UUPA, 
pemerintah pada tanggal 1 7 Mei 1977 mene
tapkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 
1977 tentang perwakafan tanah milik sebagai 
berikut: 

a. Bahwa wakaf adalah suatu lembaga keaga
maan yang dapat dipergunakan sebagai 
salah satu sarana guna pengembangan 
kehidupan keagamaan, khususnya bagi 
umat yang beragama Isla.In, dalain rangka 
mencapai kesejahteraan spiritual dan ma
terial menuju masyarakat adil dan makmur 
berdasarkan Pancasila. 

b. Bahwa peraturan perundangan yang ada 
sekarang ini yang mengatur tentang perwa
kafan tanah milik, selain belum memenuhi 
kebutuhan akan cara-cara perwakafan juga 
membuka kemungkinan timbulnya hal-hal 
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yang tidak diinginkan disebabkan tidak 
adanya data-data yang nyata dan lengkap 
mengenai tanah-tanah yang diwakafkan. 

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah 
nornor 28 tahun 1977 ini, rnaka sernua per
aturan perundang-undangan tentang 
perwakafan sebelurnnya, sepanjang berten
tangan dengan Peraturan Pernerintah ini 
dinyatakan tidak berlaku lagi. Sedangkan 
hal-hal yang belum diatur akan diatur lebih 
lanjut oleh Menteri Agama dan Menteri 
Dalarn Negeri sesuai bidangnya rnasing
rnasing. 

Ternyata praktek wakaf dan perkernbangan 
dalarn sejarah !slain pada urnurnnya dan khusus 
di Indonesia rnerupakan tuntutan rnasyarakat 
rnuslirn. Sebuah kenyataan sejarah yang ber
gerak sesuai dengan kebutuhan kernanusiaan 
dalam rnernenuhi kesejahteraan ekonorni. 
Belajar dari sejarah layak kiranya di era refor
rnasi ini Indonesia rnencoba rnenjadikan wakaf 
sebagai solusi alternatif untuk mengatasi krisis 
ekonomi yang tidak kunjung usai. Islam dengan 
konsep ekonorninya akan mainpu memperingan 
penderitaan ekonorni bangsa yang rnenjerit 
relung nadi Indonesia. 
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Kontribusi Wak.af 

Menurut Ter Haar bahwa wakaf merupakan 
lernbaga hukum Islam yang telah diterima 
(gerecipreed) di haITipir semua wilayah nusan
tara yang disebut dengan istilah Belanda Vrome 
Stichting. Artinya keseluruhan konsepsi tentang 
wakaf sudah menjadi bagian yang tak terpisah
kan dengan adat istiadat rnasyarakat Indonesia 
yang sudah berjalan berabad-abad. Dalam tenn 
umat Islam, wakaf merupakan ibadah (peng
abdian) kepada Allah swr. yang bermotif rasa 
cinta kasih kepada sesama umat rnanusia, rnem
bantu kepentingan orang lain dan kepentingan 
umurn. Dengan rnewakafkan sebgaian harta 
bendanya akan tercipta rasa solidaritas sese
orang. Jalinan kebersamaan dalam kehidupan 
ini bisa diciptakan dengan rnewakafkan harta 
yang rnempunyai nilai spiritualisme sangat tinggi 
dan kualitas pahala yang tiada henti. 

Fakta sejarah menunjukkan, walaupun agak 
sulit rnenentukan jurnlah angka secara tepat, 
banyaknya praktik wakaf, khususnya wakaf 
tanah sejalan dengan penyebaran dakwah Islam 
dan pendidikan Islam. Wakaf sangat dibutuhkan 
sebagai sarana kepentingan ibadah mahdhoh 
(murrli) seperti rnasjid, musholla, langgar dan 
lain-lain dan untuk ibadah arrunah. (umum) yang 
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berhubungan dengan kepentingan masyarakat. 
seperti di bidang pendidikan: rnadrasah, se
kolah. majelis ta'lim dan lain-lain di bidang 
ekonon~i: pasar. transportasi laut untuk dagang 
dan lain-lain. di bidang politik: sekretariat partai 
polilik Islam dan lain-lain. 

Menurut Manfred Ziernek (1986: 125) seba
gaimana yar1g dikutip oleh Imam Suhadi. bahwa 
tanah wakaf yang diserahkan kepada pondok 
pesantren telah mampu meningkatkan eksis
tensi pondok pesantren. Hubungan erat antara 
lingkungan dengan pondok pesantren menjadi 
terarnat jelas. jika tanah atau lahan pertanian 
rnilik komunal (perdikan) dihibahkan atau 
diserahkuasakan. Wakafyang diserahkan kepa
da pesantren ini merupakan suatu tanda kedu
dukan sentral yang dimiliki wakaf dalam ling
kungan dan peranannya secara fungsional. 

Sebagai salah satu surnber dana yang pen
ting dan besar sekali rnanfaatnya bagi kepen
tingan agama dan umat {khususnya Islam), 
wakaf juga bisa untuk pembinaan kehidupan 
beragarna dan peningkatan kesejahteraan umat 
Islam, terutama bagi orang-orang yang tidak 
marnpu, cacat mental/fisik, orang-orang yang 
sudah lanjut usia dan sebagainya yang sangat 
rnemerlukan bantuan dari surnber dana seperti 
wakaf. 
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Penataan kehidupan masyarakat harusnya 
bisa dikelola secara baik dengan menjamin 
kualitas kehidupan yang dapat mewujudkan 
martabat kemanusiaan (al-karama.h. al
insaniyah) melalui pemanfaatan harta wakaf 
secara maksirnal. Sebagai bagian dari ajaran 
lslcun, wakaf menandai adanya perhatian Islam 
yang tinggi atas masalah-masalah kemasyara
katan dari kehidupan manusia di dunia. Dalam 
rangka inilah, ajaran wakaf sesungguhnya 
terkait dengan masalah sumberdaya alam yang 
merupakan harta kekayaan dan sumber daya 
manusia (SDM) sebagai subjek pemanfaatan. 
Diantara permasalahannya yang terpenting 
adalah perawatan, pengembangan, pelestarian, 
pengolahan, pengelolaan, parnanfaatan, peme
rataan dan pengaturan yang baik dan adil untuk 
rnernenuhi kebutuhan hidup yang lengkap, yang 
pada urnumnya disebut kemakmuran, kesejah
teraan dan kebahagiaan dalam jangka pendek 
dan jangka panjang dart kehidupan manusia 
(dalam bahasa agama disebut fi al-dunya. wa 
al-akhirah) untuk menjamin kepuasan, kesejah
teraan lahir dan batin rnanusia dalarn batas-batas 
pengendalian moral (irnan dan takwa). 

Pelaksanaan wakaf di Indonesia, menurut 
data yang dirniliki oleh Departemen Agarna 
Republik Indonesia pada tahun 2004 masih 
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didominasi pada penggunaan untuk tempat
tempat ibadah, seperti masjid, ponpes, rnusholla 
atau langgar. Sedangkan penggunaan peman
faatan untuk peningkatan kesejahteraan umum 
dalarn bidang ekonomi masih sangat minim. 

Bentuk perwakafan di Indonesia untuk 
kepentingan (kesejahteraan) umum selain yang 
bersifat perorangan, terdapatjuga wakaf gotong
royong berupa masjid, madrasah, musholla, 
rurnah sakit, jembatan dan sebagainya. Caranya 
adalah dengan membentuk panitia mengum
pulkan dana, dan setelah dana terkumpul, ang
gota masyarak.at sama-sama bergotong royong 
menyumbangkan tenaga untuk pembangunan 
wakaf dimak.sud. Dalam pembangunan masjid 
atau rumah sakit, rnisalnya harta yang diwa
kafkan terlihat pula pada sumbangan bahan 
atau kalau berupa uang, uang itu oleh panitia 
dibelikan bahan bangunan untuk membangun 
masjid atau rumah sakit. 

Di Indonesia, wakaf pada umumnya berupa 
benda-benda konsumtif, bukan benda-benda 
produktif. Ini dapat dilihat pada rnasjid, sekolah
sekolah, panti-panti asuhan, rumah sakit dan 
sebagainya. Ini disebabkan karena beberapa hal, 
diantaranya adalah (di Jawa misalnya) tanah 
telah sempit, dan di daerah-daerah lain, me
nurut hukum adat (dahulu). hak rnilik per-
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orangan atas tanah dibatasi olah hak masyarakat 
hukurn adat, seperti hak ulayat misalnya. Dan 
oleh karena harta yang diwakafkan itu pada 
urnumnya adalah barang-barang konsumtif. 
maka terjadilah masalah biaya pemeliha
raannya. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Imam 
Suhadi di Kabupaten Bantul Yogyakarta, bahwa 
penggunaan tanah wakaf untuk membantu 
kepentingan umum hanya 3°/o seperti: sarana 
pendidikan, sarana kesehatan dll. Sedangkan 
yang 97°/o digunakan untuk tempat-tempat 
ibadah. Hal tersebut dapat dilihat dari data ikrar 
para wakif yang rnenyatakan bahwa wakafnya 
untuk rnasjid 65°/o untuk langgar 28°/o untuk 
rnusholla 4o/o sedang wa.kaf yang mernberikan 
kesejahteraan dan lain-lain hanya 3°/o. Sedang
kan penggunaan tanah wakaf di seluruh Indone
sia 68°/o digunakan untuk ternpat ibadah, 8,51°/o 
untuk sarana pendidikan 8,40°/o untuk kuburan 
dan 14,60°/o untuk lain-lain. 

Demikian juga dalarn rangka meningkatkan 
peran wakaf dalam bidang pendidikan agar 
dapat menghilangkan ketergantungan kepada 
pihak lain, kontribusi wakaf sesungguhnya 
rnernpunyai peran yang sangat signifika.n dalam 
rnenciptakan SDM yang berkualitas dan kom
p eti tif. Sebagai perbandingan antarnegara, 
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Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Universitas 
Zaitunniyah di Tunis dan ribuan rnadaris Imam 
Lisesi di Turki, sanggup memberi beasiswa 
dalarn kurun waktu yang amat panjang. Ada 
yang sudah ribuan tahun usia lernbaganya dan 
yang dibiayai adalah pelajar/mahasiswa dari 
berbagai penjuru duni·a. 

Ini merupakan contoh yang sangat mem
banggakan urnat Islam di dunia di mana lemba
ga-lernbaga tersebut merupakan lernbaga wakaf 
yang telah membuktikan diri sebagai lernbaga 
pendidikan internasional yang sangat popular 
dan berkualitas. Lulusan perguruan tinggi Al
Azhar, Kairo misalnya, dicetak dan dikader men
jadi ilrnuan muslim yang menguasai berbagai 
disiplin ilmu, dan mereka dipersiapkan menjadi 
tokoh masyarakatnya ketika mereka kembali 
kedaerah atau negeri masing-masing. Sekedar 
contoh, tokoh Islam atau ilmuan muslim lulusan 
Al-Azhar Kairo yang telah berkiprah dan menjadi 
kebanggaan di negeri kita adalah: Prof. Dr 
Quraish Shihab dalam bidang tafsir, Prof.Dr. 
Zakiah Darajat dalam bidang pendidikan dan 
psikologi, Prof. Dr Harun Nasution dalam bidang 
filsafat Islam, Prof Dr. Huzaimah 'IY dalam bidang 
perbandingan hukum dan madzhab dan lain
lain. 

Di negeri kita peran wakaf dalam bidang 
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pendidikan sebenarnya sangat banyak, khusus
nya tanah wakaf yang dikelola oleh pesantren
pesantren yang tersebar di seluruh nusantara 
dan berbagai rnadrasah atau sekolah yang dike
lola oleh lembaga-lembaga Islam seperti Nahdha
tul Ulama (NU) dan Muhammadiyah .. Terhadap 
lembaga atau organisasi yang mengelola tanah 
wakaf yang demikian dapat diberi surat keputus
an oleh pemerintah bahwa badan tersebut seba
gai badan hukum yang dapat mempunyai hak 
atas tanah, yang digunakan untuk keperluan 
yang langsung berhubungan dengan usaha 
kegamaan dan sosial ( berdasarkan PP No. 38 
tahun 1963). 

Selain badan atau organisasi tersebut di atas 
juga terdapat lembaga atau badan hukum yang 
mengelola tanah wakaf yang diperuntukkan 
khusus untuk pengelolaan pendidikan tinggi. 
seperti Badan Wakaf Pondok Modem Gontor Po
norogo, Badan WakafUniversitas Islam Indonesia 
(UII) Yogyakarta, Badan Wakaf Universitas 
Muslim Indonesia (UMI) Ujung Pandang sebagai
mana yang diungkap dart basil penelitian yang 
dilakukan oleh Imam Suhadi. Yayasan wakaf se
perti Pondok Modem Gontor, UII Yogyakarta dan 
UMI Ujung Pandang tersebut mempunyai tanah 
wakafyang sangat luas, yang berasal dari wakaf 
rnumi atau asli, dari pemberian wakaf orang lain 
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dan dari pembelian. 
Tanah wakaf yang dikelola oleh badan hu

kurn tersebut di atas ternyata pengelolaannya 
sangat efektif dan sangat berguna dalam bidang 
pengembangan pendidikan Islam pada khusus
nya dan dunia pendidikan pada umumnya serta 
dapat membantu untuk kepentingan umum. 

Untuk memberi garnbaran dart hasil peneliti
an Imam Suhadi dalarn bukunya: Wakaf untuk 
Kesejah teraan. Umatp terhadap tiga bad an 
tersebut disajikan data atau analisa sebagai 
berikut: 

Badan Wakaf Pondok Modern Gontor 
Ponorogo 

Pondok Modern Gontor didirikan oleh Alrnar
h um KH. Ahmad Sabal, Almarhurn KH. 
Zainuddin Fanani, Alamrhum KH. Imam Zakasyi 
pada 9 Oktober 1926. Beliau-beliau rnewakafkan 
tanah rnilik keluarga kepada Badan Wakaf pada 
12 Oktober 1958. Badan Wakaf tersebut terdiri • 
dart 15 orang yang diketuai KH. ldha.rn Chalid. 
Harta milik yang diserahkan sebagai modal 
berupa tanah kering seluas 1.740 ha, tanah 
basah (sawah) seluas 16,851 ha dan gedung 
sebanyak 12 buah beserta peralatannya. 

Penyerahan wakaf berbentuk Piagam 
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Perwakafan. Badan Wakaf Pondok Modern 
Gontor Ponorogo telah mendapat Surat Kepu
tusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. 
XV I 1/Ka/1964, yang ditetapkan 8 J anuari 1964 
sebagai Badan Hukum yang berhak memiliki 
tanah yang digunakan untuk keperluan keaga
rnaan dan sosial hal ini sesuai dengan PP 38/ 
1963. 

Wakaf di Pondok Modem Dan..1ssalam Gontor 
(PMDG) dimulai dengan perwakafan seluruh 
harta warisan yang diterima oleh ketiga pendili 
tersebut dan sebagian besar harta pribadi yang 
mereka usahakan sendiri. Dari jumlah diatas 
kemudian berkembang sedernikian rupa men
j adi 104, 62 1 ha (wakaf tan ah kering) dan 
117,366 ha (wakaftanah basah) serta bangunan 
hanya 12 unit, sekarang telah bertarnbah dan 
berkembang pesat dengan didirikannya Pondok 
Putri dan Pondok-pondok Cabang serta pem
bukaan Kampus Baru ISID dan unit-unit usaha. 

Sebagian besar benda wakaf yang dikelola 
secara produktif dengan usaha pertanian, perke
bunan, percetakan, retail, apotik, wartel, penggi
lingan padi, toserba dan lain-lain yang hasilnya 
untuk pengelolaan dan peningkatan kualitas 
pondok serta untuk kepentingan kesejahteraan 
masyarakat sekitar. 

Pemanf aatan hasil wakaf yang tel ah dikelola 
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di PMDG adalah : 

• Bidang Pendidikan dan Pengajaran 
Biaya pendidikan dan pengajaran di PMDG 
diperoleh dari SPP santri dan mahasiswa. 
Pengalarnan PMDG selarna ini menunjukkan 
ba.hwa SPP saja tidak dapat memenuhi kebu
tuhan pendidikan dan pengajaran. Untuk itu 
penghasilan dari pengelolaan harta wakaf 
yang ada digunakan untuk memenuhi keku
rangan tersebut. 

Pengembangan pendidikan dan peng
ajaran yang dibiayai dengan penghasilan 
harta wakaf ini juga dilakukan dengan 
pernbukaan Pondok Gontor Putri I (1990) 
dan Gontor Putri II (2000) serta pernbukaan 
Pondok-pondok Cabang Gontor yang ter
letak di Madusari, Ponorogo, Surnbercang
kring, Gurah, Kediri, Kaliagung, Rogojanipi 
dan di Gadingsari, Sawangan, Magelang. 

• Kaderisasi 
Pondok Gontor memberikan perhatian serius 
terhadap kaderisasi, karena hal ini erat kait
annya dengan keberlangsungan dan masa 
depan pondok. Pembinaan kaderisasi di 
antaranya dilakukan dengan rnengikut
sertakan kader-kader dalam berbagai diklat 
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yang relevan dengan tugas-tugas yang mere
ka emban danjuga mengirimkan mereka un
tuk menambah ilrnu dan pengalarnan di 
berbagai Perguruan Tinggi di dalam dan luar 
negeri. Saat ini banyak kader Gontor yang 
sedang belajar pada program S 1, S2 rnaupun 
S3 di beberapa negara, antara lain Malaysia, 
Pakistan, Mesir dan Saudi Arabia. Dernikian 
juga ada beberapa kader Gontor yang sedang 
mengemban tugas belajar di beberapa 
Perguruan Tinggi di daJam negeri. 

Biaya belajar untuk kader-kader tersebut 
sebagiannya dibebankan kepada penghasil
an harta wakaf Pondok. Perlu diketahui 
bahwa, sejak dua dekade terakhir ini Pondok 
Gontor menerapkan apa yang disebut seba
gai wakafkader, yaitu guru/dosen "rnewakaf
kan" dirinya kepada pondok dengan menan
datangani surat pemyataan wakaf menurut 
ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan 
dan disepakati. Dengan perwakafan itu, seo
rang wakaf kader akan mengabdi dan ber
juang hidup dan mati untuk pondok. Pada 
mulanya guru/ dosen yang rnewakafkan ber
j umlah sedikit. tetapi kemudian terus ber
tambah dart waktu ke waktu. 
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• Pergedungan 
Hasil harta wakaf Pondok juga digunakan 
untuk kepentingan pemeliharaan dan pem
bangunan gedung-gedung sarana pendidik
an dan pengajaran yang layak bagi para 
santri, antara lain sekolahan, laboratorium 
asrama, perpustakaan, perkantoran dan 
perumahan guru dan dosen. 

• Khizanatullah 
Jangka ini dimaksudkan sebagai upaya 
penyediaan surnber dana mandiri oleh 
Gontor untuk memenuhi kebutuhan pendi
dikan dan pengajaran. Penghasilan harta 
wakaf tersebut digunakan untuk membuka 
usaha-usaha ekonomi produktifberupa unit-

. unit usaha dan koperasi-koperasi yang saat 
ini terus berkembang dan bertambah. Di 
samping untuk membuka unit usaha, hasil 
wakaf juga digunakan untuk membeli tanah 
basah dan kering untuk kemudian dikelola 
secara produktif. Dengan perkembangan 
dan pertambahan unit-unit usaha dan per
luasan tanah-tanah Pondokyangjuga dibia
yai dart hasil unit-unit usaha dan basil tanah 
yang telah ada, surnber pendanaan pondok 
menjadi semakin baik sehingga realisasijiwa 
kemandirian menjadi lebih mungkin. 
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• Kesejahteraan Keluarga Pondok 
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Keluarga Pondok Gontor adalah para gum 
yang telah berkeluarga dan rnembantu pon
dok secara langsung dalarn penyelenggaraan 
pendidikan dan pengajaran. Keluarga 
Pondok tidak mesti merniliki hubungan da
rah dengan para pendiri atau pirnpinan 
Pondok. Bahkan keluarga dari keluarga 
pendiri dan pirnpinan pondok yang tidak 
mernbantu pondok secara langsung juga 
tidak termasuk kategori keluarga pondok. 
Jangka ini dimaksudkan untuk rnernberda
yakan kehidupan keluarga pondok sehingga 
dapat mengabdi dan berjuang untuk pondok 
secara meksirnal. 

Tunjangan kesejahteraan untuk guru
guru dianlbilkan dari sebagian keuntungan 
unit-unit usaha yang dikelola sendiri oleh 
para gum. Artinya. kesejahteraan para guru 
di Gontor tidak bergantung pada SPP santri. 
Sebagairnana telah dijelaskan di atas bahwa 
SPP santri itu digunakan untuk kepentingan 
santri sendiri, bahkan itu pun rnasih kurang 
dan harus dipenuhi dengan basil dari pe
ngelolaan harta wakaf. 

Di sarnping digunakan untuk kepenting
an pengembangan Balai Pendidikan Pondok 
Modem Darussalam Gontor sendiri mengacu 
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pada Panca Jangka, bahwa penghasilan har
ta wakaf pondok juga digunakan untuk pern
binaan masyarakat sekitar, radius 10 km 
dengar1 bekerjasarn.a dengan berbagai pihak, 
dalam rangka dakwah lslamiyah. Hal ini 
diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan berikut: 

• Pendirian dan pernbinaan beberapa 
Tani.an Pendidikan al-Qur·an; 

• Peni.bangunan masjid dan musholla; 
• Penyelenggaraan peringatan hari-hari 

besar Islam; 
• Pengadaan kegiatan pengajian dan cera

mah-ceramah agarna. 

Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia 
(BWUII) 

BWUII rnempunyai 40 Ha tanah yang berasal 
dari wakaf asli pernberian wakaf orang lain dan 
pembelian. Tanah wakaf tersebut yang 10 Ha 
berada di kota Yogyakarta tersebar di Hrna lokasi, 
yakni terletak dijalan Cik Di Tiro, tern pat gedung 
pusat kantor dan kegiatan Universitas Islam 
Indonesia Yogyakarta, di jalan Taman Siswa 
tempat gedung fakultas hukum, di Demangan 
Baru tempat fakultas teknik, di Condong Catur 
ternpat fakultas ekonomi dan di Sosrowijajan 
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tempat fakultas terbiyah dan syari'ah. Dan seba
gian tanah wakaf (30 ha) terletak dijalan KM 14 
jalan Kaliurang yang telah berdiri kampus 
megah terpadu. 

BWUII berdiri tahun 1945 (enam minggu 
sebelum Indonesia merdeka) di Jakarta oleh 
tokoh-tokoh umat Islam/Pergerakan Nasional, 
yakni Kl. Bagus Hadikusumo, KH. Mas Mansyur, 
KH. Farid Makruf, KH. Yunus Anis, KH. Abdul 
Wahab, K. Halim, KH. Imam Ghozali, Dr. 
Sukiman, Mr. Muhammad Rum, Abi Koesna, KH. 
Adnan dan M. Natsir. 

Pada tahun 1974 BWUII dipindahkan ke 
Yogyakarta sampai sekarang. BWUII mengelola 
sebuah universitas Islrun Indonesia Yogyakarta 
yang dipimpin (rektor) pertruna oleh Abdul Kahar 
Mudzakkir dan berturut-turut oleh Kasmar Bau
winangun, SH, M. Sarjito. G.B.H. Prabuningrat, 
Ace Partadireja dan terakhir Zanzawi Suyuti. 

UII mempunyai lirna fakultas, yakni Fakultas 
Ekonomi, Fakultas Hukum yang mempunyai sta
tus disamakan dengan Fakultas da.ri Universitas 
Negeri, Fakultas Taknik, Fakultas Syari'ah dan 
Fakultas Tarbiyah yang berstatus diakui mem
punyai rnahasiswa 10.154 orang, dosen tetap 132 
orang, dosen tidak tetap 469 orang dan~alumnus 
4.583 orang (Laporan Rektor UII dalam Dies 
Natalis ke-45, 11 Maret 1989) 
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Badan Wakaf Universitas Muslim. Indonesia 
di Ujung Pandang (BWUMI) 

BWUMI memiliki tanah wakaf seluas 25 ha 
berasal dart wakaf asli, pemberian orang lain dan 
pernbelian 1,5 ha, terletak di jalan Kakatua 
sebagai pusat perkantoran dan kegiatan UMI, 
23,5 ha terletak dijalan Urip Sumoharjo sebagai 
gedung tempat kuliah dan kegiatan lain. BWUMI 
berdiri sejak 22 Syawal 1374 atau 23 Juni 1954 
oleh tokoh-tokoh umat Islam Ujung Pandang. 
BWMUI merupakan badan hukum yang pendi
riannya dengan sebuah akte dan didaftar di 
Pengadilan Negeri Ujung Pandang. 

BWUMI men.gelola sebuah universitas, ialah 
Unversitas Muslim Indonesia (UMI) yang dipirn
pin (rektor) pertarna oleh Muhtar Lintang, dan 
berturut-turut oleh Abdurrahrnan Sjihab Litan
rung, Ahmad Dara Sjahruddin, H. Ridwan Saleh 
Mattayang, HM. Hijaz Yunus, SH dan terakhir 
Abdurrahrnan Basa'la.JTiah, SE, MS. 

UMI rnernpunyai 8 fakultas, yaitu Fakultas 
Ekonorni, Fakultas Hukurn, Fakultas Taknik, 
Fakultas Ushuludin, Fakultas Syari'ah, Fakultas 
Sastra, Fakultas Perikanan dengan jurnlah 
mahasiswa sekitar 17.000 orang dan 3. 416 orang 
alumnus (buku panduan UMI dalarn Dies Natalis 
tahun 1968) 

49 



S tra tt;gi Pengamarran 'Tan ah. Wa kszf 

Dalain pengamatan terhadap badan hukum 
pengelola tanah wakaf tersebut di atas, ternyata 
telah membuktikan bahwa tanah wakaf dapat 
membantu perkembangan dan kernaJuan rna
syarakat di bidang pendidikan. Data yang di
ungkap di atas sebatas sebagai garnbaran urnum 
sesuai dengan tahun pembuatan data. Sehingga 
cakupan peran wakaf dalam bidang pendidikan 
sa.ITipai saat ini untuk ketiga lernbaga tersebut 
belum semuanya tersaji dalain tulisan ini. DalaITI 
perkembangannya kelak (saat ini). peran ketiga 
lembaga wakaf terse but sudah pas ti rnenunjuk
kan kemajuan yang sangat pesat dan signifikan 
dalam memberikan kontribusinya di bidang 
pendidikan, seperti pertukaran antar mahasiswa 
dengan rnahasiswa asing, kerjasaina antar ke
lembagaan yang bersifat peningkatan mu tu SDM 
dan lain-lain dengan Universitas terkemuka di 
belahan dunia seperti Australia, Arnerika, 
Jepang dan Eropa. 
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BAGIAN KETIGA 

Strategi Pengamanan Tanah Wakaf 

BAGI sebagaian besar rakyat Indonesia, 
tanah rnenernpati kedudukan penting dalam 
kehidupan rnereka sehari-hari. Terlebih lagi bagi 
rakyat pedesaan yang pekerjaan pokoknya ber
tani, berkebun, atau berladang, tan.ah rnerupa
kan ternpat pergantungan hidup rnereka. Menu
rut Van Dijk, tanah merupakan modal utama, 
dan untuk sebagian besar rakyat, tanah adalah 
modal satu~satunya. 

Berbagaijenis hak dapat melekat pada ta.nab, 
dengan perbedaan prosedur, syarat dan keten
tuan untuk rnernperoleh hak tersebut. Di dalam 
hukurn adat dikenalhak membuka tanah, hak 
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wenang pilih, hak menarik hasil, dan hak milik.2 
Pada beberapa kelompok masyarakat tertentu, 
hubungan dengan tanah demikian eratnya, 
sehingga dianggap mempunyai nilai mahgis. Itu 
sebabnya, pembukaan tanah dengan menebang 
hutan dianggap dapat mengganggu keseim
bangan magis lingkungan itu. Karena itu perlu 
adanya upacara tertentu untuk memulihkan 
keseimbangan mahgis tersebut. 

Untuk penduduk perkotaan, tanahjugatidak 
kurang pentingnya, baik untuk tempat pemu
kiman maupun sebagai lokasi usaha. Dengan 
anis urbanisasi yang cukup deras di satu sisi, 
dan makin berkembang pesatnya pembangunan 
berbagai bidang di perkotaan di sisi lain, menye
babkan posisi tanah menjadi semakln penting. 
Sebagai kelanjutan yang logis dalam hal ini, 
muncullah berbagi perbedaan, bahkan bentur
an kepentingan di antara berbagai pihak seperti 
pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. 

Pada gilirannya tanah berkernbang menjadi 
titik rawan. Dala.ITl berbagai kasus yang timbul, 
jika beberapa kepentingan berada dalarn posisi 
yang berhadap-hadapan, rnaka biasanya kepen
tingan pihak yang lebih kuatlah yang rnenang, 
dalam hal ini pemertntah atau pengusaha besar. 
Sernentara rakyat kecil selalu dirugikan dan ka
lah. Muncullah ke perrnukaan, banyak keluhan 
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dan ketidakpuasandari kelompok-kelompok 
masyarakat. Menyadari betapa pentingnya per
masalahan tanah di Indonesia ini. maka upaya 
untuk rnengamankan hak dan legalitas kepemi
likan tanah juga menjadi penting. Tulisan ini 
berusaha menjabarkan asas legalisasi dalam 
upaya rnengamankan tanah wakaf. 

A. Pengamanan Tanah Wakaf dari 
Segi Hukum 

Menyadari betapa pentingnya permasalahan 
tanah di Indonesia, maka pemerintah bersama 
DPR RI telah menetapkan Undang-undang 
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 
(UUPA). yaitu UU No 5 tahun 1960 yang disah
kan tanggal 24 September 1960. Dalam konsi
derannya pada bagian Berpendapat, huruf "a" 
disebutkan: Bahwa berhubung dengan apa yang 
tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di 
atas perlu adanya hukurn agraria nasional, yang 
berdasar atas hukurn adat tentang tanah, yang 
sederhana dan menjanlin kepastian hukum bagi 
seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak rneng
abaikan unsur-unsur yang bersandar pada 
hukum agama 

Menarik sekali ujung kalimat dart konsideran 
tersebut yang rnenyatakan bahwa hukurn agra-
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ria nasional yang akan menjarnin kepastian 
hukum. tidak mengabaikan unsur-unsur yang 
bersandar pada hukurn agarna. Sehubungan 
dengan hal ini. pasal 14 ayat (1) huruf b UUPA 
tersebut menentukan bahwa pernerintah Indo
nesia dalam rangka sosialisrne Indonesia rnem
buat suatu rencana urnurn rnengenai persediaan, 
peruntukkan, dan penggunaan burni, air dan 
ruang angkasa serta kekayaan alarn yang ter
kand ung di dalarnnya. Dalarn peruntukkan 
seperti dimaksud di atas, ternasuklah untuk 
keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai de
ngan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa 

Secara lebih khusus, keperluan yang terrna
suk kepentingan agarna ini disebut dalarn pasal 
49 ayat (3) UUPA yang rnenegaskan bahwa 
perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur 
dengan peraturan pernerintah. Sedangkan ayat 
(1) sebelumnya rnenyatakan: "hak rnilik badan
badan keagarnaan dan sosial sepanjang dipergu
nakan untuk usaha dalarn bidang keagarnaan 
dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan 
tersebut dijarnin pula akan rnernperoleh tanah 
yang cukup untuk bangunan dan usahanya 
dalarn bidang keagarnaan dan sosial." 

Sebagai realisasi dari ketentuan ini, kernu
dian dikeluarkanlah peraturan pernerintah No. 
28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, 
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yang ditetapkan tanggal 1 7 Mei 1977. Sebe
lumnya, pasal 19 ayat (1) UUPA mengatur bahwa 
"untuk menjamin kepastian hukum,oleh Peme
Iintah diadakan pendaftaran tanah di selurnh 
wilayah Republik menurut ketentuan-ketentuan 
yang diatur dengan peraturan pemerintah" 

Di dalam hukum Islam dikenal banyak cara 
untuk mendapatkan hak atas tanah. Perolehan 
atau peralihan hak atas tanah dapat terjadi an
tara lain melalui: jual beli, tukar-rnenukar, 
hibah, hadiah, infak. sedekah, wakaf, wasiat. dan 
seterusnya. Di antara banyak titel perolehan dan 
peralihan hak yang dikenal dalam hukum Islam 
tersebut, ternyata wakaf rnendapat tempat 
pengaturan secara kl1usus di antara perangkat 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, 
dalarn hal ini berbentuk Peraturan Pernerintah. 
Dengan demikian wakaf merupakan salah satu 
lernbaga hukum Islam yang mempunyai titik 
temu secara kongkrit dengan peraturan yang 
berlaku di Indonesia. Karena itu sangat rnenarik 
menelaah rnasalah ini lebih lanjut dengan rnen
coba rnenelusuri kenyataan atau praktik yang 
terjadi. 

Walaupun PP No 28 Tahun 1977 sampai 
sekarang sudah berjalan, namun ternyata rnasih 
banyak ditemukan berbagai hambatan dalam 
pelaksanaannya. Dalam konsiderannya pada 
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bagian "menimbang" huruf b PP No. 28 tahun 
1977 disebutkan: Bahwa peraturan perundang
undangan yang ada sekarang ini yang mengatur 
tentang perwakafan tanah milik, selain belum 
memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwa.kaf
an. juga rnembuka kemungkinan tirnbulnya hal
hal yang tidak diinginkan disebabkan oleh tidak 
adanya data yang nyata dan lengkap mengenai 
tanah-tanah yang diwakafkan 

Dari data hasil penjajagan pendahuluan 
diketahui bahwa "hal-hal yang tidak diinginkan" 
seperti dimaksud oleh konsideran tersebut tetap 
masih banyak terjadi. Misalnya Kepala Biro Hu
mas Pemerintah Daerah Tk-1 Kalimantan Selatan 
dalarri salah satu keterangannya menjelaskan 
bahwa, tanah wakafyang diberikan oleh pendu
duk untuk kepentingan peribadatan serta ke
giatan pembangunan lainnya di seluruh Kali
mantan Selatan tercatat 8208 pesil dan hanya 
1 71 pesil di antaranya memiliki ··alas hak" yang 
sah. Yang dirnaksud dengan "alas hak" yang sah 
dalam hal ini ialah berupa sertifikat rnaupun 
legislasi tanah ada t. 

Data di atas rnenunjukkan betapa kecilnya 
jurnlah atau persentase tanah wakaf yang sudah 
memenuhi ketentuan pendaftaran seperti yang 
diatur oleh berbagai peraturan yang berlaku. Di 
Indonesia sampai sekarang terdapat berbagai 
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perangkat peraturan yang rnasih berlaku yang 
mengatur rnasalah perwakafan tanah milik. 
Seperti dimuat dalam buku Himpunan Peratur
an Perundang-undangan Perwakafan Tanah 
yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI, 
maka dapat dilakukan inventarisasi sebagai 
berikut: UU No. 5 Tahun 1960 tanggal 24 
September 1960 tentang peraturan Dasar Pokok
pokok Agraria. Pasal 49 ayat (1) memberi isyarat 
bahwa "Perwakafan Tanah Milik dilindungi dan 
diatur dengan Peraturan Pemerintah." 

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 
tanggal 23 Maret 1961 tentang Pendaftaran 
Tanah. Karena peraturan ini berlaku umurn, rna
ka terkena juga di dalamnya rnengenai pendaf
taran tanah wakaf. Peraturan Pemerintah No. 
38 tahun 1963 tanggal 19 Juni 1963 tentang 
Penunjukan Badan-badan Hukum yang dapat 
mernpunyai Hak Milik Atas Tanah. Dikeluar
kannya PP No. 38 Tahun 1963 ini adalah sebagai 
suatu realisasi dart apa yang dirnaksud oleh 
pasal 21 ayat (2) UUPA yang berbunyi: "Oleh 
Pernerintah ditetapkan badan-badan hukurn 
yang dapat rnernpunyai hak milik dan syarat
syaratnya." 

·Pasal 1 PP No. 38 Tahun 1963 selain menye
butkan bank-bank negara dan perkurnpulan
perkumpulan koperasi pertanian sebagai badan-
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badan yang dapat mempunyai hak milik atas 
tanah, selanjutnya disebutkan pula: c. Badan
badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri 
Pertanian, setelah mendengar Menteri Agarna. 
d. Badan-badan Sosial yang ditunjuk oleh 
Menteri Pertanian. Ada kecenderungan dalam 
masyarakat, mereka beranggapan bahwa tanpa 
sertifikasi pun kepastian hukum hak atas tanah 
wakaf cukup terjamin. Dari pengamatan di la
pangan juga diketahui hanya sedikit sekali per
nah terjadi adanya sengketa tanah wakaf. Arti
nya setelah selama beberapa puluh tahun, ja
rang terjadi gugatan, tuntutan atau sengketa 
tanah wakaf. Hal sedikit banyak, ikut memberi 
rasa aman bagi pemegang tanah wakaf. 

Kemudian ditambah lagi dengan kenyataan 
bahwa masih banyak tokoh-tokoh masyarakat 
atau agarna yang kurang mernaharni sepenuhnya 
berbagai perangkat peraturan yang mengenai 
tanah wakaf dan pendaftaran tanah. Mernang 
sedikit sekali usaha yang telah dilakukan oleh 
pihak-pihak yang berkompeten untuk memberi
kan penyuluhan dan penerangan kepada 
masyarakat dalarn hal pendaftaran tanah wakaf 
ini. 

Mengenai masalah ini beberapa tahun lalu 
pernah diselenggarakan penataran Instruktur 
Amil Zak.at dan Nazir, yang dilaksanakan oleh 
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Depag. Kegiatan tersebut diharapkan membe
rikan kontribusi bagi tumbuhnya pengetahuan 
tentang wakaf. selain itu dart para peserta diha
rapkan rnenjadi penerang atau penyuluh bagi 
khalayak urnurn. Tetapi dari hasil monitoring 
Depag. ternyata mereka belurn banyak berfungsi. 
Kegiatan rnereka baru terbatas pada langkah 
pendekatan dan konsultasi pada beberapa ins
tansi tertentu. Sehubungan dengan hal ini pen
ting diperhatikan pendapat Fuller yang rnenge
mukakan delapan nilai yang harus diwujudkan 
oleh hukurn dan disebutnya pula dengan 
"delapan prinsip legalitas." 

Di antara prinsip tersebut ialah: peraturan 
itu harus diumumkan secara layak.ll Di lain 
pihak, Clarence J. Dias, juga mengemukakan 
lirna syarat yang harus dipenuhi dalarn meng
efektifkan sistem hukum di antaranya: luas 
tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang 
mengetahui isi aturan-aturan hukum yang ber
sangkutan . .1..5 Sebab menurut Satjipto Rahardjo, 
komunikasi hukurn merupakan salah satu faktor 
di samping faktor-faktor lainnya dalam rangka 
rnernbentuk pernaharnan, penerirnaan dan 
pentaatan masyarakat pada isi undang-undang. 

Dengan dernikian akan mudah dipaharni, 
kalau inasih banyak anggota masyarakat yang 
belum mengetahui dan memahami peraturan-
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peraturan yang ingin diberlakukan mengenai 
tata cara pendaftaran tanah wakaf, maka per
aturan itu tidak akan berjalan efektif. Apalagi 
masyarakat pedesaan yang tradisional, selarna 
ini sudah terbiasa dan sangat akrab dengan 
tatacara yang sederhana dalam berbagai hu
bungan di antara mereka, termasuk hubungan 
hukum. Tidak dibutuhkan banyak prosedur dan 
bukti tertulis. 

Dari pengamatan di lapangan diketahui 
bahwa pengurusan pendaftaran tanah atau 
membuat sertifikat tidaklah demikian seder
hana. Sering setelah bertahun-tahun belum 
juga selesai. Sementara masyarakat menernui 
kenyataan bahwa setelah beberapa puluh tahun 
bahkan secara turnn-temurun tanah tertentu 
rnereka miliki, mereka tidak pernah mengalarni 
kesulitan apa-apa. Mereka merasa bahwa 
pemilikan. tanah dengan cara seperti itu selarna 
ini cukup ··aman." Di sinilah terletak masalah 
dalam rangka ingin menjalan.kan fungsi hukum 
sebagai sarana pembarnan masyarakat. 

Maka pengamanan tanah wakaf suka tidak 
suka. didahului dengan penyadaran masyarakat 
a.kan urgensi sertifikasi. Proses yang ditempuh 
bukan perkara mudah dan cepat, dibutuhkan 
suatu kerja keras dan panjang. Sengketa tanah 
wakaf dengan ahli waris dapat saja terjadi 
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sewaktu-waktu, apalagi dalarn masyarakat yang 
"melek" hukum. Amat boleh jadi kebiasaan 
merernehkan sertifikasi akan berdampak buruk 
bagi perkembangan pengelolaan dan pengem
bangan tanah wakaf. 

B. Pengamanan Tanah Waka.f dari 
Segi Administratif 

Penggunaan wakaf bagi pengembangan 
ekonorni umat dewasa ini dirasa sangat besar 
manfaat dan potensinya. Agarna Islam bahkan 
menilai wakaf sebagai bentuk amaljariyah, yaitu 
amal ibadah yang pahalanya terus rnengalir 
selarna barang wakaf itu masih difungsikan. Oleh 
karenanya, bisa dikatakan bahwa wakaf adalah 
perbuatan baik yang sangat dianjurkan. 

Pada perkernbangannya kemudian. perwa
kafan tanah rnilik telah menjadi hal yang pen
ting dalam bidang keagarnaan yang menyangkut 
pelaksanaan tugas-tugas keagrariaan. Begitu 
pentingnya masalah tersebut ditinjau dari sudut 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, maka 
perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sebe
lumnya, masalah perwakafan ini memang belum 
diatur secara tuntas dalam suatu peraturan 
perundangan. Akibatnya tidak jarang hal itu 
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menimbulkan penyimpangan dart hakekat dan 
tujuan wakaf. Antara lain disebabkan terdapat
nya beragarn bentuk perwakafan (wakaf keluar
ga. wakaf umum dan lain-lain). Tidak adanya 
kewajiban untuk mendaftarkan benda-benda 
yang diwakafkan sehingga banyak benda wakaf 
yang tidak diketahui lagi kondisinya, juga rnen
jadi persoalan tersendiri. Dan tidak jarang, 
benda-benda yang diwakafkan seolah-olah telah 
menjadi milik ahli waris pengurus (nazhir). 

Banyaknya permasalahan yang rnelingkupi 
perwakafan ini lantas berujung pada tirnbulnya 
keresahan di tengah masyarakat, khususnya 
umat Muslim. Oleh sebab itu apabila tidak sege
ra dilakukan pengaturan, dikhawatirkan tidak 
saja akan mengurangi kesadaran beragarna, 
namun lebih jauh bakal mengharnbat upaya 
pemerintah guna menggalakkan semangat dan 
bimbingan ke arah beragama yang lebih baik 
dan produktif. Seperti disebutkan di atas bahwa 
wakaf adalah perbuatan mulia rnenurut ajaran 
agama, maka sudah selayaknya tanah yang akan 
diwakafkan harus benar-benar tidak cacat 
hukum ditinjau dart segi kepemilikan. Dengan 
demikian, tanah yang mengandung pernbeban
an semisal hipotek, tanah sengketa dan crediet
verband. tidak boleh diwaka.fkan sebelum selesai 
persoalannya. 
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Di sarnpin.g itu, yangjuga tidak kalah penting 
diperhatikan adalah keharusan mewakafkan 
tanah rnilik itu secara tertulis. Tidak bisa hanya 
dengan ucapan lisan. Alasannya adalah untuk 
mendapatkan bukti otentik sehingga bisa digu
nakan sebagai bahan pendaftaran ke Kantor 
Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotarnadya 
dan guna penyelesaian sengketa. Untuk keper
luan tersebut, bukti-bukti kepernilikan seperti 
sertifikat atau ketitir tanah serta surat-surat lain 
yang bisa rnenjelaskan tidak adanya halangan 
terhadap perwakafan itu, harus ada pada sese
orang yang ingin rnewakalkan tanahnya. Karena 
pentingnya segi pengarnanan secara adrninis
tratif ini, rnaka diperlukan pula pejabat-pejabat 
pelaksana pernbuatan akta serta penyeragarnan 
isi maupun bentuk ilrrar wakaf tadi. 

Dalam Peraturan Menteri Agarna Nomor 1 
Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Peraturan Pernerintah Nomor 28 Tahuri 1977 
tentang Perwakafan Tanah Milik pasal 5 disebut
kan bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf 
ditunjuk dart Kepala KUA seternpat. Sernentara 
administrasi perwakafan diselenggarakan di 
Kantor Urusan Agarna Kecarnatan. 

Setelah pelaksanaan ikrar wakaf, Pejabat 
Pembuat IkrarWakaf akan membuatAkta Wakaf 
serta salinannya. Akta Wakaf dibuat rangkap tiga 
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dengan rincian; lembar pertarna akan disimpan 
oleh Pejabat Pembuat Akta lkrarWakaf, lernbar 
kedua dilampirkan pada surat permohonan 
pendaftaran kepada Bupati/Walikotarnadya 
Kepala Daerah cq Kepala Subdit Agraria se
tempat, dan lembar ketiga dikirim ke kantor 
Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf 
itu. Adapun salinan Akta Ilrrar Wakaf yang dibuat 
rangkap empat seterusnya akan disampaikan 
masing-masing kepada wakif (pewakaf tanah), 
nazir, Kandepag dan Kepala Desa yang rnewila
yahi tanah wakaf terse but. Selanjutnya, Pejabat 
Pembuat Akta Ilrrar Wakaf akan mencatatkan 
perjanjian ini pada Daftar Akta Ikrar Wakaf. 

Pada bagian lain, ada pula langkah penting 
dalam urusan perwakafan yakni bimbingan dan 
pengawasan. lni merupakan wewenang dari 
unit-unit organisasi Depag yang secara hierarkis 
diatur pada susunan organisasi dan tata kerja 
Depag. Berdasarkan lnstruksi Menteri Agama R1 
Nomor 3 Tahun 1987 menyebutkan para Kepala 
Kantor Wilayah Depag di seluruh Indonesia akan 
memberikan bimbingan dan pernbinaan kepada 
organisasi/lernbaga keagamaan Islam yang 
·memiliki tanah yang tidak sekedar sebagai pe
makai namun berusaha rnendapatkan hak atas 
tanah yang telah terdaftar sebagai tanah wakaf / 
tanah milik ke kantor Agrarta seternpat. 
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Sernentara diatur pula mengenai tata cara 
pendaftaran wakaf yang terjadi sebelum berla
kunya PP Nomor 28 Tahun 1977. Sesuai per
aturan tersebut, maka tanah wakaf yang sudah 
ada sebelun1 berlaku PP ini, pendaftarannya 
dilakukan oleh nazir yang bersangkutan kepada 
KUA setempat a tau bisa pula dilakukan wakif I 
ahli warisnya. Penyelesaian administrasi wakaf 
ini sarria sekali tidak dipungut biaya kecuali bea 
materai. 

Tanah wakaf pun bisa berubah status dan 
penggunaannya. Sesuai ketentuan Permenag RI 
Nornor 1 Tahun 1978 pasal 12, untuk mengubah 
status dan penggunaan ta.nah wakaf, nadzir wa
jib rnengajukan perrnohonan kepada Kepala 
Kanwil Depag cq Kepala Bida.ng melalui Kepala 
KUA dan Kepala Kandepag secara hierarkis. 
Tentu dengan menyebutkan alasannya sekalian. 
Menyangkut permohona.n perubahan status ini, 
Kakanwil Depag harus meneruskan kepada 
Menag RI cq Dirjen Bimas Islam dengan disertai 
pertimbangan. Dan persetujuan atau penola.kan 
tertulis pada permohonan ini menjadi kewe
nangan Dirjen Bimas Islam Depag. Perubahan 
status tanah wakaf dimungkinkan apabila diberi
kan penggantian yang seimbang dengan kegu
naannya sesuai ikrar wakaf atau tanah wakaf 
itu tidak dapat lagi digunakan sesuai ikrar wakaf. 
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Terkait hal ini, Imam Hanafi rnernbolehkan 
urnat untuk rnengubah bentuk dan penggunaan 
harta wakaf. Bahkan menjualnya. Iman~ Hanafi 
rnenekankan prinsip kegunaan harta/tanah 
wakaf. Menurutnya. harta/tanah wakafbisa saja 
diubah penggunaannya atau dijual dengan 
tujuan lebih mengoptimalkan nilai dan fungsi 
wakaf tersebut bagi kepentingan urnat. 

Di dunia Islam khususnya di Timur Tengah, 
peran lernbaga wakaf dalam rnendukung per
kembangan urnat Islam tidak bisa dipandang 
sebelah rnata. Sernentara di Indonesia. wakaf 
selain belum membudaya, juga cenderung hanya 
identik dengan masjid, tanah rnakarn, sekolah 
dan fasilitas sosial lainnya. Padahal sejatinya, 
lernbaga wakaf bisa berperan untuk rnenunjang 
kegiatan urnat. Para pengelola kegiatan agama 
di negara Islam lain diberikan hak guna usaha/ 
bangunan guna rnernanfaatkan harta wakafbagi 
kepentingan kegiatan agarna yang lebih luas. 

Pun dalarn sejarah Islam, peran wakaf telah 
terbukti rnarnpu rnendukung bahkan rnening
katkan kegiatan di sektor perekonornian, sosial 
dan kebudayaan rnasyarakat Muslim. Mengingat 
potensinya yang dernikian besar ini, dirasakan 
perlu untuk rnengelola dan mendayagunakan 
wakaf secara rnaksirnal yang selarna ini di tanah 
air hal tersebut rnasih kurang. 
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Langkah awal adalah melalui pendataan 
seluruh asset wakaf di Indonesia. Menurut data 
yang ada di Departemen Agama RI, hingga bulan 
Mei 2004, jurnlah seluruh tanah wakaf sebanyak 
403. 845 lokasi dengan luas mencapai 
1.566.672.406 m2. Darijurnlah itu sekitar 73.96 
persennya sudah bersertifikat. Setelah itu, pen
ting untuk dilakukan adalah bagaimana meng
amankan tanal1-tanah wakafitu agar tidakjatuh 
ke tangan atau pihak yang tidak berhak. Tindak
an pengaman.an yang bisa ditempuh antara lain; 
pertama, mensertifikatkan tanah wakaf di 
seluruh Indonesia. Pada dasarnya, tanah wakaf 
ini harus dilindungi secara hukum melalui 
sertifikat tadi. 

Kedua adalah memberikan advokasi terha
dap tanah-tanah wakaf yang rnenemui rnasalah 
hukum atau terjadi sengketa. Para pihak terkait 
seperti nazir wakaf, pernerintah, ahli hukurn dan 
masyarakat banyak yang peduli pada tanah 
wakaf, sekiranya perlu terlibat aktif dalarrl hal 
ini. Ketiga yakni mengundangkan segera RUU 
Wakaf. Adanya payung hukum tersebut jelas 
akan sangat penting guna melindungi aset wakaf 
tadi. Dan keempat adalah rnemanfaatkan tanah 
wakaf dengan produktif. Prioritas diberikan 
kepada tanah wakaf yang memiliki potensi 
ekonorni besar, seperti yang berlokasi di ternpat 
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strategis secara ekonomis. 
Perkembangan dan prospek perwakafan di 

Indonesia, oleh banyak kalangan, dinilai rnem
punyai peluang yang positif. Dalam kondisi seba
gian besar masyarakat rnasih belum dapat bang
kit dart keterpurukan ekonomi, wakaf diharap
kan tumbuh menjadi altematif sektor riil pada 
kegiatan perekonornian kerakyatan. 

Meski masih terdapat sejumlah hambatan 
yang bersifat non yuridis-semisal rendahnya 
kesadaran hukum rnasyarakat akan pentingnya 
sertifikasi wakaf, ketersediaan tenaga peneliti, 
pendaftaran dan sertifikasi, dan rninimnya ang
garan-akan tetapi bila sernua pihak merniliki 
ko:rnitmen dan tekad untuk bersarna rnernba
ngun kesejahteraan rakyat, maka kendala
kendala tadi bisa teratasi. 

Tanah wakaf di tanah air kita terbentang luas. 
Ia membentang di seluruh daerah di Indonesia. 
Lihat saja data Departemen Agarna (Depag) yang 
memperlihatkan bagaimana kayanya Indonesia 
akan tanah wakaf. Data Depag hingga Mei tahun 
2004 rnernperlihatkan bahwa tanah wakaf di 
Indonesia tersebar di 403.845 lokasi, seluas 
1.566.672.406 meter persegi. 

Keberadaan tanah wakaf yang rnemiliki po
tensi besar ini tentu memberikan harapan demi 
lahirnya kesejahteraan bagi masyarakat. Melalui 
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pendayagunaan tanah wakaf tersebut dalam 
kegiatan yang bersifat produktif. Meski pada ke
nyataannya, para pengelola tanah wakaf (nazir) 
selarna ini belum mampu menggarapnya secara 
optimal. Tidak optimalnya penggarapan tan.ah 
wakaf, tak hanya bertumpu pada kemampuan 
nazir dalam mengelola tan.ah wakaf dalam ke
giatan produktif tetapi disebabkan. pula oleh 
banyaknya tanah wakaf yang belum berserti
fikat. Singkatnya, belum sernpat tanah wakaf itu 
didayagunakan sepenuhnya, ahli waris tanah 
tersebut menggugat dan mengklaim bahwa ta
nah yang kini dikelola oleh nazir adalah milik
nya. Dan setiap saat dapat diambil dan dialih
fungsikan. 

Sekedar contoh, dart 3.000 tanah wakaf di 
Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, sedikitnya 
terdapat 956 tanah wakaf yang belum berser
tifikat. Akibatnya, tan.ah yang sebagian besar di 
atasnya telah berdiri ban.gun.an berupa tempat 
ibadah maupun sarana pendidikan bisa saja 
dialihfungsikan oleh ahli waris tanah tersebut 
untuk kegiatan yang lain dan menguntungkan 
dirinya sen.dirt. Jika ahli warts menggugat dan 
mengklaim bahwa tan.ah tersebut adalah milik
nya sedangkan tan.ah wakaf itu tak bersertifikat, 
maka nazhir tak akan mampu berbuat ban.yak 
untuk mempertahankan tanah tersebut. Pada 
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akhirnya, tanah wakaf yang semula diharapkan 
dapat menopang kepentingan rnasyarakat pada 
akhirnya manfaatnya hanya dinikmati oleh 
segelintir orang saja. 

Sejumlah studi kasus tentang pengalihfung
sian tanah wakaf oleh ahli waris telah banyak 
terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Di mana 
ahli waris menuntut tanah wakafyang telah lama 
dikelola oleh nazir, untuk kepentingan pribadi
nya. Dan dengan sendirinya, nazhir ternyata tak 
mampu berbuat apa-apa karena tidak memiliki 
kekuatan untuk rnernpertahankan tanah wakaf 
terse but. 

Kenyataan banyaknya tanah wakaf yang be
lum bersertifikat, kata Direktur Pengembangan 
Zakat dan Wakaf, Departernen Agarna (Depag), 
Tulus. hams segera dituntaskan. Sehingga ta
nah wakaf itu di kernudian hari tak rnenjadi ba
han sengketa bagi ahli waris dan nazir dan man
faatnya pun secara penuh dapat diniknlati oleh 
masyarakat secara luas. Depag sendiri tengah 
berupaya untuk rnembantu rnenyelesaikan ma
salah tersebut.Langkah yang diternpuh adalah 
dengan melakukan pendataan tanah wakaf serta 
melakukan langkah pengrunanan. Yaitu dengan 
segera rnernberi sertifikat tanah wakaf yang ada 
di seluruh Indonesia. Pasalnya, rnenurut data 
Depag. dart tanah wakaf seluas 1.566.672.406 
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Meter persegi tanah yang bersertifikat baru 
mencapai 73.96 persen. 

Temyata bukan hanya tanah wakafperorang
an, narnun tanah wakaf yang dikelola oleh urmas 
Islam juga banyak yang belum bersertifikat. Hal 
ini tentunya sangat disesalkan padahal sertifikat 
menjadi tarrieng agar tanah wakafyang ada tetap 
dapat dirnanfaatkan untuk kepentingan masya
rakat secara luas. Dengan demikian, urgensi 
pengarnanan tanah wakaf melalui sertifikasi ini 
merupakan upaya untuk mencegah adanya 
sengketa di kemudian hari karena telah jelas 
bahwa lahan terse but adalah lahan wakaf yang 
digunakan untuk kepentingan umum. Walau
pun belum bersertifikat, minimal tanah wakaf 
tersebut memiliki akta wakaf yang dikeluarkan 
oleh Kantor Urusan Agarrla (KUA) setempat, yang 
pembuatannya disaksikan oleh nazir dan 
beberapa orang saksi. 

Keberadaan akta tanah wakafini dapat men
jadi pegangan bagi nazhir bahwa tanah wakaf 
yang dikelolanya memang benar-benar tanah 
wakaf. Dengan demikian pada saat ada ahli waris 
daii wakif (pemberi wakaf) yang telah meninggal 
menggugat dan berkeinginan mengambil alih 
tanah tersebut masih dapat diperjuangkan de
ngan rnenunjukkan akta wakaf tersebut. Meski 
harus berujung dengan membawa masalah 
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tersebut ke meja hijau. 
Dalam hal ini, pihak Depag sendiri berupaya 

agar semua tanah wakaf yang ada di Indonesia 
memiliki sertifikat. Keinginan tersebut telah 
disosialisasikan kepada masyarakat, salah satu 
caranya adalah dengan memberikan pembinaan 
kepada para nazir. Agar mereka menyadari akan 
pentingnya hal tersebut, minimal akta tanah 
wakaf dan kalau bisa adalah membuat sertipikat 
tanah wakaf yang mereka kelola. Meski pernbi
naan tersebut rnasih sangat terbatas karena 
bergantung pada alokasi dana APBN. 

Mesk.i sangat penting dan rnerniliki arti vital, 
sertifikasi terhadap tanah wakaftak banyak dila
kukan. Hal ini akibat kurangnya kesadaran dari 
para nazhir untuk segera mernbuatkan sertifikat 
tanah wakaf. Mereka belurn secara luas rnenya
dari pentingnya keberadaan sertifikat untuk 
melindungi tanah wakaf dan menjamin unsur 
manfaat tanah wakaf tersebut bagi masyarakat. 

Seperti dikatakan di atas, Departemen Aga
ma tengah rnenernpuh jalan dengan rnemberi
kan pembinaan agar para nazhir sadar akan pen
tingnya sertifikat tanah wakaf. Meski rnemang 
upaya ini masih terbatas akibat terbatasnya 
dana untuk melakukan hal tersebut. Di sisi lain, 
Depag juga melalui KUA telah memberikan 
pilihan minimal dengan mengeluarkan akta wa-
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kaf yang juga memiliki kekuatan hukum. Ba
nyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat 
akibat adanya pandangan bahwa proses sertifi
kat akan memakan waktu dan dana yang tak 
sedikit. Meski mungkin nazhir sendiri telah 
menyadari pentingnya sertifikat bagi tanah 
wakaf yang mereka kelola. Namun akhirnya 
mereka mundur teratur membayangkan dana 
yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan 
sertifikat tersebut. 

Pemerintah juga berharap Rancangan Un
dang-Undang tentang Wakaf nantinya mengatur 
masalah sertifikasi tanah wakaf tersebut. Misal
nya, dalam memberikan sertifikat pihak yang 
berwenang melakukan itu, Badan Pertanahan 
Nasional (BPN). tak mernungut apapun. Atau 
mungkin, nazhir tetap rnengeluarkan biaya 
namun dapat diringankanjadi tak rnernberatkan 
mereka. Jika telah diatur dalam Undang-Undang 
tentu rnemberikan kepastian bagi para nazir ter
se but untuk mernperoleh sertifikat yang menja
dikan tanah wakaf yang rnereka kelola berke
kuatan hukurn. Dengan demikian, tanah wakaf 
tersebut akan dapat dikelola secara optimal dan 
mernberikan rnanfaat secara terus menerus bagi 
masyarakat. Bukannya malah dialihfungsikan 
oleh para ahli waris para wakif yang tak ber
tanggung jawab. 
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Keberadaan Undang-Undang Wakaf ini nan
tinya memantik semakin optimalnya pengelola
an dan pemberdayaan aset serta potensi wakaf, 
khususnya wa.kaf tanah di Indonesia. jika rneli
hat bagaimana zakat yang kini telah berkern
bang dengan pesat karena adanya sandaran 
hukum. Maka kini saatnya wakaf juga rnenjadi 
perhatian agar pengelolaannya juga dapat 
berkembang seperti zakat. 

C. Pengamanan Tanah Wak.af dari Segi Fisik 

Selahl pengarn.anan dari segi hukum, peng
arn.anan dari segi fisik juga ta.k kalah penting. 
Jika pengarn.anan dari segi hukum adalah untuk 
mernberikan status bahwa tanah tersebut.adalah 
harta benda wakafyang berarti tida.k bisa dipin
dahkan atau dialihkan haknya. Maka peng
amanan dari segi fisik bertujuan agar tanah 
wakaf tersebut bisa digunakan secara optimal 
dan tahan lruna. 

Prinsip-prinsip umum pemeliharaan segi fisik 
material benda wakafbaik tanah maupun selain 
tanah serta aset (kekayaan) yang berada di atas
nya dan aset yang menjadi bagian tak terpisah
kan dart pengelolaan dan pernberdayaan tanah 
wa.kaf, dapat dipedornani prosedur dan rneka
nisrne pemeliharaan sebagai berikut : 
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1. Pernasangan Papan Narna 
Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas 

Islam dan Penyelenggaraan Haji No. Dj. 1 / 
HK.00.7 / 03/2003 tentang Pembakuan Papan 
Nama Tanah Wakaf. yang ditujukan kepada 
Kepala Kanwil Departemen Agama seluruh 
Indonesia dengan tembusan ditujukan kepada 
Instansi terkait, baik intern maupun ekstern 
Departemen Agama, agar menganjurkan dan 
menghirnbau pihak Nadzir/Pengelola Wakaf 
untuk rnembuat Papan Narna Tanah Wakaf da
lam rangka ikut mengarnankan dan rnenertibkan 
asset urnat Islam. 

Adapun spesiflkasi Papan Nama Tanah Wakaf 
.sebagai beriku t : 

a. Spesifikasi Tehnis 
1). Jenis Papan : Besi Plat 
2). Tebal : 1 mm 
3). Panjang : 100 cm 
4). Le bar :60cm 
5). Jenis Tiang : Besi pipa 1,25 inc 

6). Tinggi di atas 
permukaan tanah : 200 cm 

7). Panjang yang 
ditanarn : 40 cm 

8) Gantungan : Besi pipa 1,25 inc 
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9) Gelang/ring 
gantung : Besi 1,5 inc 

b. Bahan Carnpuran 
1). Jenis papan : Kayu jati 
2). Tebal : 2,5 cm 
3). Panjang : 100 cm 
4). Le bar :60cm 
5). Jenis Tiang : Besi pipa 1,25 inc 
6). Tinggi di atas 

perrnukaan tanah : 200 cm 
7). Panjang yang 

ditanain :40cm 
8) Gantungan : Besi pipal ,25 inc 
9) Gelang/ring 

gantung : Besi 1,5 inc 

c. Cara dan isi tulisan : 
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1). Cara penulisan dengan cat kayu/besi 
mengkilat (disemprot atau di cat dengan 
kuas) 

2). Isi tulisan sesuai dengan contoh. 
3). Spesifikasi tulisan : 

Tulisan Tanah Wakaf: Seluruhnya huruf 
hitarn tebal 

• Tinggi huruf 10 cm 

• Lehar huruf 5 cm 
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Tulisan lainnya: Tinggi huruf 5 cm dan 
lebar 2 cm 

d. Gambar dan bentuk sebagai berikut: 
(Kutip lampiran edaran Dirjen tersebut). 

2. Pernagaran Tanah Wakaf 
Agar berpadu kepentingan perneliharaan 

secara hukum dengan hakikat pengelolaan dan 
pemberdayaan tanah wakaf, maka pemeliharaan 
dan pengamanan tanah wakaf diprioritaskan 
untuk rnernasang patok (tanda batas) sesuai 
ukuran tanahnya dan memagarnya. 

Usaha pematokan atau pemberian tanda 
batas dan pemagaran, tentu disesuaikan dengan 
lingkungan sekitar. Khusus mengenai pernagar
an berbeda teknis dan spesifikasinya antara 
tanah wakaf pertanian yang berlokasi di pede
saan dengan tanah wakafyang berada di pinggir 
jalan, pasar atau tempat kerarnaian lainnya. 

3. Perneliharaan 
a. Pemeliharaan Berencana 

Adalahjenis pemeliharaan yang direnca
nakan terlebih dahulu terhadap suatu 
sarana/peralatan berdasarkan jadwal 
yang disertai pencatatan dan pengon
trolan. 
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Yang termasuk kategori ini adalah: 
1) Pemeliharaan pencegahan adalah 

kegiatan perawatan yang dilaksana
kan untuk mencegah rusaknya sara
na/peralatan. Sifat pemeliharaan 
pencegahan ini terdiri dari rangkaian 
kegiatan untuk mencegah kerusak
an suatu sarana dan peralatan,dalarn 
suatu jangka waktu dan disesuaikan 
dengan masa pakai yang layak bagi 
suatu sarana/peralatan tertentu. 

2) Pemeliharan pembetulan adalah je
nis kegiatan perbaikan untuk mernu
lihkan sarana/peralatan kepada 
keadaan seperti semula, sesuai de
ngan masa pakai yang layak bagi 
sarana/peralatan tertentu. 

3) Pemeliharaan sambil digunakan ada
lah jenis kegiatan perawatan yang 
dilaksanakan terhadap suatu sara
na/peralatan yang masih dalain kea
daan tetap berjalan. 

4) Pemeliharan berhenti bekerja adalah 
perawatan pemeliharaan yang dilak
sanakan setelah suatu saran/peralat
an mengalami masa berhenti bekerja. 

5) Pemeliharan waktu rusak/macet 
adalah suatu perawatan perbaikan 
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yang dilaksanakan setelah suatu sa
rana/peralatan mengalarni berhenti 
bekerja. 

b. Pemeliharaan darurat 
Pemeliharan darurat adalah kegiatan 
perawatan karena terjadinya peristiwa 
kerusakan atau kemacetan sarana/ 
peralatan yang tidak diduga sebelumnya. 

c. Cara pemeliharan/perawatan barang 
tidak bergerak 
1. Tanah 

Untuk memperoleh daya dan hasil 
maksimal masa pakai yang layak dart 
barang, harus dilakukan pemelihara
an yang baik dan teratur yang rnen
cakup hal-hal sebagai berikut: 
1) Di sekeliling tanah tersebut di

beri pembatas. 
2) Untuk tanah berawa guna men

cegah longsor agar diturap. 
3) Guna mencegah kerusakan ta

nah. sebaiknya ditana.IIli tanrun
an yang bermanfaat. 

4) Melengkapi data kepemilikan
nya/ disertifikatkan 

5) Perlu dipagar untuk sebagai 
pembatas dan diberi papan pe-
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milikan tanah. 
2. Bangunan (Gedung, Kantor, Rumah 

Negeri, Mess, Asrama. Wisma, se
kolah) 
Pemeliharaan Gedung Kantor untuk 
mempertahankan masa pakainya 
antara lain: 
1) Pencegahan 

a) diberi obat anti rayap untuk 
bangunan yang berkon
truksi Kayu. 

b) Kontruksi Bangunan serta 
pondasi bangunan dengan 
Azas perhitungan Teknis. 

c) Secara berkala dibersihkan. 
d) lnstalasi listrik dipasang de

ngan baik/benar 
e) Talang air diberi zat anti 

karat, ter atau aspal. 
2) Perbaikan. 

Memperbaiki, merehabilitasi dan 
menyempurnakan kondisi ba
ngunan 
Untuk kerusakan ringan, sedang 
dan berat diserahkan kepada 
petugas rekanan yang ditunjuk 
rnenurut keahliannya sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 



Strategi Pengamanan 'Tanah WaK._af 

Pemeliharaan berkala rumah 
Negara/Dinas golongan I dan II/ 
Mess dilaksanakan oleh pejabat 
yang bersangkutan sebagai 
penghuni mengingat kemam
puan keuangan. 
Perbaikan dan rehabilitasi untuk 
kerusakan berat, perubahan/ 
perluasan dapat dilaksanakan 
setelah ada persetujuan dari 
Menteri Agarna. 

3) Pemeliharaan oleh Nadzir 
a) Menjaga dan memelihara 

serta melestarikan dari keru
sakan fisik dan keindahan 
lingkungan. 

b) Khusus pemeliharaan Mes
jid, Madrasah dala.rri status 
sewa beli sepenuhnya men
j adi tanggungan pembeli. 

d. Cara Pemeliharaan Barang Bergerak 
a. Alat angkutan 

1). Pemeliharaan pencegahan 
Kegiatannya meliputi mewas
padai/memperhatikan dan me
laksanakan pemeliharaan sesuai 
dengan manual serta menem-
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patkan kendaraan diternpat 
arnan dan nyaman. 

2). Pemeliharaan berjalan 
Kegiatannya meliputi perbaikan 
kerusakan ringan untuk me
ngembalikan kondisi barang agar 
tetap berfungsi. 

3). Pemeliharaan perbaikan 
Kegiatannya meliputi perbaikan 
komponen/alat yang rusak agar 
tetap berfungsi dan memperpan
jang masa pakai dengan menye
rahkannya kepada bengkel 
servis. 

b. Alat Kantor 
Pemeliharaan alat-alat kantor yang 
dimaksud dalarn buku pedornan pe
rneliharaan ini meliputi: 

Alat Komunikasi seperti; telepon, 
Fax, intercom dan sebagainya. 
Komputer 
Mesin Foto Copy 
Mesin Stensil 
Mesin perekarn 
Alat kantor lainnya 

Adapun pemeliharaannya sebagai 
berikut: 
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1. Menempatkan pada tempat yang 
benar dan menjaga kebersih
annya serta menggunakannya 
dengan benar. 

2. Menggunakan sesuai dengan 
fungsinya. 

3. Secara berkala diadakan penge
cekan terhadap komponennya. 

4. Dioperasikan oleh tenaga yang 
terdidik untuk alat tersebut. 

5. Pemeliharaan berjalan dilaku
kan secara periodik (harian, 
mingguan, bulanan). 

6. Pemeliharaan berat (perbaikan 
berat), dilakukan pada masa 
tertentu setelah system meng
alarni kemerosotan kemampuan 
bawah persyaratan minimal. 

c. Komputer 
1. Pemeliharaan pencegahan 

a} Gunakan Stabilizer. 
b) Gunakan stop Kontak ter

pisah. 
c) Cek hubungan kabel- kabel 

agar terpasang benar. 
d) Cek. Karton pengaman. 
e) Gunakan Dicket DOS yang 

masih baik. 
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f) Bersihkan Head Disk Drive 
secara periodic. 

g) Cegah virus masuk Dicket 
program dengan menempel
kan Write Protect. 

h.) Cegah pemasangan Kabel -
Kabel pada kondisi peralatan 
"ON". 

2. Pemeliharaan perbaikan 
Kegiatan melipu ti perbaikan 
komponen/alat yang rusak de
nganjalan menyerahkan kepada 
rekanan yang ditunjuk sesuai 
dengan keahliannya menurut 
ketentuan yang berlaku. 

d. Buku-buku Pergudangan dan per
pustakaan 
Pemeliharaan barang-barang perpus
takaan yang terdiri dart barang-ba
rang Cetakan, naskah dan garnbar 
adalah sebagai berikut: 
1. Pemeliharaan pencegahan 

a. Menghindari dari kemung
kinan serangan bahaya ke
b akaran, kebanjiran, dan 
sebagainya 
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D. Pengamanan Tanah Wakaf dari 
Segi Komputerisasi dan Digital 

Pernbangunan dalam bidang wakaf adalah 
bagian dart upaya umat Islam untuk turut serta 
dala1n proses pen1bangunan bangsa/Indonesia. 
Menurut catatan Departemen Agama (Depag) 
hingga Mei 2004, menunjukkan bahwa di 
Indonesia terdapat tanah wakaf yang tersebar 
di 403.845 lokasi, seluas 1.566.672.406 meter 
persegi. Seharusnya, lahan yang bernilai triliun
an rupiah itu bersifat produktif. Tapi, pengelola
an atas tanah wakafmasih bersifat .. apa adanya", 
belurn dikelola secara optimal dan serius. Se
hingga wakaf kurang produktif. 

Wakaf adalah suatu lembaga keagamaan 
yang dapat dipergunakan untuk pembangunan 
bagi umat yang beragama Islam, dala.rn rangka 
mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil 
menuju masyarakat yang adil dan makrnur. 
Pengertian wakaf seperti tertera dala.rn Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang 
Perwakafan Tanah Milik Pasal 1 Ayat 1, adalah 
perbuatan hukum seseorang atau badan hukurn 
yang mernisahkan sebagian dart harta kekaya
annya yang berupa tanah milik dan melembaga
kannya untuk selama-lamanya untuk kepen
tingan peribadatan atau keperluan umum 
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lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. 
Tanah wakaf adalah untuk mementingkan 

kesamarataan terhadap umatnya dalam rnenik
ma ti hasilnya yang kekal (Suhaida Ismail, 
1994:36). Hal itu bisa kita baca dari hadits Nabi 
Saw yang berbunyi: "Bahwa (Sayyidina) Umar 
ra pernah berkata: Wahai Rasulullah! Saya telah 
memperoleh harta yang saya tidak pernah 
dapatkan seperti ini (sebelumnya) dan saya ingin 
menghampiri Allah swr meneruskannya ... Lalu 
dijawab oleh Rasulullah: Tahankan (wakafkan) 
asal harta itu dan sedekahkan hasilnya ... Lalu 
Sayyidina Umar ra jadikan hartanya itu (tanah 
perolehan di Khaibar) sebagai harta sedekah 
yang tidak boleh dijual bell, diberi, dan diwartsi." 

Karena wakaf bersifat keummatan, dalam 
pengertian bahwa status kepemilikannnya tidak 
pada sebuah individu atau institusi dengan ke
pentingan semu, biasanya-dan sering terjadi
menimbulkan sengketa di masyarakat. Sebagai 
contoh, misalkan apa yang terjadi di Sumatera 
yang mana banyak tanah wakafnya berbentuk 
lahan perkebunan. Namun, sebagian besar la
han tersebut dibiarkan terbengkalai dan tak 
menghasilkan hal yang bermanfaat. Selain itu, 
ada masalah lain yang harus segera diselesaikan, 
yaitu banyak tanah wakaf yang temyata belum 
memiliki sertifikat. Sehingga tanah wakaf itu 
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kerap rnenjadi bahan sengketa. Di sinilah perlu
nya rnernbertkan pernaharnan kepada rnasyara
kat untuk rnelakukan pengarnanan atas tanah 
wakaf. 

Terlebih dahulu, strategi pengarnanan yang 
bisa dilakukan adalah dengan rnernbuat penda
taan secara nasional mengenai potensi wakaf 
produktif dan strategis yang rnenjadi obyek per
contohan nasional dalarn proyek pernberdayaan 
tanah wakaf di Indonesia. Berbagai informasi 
mengenai data wakaf perlu dilakukan rnanaje
men data agar bisa lebih arnan dan teratur. 
Kedudukan tanah wakaf seharusnya diatur da
la.ITI bentuk kornputerisasi secara teratur dan 
terencana agar supaya tanah wakaf dapat dima
jukan secara lebih ef ektif. Hal itu (pendataan) 
mencakup lokasi, status tanah, rancangan, dan 
berbagai kendala yang ada. 

Mernang, rnasih terasa miskin penggunaan 
komputer sebagai strategi untuk rnanajernen 
data secara efektif. Biasanya, rnasyarakat kita 
masih mengandalkan data-data tertulis yang 
akan banyak mernakan kertas dan turnpukan 
buku. Dengan rnenggunakan kornputer atau 
digitalisasi, data rnengenai wakafbisa dilakukan 
pengarnanan karena sulit untuk dirnanipulasi 
dan buktinya sulit dilakukan secara pindah 
tangan. Apalagi di era teknologi sekarang ini, 
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data akan lebih dirasa cunan bilarnana diatur 
secara ef ektif. 

Pengelola wakaf (nazir) mempunyai posisi 
yang sangat penting. Untuk menghindari ke
mungkinan negatif dari perilaku nazir, maka 
mesti dipertegas syarat-syarat n1engenai nazir, 
kedudukan, dan batasan yang boleh-tidak dila
kukannya. Dan perwakafan harus dilakukan 
secara tertulis. Ilrrar yang dilakukan pun mesti 
teliti dan hati-hati agar tidak kecolongan. 

Langkah pengamanan terhadap tanah wakaf 
adalah dengan segera mernberi sertifikat tanah 
wakaf yang ada di selunih Indonesia. Pasalnya, 
rnenurut data Departemen Agama di atas, dari 
jurnlah tanah wakafyang ada baru 73.96 persen 
yang bersertifikat. lni akan berisiko karena 
tanah wakaf akan mudah diperebutkan. Dengan 
sertifikasi dan komputerisasi data wakaf rnaka 
ta.k menirnbulkan sengketa di kemudian hart 
karena telah jelas bahwa lahan terse but adalah 
lahan wakafyang digunakan untuk kepentingan 
urnurn. Sudah semestinya, tanah wakaf jangan 
dijadikan kepentingan individu karena jelas
jelas itu adalah milik publik dan tidak bisa 
dianggap sebagai milik pribadi perorangan. 

Dernikian halnya dengan proses pendaftaran 
tanah wakaf, seseorang yang hendak mewakaf
kan tanah harus rnembawa serta tanda-tanda 
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bukti pernilikan (sertifikat/kekitir tanah) dan 
surat-surat lain yang menjelaskan tidak adanya 
halangan untuk rnelakukan perwakafan atas 
tanah tersebut. Banyak kejadian yang dilupakan 
dalam pewakafan adalah dalain hal pendaftaran 
tanah-tanah yang diwakafkan. sebagaimana 
dijelaskan rnenurut ketentuan-ketentuan Un
dang-Undang Nornor 5 Tahun 1960 dan peratur
an pelaksanaannya. Dengan didaftarkan dan 
dicatatnya wakaf terse but dalarn sertifikat tanah 
hak milik yang diwakafkan maka tanah wakaf 
itu telah rnempunyai hak pernbuktian yang kuat. 
Penegasan ini diatur dalarn Peraturan Pemerin
tah Nornor 28 Tahun 1977 tentang Pewakafan 
Tanal-i Milik Pas al 10. 

Pengaturan atas perwakafan pada masa yang 
lalu tidak dilakukan secara tuntas sehingga yang 
terjadi adalah berbagai bentuk persengketaan. 
Kelemahan dalarn pengatura.n ini rnernberikan 
ruang penyirnpangan dari hakekat da.n tujuan 
wakaf itu sendiri. Banyaknya terjadi persengke
taan karena tidakjelas status tanahnya. 

Kornputerisasi sebagai strategi untuk penga
manan tanah wakaf sebenarnya peluangnya 
telah diatur dalarn Peraturan Pemerintah Repu
b~ Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 35 
Ayat 5 dan 6 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu 
bahwa "secara bertahap data pendaftara.n tanah 
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disimpan dengan menggunakan peralatan elek
tronik dan mikrofilm" dan .. rekaman dokumen 
yang dihasilkan alat elektronik dan mikrofilm 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mernpunyai 
kekuatan, pembuktian sesudah ditandatangani 
dinas oleh Kepala Kantor Pertanahan yang ber
sangkutan." Penjelasan atas butir di atas adalah 
bahwa penyimpanan dengan menggunakan per
alatan elektronik dan bentuk film akan menghe
mat tempat dan mempercepat akses data yang 
diperlukan. Tetapi. penyelenggaraannya memer
lukan kesiapan peralatan dan tenaga serta dana 
yang besar. Maka, pelaksanaannya akan dilaku
kan secara bertahap. 

Sudah sangatjelas telihat bahwa aturan me
ngenai digitalisasi atas wakaf telah didukung 
oleh aspek legalitas. Hanya saja persoalannya, 
hal demikian belum disosialisasikan kepada 
rnasyarakat yang bersangkutan. Atau mungkin 
belum menjadi pernbicaraan yang serius. 

Kembali pada soal pengarnanan dengan kom
puterisasi. Langkah ini merupakan tantangan 
bagi para pengelola wakaf karena memang tidak 
terbiasa dilakukan. Untuk memecah kebingung
an dalam penerapan komputerisasi pada penge
lolaan tanah wakaf rnaka perlu disadarkan rne
ngenai teknologi dan inforrnasi. Memberikan 
pemaharnan pada masyarakat Islam mengenai 
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komputer sangat penting untuk pertama kali 
dilakukan. Masih. banyak ditemukan di beberapa 
lembaga Islam yang belurn sanggup dalam meng
gunakan fasilitas komputer. 

Itu baru pada dataran normatif. Secara opera
sional, juga perlu diberikan pendidikan menge
nai rnanajemen data berbasis komputerisasi. 
Tidak rnudah memang. Manajernen data berba
sis kornputerisasi perlu melakukan penguasaan 
terlebih dahulu atas kondisi data mengenai ta
nah wakaf yang ada di Indonesia. Data-data yang 
telah ada kernudian dimasukkan ke dalam data 
berbentuk digital dengan sistem pengamanan 
yang ketat. Komputerisasi tidak serta-merta 
menjamin proses keamanan data, tapi bagaima
na kehati-hatian itu yang selalu harus diperta
hankan. 

Strategi pengarnanan model komputerisasi 
terlebih dahulu perlu mengubah image dalam 
pengelolaan wakaf. Kini sudah saatnya mening
galkan pengelolaan tanah dengan model gaya 
lama. Dengan segenap usaha dan daya dana, 
pengelolaan wakaf sudah saatnya dilakukan 
dengan internalisasi pendekatan Information 
Technology (IT) dan komputerisasi. Selain itu de
ngan .adanya perkembangan teknologi komputer 
yang sernakin cepat, canggih, dan berkernarn
puan tinggi meliputi: kapasitas rnemori yang 
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semakin besar, proses data yang sen~akin cepat 
da.n multi fungsi serta semakin mudahnya kom
puter dioperasikan melalui beberapa paket pro
gram, akan sangat membantu dalarn pengaITian
an tanah wakaf,khususnya program dalam 
pembuatan peta tanah dalam bentuk digital. 

Data yang terpenting dalam pertanahan 
(salah satunya waka.f) adalah peta tanah yang 
kemudian dituangkan dalam bentuk sertifikat 
tanah. Dalam pembuatan peta secara konvensio
nal ataupun manual dapat di permudah dengan 
bantuan kornputer mulai dari pembacaan data 
di lapangan yang dapat langsung di-download 
ke komputer untuk pelaksanaan perhitungan 
poligon, perataan penghitungan (koreksi) dan 
lain-lain. 

Apabila data-data wakaf seperti akta ilrrar 
wakaf, sertifikat tanah waka£, dan peta tanah 
wakaf ditransfer dalam bentuk digital akan 
memberikan kemudahan kepada para pengguna 
dalrun rnemelihara, rnengelola, dan mengainan
kan data sesuai dengan kebutuhannya. Terlebih 
lagi, adanya perkembangan teknologi satelit, 
terutaina satelit navigasi yang dapat dipadukan 
dengan teknologi komputer, akan rnernberi dam
pak yang signifikan terhadap bidang pemetaan 
tanah, yakni pernbuatan peta melalui peman
faatan citra satelit yang diedit/diolah dengan 

92 



StrategiPengamanan'Tanah 'W'al(_qf 

kornputer. Mudahnya proses pernbuatan peta 
tersebut juga dibarengi dengan kernudahan da
larn hal rnemperbanyak. rnentransfer. rnembuat 
duplikat (copy) kedalam disket atau media 
penyirnpan/perekarn lainnya sehingga rnemper
mudah pengelolaan, pengaksesan, pernelihara
an, dan pengamanan data tanah wakaf. 

Dengan digitalisasi data wakaf dan peta tanah 
wakaf dalam bentuk digital menjadi data yang 
berklasifikasi rahasia dan terbatas (tergantung 
kadarnya), di mana untuk rnemperolehnya harus 
melalui prosedur yang telah ditetapkan. Tan
tangan yang kita hadapi sekarang adalah bagai
mana rnernbuat data wakaf dan peta tanah wakaf 
ke bentuk digital dengan keterbatasan dana dan 
SDM badan perwakafan dan bagaimana cara 
mengarnankan data pernetaan tanah secara 
digital? 

Saat ini dengan sernakin rnudahnya proses 
pembuatan peta menyebabkan banyak pihak 
yang rnelibatkan diri dala.ITI bidang survei dan 
pemetaan, sesuai dengan keinginan pernesan/ 
pengguna (user). Para produsen selalu akan ber
usaha untuk dapat rnernenuhi keinginan dan 
pesanan dari para pengguna dan cenderung 
mengikuti perrnintaan pasar. Pada umumnya, 
pihak-pihak yang lapangan pekerjaannya ber
kaitan dengan perencanaan dan peman.faatan 
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ruang seperti halnya bidang transmigrasi. ke
h u tanan. pertanian, perumahan, pekerjaan 
umum, pengembang perumahai~ dan lain-lain 
sangat membutuhkan peta sebagai salah satu 
sarana pokok dalam membuat perencanaannya 
(Bulletin Dephan RI. Edisi 8 Tahun 2002). Hal 
tersebut tentunya dapat memberi solusi terha
dap perrnasalahan keterbatasan SOM badan 
perwakafan dalam membuat data wakaf dan 
pemetaan tanah wakaf sebagai strategi penga
manan tanah wakaf. 

Penggunaan strategi pengamanan tanah 
wakaf dengan sistem komputerisasi mernang 
memerlukan biaya yang cukup mahal. Akan 
tetapi untuk saat ini di Badan Pertanahan Nasio
nal dan Ba.kosurtanal di tingkat Provinsi pun 
sudah menyediakan fasilitas pemetaan dan 
pembuatan data tanah secara digital, secara 
otomatis tanah wakafyang telah didaftarkan dan 
disertifikasi oleh di kantor pertanahan akan di
sirnpan dalam bentuk digital. Dalam pengelolaan 
lebih lanjut perlu adanya kerjasama antara 
badan perwakafan dan Badan Pertanahan 
Nasional. 

Demikian pula dalam penggunaannya, se
mua pihak pengguna dapat secara langsung 
memesan/mernbeli kepada lembaga/perusa
haan yang mernbuat peta tersebut. Sesuai 
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dengan hal-hal tersebut di atas, maka dalam 
pernbuatan dan penggunaan peta-peta digital 
tersebut seharusnya melalui prosedur dan kai
dah yang ditetapkan oleh pemerintah Republik 
Indonesia. 

Digital 

Pada dasarnya, penggunaan peta digital sarna 
saja dengan peta biasa. Perbedaannya hanya ter
letak pada wujudnya, dimana peta biasa hanya 
dapat digunakan dalam bentuk lembaran atau 
helai, sedangkan peta digital selain ada peta 
seperti halnya peta biasa disertai data yang telah 
tersimpan dalarn media perekarn seperti mag
netik tape, disket, compact disc, dan lain-lain 
sehingga sewaktu-waktu dapat diedit dan dicetak 
kembali sesuai kebutuhan. 

Kernudahan pengolahan dan pernindahan 
dart media kornputer ke media penyimpan data 
seperti disket, compact disck, dan lain-lainjuga 
membawa beberapa dampak yang merugikan, 
yaitu penyalahgunaan data oleh pihak-pihak 
yang tidak. berwenang dan dapat diperbanyak, 
diberikan kepada pihak lain serta dapat diper
jual-belikan secara bebas. Dengan kata lain 
jatuh ke tangan pihak yang tidak berkepen
tingan dan tidak berhak memperoleh serta 
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mempergunakannya tanpa ijin dari pemerintah, 
lembaga/badan yai~g berwenang. 

Kemajuan teknologi disarnping memberi ba
nyak keuntungan ternyata masih rnemerlukan 
prosedur untuk pengamanan data pernetaan 
tanah dalarn bentuk digital. Untuk rnenciptakan 
pembuatan maupun penggunaai~ data pemeta
an digital seperti yang diharapkan. maka perlu 
adanya faktor-faktor yang rnendukung diantara
nya yaitu: (1) adanya perundang-undangan 
survei dan pemetaan yang ada seperti Bakosur
tanal dan instansi pemerintah lainnya, dan (2) 
adanya ketentuan dalam perundangan yang 
mengatur penerapan pernbuatan dan prosedur 
untuk memperoleh. menyimpan maupun meng
gunakan data peta digital. 

Tersedianya Surnber Daya Manusia (SDM) 
yang memaharni dan menguasai kegiatan survei 
dan pemetaan termasuk pernetaan digital serta 
memahami pentingnya langkah-langkah penga
manan terhadap data pemetaan digital. Pembe
Iian rnasukan informasi ten tang kedua hal terse
bu t di atas. akan sangat mernbantu terhadap 
kegiatan pengamanan yang akan dijalankan. 

Upaya pengamanan yang perlu dilakukan 
antara lain penyiapan undang-undang tentang 
peta digital, pembenahan badan-badan pelaksa
naan survei tanah. pembuatan prosedur perijin-
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an, peningkatan sumber daya manusia, dan 
penyernpurnaan tentang klasifikasi penggunaan 
peta tanah. Dala.rn pembenahan Badan Survei 
Tanah dan pembuatan prosedur perijinan, salah 
satu faktor utama yang akan menentukan keber
hasilan upaya pengamanan data pernetaan digi
tal yaitu rnenciptakan pembinaan sumber daya 
yang akan melaksanakannya. Hal tersebut dapat 
diternpuh dengan langkah-langkah sebagai 
berikut: Menanamkan pentingnya tindakan 
pengarnanan terhadap data dan pemetaan tanah 
digital kepada tenaga-tenaga ahli yang berkecim
pung dala.rn bidang pemetaan digital. Mengada
kan pendidikan dan latihan untuk peningkatan 
kemarnpuan dan kemahiran dalam segala bi
dang yang berkaitan dengan pemetaan digital 
agar rnampu mengantisipasi upaya pihak-pihak 
yang efisien dan dapat mendukung kegiatan tiap 
lembaga/instansi sesuai kebutuhan dan tuntut
an tugasnya masing-masing. Pengarnanan terha
dap data pemetaan digital akan dapat dilaksana
kan dengan baik apabila dilaksanakan rnulai dart 
tingkat prosedur pembuatan sampai pada proses 
penggunaannya serta dalam hal penyebarluas
annya. Berbagai pembenahan dalam rangka 
pengarrianan data pernetaan digital rnasih diper
lukan karena belum adanya Perundangan Sur
vei tanah yang bersifat nasional, belum terta-
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tanya lembaga yang bertanggung jawab. Selain 
itu dengan tersedianya surnber daya rnanusia 
yang berkualitas dalarn penanganan pernetaan 
digital merupakan modal utama dalam proses 
pengamanannya. (Bulletin Dephan RI, Edisi 8 
Tahun 2002 ). 

Di era kemajuan teknologi dan informasi ini, 
dunia Islam jangan lagi merasa minder dalam 
upaya ikut membangun kemajuan bangsa. 
Salah satu sumbangsih yang bisa dilakukan 
adalah dengan mengembangkan IT dan kompu
terisasi dalam program pewakafan. Seperti sudah 
dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 
35 Ayat 5 dan 6 tentang Pendaftaran Tanah, 
yaitu bahwa proses digitalisasi data mungkin 
akan dilakukan dengan catatan perlu persiapan 
dana yang besar. Problem ini perlu disertai de
ngan persiapan SDM yang besar pula. Hanya 
dengan kesungguhan, program digitalisasi 
untuk pewakafan akan bisa terlaksana dengan 
baik. Yang penting, ada niat terlebih dahulu lalu 
dibarengi dengan usaha yang maksimal. 

Pemerintah, dalam hal ini Departemen Aga
ma (Depag), perlu secara serius mengembang
kan usaha ini.Dengan tujuan efektivitas dan 
pengarnanan maka ini adalah langkah yang 
tepat. Terlepas dari berbagai kekuarangan yang 
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ada, upaya digitalisasi perlu segera dilakukan. 
Depag perlu secara serius melakukan usaha ko
operatif dengan beberapa lembaga yang mempu
nyai kernampuan dalam proses pembuatan itu. 

Ditinjau dari segi efisiensi pembuatannya 
sernakin banyak pihak yang tertarik dan berke
cirnpung dalam pembuatan peta digital, karena 
pertirnbangan proses pernbuatan yang lebih 
singkat dibandingkan dengan pembuatan peta 
secara konvensional ataupun manual. 

Dengan mernanfaatkan sistem digitasi de
ngan digitizer (mouse) dan scanner dalarn proses 
digitasi peta-peta yang telah ada, tida.k rnenutup 
kernungkinan peta-peta tanah wakaf akan di
ubah pula menjadi dalam bentuk data digital. 
Setelah itu dila.kukan pengeditan, yaitu dengan 
perneriksaan kembali pembuatan peta dan 
penarnbahan data yang diperlukan. Pernbuatan 
peta yang kernungkinannya lebih rnudah dikern
bangkan adalah dengan pemanfaatan citra sate
lit. Akan tetapi hal ini rnasih jarang sekali, dan 
untuk pernbuatan peta digital dengan citra 
satelit Indonesia rnasih mernerlukan bantuan 
dari luar negeri. 

Pada dasarnya, penggunaan peta digital sa.rna 
saja dengan peta biasa. Perbedaan.nya hanya ter
letak pada wujudnya, di mana peta biasa hanya 
dapat diguna.kan dalam bentuk lernbaran atau 
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helai, sedangkan peta digital selain ada peta 
seperti l:ialnya peta biasa disertai data yang telah 
tersirnpan dalain media perekam seperti mag
netik tape. disket, compact disc, dan lain-lain 
sehingga sewaktu-waktu dapat died it dan dicetak 
kembali sesuai kebutuhan. 

Kemudahan pengolahan dan pernindahan 
dari media komputer ke media penyirnpan data 
seperti disket, compact disck, dan lain-lain juga 
membawa beberapa dampak yang merugikan, 
yaitu penyalahgunaan data oleh pihak- pihak 
yang tidak berwenang dan dapat diperbanyak. 
diberikan kepada pihak lain serta dapat diper
jual-belikan secara bebas. Dengan kata lain 
jatuh ke tangan pihak yang tidak berkepen
tingan dan tidak berhak memperoleh serta 
mempergunakannya tanpa ijin dari pemerintah, 
lembaga/badan yang berwenang. 

Kemajuan teknologi disa.ITiping memberi ba
nyak keuntungan ternyata rnasih memerlukan 
prosedur untuk pengarnanan data pemetaan 
tanah dalam bentuk digital. Untuk menciptakan 
pembuatan rnaupun penggunaan data pemeta
an digital seperti yang diharapkan, rnaka perlu 
adanya faktor-faktor yang rnendukung di antara
nya yaitu: (1) adanya perundang-undangan 
survei dan pemetaan yang ada seperti Bakosur
tanal dan instansi pernerintah lainnya, dan (2) 
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adanya ketentuan dalarn perundangan yang 
mengatur penerapan pernbuatan dan prosedur 
untuk mernperoleh, rnenyimpan maupun meng
gunakan data peta digital. 

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) 
yang mernahami dan menguasai kegiatan survei 
dan pemetaan termasuk pemetaan digital serta 
memahami pentingnya langkah-langkah peng
amanan terhadap data pemetaan digital. Pembe
rian rnasukan informasi tentang kedua hal terse
but di atas, akan sangat membantu terhadap 
kegiatan pengamanan yang akan dijalankan. 

Upaya pengamanan yang perlu dilakuka.n 
antara lain penyiapan undang-undang tentang 
peta digital, pembenahan badan-badan pelaksa
naan survei tanah, pembuatan prosedur perijin
an, peningkatan sumber daya manusia, dan 
penyernpurnaan tentang klasifikasi penggunaan 
peta tanah. Dalam pembenahan Badan Survei 
Tanah dan pernbuatan prosedur perijinan, salah 
satu faktor utama yang akan menentukan 
keberhasilan upaya pengamanan data pernetaan 
digital yaitu menciptakan pembinaan surnper 
daya yang akan melaksanakannya. Hal tersebut 
dapat diternpuh dengan langkah-langkah seba
gai berikut: Menanamkan pentingnya tindakan 
pengamanan terhadap data dan pemetaan tanah 
digital kepada tenaga-tenaga ahli yang berkecim-
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pung dalarn bidang pemetaan digital. Mengada
kan pendidikan dan latihan untuk peningkatan 
kemarnpuan dan kemahiran dalanl segala bidang 
yang berkaitan dengan pemetaan digital agar 
man-ipu mengantisipasi upaya pihak-pihak yang 
efisien dan dapat mendukung kegiatan tiap 
lembaga/instansi sesuai kebutuhan dan tuntut
an tugasnya rnasing-masing. PengaITianan terha
dap data pemetaan digital a.kan dapat dilaksana
kan dengan baik apabila dilaksanakan rnulai dari 
tingkat prosedur pembuatan saITipai pada proses 
penggunaannya serta dalam hal penyebarluas
annya. Berbagai pembenahan dalam rangka 
pengarria.nan data pemetaan digital rnasih diper
lukan karena belum adanya Perundangan Sur
vei tanah yang bersifat nasional, belurn tertata
nya lembaga yang bertanggungjawab. Selain itu 
dengan tersedianya sumber daya manusia yang 
berkualitas dalam penanganan pemetaaan 
digital ni.erupakan modal utarna dalarn proses 
pengarrianannya. (Bulletin Dephan Rl, Edisi 8 
Tahun 2002 ). 

Di era kernajuan teknologi dan informasi ini, 
dunia Islam jangan lagi merasa minder dalam 
upaya ik:ut membangun kemajuan bangsa. Sa
lah satu sumbangsih yang bisa dilakukan adalah 
dengan rnengembangkan IT dan komputerisasi 
dalam program pewakafan. Seperti sudah 
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dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 
35 Ayat 5 dan 6 tentang Pendaftaran Tanah, 
yaitu bahwa proses digitalisasi data mungkin 
akan dilakukan dengan catatan perlu persiapan 
dana yang besar. Problem ini perlu disertai 
dengan persiapan SDM yang besar pula. Hanya 
dengan kesungguhan, program digitalisasi 
untuk pewakafan akan bisa terlaksana dengan 
baik. Yang penting, ada niat terlebih dahulu lalu 
dibarengi dengan usaha yang maksimal. 

Pemelintah, dalain hal ini Departernen Aga
ma (Depag), perlu secara serius mengembang
kan usaha ini.Dengan tujuan efektivitas dan 
pengamanan maka ini adalah langkah yang 
tepat. Terlepas dari berbagai kekuarangan yang 
ada, upaya digitalisasi perlu segera dilakukan. 
Depag perlu secara selius melakukan usaha ko
operatif dengan beberapa lembaga yang mempu
nyai kemampuan dalam proses pembuatan itu. 

E. Pengamanan Tanah Wakaf dari 
Segi Pengawasan dan Bimbingan 

Kepemilikan harta dalam Islam harus disertai 
dengan tanggung jawab moral, demikian pan
dangan Al-Maududi (1985) seperti dikutip Imam 
Suhadi. Pemyataan tersebut mengartikan secara 
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teologis, harta benda yang dirniliki oleh seseo
rang atau lembaga harus diyakini adanya sebagi
an hak bagi pihak lain sesuai ajaran Islam. 
Sebagian hak kepemilikan tersebut bertujuan 
untuk mencapai kesejahteraan bersarna bagi 
masyarakat yang secara ekonon-ii kurang rnampu 
seperti fakir miskin, yatim piatu, manula, anak 
terlantar dan fasilitas sosial. 

Dalam hal ini, azas hukum universal me
mang menekankan adanya keseirnbangan dalam 
kehidupan. Azas tersebut juga sejalan dengan 
tujuan perwakafan, yakni untuk beribadah dan 
pengabdian kepada Allah SWT sebagai wahana 
komunikasi dan keseimbangan spirit antara 
manusia (makhluk) dengan Allah (khaliq). Islam, 
akibat hukum akan langsung terkait dengan 
suatu harta apabila telah diwakafkan. Nantinya 
harta tadi ditarik dart lalu lintas peredaran hu
kum yang seterusnya menjadi hak milik Allah. 
Sedangkan pengelolaannya ditangani oleh pero
rangan dan/atau lembaga, serta nazhir. Adapun 
manfaat bendanya harus digunakan untuk ke
pentingan umum. 

Wakaf juga biasa disebut sebagai amal 
shadaqah sebagai konsep sosial yang merniliki 
dimensi ibadah. Arnalan ini merupakan pahala 
yang didapat oleh wakif (orang yang mewakafkan 
harta) dan akan selalu rnengalir selama harta 
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tersebut masih ada dan bermanfaat. Bila suatu 
harta telah diikrarkan untuk diwakafkan, maka 
sejak itu pula harta tersebut terlepas dari kepe
rnilikan wakif dan kemanfaatannya menjadi ha.k
hak penerima wakaf. Sehingga harta wakaf terse
bu t menjadi amanat Allah kepada orang atau 
badan hukum untuk mengurus atau mengelo
lanya. 

Contoh konkretnya, apabila seseorang mewa
ka&an sebidang tanah untuk pemeliharaan lem
baga pendidikan atau balai pengobatan yang 
dikelola oleh. suatu yayasan. maka sejak diikrar
kan sebagai harta wakaf. tanah tersebut terlepas 
dart hak milik wakif. Tanah tadi pindah rnenjadi 
hak Allah dan merupakan arnanat pada lembaga 
atau yayasan yang menjadi tujuan wakaf. Tang
gung jawab pengelolaan berada pada yayasan 
tersebut dan mesti dijalankan untuk mernberda
yakannya secara maksimal demi kesejahteraan 
masyarakat banyak. Pada dasarnya. tidaklah 
mutlak kepemilikan bagi seseorang terkait de
ngan suatu harta . .Azas kepernilikan yang selarna 
ini diyakini dalam Islrun membatasinya melalui 
ketentuan-ketentuan yang merupakan tanggung 
jawab moral akibat dari kepemilikan tersebut. 
Hukurn dan kehidupan manusia akan berjalan 
dengan sebenarnya bila telah terdapat pengatur
an manusia terhadap kepemilikan harta benda. 
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Dan ini adalah hal yang esensial. 
Di sarnping itu, Islarnjuga telah rnenekankan 

bahwa pada prinsipnya kepernilikan semua 
harta benda merupakan kepunyaan Allah se
mata. Oleh karenanya, dalam ajaran Islam 
masalah kepemilikan ini biasa disebut sebagai 
amanah (kepercayaan) yang mengandung arti 
harta yang di.Iniliki mestilahdipergunakan sesuai 
denga.n ketentuan yang diatur oleh Allah. 

Perlu ditegaskan lebih jauh, sejalan dengan 
konsep kepernilikan dalam Isla.in, akibat hukum 
akan langsung terkait dengan suatu harta 
apabila telah diwakafkan. Nantinya harta tadi 
ditarik dari lalu lintas peredaran hukum yang 
seterusnya menjadi hak milik Allah. Sedangkan 
pengelolaan.nya ditangani oleh perorangan dan/ 
atau lembaga, serta nazhir. Adapun rnanfaat 
bendanya hams digunakan untuk kepentingan 
urn um. 

Wakafjuga biasa disebut sebagai amal shada
qah sebagai konsep sosial yang merniliki dirnensi 
ibadah. Amalan ini merupakan pahala yang di
dapat oleh wakif (orang yang mewakafkan harta) 
dan akan selalu mengalir selama harta tersebut 
masih ada dan bermanfaat. Bila suatu harta 
telah diikrarkan untuk diwakafkan, rnaka sejak 
itu pula harta tersebut terlepas dari kepemilikan 
wakif dan kernanfaatannya menjadi hak-hak 

106 



Stratl!;gi Pengamanan rraruili 'Wakfl.f 

penerirna wakaf. Sehingga harta wakaf tersebut 
menjadi arnanat Allah kepada orang atau badan 
hukum untuk mengurus atau mengelolanya. 

Contoh konkretnya, apabila seseorang mewa
kafkan sebidang tanah untuk perneliharaan 
lembaga pendidikan atau balai pengobatan yang 
dikelola oleh suatu yayasan, rnaka sejak diikrar
kan sebagai harta wakaf, tanah tersebut terlepas 
dart hak rnilik wakif. Tanah tadi pindah rnenjadi 
hak Allah dan rneru pakan runanat pad a lernbaga 
atau yayasan yang rnenjadi tujuan wakaf. Tang
gung jawab pengelolaan berada pada yayasan 
tersebut dan rnesti dijalankan untuk rnernberda
yakannya secara rnaksirnal demi kesejahteraan 
masyarakat banyak. 

Hal ini lantas rnernbawa nazir sebagai pihak 
yang bertugas untuk memelihara dan rnengurusi 
harta wakaf, rnernpunyai posisi sangat penting. 
Sedemikian pentingnya kedudukan nazhir da
larn perwakafan, hingga dia dapat rnenentukan 
berfungsi tidaknya wakaf bagi rnauqufalaih. 
Akan tetapi tidak serta rnerta nazir punya ke
kuasaan rnutlak terhadap harta yang diarnanah
kan kepadanya. 

Seperti telah disepakati oleh para ularna, 
nazir wakaf hanya rnerniliki kekuasaa.n yang 
terbatas, yakni dalarn pengelolaan wakaf agar 
dimanfaatkan sesuai keingina.n wakif. Menurut 
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Asaf AA.Fyzee seperti dikutip Dr. Uswatun Hasa
nah, bahwa kewajiban nazhir adalah rnengerja
kan segala sesuatu yang layak untuk menjaga 
dan mengelola harta. Dan sebagai pengawas 
harta wakaf, nazir bisa saja rnempekerjakan 
sejurnlah wakil atau pernbar1tu untuk m·enye
lenggarakan urusan-urusan yang berkenaan 
dengan tugas serta kewajibannya. Nazir ini dapat 
berupa perorangan rnaupun berbentuk badan 
hukum. 

Walau demikian, bukan berarti perwakafan 
ini tidak mengala.mi kendala. Sangat dimungkin
kan, terdapat penyirnpangan dalam pengelolaan 
wakaf yang digunakan selain untuk kepentingan 
umat. Oleh karena itu, rnengingat potensinya 
yang cukup besar, maka pemerintah telah me
ngeluarkan ketentuan guna mengatur perwa
kafan ini. 

Terkait permasalahan tersebut, maka sudah 
sewajarnya pihak Peradilan Agama perlu lebih 
difungsikan sebagai pengadilan syariah bagi 
setiap warga negara pemeluk Islanl dalarn pema
haman yang kornprehensif. Pada kedudukannya 
itu, mak.a Peradilan Agarna harus diberdayakan 
sebagai satu-satunya payung hukum bagi umat 
Islam dalarn upaya rnenyelesaikan kasus-kasus 
perdata dan pidana yang berkaitan dengan 
hukum rnuarnalat. 
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Dengan adanya ketentuan itu rnaka pelaksa
naan perwakafan-khususnya tanah-telah 
memilili aturan pasti dimana penyimpangan 
terhadap aturan yang berlaku dapat dituntut 
sebagai tindak pidana. Ini jelas berbeda dengan 
ketentuan pidana dalam berbagai peraturan 
pidana lainnya yang selalu mernbedakan antara 
kejahatan dengan pelanggaran. Tindak pidana 
mengenai perwakafan tanah milik tidak diten
tukan apakah termasuk kejahatan atau pelang
garan. 

Sebagaimana tercantum dalarn pasal 21 
bagian ketiga RUU Wakaf, pengawasan benda 
wakafjuga dapat langsung dilakukan oleh perne
rintah dan masyarakat. Hal tersebut menjadi 
alternatif di sani.ping pengawasan umurn bernpa 
payung hukum yang memberikan ancaman 
pada pihak yang melakukan penyelewengan 
atau sengketa berkaitan dengan pengelolaan 
harta wa.kaf. 

Kendati dernikian, tetap saja aspek penting 
dalarn rnelindungi eksistensi dan pengernbang
an wakaf secara umum berada di tangan perne
rintah yang punya akses birokrasi luas serta 
otoritas dalani penegakan hukum. Masyarakat 
sebagai pihak yang berkepentingan langsung 
terhadap pemanfataan harta wakaf juga dapat 
mengawasi Iangsungjalannya pengelolaan wakaf. 
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Tentu pola pengawasan yang bisa dilakukan 
oleh masyarakat tidaklah sama dengan yang 
dilaksanakan pihak berwenang. Pengawasan 
oleh masyarakat yakni berupa upaya pernan
tauan, baik langsung maupun tidak. langsung 
terhadap pola pengelolaan dan pemanfaatan 
wakaf.Masyarakat tidak punya kewenangan 
untuk interventif (campur tangan manajernen). 

Pengawasan pengelolaan pun. perlu dilaku
kan agar para pelaksana kenadziran yang meng
urusi langsung tanah-tanah wakaf itu dapat 
menjalankan perannya dengan benar. Dengan 
begitu peran lembaga nazir akan rnenjadi lebih 
terbuka dalarn memberikan laporan terhadap 
kondisi dan perkembangan harta wakaf yang 
ada. 

Adapun aspek pengelolaan internal itu anta
ra lain; penaksir nilai, manajemen organisasi, 
manajemen keuangan, manajemen pendistri
busian hasil-hasil pengelolaan serta pelaporan 
kepada pihak atau lembaga yang lebih tinggi. 
Dalam rangka memudahkan pengawasan perwa
kafan tanah, maka nazir yang telah diangkat 
diharuskan memberikan laporan secara berkala 
terhadap kead9.an perwakafan t~nah yang 
diurusnya dan penggunaan dart hasil-hasil darl 
wakaf itu. Pelaporan ini dimaksudkan juga 
untuk rnemudahkan pengawasan PP 28/1977 
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tentang Perwakafan Tanah Milik, pada pasal 7 
ayat 1 rnenyatakan "Nazir berkewajiban untuk 
mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf serta 
hasilnya menurut ketentuan-ketentuan yang 
diatur lebih lanjut oleh Menteri Agarna sesuai 
dengan tujuan wakaf." Sernentara pada ayat 2 
disebutkan, "nazir diwajibkan mernbuat laporan 
secara berkala atas semua hal yang menyangkut 
kekayaan wakaf sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1). Adapun tata-cara pembuatan laporan 
seperti dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih 
lanjut oleh Menteri Agama. 

Oleh karenanya, agar pengelolaan wakaf 
dapat lebih dipertanggung jawabkan oleh lem
baga nazir yang ada kepada pernerintah dan 
masyarakat umum, perlu diwujudkan kondisi 
berikut: Pertama, perlunya dimulai satu gerakan 
guna mempelopori terwujudnya transparansi 
dalarn semua aspek kelembagaan nazir baik da
lam lingkup internal maupun ekstemal. Dengan 
transparansi kelembagaan nazir dapat merupa
kanjihad yang bersifat sistemik untuk menutup 
tindak ketidaltjujuran, korupsi, manipulasi, dan 
lain sebagainya. 

Transparansi atau keterbukaan adalah aspek 
penting yang tidak terpisahkan dalam rangkaian 
penegakan amanah perwakafan sesuai nilai-nilai 
Islam. Sehingga lembaga wakaf dalam !slain bisa 
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menjadi tolok ukur keterbukaan dalam me
ngemban tanggung jawab moral para nazir me
nuju tatanan bermasyarakat yang berkeadaban 
dan berkeadilan. 

Kedua, harus segera didorong munculnya 
sistem public accountability atau iklim akunta
bilitas publik dalam pengelolaan wakaf. Pertang
gung j a\.vaban umum menjadi wujud dari pelak
sanaan sifat amanah dan shidiq (jujur). Dua hal 
tersebut memang harus dipertanggung jawab
kan baik di dunia maupun akherat kelak. 
Sehingga wakaf bisa dijadikan wahana yang 
sangat menjanjikan untuk kepentingan kesejah
teraan masyarakat yang kredibel dengan tetap 
menjunjung tinggi nilai profesionalisme yang 
beretos kerja baik. Dan ketiga, lembaga nazir 
mesti mempelopori gerakan aspiratif. Hal ini 
menjadi penting untuk menghindari terjadinya 
pola pengambilan keputusan secara sepihak 
oleh kalangan elit kepemimpinan dalam kelem
bagaan nazir. 

Tidak ada cara lain selain orang-orang yang 
terlibat dalarn kelembagaan nazir mendorong 
terjadinya sistem sosial yang melibatkan parti
sipasi banyak kalangan. Kaidah prinsip dalam 
gerakan aspiratif merupakan cerrnin dari sifat 
adil dalarri diri dan lingkungannya. 
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Penutup 

Wakaf dalarn Islam bertujuan untuk mernan
faatk.an secara terns menerus benda yang diwa
kafkan bagi kesejahteraan umat. Agar tujuan itu 
bisa tercapai maka benda yang akan diwakafkan 
harus memilik.i sifat tahan lama (abadi). 

Oleh karena itu kebanyakan wakaf yang ter
dapat di Indonesia adalah wakaf tanah, karena 
tanah mernilik.i sifat yang tahan lama. Bahkan 
kecenderungan selarna ini jika kita berbicara 
wakaf maka asumsinya adalah wakaf tanah. 

Secara de facto tanah rnernang memiliki sifat 
tahan lama, artinya sebidang tanah tidak bisa 

113 



Strategi Pengamanan 'Tanah '1Vakgf 

dengan mudah rusak atau rnusnah. Tapi secara 
de jure tanah temyata bisa tidak tahan lama. 
Artinya kepernilikan tanah tersebut bisa ber
pindah sewaktu-waktu sesuai kehendak pe
rniliknya. 

Wakaf dalarn Islarn lebih tertuju kepada segi 
de jure (yuridis). Maksudnya adalah jika sebi
dang tanah sudah diwakafkan rnaka kepemilikan 
tanah wakaf tidak bisa dipindahkan kepada 
piha.k la.in. Ta.nah yang sudah diwakafkan men
jadi kekal baik seca.ra de facto maupun secara 
de jure ka.rena tanah tersebut sudah menjadi 
milik Allah. 

Wakaf di Indonesia belurn bisa berfungsi 
sebagaima.na mestinya. Banyak tanah wakaf 
yang seharusnya bisa mernberika.n kontribusi 
dalam mensejahteraka.n urnat temyata berpin
dah kepernilikan dan beralih fungsi akibat 
kuranganya perhatian (pengamanan) tanah 
wa.kaf tersebut oleh pihak-piha.k terkait. 

Oleh karena itu pengarnanan ta.nab wakaf 
menjadi penting untuk dilaksa.nakan. Dalam 
masyara.kat yang agraris dan industri saat ini, 
tanah adalah modal besar dalarn mengembang
kan usaha. Karena itu, tanah merniliki posisi 
penting sekaligus sensitif. Ketidakjelasan dalarn 
status kepernilikan tanah akan menciptakan 
"'keributan". Pengamana.n tanah wakaftidak bisa 
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begitu saja dibiarkan kepada kesadaran masya
rakat. Kesadaran mereka harus ditumbuhkan, 
dan penggeraknya adalah pihak yang memiliki 
kompetensi, dalam hal ini pemerintah melalui 
Departemen Agama. 

Departemen Agama sedang dan aka.n terus 
berupaya untuk melakukan tindakan peng
arnanan terhadap tanah wakaf yang terdapat di 
seluruh Indonesia. Dalam melakukan tindakan 
pengamanan ini Departemen Agama tidak 
setengah-set~ngah. Meskipun yang terpenting 
adalah pengamanan dari segi hukum bukan 
berarti segi lain tidak mendapat perhatian. 

Pengarnanan tanah wakaf dilakukan secara 
komprehensif meliputi; segi hukum, segi admi
nistrasi dan sertipikat, segi fisik, segi kompu
terisasi dan digital dan segi pengawasan dan 
bimbingan. 
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INSTRUKSI BERSAMA MENTER! AGAMA RI 
DAN 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

No 4 TAHUN 1990 
MOR: 24 TAHUN 1990 

TENTANG 
SERTIFIKAT TANAH WAKAF 

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
DAN 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

Menirnbang: a. bahwa sertifikat tanah wakaf 
adalah program Nasional yang 
merupakan tanggung jawab 
pemerintah dan rnasyarakat. 

b. bahwa dalam rangka untuk 
mengetahui secara pasti jum
lah tanah wakaf di seluruh 
Indonesia, maka dianggap perlu 
adanya pendataan secara 
tuntas. 

c. bahwa salah satu cara untuk 
mendapatkan data yang pasti 
dan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku mak.a upaya sertiflkat 
tanah wak.af.tersebut mutlak 
dilaksanakan. 

d. bahwa sehubungan dengan hal 
tersebut di atas dan mengingat 
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Mengingat: 

120 

penyelesaian sertifikat tanah 
wakaf tersebut sifatnya koor
dinatif maka dianggap perlu 
mengeluarkan Instruksi Bersa
ma Menteri Agama dan Kepala 
Badan Pertanahan Nasional. 

1. Undang-undang Nornor 5 
Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-pokok Agraria. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 
10 Tahun 1961 ten tang Pendaf
taran Tan ah. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 
28 Tahun 1977 tentang Perwa
kafan Tanah Milik. 

4. Keputusan Presiden RI Nomor 
44 Tahun 1974 tentang Pokok
Pokok Organisasi Departemen. 

5. Keputusan Presiden RI Nomor 
15 Tahun 184 tentang Susunan 
Organisasi Departemen yang 
telah diubah dan disempurna
kan terakhir dengan Keputus
an Presiden RI Nornor 4 Tahun 
1990. 

7. Instruksi Bersarna MenteriAga
ma dan Menteri Dalam Negeri 

Nornor: 
1 Tahun 1978 

tentang Pelaksanaan 
1 Tahun 1978 



Kepada: 
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Peraturan Pemerintah Nomor 
28 Tahun 1977 tentang Perwa
kafan Tanah Milik. 

8. Keputusan Menteri Agama 
Nomor 18 Tahun 1975 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Departemen Agama yang 
telah diubah dan disempurna
kan terakhir dengan Keputus
an Menteri Agama Nomor 75 
Tahun 1984. 

9. Keputusan Kepala Badan Per
tanahan Nasional Nomor 11 
Tahun 1988 tentang Susunan 
Organisasi Badan Pertanahan 
Nasional. 

10. Instruksi Menteri Agama No
mor 15 Tahun 1989 tentang 
Pembentukan Tim Penerbitan 
Tanah Milik di Daerah 

MENGINSTRUKSIKAN 
1. Kepala Kantor Wilayah Depar

temen Agama Propinsi. 
2. Kepala Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional Propinsi. 
3. Kepala Kantor Departemen 

Agama Kabupaten/Kotamadya. 
4. Kepala Kantor Pertanahan Ka

bupaten/Kotamadya seluruh 
Indonesia. 
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Untuk: 
Pertama : 

Kedua 

Ketiga . . 

Keempat: 

Kelima 

Keenam.: 
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Mengadakan koordinasi sebaik
baiknya dalam penyelesaian serti
fikat tanah wakaf. 
Mengupayakan penyelesaian ser
tiflkat tanah wal~af terse but selam
bat-lambatnya pada akhir Felita V. 
Menggunakan tolok ukur satuan 
biaya Proyek Operasional Agraria 
(PRONA) sebagai dasar pembia
yaan penyelesaian sertifikat tanah 
wakaf. 
Merencanakan penyerahan secara 
masal sertillkat tanah wakaf dalam 
rangkaian acara hart ulang tahun 
Undang-undang PokokAgrarta No. 
31 tanggal 24 September 1991 dan 
Hari Amal Bakti Departernen Aga
ma ke 46 tanggal 3 Januari 1992 
yang penyerahannya akan dilaku
kan oleh Menteri Agama RI dan 
Kepala Badan Pertanahan Nasio
nal. 
Mengintensifkan pengerahan dan 
penggunaan dana untuk biaya 
sertifikasi tanah wakaf baik yang 
bersumber dari APBN. APBD rnau
pun dari masyarakat. 
Melaporkan kepada Gubemur Ke
pala Daerah Tingkat I. Kepala Ba
d an Pertanahan Nasional dan 
Menteli Agama RI apabila dalam 
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sertifikat tanah wakaf tersebut 
mengalami kesulitan/hambatan 
tentang pembiayaan., tenaga tek
nis peralatan. dan. kebutuhan. lain
nya. 

Ketujuh Instruksi ini supaya dilaksanakan. 
sebagaiman.a mestinya dan. setiap 
tiga bulan melaporkan perkem
bangannya kepada Gubernur Ke
p ala Daerah Tingkat I, Kepala 
Badan Pertanahan Nasional dan 
Menteri Agarrla RI. 

Kedelapan: Instruksi ini mulai berlaku sejak 
tanggal dikeluarkan. 

Dikeluarkan di :Jakarta 
Pada tanggal : 30 Nopember 1990 

KEPALA 
BADAN PERTANAHAN 

NASIONAL MENTERI AGAMA RI. 

Ir. SONI HARSONO M.MUNAWIR SJADZALI 
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Nomor 630.1-2782 
Lampiran 
Perihal : Pelaksanaan Pensertifikatan 

Tanah W akaf. 

Jakarta, 27 Agustus 1991 

KEPADAYTH. 
SOR. KEPALA KANTOR 

WlLAYAH BADAN 
PERTANAHAN NASIONAL 
DI SELURUH 
INDONESIA. 

Menyusuli surat kami tanggal 15 Desernber 
1990 Nomor: 630-5722-D. VI perihal pada pokok 
surat terse but di atas, dengan ini dianggap perlu 
disampaikan penjelasan tambahan, sebagai 
berikut: 
1. Oleh karena biaya pensertifikatan tanah-ta

nah wakaf tersebut menjadi beban Perne
rintah dan anggota masyarakat, biayanya 
mempergunakan pola dan tolok ukur pem
biayaan Proyek Operasi Nasional Agraria 
(Prong). 

2. Menunjuk pada pasal 3 Peraturan Peme
rintah Nomor 28 Tahun 1977 juncto Pasal I 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 
Tahun 1977, pengertian "tanah rniliknya" 
adalah semua jenis hak diatur dalam Pasal 
16 Undang-Undang PokokAgraria, termasuk 
prioritas untuk rnendapatkan hak atas tanah 
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Negara di atas mana terdapat bangunan yang 
diwa.kafkan. 
Perwakafan bagi tanah hak milik dapat didaf
tarkan sesuai ketentuan Peraturan Peme
Iintah Nomor 10 Tahun 1961, sedang terha
dap tanah yang belum berstatus hak milik 
di proses melalui perrnohonan hak sesuai 
dengan peraturan Menteri Dalam Negeri 
nomor 5 Tahun 11 71, yaitu pemberian hak 
atau peningkatan hak, tanpa dikenakan 
uang pemasukan kepada negara, dan cukup 
dikenakan uang administrasi. 

3. Apabila dalam penyelesaian sertifikat tanah
tanah wakaf tersebut terdapat tanah-tanah 
yang mernerlukan Surat Keputusan pembe
Iian hak atau peningkatan hak atas tanah 
yang menjadi wewenang Kepala Badan Per
tanahan Nasional dengan surat ini Saudara 
diberi Kuasa untuk menandatangani Surat 
Keputusan tersebut atas nama Kepala Badan 
Pertanahan Nasional. 

4. Dengan adanya rencana penyerahan secara 
massal sertifikat tanah-tanah wakaf oleh 
Bapak Menteri Agama R.I. dan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional dalarn rangkaian Harl 
Ulang Tahun ke-31 Undang-undang Pokok 
Agraria tanggal 24 September 1991 dan da
lam rangkaian Harl Amal Bhakti Departemen 
Agama ke-46 tanggal 3 Januart 1992, diha
rapkan kepada Saudara merencanakan seca
ra matang acara tersebut bersama-sarna 
dengan Kepala Kantor Wilayah Departemen 
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Agama dan melaporkan kepada Gubernur 
Kepala Daerah Tingkat I seteni.pat. 
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Demikian untuk menjadi maklum. 

KEPALA BADAN PERTANAHAN 
NASIONAL 

Ir. SONI HARSONO 
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Tembusan disampaikan kepada Yth. 
1. Menteri/Sekretaris Negara R.l. di Jakarta 

(sebagai laporan). 
2. Mentert Agama R.I. di Jakarta. 
3. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta. 
4. Gubernur KDH Tk. I Seluruh Indonesia. 
5. Para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ 

Kotarnadya di Seluruh Indonesia. 
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PERATURAN KEPALA BADAN 
PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 

TAHUN 1992 
TENTANG 

BIAYA PENDAFTARAN TANAH 
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

Menirnbang: a. bahwa biaya Pendaftaran Ta
nah sebagairnana diatur dalam 
Peraturan Menteri Dalam Ne
geri Nomor 2 Tahun 1978 No
mor 12Tahun 1978danNomor 
6 Tahun 1979 dirasakan sudah 
tidak sesuai lagi, sehingga per
lu diadakan penyernpurnaan. 

b bahwa sehubungan dengan hal 
tersebut di atas ketentuan-ke
tentuan mengenai Biaya Pen
daftaran Tanah perlu diatur 
kernbali dengan Peraturan Ke
pala Badan Pertanahan Nasio
nal. 

Mengingat 1. Undang-undang Nornor 5 Ta
hun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-pokok Agraria 
Lernbaran Negara Tahun 1960 
Nomor 104, Tarnbahan Lem
baran Negara Nornor 2043). 
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2 Undang-undang Nomor 16 Ta
hun 1985 tentang Rurnah Su
sun (Lernbaran Negara Tahun 
1985 Nornor 755, Tambahan 



La.mpiran3 

Lernbaran Negara Nomor 
3317); 

3. Peraturan Pernerintah Nornor 
lOTahun 1961 tentangPendaf
taran Tanah (Lernbaran Negara 
Tahun 1961 Nornor 28, Tam
bahan Lernbaran Negara No
rnor 21 71); 

4. Peraturan Pernerintah Nomor 4 
Tahun 1988 tentang Rurnah 
Susun (Lernbaran Negara Ta
hun 1988 Nomor 7, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Nornor 
3372). 

5. Keputusan Presiden Nomor 29 
Tahun 1984 tentang Pelak
sanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara. 

6. Keputusan Presiden Nomor 26 
Tahun 1989 tentang Badan 
Pertanahan Nasional. 

Memperhatikan:Surat Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor S-
264/MK 013/1992 Tanggal 20 
Maret 1993. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN 
PERTANAHAN NASIONAL 
TENTANG BIAYA PENDAF
TARAN TANAH. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam peraturan ini yang dirnaksud dengan 
daerah perkotaan adalah: 
a. Wilayah kecarnatan-kecarnatan di kabu

paten/kotamadya yang oleh Bupati/Waliko
tamadya rnasing-rnasing atas pernohonan 
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
madya seternpat ditetapkan sebagai daerah 
Perkotaan. 

b. Semua wilayah kecamatan di Daerah Khu
sus Ibukota Jakarta dan Kata Adrninistratif. 

BAB II 
BIAVA PEMBUATAN SERTIFIKAT 

Pasal 2 
(1) Untuk pernbuatan sertifikat: 

a. hak atas tanah bekas hak adat, yang 
belum diuraikan dalam suatu surat hak 
tanah dan hak atas tanah sebagairnana 
dimaksud dalam pasal 15 Peraturan 
Pernerintah Nornor 10 Tahun 1961. 

b. hak atas tanah yang diberikan dengan 
suatu keputusan pemberian hak dan 
Pejabat yang berwenang. 
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c. hak atas satu bidang tanah yang rneru
pakan penggabungan dari dua bidang 
tanah atau lebih yang berbatasan dan 
rnasing-rnasing sudah ada sertifikatnya 
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atas nama pemohon serta mernpunyai 
status hukum yang lama. 

d. hak atas satu bidang tanah yang dipisah
kan dari satu bidang tanah yang sudah 
ada sertifikatnya. 

e. hak atas satu bidang tanah yang. meru
pakan sisi dart tanah yang sudah ada 
sertifikatnya setelah dikurangi dengan 
bagian yang lain karena pernisahan atau 
sebab lain. 
Yang pernegang haknya adalah per
orangan atau Badan Keagarriaan. 
Badan Sosial dan Badan lain yang ditun
juk oleh Kepala Badan Pertanahan Na-
sional atas Persetujuan tertulis Menteri 
yang bersangkutan. 
Masing-masing dikenakan biaya sebe
sar: 
1. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 

jika tanah yang bersangkutan ter
letak di daerah perkotaan. 

2. Rp. 1.000.- (sertbu rnpiah) jika tanah 
yang bersangkutan terletak di luar 
daerah perkotaan. 

(2) Untuk pernbuatan sertifikat hak atas tanah 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hurnf 
a s/d c yang pemegang haknya adalah Ins
tansi Pemerintah dikenakan biaya sebesar 
Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah). 

(3) Untuk pembuatan sertifikat hak atas tanah 
sebagaimana di rnaksud pada ayat (1) hurnf 
a s/d e yang pernegang haknya adalah 

131 



.Lampi ran. 3 

Badan Hukum di luar Badan. Keagarnaan, 
Badan Sosial dan Badan lain yang dirnaksud 
ayat ( 1) dikenakan biaya sebesar Rp. 
100.000,- (seratus ribu rupiah). 

(4) Untuk pernbuatan sertifikat hak rnilik atas 
satuan rumah susun dikenakan biaya 
sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). 

(5) Untuk pembuatan sertiflkat Hak Tanggungan 
(hipotik atau crediet verband) dikenakan 
biaya sebesar: 
a. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika 

tanah atau tanah-tanah yang dijadikan 
jarninan semuanya atau sebagian terle
tak di daerah perkotaan. 

b. Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika tanah 
atau tanah-tanah yang dijadikan jamin
an. semuanya terletak di luar daerah per
kotaan, dengan ketentuan bahwa apabila 
pernberi hak tanggungan adalah Badan 
Hukum di luar Badan Hukum yang di
maksud ayat (1) dikenakan biaya sebesar 
Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). 

(6) Untuk pernbuatan sertifikat baru sebagai 
pengganti: 
a) sertifikat yang hilang atau rnsak 
b) sertifikat yang dibatalkan oleh Pejabat 

yang berwenang 
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c) sertifikat yang disebabkan hal-hal lain 
yang ditetapkan oleh Kepala Badan Per
tanahan Nasional perlu diganti masing
masing dikenakan biaya sebagairnana 
ayat (1). 
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(7) Untuk pernbuatan sertifikat baru sebagai 
pengganti sertifikat yang mempergunakan 
blanko sertifikat lama dikenakan biaya 
sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). 

(8) Ketentuar1 dimaksud ayat (6) berlaku juga 
untuk sertifikat hak rnilik atas satuan rurnah 
susun. 

Pasal 3 
(1) Ketentuan-ketentuan dimaksud Pasal 2 

berlaku juga untuk Pembuatan sertifikat 
sementara. 

(2) Pembuatan sertifikat dan sertifikat semen
tara, dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000.
(seribu rupiah) 

BAB III 
BIAYA PENDAFTARAN PERALIHAN HAK 

Pasal 4 
(1) Untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah 

yang sudah ada sertifikat atau sertifikat 
sementaranya karena jual beli. lelang dan 
pemasukan modal/penyertaan modal. dike
nakan biaya sebesar 1I4o/o (seperempat 
persen) dari harga yang tercantum dalam 
akta jual beli, berita acai-a lelang atau 
pemasukan rnodal/penyertaan modal, atau 
dan nilai tanah menurut harga dasar yang 
berlaku di daerah letak tanah apabila akta/ 
berita acara tersebut tidak mencantumkan 
harga tanah, dengan ketentuan minimum 
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a. Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) jika 
tanah yang bersangkutan terletak di 
daerah perkotaan. 

b. Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) 
jika tanah yang bersangkutan terletak 
di luar daerah perkotaan. 

(2) Untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah 
yang sudah ada sertifikat atas sertifikat se
rnentaranya karena hibah dan tukar menu
kar atas sebidang tanah dikenakan biaya 
sebesar 1/4°/o x Harga Dasar x Luas Tanah, 
dengan ketentuan minimum sebagaimana 
dirnaksud ayat ( 1). 

(3) Untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah 
karena pemisah dan pembagian harta bersa
rna dikenakan biaya sebesar: 
a. Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu ru

piah) jika tanah yang bersangkutan 
terletak di daerah perkotaan. 

b. Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) 
jika tanah yang bersangkutan terletak 
di luar daerah perkotaan. 

(4) Untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah 
yang penerima haknya adalah Badan Keaga
rnaan. Badan Sosial dan Badan-badan lain 
yang ditunjuk oleh Badan Pertanahan Nasio
nal atas dasar persetujuan tertulis Menteri 
yang bersangkutan dikenakan biaya mini
mum sebagairnana dirnaksud ayat (1). 

(5) Untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah 
yang sudah ada sertifikat atau sertifikat 
sementaranya karena pewarisan dikenakan 
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biaya besar: 
a. Rp. 10.000,- (sepuluh rtbu rupiah) jika 

tanah yang bersangkulan terletak di dae
rah perkotaan; 

b. Rp. 1.000,- (sertbu rupiah) jika tanah 
yang bersangkutan terletak di luar dae
rah perkotaan. 

(6) Jika peralihan hak itu mengenai tanah yang 
belurn mempunyai sertifikat atau sertifikat 
sementara, pendaftarannya dilakukan sete
lah dibuat sertifikat atau sertiflkat sementara 
atas narna pemegang haknya yang semua 
dan untuk Pembuatan Sertifikat/Sertifikat 
sementaranya dikenakan biaya sebagairnana 
dimaksud Pasal 2 ayat (1) hurnf a dan f se
dangkan untuk pendaftaran peralihan hak
nya dikenakan biaya sebagaimana dimaksud 
ayat (1) s/d ayat (5) pasal ini. 

(7) Untuk pencatatan peralihan hak tanggungan 
(hipotik atau crediet verband) dikenakan 
biaya sebesar: 
a. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika 

tanah yang bersangkutan terletak di 
daerah perkotaan; 

b. Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika tanah 
yang bersangkutan terletak di luar daer
ah perkotaan. 

(8) Untuk pendaftaran perwakafan tanah tidak 
dikenakan biaya. 

(9) Ketentuan dimaksud ayat ( 1), (2). (3). ( 4) dan 
(5) berlaku juga untuk peralihan hak milik 
atas satuan rumah susun. 
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BABV 
BIAVA PENCATATAN DAN PENGHAPUSAN 

PADA BUKU TANAH/SERTIFIKAT 

Pasal 5 

(1) Untuk pencatatan hal-hal sebagairnana 
dirnaksud Pasal 29 ayat ( 1) dan Pasal 30 ayat 
(1) Peraturan Pernerintah Nomor 10 Tahun 
1961 tidak dikenakan biaya. 

(2) Untuk pencatatan hapusnya hak tanggung
an (hipotik atau crediet verband) dikenakan 
biaya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). 

(3) Untuk pencatatan adanya dana dan ha
pusnya fiducia dikenakan biaya rnasing
masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). 

(4) Untuk pencatatan adanya sita, perwalian, 
pengarnpunan dan beban-beban lain seba
gaimana dimaksud Pasal 30 ayat (2) Per
aturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, 
derrlik.ianjuga penghapusan catatan-catatan 
tersebut dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000,
(seribu rupiah). 

(5) Untuk pencatatan penggantian narna Perne
gang hak atas tanah. hak milik atas satuan 
rumah susun, hak tanggungan (hipotik atau 
crediet verband) dan fiducia yang bukan 
merupakan peralihan hak dikenakan biaya 
sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). 
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BABVI 
BIAYA UNTUK MEMPEROLEH 

KETERANGAN 

Pasal 6 

(1) Sertifikat permintaan untuk memperoleh 
keterangan tertulis mengenai: 
a. Satu bidang tanah atau satu satuan 

rnrnah susun dalarn daftar tanah, daftar 
buku tanah a tau daftar surat ukur I garii
bar situasi/ garnbar denah. 

b. Satu nama dalam daftar nama yang 
terdapat pada Kantor Pertanahan Kabu
paten/Kotarnadya masing-masing dike
nakan biaya sebesar: 
1. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 

jika tanah yang bersangkutan ter
letak di daerah perkotaan. 

2. Rp. 1.000,- (seribu rupiah)jika tanah 
yang ber-sangkutan terletak di luar 
daerah perkotaan. 

(2) Permintaan untuk memperoleh satu surat 
keterangan pendaftaran tanah untuk keper
luan lelang sebagaimana dimaksud Pasal 21 
atau surat keterangan sebagaimana dimak
sud Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor lOTahun 1961, masing-masingdike
nakan biaya seba-gaimana dimaksud ayat 
( 1). 
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BAB VII 
BIAVA PEMBUATAN KUTIPAN 

DAN SALINAN 

Pasal 7 

(1) Untuk memperoleh satu kutipan dari satu 
peta pendaftaran tanah atau kutipan satu 
nama dari daftar nama dikenakan biaya 
sebesar: 
a. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu r...ipiah) jika 

tanah yang bersangkutan terletak di 
daerah perkotaan; 

b. Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika tanah 
yang bersang-kutan terletak di luar dae
rah Perkotaan. 

(2) Untuk rnernperoleh salinan warkah pendaf
taran tanah sebagairnana dirnaksud Pasal 31 
Peraturan Pernerintah Nornor 10 Tahun 
1961 yang disirnpan di Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kotarnadya diperlukan izin ter
tulis dari Kepala Kantor Wilayah Badan 
Pertanahan Nasional Propinsi yang bersang
ku tan dan dikenakan biaya sebesar Rp. 
10.000,- (sepuluh ribu rnpiah) untuk setiap 
nomor warkah. 
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BAB VIII 
BIAVA UNTUK PEKERJAAN-PEKERJAAN 

LAIN 

Pasal B 

(1) Untuk penunjukkan batas dan pekerjaan
pekerjaan lain di bidang Pengukuran dan 
Pendaftaran Tanah dipungut biaya yang di
gunakan untuk pembiayaan pekerjaan la
pangan, pengolahan data dan pengelolaan 
serta ditani.bah 10°/o (sepuluh prosen) untuk 
pernasukan kepada Kas Negara. 

(2) Mekanisme pemungutan, penyetoran dan 
pertanggungjawaban penerirnaan dimaksud 
ayat (1) dilaksanakan melalui pola Daftar 
Rencana Kerja (ORK) setelah mendapat 
pengesahan Men.teri Keuangan. 

BAB IX 
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN 

Pasal 9 

Atas permohonan yang bersangkutan, Kepala 
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 
Propinsi dapat mernbebaskan permohonan dart 
pembayaran sebagian atau seluruh biaya yang 
ditetapkan dalarn peraturan ini jika dapat 
membuktikan bahwa ia tidak mampu mem
bayarnya. 
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Pasal 10 

Pembukuan penerimaan biaya yang ditetapkan 
berdasarkan peraturan ini dan penyetoran ke 
dalam Kas Negara dilakukan menurr1t ketentuan 
yang berlaku. 

BABX 
PENUTUP 

Pasal 11 

Dengan berlakunya peratural1 uu 111a.~a. r- c;.i -

aturan Menteri Dalaill Negeri Nornor 2 Tahun 
1978. Nomor 12 Tahun 1978 dan Nomor 6 Ta
hun 1979 sepan.jang mengenai biaya pendaf
taran dan pembuatan sertifikat dinyatakan tidak 

· berlaku lagi. 
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Pasal 12 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 
1992. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya 
maka peraturan ini akan dimuat dalarri Berita 
Negara Republik Indonesia. 

DITETAPKAN DI : JAKARTA 
PADA TANGGAL: 4 MEI 1992 
KEPADA BADAN PERTANAHAN 
NASIONAL 

Ir. SONI HARSONO 
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MENTERI NEGARA AGRARIA/ 
KEPALA BADAN PERTANAHAN 

NASIONAL 

Bentuk W.D 

Jakarta, 30 Januari 1995 

Nornor 630.1-304 
Larnpiran : 
Perihal Pensertifikatan Tanah 

Dalrun rangka upaya rnempercepat penyelesaian 
pensertifikatan tanah wakaf, bersa.ITia ini karni 
rninta agar Saudara rnernerintahkan kepada 
Kepala Kantor Pertanahan yang ada di wilayah 
Saudara untuk tetap rnemberlakukan Instruksi 
Bersarna Menteri Agarna Republik Indonesia dan 
Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 30 
Nopernber 1990 

Nornor 
4Tahun1990 

24 Tahun 1990 

dan penyelesaian Sertifikat tanah wakaf yang 
masih ada. 
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Demikian untuk dilaksanakan 

MENTER! NEGARA AGRARIA/ 
KEPALA BADAN PERTANAHAN 
NASIONAL 

IR. SONI HARSONO 

Tembusan: Kepada Yth. 
1. Sdr. Menteri Agarna Republik Indonesia 
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen 

Agarna di seluruh Indonesia 
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Larnpiran: 

KEPUTUSAN PEMIMPIN PROYEK 
PENINGKATAN PEMBERDAYAAN WAKAF 

NOMOR : 04/PPW /111/2004 

TENTANG 
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN BUKU 
STRATEGI PENGAMANAN TANAH WAKAF 

TAHUN 2004 

Pengarah 
Ke tu a 
Sekretaris 
Anggota 
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Drs. H. Tulus 
Drs. H. Noorhilal Pasyah 
Dra. Hj. Desniwati 
1 Heri Sucipto, Le 
2. Drs. H. Yumul Mayeswin 
3. Drs H. Lukmanul Hakim 
4. H. Asrory Abdul Karim, SH, MH 
5. H. Sudjatmoko 
6. lsnaeni 
7. Nurwati, S.Ag 

Ditetapkan di : Jakarta 
Pada tanggal : 3 Maret 2004 

Drs. ll. Ma'ruf 
Nip. 150 182 847 
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