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KAPA LKNGANTAR

Dengan rakhraat Tuh&n Yang Maha E»af maka tersusunlah 

akripai ini, sebab penuliaan ekripei edaloh merupakan ealah sa- 

tu eyarat di ontara eekian banyak ayarat luinnya yang harua di- 

ponuhj guna mencopai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum 

Univeraitas Airlangj:a Surabaya.

Saya menyadari bahwa skripsi ini jauh dari senpurna, me- 

ngingat pengetahuan saya adalah torbatas dan tiap-tiap usaha 

mnnusia tidaklah ada yang beraifat aempurna. Penulisan akripai 

ini bukan semata-mata dari buah pikiran saya saja, tetapi juga 

diolah dari bahan literatur, kuliah donen, pengamatan dalam 

praktek sarta k^terangan-keterangan dari pejabat yang bersang- 

kutan.

Maka sudah sewajarnya, saya menggunakan keaempatan ini 

untuk menyampoikan penghargaan yang eetinggi-tingginya dan rasa 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada i

1. Ibu bapak yang torcinta disertai hormat yang sedalam-dalamnya 

kakak dan adik-adik serta aeluruh keluarga saya yang denc&n 

penuh pengertian telah membori segaln pengorbanan dan dorong- 

an oelama saya menjalani raasa studi hingga tersusunnya skrips 

ini ;

2. fakultas Hukum Univeraitas Airlangga, yang telah memberi ke- 

sempatan menuntut ilmu di bidang Hukum, terutama s

a, Kepada yang terhormat Bapak Ismet Baswedan,5.H. selaku
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pembimbing pertama yang tel oh sudi memberikan bimbingan 

di dalam ponyusunan skripfii ini ;

b. Kepnda yan/' torhormat Bapak Abdoel Moetholib,S*H. eebagai 

pembimbing kedua ntas kri.tikt bimbinftan dan saren beliau j 

c* Kepada yang terhormat pimpinan Fakultas dan Staf, doaen 

dan aasisten serta staf pen^ajaran pada Fakultas Hukum 

Univursitas Airlangga yang telah mengajarkan Ilmu Pengeta- 

huan Hukum dan membantu kelancaran studi dan penulisan ini. 

3. Yang terhormat Hapok Ketua Ken^adilan Agama Surabaya, Bapak 

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan */onokromo Surabaya, Bapak 

Misnan Panitera Fengadilnn Negeri Surabaya dan teman-teman 

mahaaiswa yang telah memberikan bantuan dan penjelasan dalam 

penulisan ini.

Semoga usaha yang tidak seberapa ini ada juga manfaatnya 

bngi perkembangan ilmu pengetahuan umumnya dan khususnya bagi 

porkembanron ilmu hukum.-

Surabaya, April 19^1 

Mustofa Djamal.
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B A B  I 

PEHDAHULtfAN

1 . Peraasalahan

Sebalun tahun 1960 pengaturan tentang perwakafan dalan 

suatu perundang-undangan belunlah ada, aeaaorang yang handak 

mawakafkan tanahnya aaringkali aalaksanakan wakaf dangan daaar 

hukun Islan atau lebih tapat lagi dapat dikatakan Baraka tun- 

duk pada aturan hukun adat yang talah menarioa lembaga wakaf 

ini dalam aaayarakat dan dianggap sabagai auatu lembaga hukun 

yang tiobul eebagai bukua adat/kabiaaaan dalan pergaulan hidup- 

nya.

Hal ini neaudahkan tiebulnya panyimpangan dari hakikat 

dan tujuan wakaf itu eandiri, sabab perlu diingat pula tarda- 

patnya berbagai macaa bantuk wakaf (wakaf kaluarga, wakaf urnum 

dan lain lain), lag! pula tidak adanya katentuan untuk nandaf- 

tarkan banda-banda yang diwakafkan sahingga kapudian banyak 

tarjadi banda-banda wakaf taraabut tidak diketahui lagi kaa- 

daannya, bahkan dapat tarjadi karana audah turun tanurun saolah- 

olah sudah nenjadi oilik dari abli waria panguruanya. Sabagai- 

aana kita katahui, parbuatan wakaf adalah auatu perbuatan ouci 

nulla dan terpuji aaauai dangan ajaran Agaaa Ialan. Oloh kara

na itu, maka tanab atau banda yang hendak diwakafkan itu batul 

batul nerupakan ailik beraih dan tidak ada eacatnya jika ditinr 

jau dari audut pamilikan. Salain dari pada itu perayaratan ini 

dinakaudkan untuk nancagah terjadlnya atau terbawa-bawanya lan-

1
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baga perwakafan ini berhadapan dengan Pengadilan yang mungkin 

dapat aemerosotkan wibawa dan syariat Agama Islam. Memperhati- 

kan pandangan tersebut, maka tanah atau benda yang mengandung 

pembebanan seperti hipotik, credit yerband, tanah dalan proses 

perkara dan sengketa, tidak dapat diwakafkan eebelum masalah- 

nya diselesaikan terlebih dahulu.

Kejadian seperti di atas manimbulkan keresahan dikalang- 

an ufflat beragama, khususnya penganut agama Islam* Di lain pi* 

hak banyak kasus persengketaan tanah wakaf diaebabkan tidak 

jelasnya status tanah, sehingga apabila tidak segera diadakan 

pengaturan, maka akan timbul citra yang kurang baik terhadap 

agama Islam, lebih jauh, akan menghanbat usaha-usaha Pemerin- 

tah dalam oenggalakkan semangat dan bimbingan kevajiban kearah 

beragama.

Sebagai uraat Islam sedikit banyak mengerti landasan atau 

maksud si wakif (orang yang aewakafkan) dahulu pada umumnya se- 

waktu mewakafkan tanahnya/bendanya dengan harapan supaya benda 

tersebut dapat dinikmati hasilnya untuk kepentingan masyarakat 

Becara kekal dan terus menerus, selama benda itu tetap dapat 

menghasilkan atau masih dapat dimanfaatkan* Biasanya para wakif 

beranggapan bahwa wakaf adalah suatu bentuk amal keagamaan yang 

dapat digunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan um- 

mat yang menganut Agaaa Islam dalam rangka mencapai keaejahte- 

raan spirituil dan materiil, seperti untuk pembangunan masjid, 

panti asuhan anak yatim piatu dan sebagainya.

Firman Allah : "Perbuatlah oleh kamu kebaikan semoga

2
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kanu dapat kemenangan^CAl Hajj t 77)#

Tahun i960 tepatnya tanggal 2k September 19S 0 t Pemerin- 

tah dangan Undang-undang Pokok Agraria nomor 5 tahun i960 telah 

eencantunkan adanya auatu ketentuan tentang wakaf, aebagaimana 

teraebut dl dalam pasal 1*9 ayat (?), yang menyatakan bahwa per

wakafan tanah railik dilindungl dan diatur dengan peraturan Peme- 

rintah. Peraturan ini belun dapat direaliair, terkatung-katung 

hampir 17 tahun. Baru tahun 1977 Pamerintah mengeluarkan pera

turan peraturan pelaksana tentang wakaf, tetapi masih terbataa 

pada masalah perwakafan Tanah Milik, bentuk wakaf lainnya saper- 

ti wakaf kaluarga tidak termasuk di dalam pengertian wakaf se- 

bagaimana diaakaud Peraturan Penerintah teraebut.

Selanjutnya dangan adanya peraturan teraebut aaka lenba- 

ga ini tidak lagi hanya dipandang eebagai suatu lembaga keaga- 

aaan yang berdaearkan aelulu pada Hukum Islam, akan tetapi au

dah ditingkatkan kedudukannya aebagai suatu lembaga yang foraal 

dl dalam Hukum Agraria Naaional. Sehingga segala eeeuatunya ti

dak hanya harus memanuhi persyaratan yang diatur oleh Hukun Ia- 

lam tetapi juga harua dipenuhi persyaratan yang ditantukan da

lan peraturan tentang wakaf yang berlaku, demikian pula aankai-

nya tidak hanya kelak di akhirat tetapi juga di dunia bagi me-

2
reka yang melakukan pelanggaran.

Mahraud Yunus«■Qttgnn Karirudanterjeaahan maknanya* 
Alm^arift Bandung, 1967/ h .  308*

2

3

Abdurrahman, Haaalah Perwakafan Tanah Hilik dan Kedudukan
Tanah Wakaf di Negara Kita» Alumni, Bandung, 1979* h. 3~^*

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH WAKAF DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM DI INDONESIA MUSTOFA DJAMAL



Kembali kepada maaalab bentuk wakaf yang ada, maka dengan 

adanya Peraturan Peaerintah Nomor 28 Tahun 1977 ternyata naealah 

wakaf belum diatur aecara tuntaa*

2* Alaean Peailihan Judul

Wakaf erat kaitannya dengan naayarakat peraeluk Agama Is

lam, oleh karena itu tldaklah ouatahil maaalah wakaf ini dapat 

terjadl dalan naayarakat. Masyarakat kita yang mayoritaa dapat 

dikatakan peraeluk Agaoa lalam dan tentu aaja tidak nenutup ke- 

mungkinan akan adanya aliran-aliran yang berlainan dengan daaar 

keyakinan maeing-maaing*

Dalan hal ini akan aaya kenukakan aalah aatu perbedaan 

pendapat mengenai maaalah wakaf yaitu miaalnya mengenai eiapa- 

kah yang nenjadi pemilik harta wakaf itu aetelah harta wakaf 

itu diwakafkan* Abu Hanifah berpendapat bahwa pefiilikan harta 

itu maaih ditangan orang yang oewakafkan* loan Syafi^i, Abu 

Tusuf dan Muhaaad berpendapat bahwa harta itu juga milik Allah. 

Imam Ahnad berpendapat bahwa harta itu menjadi milik orang pe- 

nerima wakaf aabagai juga aedekah.^

Adapftn nengenai keharuean terjadinya wakaf, menurut pen

dapat kebanyakan Ulema, itu audah harus terjadi, tidak boleh 

lagi dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariei*

Abu Hanifah berpendapat banhwa itu tidak muati terjadi, melain*

k
kan hanya aabagai pinjaoan btlaka*

^SJaich Mahmoud Sjaltout dan SJaich H.Ali Aa-Sajia, Per- 
bandingan Mashab Dalam Maaalah Fiqih, Cat.I, alih bahaaa H.Iamuha,
Bulan Bintang, Jakarta, *1973* h* 221*

‘'ibid.
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Dari contoh diatae saya akan mencoba menguraikan lebih 

lanjut dalam skripsi ini tentang wakaf dengan maksud agar masya- 

rakat pemeluk Agama Islam khususnya dan masyarakat bangsa Indo

nesia pada umumnya hendaknya menyadari bahwa persoalan wakaf ini 

dapat diselesaikan dengan mengingat kata-kata Syeh Ibnu Taimiyah, 

bahwa sesungguhnya yang menjadi pokok disini guna raanjaga kemasla- 

hatan* Allah menyuruh' kita msnjalankan kema'slahatan’dan aenjauhkan 

kerusakan. Allah ialah xangutua paauruh Nya guna menyenpurnakan

5
kemaslahatan dan melenyapkan segala kerusakan.

Firman Allah s.w.t. : Kata Nabi Musa a.a kepada saudaranya 

Harun "Hendaklah engkau gantikan saya untuk menjaga kaumku, dan 

jalankanlah-keaaslahatan untuk raereka dan jangan sekali-kali eng

kau mengikuti jalan orang-orang yang merusak"(AX A'raaf s 1 ^2).^

Kata Nabi Syu'aib a*a.;HAku tiada menghendaki suatupun 

melainkan kemaslahatan, sekedar tenagaku dan tak ada taufiqku,
n

melainkan dengan Allah"(Hud \ 88), Selanjutnya Firman Tuhan me- 

negaakan bahwa "Qrang yang bertaqwa kepada Allah dan kemaslahat

an tidak uaah takut kepada apapun, dan tidak usah rusuh atau su- 

eah"(Al A'raaf : 35) . 8

Oleh karena itu saya meailih judul MASALAH WAKAF DITINJAU

^Aulalaan Rasyid, riqh Islam, Cat. XVII, Attahiriyah, Ja
karta, 1976, h. 327.

^Mahmud Yunus, op«cit», h.151*

7Ibid., h. 209.

8Ibid., h. H O .

5
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DARI SKQI HUKUM ISLAM DI INDONESIA agar dapat lebih dieadari bahwa 

maaalah wakaf ini aelain uruaan manusia dengan manuaia juga urut- 

an manusia dengan Tuhannya*

3* Metode ^enulisan 

a* Sumber data.

Data yang dipergunakan dalan penulisan ini diperolah dari : 

1* Kepuatakaan yang neliputi tullaan para SRrjonat tokoh-tokoh 

Islam, aajalah Ilniah dan lain lain bentuk bahan kepuatakaan aenga- 

nai maaalah wakaf*

2* Data lapangan dilakukan pada :

a. Kantor Urusan Agama; 

b* Pengadilan Agama Surabaya; 

c. Pengadilan Negeri Surabaya* 

b« Tehnik pengunpulan data*

Pengumpulan data diperlukan untuk aenbahaa tuliean ini 

diperoleh dengan jalan sebagai berikut t 

*?• Pengaaatan (Obaerraai)f

2. Studi ^epustakaan*

Dalam pengaaatan ini, diadakan wawancara dengan pejabat-peja- 

bat Inetansi antara lain i

a* Kapala Kttntor uruoan Agama Kecamatan Wonokromo ;

b. Ketua ^engadilan Agaaa Surabaya ;

c. Ketua Pengadilan N e g e r i  Surabaya ;

d. Tokoh-tokoh Ulama ^alaa.

Selanjutnya dari keterangan, penjelaoan dan data yang diberikan

6
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oleh pojabat-pojabat ynng bersangkutan disusunlah data yang sis* 

timatie, kemudian dinilai dan diolah untuk memberi jawaban ter- 

hudap masalah yang diajukan.

Tehnik yang digunakan adalah metode Diskriptip Analitis. 

Diskriptip dalam hal ini berarti menuturkan kenyataan yang ada 

dalam praktek mengenai penerapan peraturan-peraturan tentang 

wakof. Annlitis berarti dari data yang telah ada tereebut disusun, 

dijelaokan kemudian dianalisa.

Sistematika

Sistematika dalam skripsi ini dieusun sebagai berikut :

Bab I merupalan bab pendahuluan, dalam bab ini saya mera- 

bahas dan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang men- 

dorong saya untuk memillh judul skripsi init alasan pomilihan 

Judul* masalah dan metode penulisannya.

Bab XI menguraikan tentang macam-macam pengertian wakaf 

yang dikenal di dalam kehidupan sehari-hari, baik menurut kalangan 

tokoh-tokoh umat Islam ssndiri maupun pengertian wakaf menurut 

beberapa sarjana ilmu pengetahuan lainnya. Sekaligus dalam bab 

ini akan saya uraikan mengapa harus ada wakaf dan apa serta bagai- 

,mana daear-dasar orang hendak melaksanakan perbuatan wakaf. Dalam 

hnl ini akan saya cuplikkan beberapa Hadith dan beberapa ayat-ayat 

fiuci Qur'an sebogai landasan amal ibadah umat Islam. Kemudian 

sebagai akhir bab ini akan saya bahas pula mengenai macara-macam 

persyaratan perbuatan wakaf yang harus dipenuhi menurut ketentuan 

dalam hukum Islam dan sebagai perbandingan saya uraikan pula per-

7
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/jyarotan yang dikehendaki dalam hukum positip di Indonesia.

Selanjutnya dalam bab III dibahas mengenai prosedur atau 

tata cara bagaimana yang harufi diponuhi dalam melaksanakan per- 

buotan wakaf. Dalan hubungon dentfun maaalah ini akan saya tinjau 

prosedur yang harus dilaksannkan menurut hukum Inlam dan ketentuan- 

ketentuan yang brcrlaku dalam hukum positip aerta sebngai pombanding 

nedikit mongenoi wakaf dalam hukum Adat.

Berkaitan dengan bab-bab yang terdahulu, saya akan mengurai- 

kan kenungkinnn terjadinya oiAoalBh-naaaleh yonp timbul karena ada

nya wakaf, di sini akan saya tinjau maaalah apakah yang cenderung 

nering menimbulkan pcrsengketaan atau perselisihan dalam hal wakaf 

ini, kemudisn cara atau Jalan apa yang dapat ditempuh dalam menye- 

lesaikan perselisihan yang timbul. Mengenai hal ini aknn saya bahas 

di dalam bab IV.

Dalam bab V, saya cuplikkan penyelesaian perselisihan menge- 

n«i •aaalah wakaf yang diaelesaikan lewat Penr&dilan Negeri dan 

berqkhir dengan putusan Mahkamah Agung, kemudian cuplikan lain 

yang saluran ponyeleaaiannya lewat Pengadilan Agama^

Bab VI, yang merupakan bab terakhir, akan saya kemukakan 

kesimpulan ynng merupakan inti sari/ ringkasan hasil pembahasan 

dari bab-bab sebelumnya dan aedikit saran.

8

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH WAKAF DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM DI INDONESIA MUSTOFA DJAMAL



PCNGbHTlAN WAKAF

1« Pen^ertiun «’aknf Menurut Hukum Ialnm

Definiei secnrn ktimology (bahasa/lutfhat) : Wakaf beraBal 

dari kata Arab "Uaqf" yang berarti "acnahan", yaitu, "barang apa 

yang diuntukkan bagi keperluan uraura (terutaaa nebagai derma) atau

9
untuk keperluan yang bertallan dengan Agama".

Menurut lutilah, "wakaf berarti oenahan harta yang dapat 

diambil nanfaatnya tanpa muanah aeketika dan untuk ponggunaan yang 

mubah, aerta dimakauiikon untuk mendapatkun kerirJhaan Allah e.w*t.u. ^  

Dalan,Hukum Poeitip Indonesia, "Wakaf adalah perbuntan hu- 

kun ocaeorHng atau badan hukum yang aemieahkun eebagian dari har- 

ta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk 

ueluma-]amanya untuk kepentingun peribadatau atau keperluan umum 

lainnya oeauai dengan ajaran Agama Ialum".**

Ketentuan dalam hukum positip ini hanya khusue mengenai ma- 

oalah wakaf yanff berhubungan dengan tanah milik saja.

Istilah wakaf, banyak Ulaaa Iolun mumberikun bataaan-ba- 

taaan, sehingga bnnyak pula macam dan corak batasan teraebut,

^i'oerwadarminta, Kamua Umun Oahaaa Indoneeia> Balai Pus- 
taka, Jakarta, 1976, h.11^5*

^Ahmad Azhar Basyir, Hukum Ialan Tentang Wakaf-I1arah-Syir- 
kah, Alma*arif, Bandung, 19771 h. 5. -

^  Teraturan Pemerintah Hepublik Indonesia -<o.?fi Tahun 1977 
Paeal 1 ayat 1.

B A B II

9
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hal ini tentu 3aja timbul perbedann-porbedaan, namun pada pokok- 

nya mereka dalam perumusannyu mempunyni garis besar yang sama* 

Untuk Itu marilah terlebih dahulu kita ikuti pembahasan 

di bawah ini dari sebagian Ulama beaar Islam •

1* Imam As Syafi'i.

2. Imam Abu Hanifah.

3. Ibn Qusim Al Ghozzi (dalam bukunya yang terkenal Fath al 

Qarib).12

Ad.l. Menurut Imam As Syafi'i j

Wakaf ialah pengikatan sesuatu barang di bawah hak milik 

Allah Yang Maha E3a dengan tujuan bahwa buahnya atau hasilnya di- 

pergunakan untuk kepentingan manusia.

Humuaan ini dapat diuraikan, bahwa j

1.1. Semua benda di alam seinesta ini adalah berasal dari Allah 

s.w.t. sehingga kita hanya ditugaskan sebagoi pemelihara 

saja, Maka dengan pernyataan wakaf, hak milik barang yang 

diwakafkan kembali kepada Allah, tidak boleh ditarik kem

bali, dijual, dihadiahkan atau dihibahkan dan diwariskan,

1.2. Hak milik yang mewakafkan (wakif) menjadi hapua.

1.3. Hasilnya adalah untuk Allah s.w.t.

Ad. 2. Menurut Imam Abu Hanifah j

Wakaf adalah menahan pokok sesuatu harta dalam tangan pemi- 

likan wakaf dan penggunaan hasil barang itu, ynng dapat disebutkan

10

Hermin Iiadiati-Koeswad ji( Sejarah dan Pertumbuhan Lembaga
Wakaf^Sejaagal Lembaga Hukum (di Indonesia). Diktat, 1972, h, 1.
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ariah atau commodate loan untuk tujuan-tujuan amal saleh,^ 

Xumusan ini dapat diuraikan, bahwa i

2.1, Hak milik si wakif tetap ada.

2.2. Hasilnya untuk tujuan keagamaan dan kedermawanan.

Ad,5. Menurut Ibn Qasim Al Ghozzi :

Ibn Qasim Al Ghozzi dalam buku al Qarib disebutkan perkataan 

wakaf berasal dari kata "waqofa" yang berarti mendirikan atau 

menghentikan, Wakaf sebagai istilah hukum berarti perbuatan 

yang membuat suatu benda diberhentikan dari peredaran dagang/per- 

niagaan,

Menurut sifatnya wakaf dapat diperinci sebagai berikut j

3.1. Barang/benda yang diwakafkan tidak dapat dipindahkan hak 

miliknya.

3*2. Tidak habis jika dipergunakan.

Bila kita perhatikan pendapat-pendapat di atas, kita akan 

dapat menomukan perbedaan-perbedaannya. Adapun perbedaan ini ada

lah mengenai sejak kapan hak milik dari si wakif tadi telah mulai 

hilang/beralih.

Imam As Syafi'i menyatakan, wakaf itu adalah ibadat yang 

disyariatkan, yaitu telah berlaku sah apabila si wakif mengatakan 

dengan resmi keta-kata "Saya telah mewakafkan hak milik saya" tan- 

pa menunggu putusan Hakim. Sejak saat itulah hak milik si wakif hi- 

long, walaupun kenyataannya kekayaan tadi tetap berada ditangannya 

akan tetapi ia tidak berhak lagi.

^^Abdurrahman, op.cit., h. 6.
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SbfJajj/.-rka/i 3/nuin Abu H»nifahf sifat wakaf bukan ibadat yang

diayarlutkan, totapi murupakan pe^berian atau sedukah, dan se-

bagai pemberion makn hak itu tidak t(?rlepa3 dari si wakif sela-

ma Hakim belum memutuakan bahwa harta wakaf tersebut adalah harta

wakaf atau melalui syariat tuklik aeaudah seseorang raaninggal

dunia ( ai wakif ). Umpamnnya dikatakan j "Eilamana aku telah

meninggal rnaka hartaku (misalnyu tanah pekarangan) ini aku wa- 

kofkan untuk keporluan urusan panti aauhan anak yatim piatu X"*

Jadi dengan rneninggalnya orang tersebut barulah harta yang di- 

tingf;al itu menjadi harta wakaf untuk panti asuhan anak yatim 

piatu X tersobut.

Sementara itu para Ularna lain memberikan pengertian wa

kaf, antora lain Abu Yusuf dan Imam Muhammad, "Wakaf adalah me- 

nahan pokok suatu benda di bawah hukum Tuhan Yang Maha Kuasa, 

sehingga hak pemilikan dan wakif berakhir berpindah kepada Tuhan 

Yang Maha Kuasa untu suatu tujuan yang haailnya dipargunakan 

untuk inanfaat makhlukNya"’. ^  Kemudian Maulana Muhammad Alif "me

nurut syara1 wakaf berarti penetapan yang bersifat abadi untuk 

memungut hasil dari barang yang diwakafkan guna kepentingan orang

15
seoreng, atau bersifat keagamaan, atau untuk tujuan emal'1.
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13

Menurut Ter Haar *

Wakaf ini adalah Merupakan auatu perbuatan hukuoi jang berai- 
fat tersendiri dan dipandang dari auatu eudut tertentu barsi- 
fnt rangkap»
H&koud rangkap ialah bahwa parbuatan Itu di aatu fihak ada- 
lah auatu perbuatan nenganai tanah atau bend* Jang manjebab- 
kan objok itu mundapat kadudukan hukum jang khueua, tatapi 
dilain pihak aeraja itu, parbuatan itu meniobulkan auatu ba- 
dan dalam Hukuoi Adat ialah auatu badan hukum (rechtperaoon) 
Jang aanggup ikut aartjgdnlaa kahidupan hukum nabagai aubjak 
hukum (racht eubjact).

Jadi melalui prosea perwakafan ini maka barang yang diwa- 

kafkan telah dikeluarkan dari lolu lintas hukum, sehingga tidak 

mungkin lagi untuk diikut-oartakan dalam barbagai transakoi hukua* 

Proses pengalihan atatua barang taraabut juga raengakibatkan peru- 

bahan dalam status hukum dari aanula aabagai obyek hukum menjadi 

aubyak hukum manurut Hukuoi Adat*

Dalam disartaoi Dr*Ko«aoa«a Atnadja dikemukakan :

marumuakan pengartian wakaf aabagai suatu perbuatan hukum 44- 
ngan parbuatan aana auatu barang/barang kaadaan talah dikalu- 
arkan/diambil kagunaannya dalaa lalu lintas maayarakat aemula, 
guna kapantingan aaaaorang atau orang tartantu atau guna aase-
orung nakaudnya/fcujuan/barang teraabut audah berada dalaa ta-* 
ngan yang aati*

Adapun Naziroaddin Rachnad membsrlkan pangartlan aabagai 

barikut :

Tang diaakaud dangan harta wakaf ialah auatu barang yang aa- 
mantara aoalnya (zatnya) tetap, aalalu berbuah, yong dapat 
dipatik haailnya dan yang aapunya aendiri eudah aanyerahkan 
kekuaaaannya tcrhadap barang itu dangan oyarat dan ketentuan

^ T e r  Haar, Asas-aaaa dnn Sununan Hukum Adat, terjemahan 
Soebakti Poasponoto, Pradnya Varamita, Jakarta, 19^0, h. 13&*

^Abdurrahman, op.ctt, h.lU-15-
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■3A'

bahwa hauilnyo akan dipergunakajguntuk keperluan atnal kebaji- 
kan yang diperintahknn eyariat.

Dari uraian pendapat tflana dan earjana-sarjana Islam dan 

lalnnya* saya mencoba oengeeukakan disini bahwa wakaf (aewakafkan) 

adalah perbuatan liukum dalaa hal peralihan hak dengan ketentuan, 

barang atau benda teraebut dikeluarkan dari peredaran perniagaan 

dan haailnyo (ntanfaat) dari barang atau bends tersebut akan digu- 

nakan untuk tujuan keagaiaaan (dalam hal ini Agama Islam).

Mengingat kedudukan wakaf sebagai salah aatu macam oodakoh, 

harta wukaf t#r^epaa dari hak oilik wakif, dan tidak pula pindah 

nenjadi milik orsng-orang atau badan-badan yan# manjadi tujuan wa

kaf (msukuf alaih)# Dengan denikian harta wakaf menjadi aaanat di* 

tangan pwngawau (nadzir).

Jegalu aeauatu yang diperoleh dari hasil harta wakaft yang 

diuaahakan atau nama nadalr wakaf, bcrkedudukan aebngui harta wa- 

kaf pula* Misalnya wakaf suatu kobun kelnpa, bilu hasilnya dapat 

diperkembangkan hingga aelain cukup untuk tujuan wakaf, oioalnya 

uumbiayai panti asuhan anak yatim piatu naeih terdopat eioa uang 

yang dapat dikuapulkan hingga cukup untuk metnbeli tanah, kemudi

an (flembun^un runah diatasnya, oaka tanah berikut runah tersebut 

berkedudukan acbagni harta wakaf pula.

i’enguwaaan atau perwalian harta wakaf pada dasarnya nenjo- 

di hak wakif, tetapi boleh juga ia menyerahkan pengawasan wakaf- 

nya kepada orang lain, baik pereeorangan naupun tn^rupakan suatu

Nazira-.Min ilachma.l, Harta ..akuft Bulan Bintang, Jakarta,
1 9 6 '*, h .  3 1 .

’] 8
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badan atau organisa3.i* Untuk menjamin agar perwakafan dapat ter- 

aeleng^ara dengan sebaik-baiknya, negnra berwenang campur tangan 

dengan merigeluarkan pereturan-peraturan yang mengatur seluk be- 

luk perwakafan termaauk pengawasannya.

Pada pokoknya Nadzir wakaf adalah orang yang mernegang a- 

manat untuk memelihara don menyelenggarakan harta wakaf aesuai 

ujud dan tujuannya.

Untuk lebih jelaa dan tuntasnya raasalah di atae akan saya 

ungkapkan dalam bab berikutnya.

2• flasar-daaar Wakaf

Untuk mengetahui daaar-daanr wakaf, seausi dengan aumber 

ajaran Agawa Islam, kita dapat melihat dalam Al Qur'an dan Sun- 

nah flaaul,

Al Qur'an adaleh Kitab Suci yang diwahyukan Allah a.w.t* 

kepada Rasul Muhammad s.a.w. aebagai rakhmat dan petunjuk bagi 

manusia dalam hidup dan kehidupannya, adalah merupakan sumber 

yang utama dan pertama dari Hukum Islam dan beraifat permanen*

Al Qur'an aebagai wahyu yang terakhir menjadi rakhmat ba

gi seluruh umat manusia dan alam semesta, aebab Al Qur'an mene- 

gaakan bahwa ejarannya selalu seauai dengan kepentingan dan ke- 

butuhan manusia dalam kehidupannya, ia cocok dengan fitrah manu- 

sia.

Sebagai sumber hukum hanya menentukan pokok-pokoknya aaja 

sehingga menjadikan Hukum Islam dapat berlaku bagi manusia yang 

hidup dalam berbagai raa dan kebangsaan, Dengan uraian seperti di-
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atas dapatlah dimengerti dan dimaklumi bahwa A1 Qur'an manpu me- 

ngatasi segala raacam peraoalan yang tumbuh dan dapat nenjawab se- 

tiap tantangan yang tinbul kemudian.

Ayat-ayat A1 Qur'an yang nenunjukkan secara langaung ten

tang wakaf tidak ada, tetapi ayat-ayat yang nenerintahkan agar 

umat manusia memperbanyak berbuat kebajikan dalan bidang kehidup- 

an dapat dijadikan landasan umun dari pada perbuatan wakaf, per- 

lu diingat, wakaf termaauk diantaranya macam perbuatan yang baik.

Firman Allah a.w.t. i “Perbuatlah oleh kanu semoga kanu 

dapat kemenangan*(Al *<»Jj : 77)

Maksudnya bahwa, hendaknya aetiap manuaia nau berbuat ke- 

baikan kepada sesananya dengan cara nengorbankan harta bendanya 

untuk keperluan kebaikan dalan arti deml tegaknya tiang Agama 

Ielan dan guna kepentingan masyarakat umunnya* Seeungguhnya bagi 

orang-orang yang demikian akan mendapat kemenangan di akhirat*

FirmanNya aelanjutnya : "Belanjakanlah sebagian harta yang 

kamu peroleh dengan baik-baik*(A1 Baqarah : 267) «20 *•- 

nudian, "Tidak akan tercapai oleh kamu kebaikan, eebelum kanu 

aanggup nenbelanjakan aebagian harta yang kamu eayangi" (Surat 

Ali Inron : 92)

Sunnah yang biasanya Juga diaebut Radith adalah aeauatu

^Mahmud Yunus, op.cit., h*308.

20Ibid' , h. bZ.

*1Ibid , h. 57.

16
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yang merupakan perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang di- 

contohkan oleh Rasulullah s.a.w. . Sunnah Rasul ini adalah sun- 

ber hukum yang kedua setelah Al Qur'an. Kedudukannya aebagai sun- 

ber hukum yang kadua setelah Al Qur'an karena fpngsinya sebagai 

juru tafeir dan pedonan pelaksanaan yang otentlk terhadap Al Qur

an.

Sunnah Rasul nenafsirkan dan aenjelaskan ketentuan yang 

aasih dalan garia beaar atau oenyuauli apa yang disebut dalan 

Al Qur'an. Dari satu segi Sunnah aerupakan suaber hukun yang oer- 

diri aendiri eebab kadang-kadang neabawa hukun yang tidak dioabut 

dalaa Al Qur'an, tatapi dari sag! lain tidak berdiri aendiri ka

rena aifatnya terikat terhadap Al Qur'an.

Karena kedudukannya aebagai penafoir dan pedoaan pelakoa- 

naan Al Qur'an, Sunnah tidak dapat keluar dari aturan-cturan da- 

sar hukun yang ada dalaa Al Qur'an, denikian juga dalaa aenetap- 

kan taukuo-hukun baru yang tidak terdapat dalaa Al Qur'an.

Jadi pada hakikatnya suaber Sunnah itu aendiri ialah ayat-

ayat Al Qur'an aebagai aturan daaar yang uaua* Sunnah sebagai

suaber pokok ajaran Islaa dan suaber Hukum Islam kedua ditetapkan

aendiri oleh Allah s.v.t. dalaa Al Qurlan :

Demi Tuhanau (Muhannad) nereka pada hakikatnya tidak beriaan 
hingga nereka menjadikan engkau nenjadi hakim terhadap perka- 
ra yang nereka peraelisihkan, kemudian aereka tidak aeresa 
dalaa hatl aereka seauatu keberatan terhadap putuoan xang 
engkau berikan dan nereka nenerima dengan aepenuhnya(Surat 
An Nisaa t 65)*^2

17
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"Dan apa yang dibarikan Rasul kepadamu terimalah ia, dan 

apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah" (Surat A1 

flasyr :

Dalam salah aatu waaiat Rasulullah menegaskan bahwa Sunnah 

nya adalah pedonan yang kedua eeaudah A1 Qur'an, eelama kedua pe- 

doman itu diikutl maka aelamatlah perjalanan hidup aeseorang di- 

dunia dan di akhirat kelak, Sabda Nabi Muhammad e.a.w, "Telah

kutinggalkan untukmu dua perkara, tidak akan kamu tersesat aela- 

gi kamu Vierpetfong kepadonyn,’ yaitu Kitab Allah dan-Sunnah 

RasulNya".^

Dalan hubungannya dengan eaaalah wakaf maka Sunnah ®aaul

yang diaakeud adalah t

Hadith yang diriwayatkan bahwa "Umar r*a. nempunyal aepetak 
kebun yang disebut Teaoagh, kebun itu beriai kuraa yang baik 
aekali, beliau datang kepada Nabi dan bertanya, Ta Baaulullah, 
eaya nendapat harta yang aenurut pendapat saya aangat baik, 
apakah saya beraedekah dengan harta itu ?* Nabi nenjawab i 
"Beraedekahlah dengan aaalnya, tidak dijual, tidak dihibahkan 
dan tidak diwariai, akan tetapi anda nafkahkan haailnya11*

Lalu Unar aenaedakahkannya pada jalan Allah, kepada budak 
yang aau aenebus diri, untuk tamu, untuk orang-orang aiakin, 
Ibnu Sabil dan kepada ahli kerabat. Tidak aengapa orang yang 
aenguruanya aakan oenurut yang layak atau aeaberi aakan kawan 
dengan tidak berlebih-lebihan*

Tanah itu adalah bahagian Unar di Chaibar, dan Taanagh adalah 
naoa tanah itu*25

Diriwayatkan oleh Buohori dan Kuslio dalaa kitab anaa lainnya 

dengan perbedaan-perbedaan mengenai lafalnya.

18

2,Jbid , h. k93.

2^Barnawie Uaarie, Status Hadita Sebagai Daaar Taayri, Ab 
Sitti Syaasiyah, Sala, 1977* h.3*

^Sjaich Mahnoud Sjaltout dan SJaich M.Ali ag-Sajls.op.cit.t

h-223.
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Hadith inilah yang menjadi patokan dasar perbuatan wakaf 

dan hadith ini pulalah yang aula-aula aenjadlkan wakaf masyhur 

dalan Islam, bahkan kata lean As Gyafi'i, aesuduh 80 Orang sa- 

habat di Hadlnah torus aangorbankan harta roereka dijadikan wa

kaf pula*

Riwayat jaaaah Ahli Hadith salain Duchari dan Ibnu Hajah,

Dari Abu Hurairah, sasungguhnya Nabi Beaar s.a.w* telah bar- 
kata i "Apabila aati ataaorang aanuaia habislah amalnya (ti
dak bertaabah lagi aaalnya itu),kecuall tiga parkara t l*wa- 
kaf, 2*aangeabangkan ilau pangatahuan baik dangan jalan aa- 
ngajar auupun dangan jalan karang aangarang dan sabagi)£nya, 
3*anak yang aalah yang aendoakan untuk ibu bapaknya"*

Dari hadita ini jelaalah bagi kita, bahwa parbuatan wakaf 

bukan hanya aeparti berdaraa/sedakah biasa, tetapi lebih basar 

ganjaran dan aanfaatnya terhadap diri yang berwakaf aendiri, ka- 

rtna ganjaran wakaf itu terus aanarua aalana barang wakaf itu Ba

sin berguna, pun terhadap aaayarakat dapat aenjadi jalan untuk 

keonjuan, untuk kalAngaungan uaaha-usaha amal Ialan sabagai sua- 

t>ar yang tiada karing-karingnya untuk panbiayaan yang eeaakin la- 

aa saaakin aaaerlukan ongkoe dan biaya yang lebih beear pula, ka- 

reno kaparluan dan hajat hidup aaayarakat itupun saaakin hari sa- 

aakin aaningkat dan saaakin luas lapangan pakarjaan sasuai dengan 

perkeabangan kacardaaan dan kebudayaan aanuaia. Maka kalau sakira- 

nya muslia yang kay* aakarang aanggup mewakafkan harta aaraka sa- 

parti orang-orang Islam dahulu, kita yakin bahwa aaraka telah nem- 

buka satu jalan untuk keaajuan peabangunan aekarang ini, anak ke-

pe

1 $

Sulaiaan Rasyid, op cit., h* 22**.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH WAKAF DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM DI INDONESIA MUSTOFA DJAMAL



turunan kita sedikit hari lagi akan memetik buahnya, "Terutaraa

kaura muslimin di Indonesia yang sedang dalam periods pergeeeran

kepada masyarakat modern yantf lebih maju yang sueunan harta wa-

2?
kaf itu harua dijalankan dengan organiaasi modern pula".

Hadith ini pulalah rupanya eecara logika sebagai pendorong 

si wakif untuk mewakafkan hartanya, yakni dengan mengeluarkan 

harta itu dari miliknya, karena ia menginginkan pahala atas per- 

buatannya dan wakaf adalah salah satu jalan untuk mendapat paha

la, sedang syariatpun telah nengiayaratkan bahwa sesuatu yang me- 

mastikan tercapainya keinginan itu ialah dengan wakaf.

J>. Syarat-syarat Sahnya Wakaf

Seseorang yang hendak mewakafkan barang atau harta benda 

miliknya agar sah wakafnya, maka harus nemenuhi rukun dan sya- 

rat wakaf, yaitu :

1. Bagi orang yang berwakaf, syaratnya s

a. Berhak sepenuhnya untuk menguasai dan memiliki barang atau 

harta benda yanc diwakafkan, walaupun ia bukan orang yang 

beragama Islam ;

b. Berakal sehat, dewasa dan oerdeka (tidak dibawah pengampuan)

c. Dengan kehendak sendiri, tidak sah karena dipaksa orang.

2. Bagi barang atau benda yang diwekafkan, syaratnya :

a. Kekal atau tetap bendanya, artinya ketika dianbil manfaat-

20

Abdurrahman, op.cit., h. 8.
27
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nya benda yun<: borsangkutan tidak rusak atau bila dipergw- 

nokan tidak habis dipakai#

b. Bemir-benar menjadi milik yang mewakafkan, artinya barang 

atau benda itu bftbas dari aegala petnhebuoan, ikatan, aita- 

an din pork&ra, "walaupun rauayn*(bercampur dan tidak dapat
p

dipisnhkan iengnn yang Inin)"#

IMvayat Nasal dan Ibnu Majoh, Sabda Kaaulullah r.a.w. :

Telah berkata Umar kepndn Nabi e«a«w« ; "Seaungguhnya saya 
m^mpunyai oeratua aaham di Chaibar, belum pernah saya mempu- 
nyai harta yang lebih eaya kaslhi dari pada Itu, oesungguh- 
nya saya bermnkeud menaedekahkan", jawatj^Nabi J "Engkau to* 
han agalnya dan aedekahkanlah buuhnya”*

Sahara kepunyaan Unar ini diaebut Muoya', oleh karenanya

hadlth ini menjadi dalil oahnya wakaf musya'.

%  Tempat berwakaf (yang berhak meneriraa hasil wakaf) :

Kalau berwakaf kepadu orang yang fc'*rtentuf harue diaebut-

kan dengan jelae dan tegao orang yang berhak nenerima wakaf itu,

orang yang berhwk memiliki sesuatu* Maka tidak sah wakaf, jika

yang ditunjuk sebagai orang yang berhak menikmati basil wakaf ae-»

orang anak yang masih dalam kandungan, begltu pula kepada hanba

sohnya. Sulaiman Rasyid dalam buku Fiqh Islam menyatakan bahwa

"Berwakaf Mepada unum di jolan kebaikan eahf aalahan inilah yang

lebih panting, sepertl kepada fakir oilskin, kepada Ulaaa, murid-

murid, maejid-masjid, aekolah-aekolah, untuk membuat jalan, Jem-

batan, benteng dan lain-lain kenmolahatan keperluan ufnun".^

Ibid,

^Sulaiman Rasyid, op cit%t h.

29
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Maksud d *n Lujunn da] am hal wakuf Imrur. dirumuskan dengan je- 

las, oaperti : "uaya wakofkan tanah oaya ini kepada or ng miskin", 

artinya wakaf ditujukun kepada orang lain, yaitu orftng eelain ke- 

luarga atau untuk umum tidak diayaratkan adanya ijab (kata-kata 

pcnyer ihan) dan <f»bul (kata-knta penerimnan), tetapi bila wakaf 

ditujukan kapuda uGsoorang tertontu atau kuluargnnya dieyaratkan 

adanya I jab dnn obul # Tujuan wakaf tidak boleh bertentnn^on 

dangan ajaran At'arcn anlara P.j j n nya ̂ dilarang ber-

wnkai* untuk koporluan atau kopentin^an at'arcn Inin ^olain 

I nl.ufn.

^eloin pernynratan di at:a.ri perlu pula diporhatikan buberapa 

nifot dari wakaf yang harua dlpenuhi pada saat Boseorang hendok 

raewak>ifkan harta bendanyu, oifat ternebut adalah :

1» *akaf bersifat kekal atau permanen (selama-lananya) ber

arti tidak boleh ada pembntasan waktu, maka wakaf tidak 

dapat/tidak boleh ditarik ketrtbali. Jika aeaeorang berka- 

ta : wakafkan tanah tuxya ini sebagai maajid da3am

waktu dua tahun", wakaf u«macam ini tidak sah, karena 

tidak kekal.

! ari Ibnu Umar d.m Ibnu Abbau racnceritorakan dari Nabi
a.a.w. MTidak halal bagi aeaeorang mufiliro yang memberi- 
kan auatu pemberian kemudian oienarik kembali kecuali 
pemberian seorang ayah kepada anaknya", Hiwayat Duchari 
dan Muslim, Abu Dawud, Naaa'i.

Dari Ibnu Abbas berkata : "Aku telah mendeng I* Rasulul- 
lah a.u.w. bcraabda bahwaaanya peraamaan orang yang ber- 
sedekah kemudian menarik kembali aedekahnya itu sebagnt*-. 
iiiaaa anjing yan^ raunt.ih kemudian taaknn muntahnya tadi"*

22

Mualim, Kitnb T.hohih KSualitu, Diktat, tanpo ponor'nit, 

t^npa tahun, fi. 6*
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2. wakaf itu bernlfut tunai, dan tid.il- ada khiyar syarat, ka- 

r«na wakaf berarti memi ndalikan milik poda nnnt itu. Jika 

lisyaratkan khiyar atau ia berkata 2 "Kulnu eny« monjadi 

GnrjftnH| naya wakafkan rutnali iiaya ini aebagai mai»jidM, 

wuk<if semacam ini tidak aah, karena tidak tunni. Kecuali 

knlau dihubungkan dengan mati, miBalnya ia berkata :"3aya 

wakafkan sawah aaya aosudah Gaya mnti kepada Ulama oura- 

baya", Lofuz ini eah menjadi waoiat, bukan wakaf. Akan te

tapi wakaf dapit terjadi (aah) "dengan tastatnen atau de- 

ngnn aurat dan tidak perlu wakaf itu didirikan dengan ak- 

te tertuHr.M.'n

3. Sah pula wakaf, bila ia berkata :"Bayn wakafknn tanah sa

ya ini untuk fakir miflkin rfitahun y^ng akan datang", akan 

tetapi pemilik audah tidak boleh menjual, menggadaikanf 

menyewakan eejnk ia mengucapkan kata-knta itu*

Jiendaklah t^rang kepada aiopn diwakafkan, kolau ia berka

ta • "Hiiya wnkafk-m rumah ini", tidak oah karano tidak te- 

rang kepada eiapa diwakafkan.

23

Hermin Hadiati Koeowndji, o r  cit., h. %
32
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B  A B III

IROSKDIIH ./AKAF DmLAM HUKUM I/.LAM DAN MKNURUT KKTLUTUAN 

HUKUM PO ill TIP DI INDONKIilA

Dalam bab ini akan uayn kamukakun masing-masing prosedur 

menurut Hukum Iolnm dnn menurut ketentuan Hukum Poaitip (li Indo

nesia. Hal ini oengaja saya pisahkan knreno dalam kedua prosedur 

teraebut terdapat perbedaan yang sangat besar*

Kita dapat melihat dan membandingkan betapa menurut Hukum 

Islam prosedur tersebut aangnt sederhuna, oehingga Bering terjadi 

pi’longgaran-pelanggaran oleh orang-orang yang goyah imannya bila 

#»udah terkungkung dengan masalah keduninwlan, khususnya menyang- 

kut harta wak*f«

Eebagai umat Islam kita dapat maklum bahwa maaalah wakaf 

adalah masalah hubungan nanunla dengan manusia, dinamping juga liu- 

bungan aanuoia dengan Tuhannya, dengan demikian kita maklum pula 

bila ada pengertian bahwa harta wukaf adalah milik Allah yang di- 

kelola oleh mnnusia dnn hasilnya untuk kepentingan agama/umum.

Jadi, demikianlal bahwa Tnemang masalah wakaf bagi umat Is

lam adalah merupakan ujian, aampai dimano batos keimnnan seorang 

mualim dalam menghadapi masalah keduniawian.

Menurut ketentuan Hukum Positip di Indonesia* nasal.*h wa

kaf lebih diperinci lagi ketentuan-ketentuan ynng ada hubungon- 

nya dengan hart - wakaf, dengan demikian bila oeseorang melakukan 

pelan^garan ketuntuan dnpat dihukum menurut aturun oanufiia demi

2*+
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tortibnya hubungan tnanuaia df-ngan manunia*

Pronedur akaf dalan Hukum Inlam :

Onl^m Hukum Ioiam tidak ditentukan prosedur/tata cara khu- 

Bue m*jn^enni bagaimana aeseorantf hendak mewnknfkan sebagian har

ta bendanya baik itu wakaf ahli (untuk keluarea) maupun wakaf kh#« 

irl (untuk umum), d>?mikian pula tidak dikenal adanya suatu lemba- 

ga/badan yang menan^ani maaalah wakaf.

Fada dasarnya bila telah dipenuhi rukun dan ayarnt-syarat 

maka wakaf teraebut sah adanya. Dipenuhi di sini berarti bohwa da

lam pelakaanaan wakaf ada i

1. Orang yang berwakaf (wakif),

2m Harta yang djwakafkan (maukuf),

3. Tujuan wakaf (naukuf alaih), 

k* Pernyataan wakaf (ohighat),

5. Orang yang mnnerima wakaf (nadzir)#^-* 

dnn maaing-maeing rukun di at^s telah mn/nenuhi /jy;«.rat-syarat untuk 

cahnya eebagaimana telah dikemuknkan dalam bab II.

Proeedur Wakaf dalam Hukum Ialam aebagian besar Ulama pe- 

pendapat mengenai rukun dan oyarut aahnya wnkaf, K* nyn aebagian 

kecil diantnra nereka terdapat perbednan pendapat.

Adapun perbedaan teraebut adalah dalam hal "pernyataan wa- 

kafM (ahighat), oeoentara Imam Ab Syafi'i berpendapat bahwa seaeo- 

rnng yang hendak mewakafkan sebagian hartanya haruo nengucapkan 

ikrar dan wakaf itu sah aejuk eaat diucapkon ikrar teraebut de-

^Ahmad Azhar Baoyir, op. cit. t h. 8-9*
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ng«n disaknikan oleh ? (dua) orang aakai istifndhah (yang meli

hat dan mendengar)* Sedangkan Imam Abu Hanifah berpend.jpat bah

wa seseornng y ng hend-ik mewakafkan hartonya eelaln mengucapkan 

ikrar dihadapan calon Nadtir dun dua oranj' saksi istifadhah, ju

ga ikrar tersebut juga h^rus diketahui dan ditegaskan oleh peja- 

bat yang berwenang, dalam hal ini (Jadi/hakim agama Islam* Jadi 

wakaf itu sah setelah mcndapot penegasan*

Ikrar menurut Hukum Islam tidak harus dengan tuliaan, te

tapi cukup dengan llaan atau isyarat, asalkan orang yang hendak 

mcnerima wakaf (Nadair) mengerti apa-apa yang menjadi kehendak 

wakif.

Proaedur Wakaf Menurut Ketentuan Hukun Positip di Indonesia i 

sebagaimana telah dikemukakan didepan bahwa si fat wakaf 

itu selaraa-lamanya atau tetap, maka dari itulah kebanyakan har- 

tu wakaf berupa benda-benda tidak bergerak, misalnya tanr*h atau 

rumah atau suatu bentuk bangunan, hal ini erat hubungannya de- 

ng«n masalah peralihan hak.

Sehubungan dengan hal ini maka tentunya tidak bisa dile- 

paskan dari masalah Agraria sebagaimana dioebutkan d»lan pasal 

*♦9 ayat (j) Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun i960 jo* 

Peraturan Penerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Ta

nah. Oleh sebab itu Pemerintoh deng*m Peraturan Penerintah Nomor 

28 Tahun 1977 mengeluarkan ketentuan tenting Perwakafan Tamah Hi- 

lik.

26

Pasal 5 Peraturan Penerintah Nomor ?.8 Tahun 1977 aenyebut-

kan 1 (l)» Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan ko-
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hendaknya secure jelas dan tegas kepada Nadzir dihada- 
pan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf aebagaimana di- 
maksud paoal 9 ayat (2) yang kemudian nenuangkannya 
dalan bentuk Akta Ikrar Wakaf, dengan disekoiknn oleh 
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi*

(2)* Dal/un keadaan tertentu penyimpangan dari ketentuan di- 
makeud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah^^r- 
lebih dahulu nendapat persetujuan Menteri Agama."'

Lebih jauh Penerintah dalan menentukan prosedur atau tata

cara pelaksanaan wakaf diperinci dalan pasal 9 peraturan teraebut

ynng menyebutkan antara lain *

(1). Fihak yang hendak mewakafkan tanahnya diL ruakan datang 
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk nelak- 
aanakan Ikrar Wakaf;

(2). Pejabat Penbuat Akta Ikrar Wakaf seperti dinaksud dalan 
ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agana;

(3), lei dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agana;

(4)* Pelaksanaan Ikrar, deaikian pembuatan Akta Ikrar Wakaf 
diunggap sah bila dihadiri dan disaksikan oleh sekurang 
kurangnya 2 (dua) orang saksi;

(5)« Dalaa nelaksanakan Ikrar seperti dinaksud ayat (1) pi- 
hak yang newakafkan tanah diharuakan nembawa oerta dan 
menyerahkan kepada pejabat teraebut dalan ayat (2) su- 
rat-R|rrat berikut I
a* sertifikat hak nilik atau tanda bukti peniliken ta

nah lainnya,
b. surat keterangan dari Kepale Desa yang diperkuat o- 

lth Kepala Kecaaatan aetempat oenerangkan kebenaran 
pemilikan tanah dan tidak tersangkut auatu sengketa,

c. surat keterangan pendaftaran tanah,
d« izin dari Bupati/Walikotanadya Kepala Daerah cq.Ke- 

pala Subdit A^raria oeteapat*

Pada garis besarnya ketentuan diatas menentukan antara lain 

1* Calon wakif harua datang sendiri roonghadap (tidak diterangkan 

apakah boleh diwakilkan atau tidak), tetapi dalan Peraturan Men

teri Agana Nomor 1 Tahun 1978 pasal 2 ayat (2) disebutkan, bi-

2?

^ieraturan Penerlntah Nomor 28 Tahun 1977, pasal 5*
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la tidak dapat menghadap, dengan pereetujuan Kantor Departe- 

men Agama Tingkat Katupatn, maka wakif dapat membuat ikrar 

eecara tcrtulis*

2. Pejabat yang dinaksud adalah Kepala Kantor Uruaan Agana Keca- 

matan aetempat yang menpunyai tugaa aenyelenggarakan daftar I- 

krar Wakaf, demikian pula adminietraai perwakafan diaalengga- 

rakan oleh kantor ini*

Dalam tugaimya Kepala Kantor Urusan Agana sebagai Pejabat Pem- 

buat Akta Ikrar Wakaf adalah t

a. Heneliti kehendak wakif,
b* Mtneliti dan mengeaahkan Nadzir atau an^gota Nadzir yang 

baru,
c* Meneliti aakai ikrar wakaf, 
d* Menyakaikan ^elakaanaan ikrar wakaf, 
e« Membuat akta ikrar wakaf,
f« Menyampaikan akta ikrar wakaf dan aalinannya, aasing-naaing :

Lenbar pertana dlaiapan oleh Pejabat PAIW teraebut,
Lembar kedua dilampirkan pada aurat permohonan pendaftaran 
kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah cq. Kepala Subdit 
Agraria aetempat dan
Leabar ketiga dikirinkan ke Pengadilon Agana yang mewilayahi 
tanah wakaf tersebut*

Salinan leabar pertaaa diaaapaikan kepadu wakif ;
Salinan lembar kedua dieampaikan kepada Nadzir «
Salinan lembar ketiga dikirifl kepada Kandepag •
Salinan lembar keenpat dikirim,kepada Kepala Deaa yang me- 
wilayahl tanah wakaf teraebut*

3* Iai dan bentuk Ikrar Wakaf audah teraedla di Kantor Uruaan Aga- 

aa aetempat aaauai dengan ketetapan Henteri Agama*

4* Sakai audah harua dewaaa dan aahat akalnya aertA yang oleh Hu

kun tidak terhalang untuk aelakukan perbuatan hukua*

28

^^eraturan Henteri Agana No. 1 Tahun 19?8 tentang Peratwtr-
an Pelaksanaan Peraturan Penerintah Ho*?8 Tahun 197? tentang Far
wakafan Tanah nilik, Paaal 3, ‘S  dan 7.
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5* Menbawa dan nenyerahkan aurat~aurat yang dimakaud paool 9 •• 

yat (5) PP Nomor ?8 Tahun 1977-

Sebelum jauh aolangkah dalam pelakaanaan proaedur wakaf 

ini parlu pula diketahui ayarat, kewajiban dan hak seorang Nad- 

zir, aebagai*orang yang tertanggung Jawab ataa penyerahan harta 

wakaf yang dipareayakan kepndanya.

Adapun ayarat, kevajiban dan hak Nadzlr adalah aebagai 

berikut t

1* Warganegara Repub}ik Indoneaia.

2. Beragana Ialan*

3. Sehat jaaaani dan rokhani*

km Tidak barada dalan penganpuan,

5. Bertempat tinggal di Kecaaatan tampat letaknya tanah yang 

diwakafkan.

Bila Nadeir teraebut berbentuk Badan Hukun naka Nadzir ter- 

aebut harua aebagai s

1. Badan Hukus Indoneaia dan berkedudukan di Indoneaia.

2* Mempunyai perwakilan dikecanatan teapat letaknya tanah 

yang diwakafkan.

Nadzir dapat berhentl dari pekerjaannya/tugaanya apabila : 

1. Heninggal dunia.

2* Mengundurknn diri.

3. Bibatalkan kadudukannya aebagai Nadtir oleh Kepala KOA, ka

rena :

a* tidak aesenuhi ayarat lagi.

b« nelakukan tindak pidana kejehatan yang berhubungan de-

29

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH WAKAF DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM DI INDONESIA MUSTOFA DJAMAL



ngan kedudukannyn cebogni Nodzlr,

c. tidak dnpat melnkukon kewajibannya sebagai Nadzir. 

Kewajiban Nadzir dalaa nengurus dun mengawaei harta dan 

haail wakaf :

1. Menyimpen lembar kedua aalinan akta ikrar wakaf.

2* Memelihara tanah wakaf.

3* Wenanfaatkan tanah wakaf*

4. Meaonfaatkan dan berueaha neningkatkan haail wakaf*

5* Menyelenggarakan penbukuan/adminietraei yang neliputi t 

a* buku catatan tentang keadaan tanah wakaf 

b* buku catatan peng#lolaandan haoil tanah wakaf 

o* buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf*

6* Melaporkan haeil pencatatan perwakafan tanah Bilik dalaa 

buku tnnah dan eertifikat kepada Kepala KUA, tiap aatu te* 

hun aekali yaitu pada tiap akhir bulan Peeeraber.

7* Melaporkan perubahnn status tnnnh milik yang telah diwa- 

kiifkan dnn perubahan penggunaannya akib/it ketentuan paaal 

12 dnn 13 Peraturan Menteri Agama dan sebagainana diatur 

dalam pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.28/1977*

8* Melaporkan bila ada Nadair yang herhflnti dari Jabstannya* 

Nadzir berhak menerina penghaailan dari haoil tanah wakaf 

yang diurusnya, yang beaarnya ditetapkn: oleh Kepala Kandenag cq* 

Kepala fiekoi dengan ketentuan tidak neleblhi eepuluh peraen dari 

hasil bersih tanah wakflf* Dalan menunaikan tugasnya Hadzir berhak 

pula menggunaknn fasilitas aepanjong diperlukan dari tanah wakaf 

atau hauilnya yang jenis dan jualahnya ditetapkan oleh Kepala Kan-

30
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depag cq* Kepala Sekai*

Untuk meraperoleh bukti yang otententik yang dapat diperguna- 

kan untuk berbagai peraoalan dan aenjamin kepastian hak serta ke- 

paatian hukum, pasal 19 ayat (1) UUPA mengharuskan adanya pelak

sanaan pendaftaran tanah di seluruh Republik Indonesia* Sebagai 

tindak lanjut, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.10 Ta

hun 1961 tentang Pendaftaran ?anah.

Dalan hal tanah wakaf, sekalipun tidak ditentukan dengan 

tegas.dalam paaal 19 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961* na- 

mun dengan adanya Peraturan Pemerintah No,28 Tahun 1977 tentang 

Perwakafan Tanah Milik, maka ada keharusan untuk mendaftarkan 

tanah wakaf. &tmudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 

Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan 

Tanah Milik.

Maka menurut ketentuan tersebut semua tanah yang diwakaf

kan harus didaftarkan pada Kantor Subdit Agraria Kabupaten/Kota- 

oadya aetempat*

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaks&nakan sesuai dengan keten

tuan pasal 9 ayat (*f) dan (5)* maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar 

Wakaf atas nama Nadzir yang bersangkutan, diharuekan mengajukan 

permohonan kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah cq. Kepala 

Subdit Agraria setempat untuk mendafter perwakafan tanah-tanah 

milik yang bersangkutan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah 

No.10 Tahun 1961. ^ernohonan pendaftaran tersebut diatae harus 

disampaikan aelambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bu- 

lan sejak dibuat Akta Ikrar Wakaf.

31
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BupAti/Walikotanadya Kepala Daerah cq* Kepala Subdit Agra

ria setAmpnt, eetelah menerina pernohonan teraebut, nencatat per

wakafan tnnnh nilik ynng bersangkutan pada buku tanah dan serti- 

fikatnya*

Jika tanah nlllk yang diwaknfkan belun nenpunyai sertlfi- 

kat naka pencatatan dilakukan setelah tanah teraebut dibuatkan u 

sertifikatnya* Dalan hal ini aenurut pasal 4 Peraturan Henteri 

Dalan Negeri No.6 Tahun 1977* dapat dilakukan bersama-saoa aenu** 

rut ketentuan Peraturan Penerintah No.10 Tahun 1961*

Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah oilik dalan 

buku tanah dan sertifikatnya, naka ffadsir yang bersangkutan wn-

jib nclaporkannya kepada pejabat yang dltunjuk oleh Henteri Aga-

36
Ofi*

Jika auatu bid/mg tanah Akan diwakafkan sebaglan, naka o- 

leh calon wakif terhadap bidang tanah tersebut harus dilakukan 

pemisahan terlebih dahulu atas bagian-fcagian.yang tidohdiwakaf- 

kan dan bagian yang akan diwakafkan*

Hftslng-naaing bagian bidang tanah teraebut dibuatkan Buku 

Tanah dan Sertifikatnya tetap atas nans calon Wakif.

Masalah blaya pendaftaran dapat dillhat dalan pasal 11 Pe

raturan Menterl Dalan Negerl No.6 Tahun 1977 yang pada dasarnya 

raenentukan t

1* Piaya-biaya yang berkenaan dengan pendaftaran hak untuk 

pertana kali serta blaya-blaya untuk penbuatan sertlfikat

32

^Lihat Peraturan Penerintah No.28 Tahun 1977 pasal 10*
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jH‘ni f 'h.'.'n, didaanrknn atac k«tentuan Peraturan Menteri 

VO an UopeH No..fiK.Wo.4l/l)DA/19{>9 dnn Peraturan f'enteri 

•Vmria Kr».6 Tahun 1 9 6 %

2. Keringanan atau pembebaaan atan biaya-biaya teraebut di- 

at/tn dapat diajukun oleh calon wakif k'-pada Menteri Dalnm 

Negeri cq. Dirjen Agraria berdusarkan ketentuan Peraturan 

f'enteri Dalum Negeri No.SK.No.Jtl/DDA/l9{>9.

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.?/1978, 

tgqt&ng biaya pendaftaran tanah, maka pereoalan beaya teraebut 

di otas harun diaesuaikan den. con ketentuan ini. Menurut Peratur- 

an Direktur Jendral Binbingan Haoyarakat Islam, maka untuk pe- 

nyeleeaian pendaftaran dan pencatatan perwakafan tanah dikantor 

Subdit Agraria tidak dikenakan beaya, kecuali beaya pengukuran 

tanah dan beaya neterai Menurut ketentuan yang berlaku.

Tata cara pendaftaran tanah wakaf yang terjadi sebelum a- 

danyn Peraturan Temerintah No.28 Tahun 19771 maka :

1. Nadzir harua mendaftorkannya menurut bentuk W.D. kepada 

V?KUA aetempat^

P. Apabilo Nadzir yang bersnngkutan euduh tidak ada lagi, Ba

ku Wakif atau ahli *arianya, anak keturunan Nadzir atau 

anggota nasyarakat yang mengetahuinya harus rrnndaftarkan- 

nya kepada KUA setempat.

3. Apabila tidak ada orang y*ng »au mendaftarkannya, naka Ke~

33

W.D. = formulir Surat Pendaftaran Tanah Wakaf yang terjadi
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977*
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p.tin Desa aetempat tanah tersebut harua menduftarkannya 

'<opndn KUA oetenpat*

1o n d tftaran harus dinertai dengan *

a. ^urat keterangan tentang tanah atau surat keterangan 

Kepala Desa tentang perwakafan tanah tersebut menurut

bentuk

b. Dua orang yang menynksikan Ikrar Wakaf atau oaksi-sakai 

Ietifadhah (eoksi yang nendengar dan mengctahui tentang 

perwakafan teraebut)•

W.K. = formulir Surat Keterangan Kepala Desa,
38

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH WAKAF DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM DI INDONESIA MUSTOFA DJAMAL



MASALAH DAN PENYELESAIAN WAKAF DI INDONESIA

B A B  IV

Dalam merabahas bab ini saya akan meninjau dari aegi ke- 

adaan, sebab kita tahu suatu keadaan tertentu (fase tertentu) 

yang terjadi diaekitar kita dapat mempengaruhi Begala sesuatu 

yang ada disekitar kita, Keadaan yang saya maksudkan ini akan 

saya kaitkan dengan masalah wakaf*

Untuk lebih mempermudah pembahasan, bab ini akan saya bagi 

menjadi dua bagian«

1. Masalah-masalah yang Titnbul Dalam Wakaf

Mendirikan wakaf adalah suatu perbuatan yang suci, mulia 

dan terpuji sesuai dengan ajaran Agama Islam* Dengan patokan ini 

banyak orang-orang Islam mewakafkan harta bendanya dengan tidak 

menyadari akan timbulnya persengketaan kelak di kemudian hari 

yang diakibatkan oleh perbuatannya.

Semenjak dahulu persoalan tentang wakaf ini diatur dalam 

hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dengan mengambil sumber 

dari Hukum Islam* Dapat dimaklumi pada jaman dahulu tidak ada 

aturan untuk mencatatkan atau mendaftarkan seuatu perbuatan wa

kaf dan bahkan menurut Hukum Islam sendiri hal ini memang bukan 

merupakan syarat,

Akan tetapi rupanya banyak harta wakaf tersebut tidak dapat 

diketahui lagi keadaannya, malahan dapat terjadi harta wakaf men- 

jadi milik pribadi, sehingga timbul persengketaan karena tidak 

jelas statusnya*

35
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Kejadian-kejadian neperti diatne dapat saya garabarknn se~ 

perti kaouG-kosuB di bawah ini yang earing terdapat dalam masyara- 

knt, baik ynng sudah aenjadi persengketaan dalara sidong pengadi

lan maupun yang tidak disengketakan dalam flidang pengadilan, kare

na dapat dinengerti aebagian masyarakat kita maaih kurang menahani 

arti hukun dnlam artian hak dnn kewajiban dalam sidang pengadilan. 

Sehingga Bering didapati kfisus-kaeuB yang diselesaikan dengan ca- 

ranya aendiri baik uecara kekerasan naupun aecnra damai.

Adapun kaous teraebut terjadi dengan pola dasar penyebab- 

nya adalah tidak terdaftarnya harta wakaf sehingga pengurusnya ti

dak aerapunyai tanda bukti.

Persoalan yang pertana, adalah sebuah lembaga wa- 

kaf/aeorang Nadzir dituntut oleh ahli waria pemilik harta wakaf 

teraebut, wakaf tidak tercatat atau didaftar oleh kantfcr apapun, 

sedang aaksi-saksi iatifadhah telah neninggal dunia dan mengingat 

dirinya (pengurus) adalah aerupakan keturunan dari nenek noyang- 

nya, kakek dan ayahnya yang oienjalankan aaanat aenjaga harta va- 

kaf. Kebetulan didapatkan aeseorang yang hidup pada jaaan terja- 

dinya penyerahan harta wakaf tersebut, tentu saja uaianya sudah 

aangat lanjut dan audah berkurnng pendengaranj flan penglihatannya, 

orang ini adalah keturunan dari aalah eeorang saksi Iatifadhah*

Kenjadi persoalan sekarang bagaioana bila aeaang benar da

hulu telah ada penyerahan harta benda vokaf, apukoh der^an saksi 

tunggal yang keadnannya deaikian itu dapat dipakai sebagai pega- 

ngan bahwa nemang harta benda teraebut telah diwakafkan?*
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Yanp koliin, nebidang tanah wakaf telah diduduki/dikuasai/ 

dj tf»mp>'fti 0 p)j or-»ng Inin dengan tonpn hak. Masalah ini banyak 

terjadi n■ ■ d?* nnon-Rumi pendudukun Bnlondn, pada waktu perang ber- 

1 ungauni; banyak penduriuk w*ninggnlknn tewpnt tinggalnya, mengunfi- 

ni moncflri tenpat ynng aman dengan raeninsgalkun nebatfian bcaar 

hnrt/» yr»n£ tld.ik cuingkin 'Jibnwa pergi* Karena laraanya kacau aki- 

but perang ini rcakin lama pula orang-orang yang mengungai di ten- 

pot pcn^ungaian dnn b;»hkcn ada yang tak mungkin kerabnli ke daer»h~ 

nyu karena meninggal atau telah berbaur dengan penduduk oet^mpat.

Soornng pengurua wakaf t^rpakaa ikut meninggalkan desanye 

untuk menyel »m*tk«n diri. Dalam kurun waktu yang deoikian panjang- 

nya, ia kemudian kembali ke deaanya, ternyata tempat tinggalnya 

t*»lah dihunl oleh orang lain bahkan telah dirubah Sana sini, har- 

t.'i wak.if y*ng menjadi tangfung Jawabnya pun telah dikuasai orang 

teraebut.

Kesulitan yang tlnbul baginya untuk dapat memiliki harta 

bendanya temaeuk harta wakaf karena bukti-bukti yang mendukung 

telah muHnah karena perang, d/ilan hal ini aakai-saksi wakif mau- 

pun keturunannya.

Oatu-aatunya pendukung atas gugntannya adalah bekas tetang* 

ganya dnhulu aebelum terjadi parang, tetapi ia tidak ikut sebagai 

sakai pada waktu penyerahan harta wak/<f«

Dari dua persoalan di atas kita dapat raengerti betapa ma- 

ool:>h p'ind'iftaran esng.t panting, padahal bila kita tfliti 

mflsih banyak lagi kejadian aeperti tersebut di ataa 

y*mg twrjadi di Indonesia terlepaa terjadi persengkotaan atau ti-
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dak tetapj. yontf jeljm banyak orang mcndirikan wakaf tidak dengan

prosedur yang ditentukan oleh Pemorintah.

Dengnn adanya ketontuan FT No. ?fi/77 makin jalaslah beta-

pa Femerintah nulai m"tnbenahi lembaga wakaf, salah satu pa-

salnya m.'nyatakan bahwa tanoh-tanah wakaf yang ada sejak sebelum

borlnkunya PP ini diwajibkan untuk mendafturkan kembali, dengan

demikian akan mcntpermudah dnn memperjelas status harta wakaf*

2. Penyelesaian PerBelislhan Wakaf

a* Melalui ulama/tokoh Agama Islam#

Masyarakat Islam selulu patuh dun percaya kepada Inamnya, 

dalam hal ini seorang alim ulama yang dinnggap sebagai imam sela- 

lu memegang peranan penting dalaa hal-hal yang barkenaan dengan 

maaalah keagamaan, termasuk disini maaalah wakaf*

Kaitan antara Alin ulama dangan maaalah wakaf adalah pan

ting sekali, karena pardamaian antara para pihak lebih diutamakan* 

Alin Ulaaa barusaha menjelaakan dan neyakinkan dahulu bahwa diri- 

nya tidak ada sangkut pautnya dangan parmasalahan yang terjadi. 

Kemudian diberikan petunjuk yang obyaktif, luaa dan dapat dine- 

ngarti bagaimana Tuhan telah menentukan aturan-aturanHya bahwa 

orang-orang yang tidak berhak atas harta benda naaun tetap ber4a- 

han untuk menghaki dangan jalan yang menyimpang menurut ajaran 

Allah a.w.t. sehingga meraaa dirinya (orang yang tidak barhak ta

di) akan luluh hatinya.

Bila telah dapat dicapai perdamaian, maka aalanjutnya da

pat dituangkun dalam bentuk surat perjanjian pardaraaian atau ben-
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tuk lain yang sifatnya mengikat dan tetap bahwa tidak ada lagi 

persengketaan antara fihak-fihak*

Ada kalanya cara di ataa tidak membawa haail, maka biasa- 

nya oleh alia ulama teraebut dianjurkan untuk memperoleh keadil- 

an hukum di Pengadilan Negeri, karena fatwa yang diberikan oleh 

alia ulama sifatnya hanya upaya untuk mendamaikan sesuai dengan 

petunjuk dalan ajaran Hukum Islam*

b. Melalui Pengadilan Agama.

Bagi nereka yang menginginkan Fatwa/nasihat dari Pengadil

an Agama, maka mereka dapat mengajukan peroiohonan kepada Penga

dilan Agama untuk mengadakan sidang.

Dalam sidang ini masing-masing fihak diberi kesempatan o- 

leh Majelis untuk mengemukakan alasan, bukti dan saksi yang da

pat menopang keterangannya, kemudian Ketua sidang akan mempertim- 

bangkan dan aemberikan pertimbangan-pertimbangan hukuoi yang ber- 

dasarkan Hukum Islam, dan akhirnya diberikan putusan sidang yang 

berupa Fatwa Pengadilan Agama* Fatwa ini telah menurut dan sesuai 

dengan syariat Islam adalah eah dan dapat dipegangi oleh siapa saja.

Produk Pengadilan Agama berupa Keputusan, Penetapan dan Ke

terangan yang mempunyai dasar hukun dalam Undang-undang No*1 Tahun 

197^. Dalam praktek, maaalah lain yang bersangkutan dengan Hukum 

Islam, Pengadilan Agama aemberikan petunjuk penyelesaian berdasar- 

kan laporan/keterangan yang disaapaikan dalan sidang. Petunjuk 

penyelesaian tersebut berupa Fatwa*

Sesuai dengan Perattpran Pemerintah No.28 Tahun 1977 bahwa per-
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kara-perkara wakaf yang tidak menyangkut masalah kriminil dapat

"IQ
diseleoaikan oleh Pengadilan Ag«fna. 7

Sebagaimana dnpat kita lihAt pada penjelasan pasal 12 PP/

?8/l977 ynng ant^ra lain :

Penyele/jaian peraeliaihan yang dimakaud dalan pasal ini yang 
termaeuk yurindikai Pengadilan Agana adalah manalah sah atau 
tidaknya perbuatan oiewakafkan seperti dimaksud dalam Perotur - 
an P<merint/ih ini dan lain-lain nanalah yang menyangkut maaa - 
lah wakaf berdanarkan ayariat Islam.
Dengan demikian jelaslah bahwa masalah-maaalah lainnya yang 
secnra nyatn menyangkut Hukun Perdata dan Hukum Pidana dise- 
lesaikan melalui hukum acara dalam Pengadilan Negeri*

Demikian juga ditegaskan dalam pasal 17 Peraturan Henteri 

Agana No*l Tahun 1973 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan P e 

merintah No*28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik,bahwa :

1* Pengadilan Agama yang aewilayahi tanah wakaf berkewajiban ne- 
meriksa dan menyel*saikan perkara tentang perwakafan tanah me
nurut Sysriat Islam yang antara lain mengenai :
a. Vakaf, Wakif, Nadr-ir, Ikrar dan eaksi; 
b* Bayyinah (alat Bukti Administraai tanah wakaf); 
c* Pengelolaan dan pemaiifaatan basil wakaf*

c. Pengadilan Agama dalam melaksanakan ketentuan ayat fl) pasal 
ini berpedoman pada tatacara penyeleaaian perkara pada Penga
dilan Agama*

c* Melalui Pengadilan Negeri.

Semua perkara yang terjadi dengan d«sar Hukum Iel^a atau 

Hukum Adat, untuk penyeleeaian di Pengadilan Negeri dikelompokkan 

dalam bidang Perdata*

Ifasil kunjungan aaya ke Pengadilan Negeri Surabaya dite- 

nui oleh Panitera Penggunti bapak Hienan, pertanyaan kami menge

nai masalah perkara wakaf yang aasuk ke Pengadilan Negeri Sura-

^Wawancara dengan Bapak Dra.Jueuf, Ketua Pengadilan Agama
.'lurabaya, tanggal ? 0  Oktober I9B0.
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baya diterangkan oleh beliau, untuk naaa-aaaa terakhir ini ja-

rang sekali perkara wakaf yang naauk, apalagi sejak adanya PP

IfO
Nereka cenderung nenyeleaaikan di Pengadilan Agana*

Sebagainana biaoanya nakaud para pihak dalan nenghadap si

dang Pengadilan Nagari adalah untuk nenperoleh putuaan Hakin yang 

nepunyai kekuatan hukun yang tatap dan nengikat.

Khusua nangenai naaalah wakaf, karena nasalah ini hanya 

diatur dalam Hukun Ialan dan di Indonesia aenenjak dahulu parso«* 

alan tentang wakaf diatur dalaa Hukun Adat yang sifatnya tidak 

tertuXis dengan aengaabil sunber dari hukun Islam, naka Hakin dl« 

aini nanti dalan menganbil keputuaan berdaearkan pada Rukun Adat 

aetenpat, padahal belun tentu daerah aetempat itu nenggunakan aun- 

bar hukun Ialan aebagai daaar Hukun Adatnya, seperti kita ketahui 

aoal hukun aelalu berkaitan dengan kepentingan-kepentingan indi- 

tidu, naka dalan hubungan diataa nungkinkah akan dieapai keadil- 

an ? Kalau toh perkara itu diputuakan oleh hakin maka kabanyakan 

putuaan ini tidak akan berhenti eanpal di situ saja. Hal ini kare

na bukan uekedar untuk nenanfaatkan keaenpatan upaya hukum yang 

ada nelainkan karena tidak puas dan tidak sesuai dengan keyakin- 

an hukunnya.

Kita biaa nelihat putuaan-putaoan Pengadilan Negeri ter- 

utana dalan perkara-perkara pardata /ang dinintakan banding pada 

Pengadilan Tinggi dan Kaaaai kepada Mahkanah Agung, bukan

Wawancora dengan Bapak Misnan, Panitera Pangganti pada 
Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 25 Oktobar 1980.
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karena putusan Hakim monurut keyakinan hukumnya tidak sesuai, 

tetapi hanya karena supaya dapat memenangkan perkara, minimal di- 

kurangi sanksi hukumnya terlepaa mereka berada di pihak yang berea- 

lah atau benar.

Denman demi tian raasalahnya, hendaklah Hakim dalam memutus- 

kan porkara-perkara perdata khueuenya perkara yanft termasuk da

lam ruang lingkup Hukum Islam atau Hukum Adat yang bersumber da

ri Hukum Islam (dalam hal ini masalah wakaf) meng^dakan konsul- 

taai dengan Pengadilan Agama atau saksi ahli yang dipandang/di- 

nllai mampu (oleh Hakim) untuk mempcroleh pertimbannan hukum ae- 

bagai bahan perbandingan dalam pertimbangan hakim dalam memberi- 

kan keputuaen.

Sebagai contoh berikut ini saya cantumkan putusan-putuean 

Pengadilan Negeri Yang dimintakan Kasasi kepada Mahkamah Agung 

mengenai masalah wakaf.

M.A. Reg.No. 3^5 K/iJip/19 58.
Masjid beserta tanah yang tergolong pada masjid itu tidak 
boleh tidak adalah wakaf.

M.A* Heg. 163 K/Sip/1958.
Soal wakaf yang aeal dari Hukum Islam di Indonesia sudah 
dapat dianggap merosap dalam Hukum Adat.^2

P.T. Bandung No. 2k k / J\<) 69/ P 6r d / P ' V B .
Menurut Hukum Islam wakaf harue kekai dan terus menerusj 
berarti tidak boleh dibatasi dengan 4uatti janrka waktu.

ji ̂
Chidir Ali, Yurisprudensi Indoneaia tentang Hukum Agra- 

ria, Jilid I,Bina Cipta, Jakarta, 1979» h. 277*

^Ibid, h. 263.
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Masjid dan pesantren yang didirikan di atas tanah wakaf 
merupakan bogian/termaauk tanah wakaf.^3

Putuaan Pengadilan ini dimintakon Kacasi kopada Mahkamah

Agung, tetapi ditolak karena melampaui tengpang waktu (paeal 113

ayat 1 Undang-unthmg Mahkamah Agung No.1, putuean Mahkamah Agung

tanggal 19 April 1972 No. 220 K/aip/1972*

^3

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yurisprudensi Indo 
neaia, Mahkamah Agung, Jakarta, 1972, h* 319*
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B A B  V

Y U R I^ P H lO K N S I /K  I 'UTUJAN M-\!!K;MAli AG UNO

1 .  KeptitiiGan J 'ahk<m*h Agung trtn/^vj]  26  November 19&9 

Wo. 1'*? K / . > i p * / 1 9 6 9 ,  t e n t a n g  p e r k a r a  wakaf'  d i  d a e r a h  Handling.

Khususnya di «Jawo Bnrat hnnya dt-?enal wakaf milik dan 

waknf .Jama*, jadi hukan wakaf itahap.

Dmhik < crknro i

Pengrugat arsli I sampai d e n‘an XL adalah keturunan tinpkat 

V dan VI dari Tjandra M m a  y^ng kira-kifca 500 tahun yan/? lalu te- 

lnh mftninggal dunin di desa Leuwibudah. AXmarhum sewaktu masih 

hidup telah mewakap-rahapkan ker'idn Dalem Abdul, Bupati Sukopura 

pada waktu itu, sebidang tanah sawah terletak di 31ok Peeannsrahan 

desa Louwibudah seluao 8102 Ha dengan perjanjian apabila turunan 

Dalem Abdul/Bupati Sukapura tidak lagi menjadi Bupati Ciukapura, 

m ika sawah rnhap tersebut harus dikembalikan kepada pemilik asal 

atau ahli waris. Dikftnhui sejak tahun 1950 sampai sekarang yang 

monjfcdi Bupati Tasikmalaya (Ex.Sukapura) bukan lagi keturunan 

Dolem *bdul, maka oleh para ahli waris wakaprahap diangrap men.iaai 

Sugur dan sawah tersebut harun dikembalikan kepada ahli waris 

yaitu pon/TUgnt-pcnggugat asli.

Diketahui keturunan Dalem Abdul tidak lagi menjndi bupati 

Tasikmalnya, sawah dikuasai oleh bekaa Bupati Tasikmalaya turunnn 

Delem -SukupurQ bernuna R.T.A. Sunarja, kini telah meninggal dan 

kemudian dipefiane oleh pengurus Wakaf Lusaka Sukapura, yanp dike-

W
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tuai o eh U m >uraha<iiku.'iumah dan kini oleh tcrgugat asli I (?fa- 

jon ou.cro -fidjnja .>o* nantri).

Ter/;ugat asli 1 1 1 denjran curat pornyataan mcngakui bahwa 

di ant ra anwah-sawah di Leuwjbudah adalah Nnhap, di antaranya 

dari T tundra Bima dan Hahap teraebut harua diser~hkan kembali 

kepada pemilik aeal/ahli waria.

Sebngui ahli waria, penggugat-peng^ugat asli telah minta 

kepada tergugat-torgugnt asli untuk menyerahkan fiawah teraebut, 

akan tetapi tidak berhasil. Maka dengan alasan tersebut maka peng- 

gugat-pc.*nggugat a/ili n»nuntut supaya Pengadilan Negeri Tasikma- 

laya member! keputusan Gebagai berikut :

1 . mengabulkan gugntan p<»nggugat;

?• menetapkan penggugat adalah ahli waris Tj/andra Bima almarhum;

3# mf;netapkan sawah sengketa tersebut adalah harta peninggalan 

T.jandra Bima yang telah diwakap-rahapkan kgpada Dftlem Abdul 

dan kfiturunannya oampai keturunan Daletn Abdul tidak lagi men- 

jadi Bupnti di Sukapura (Tasikmalaya), aawah tersebut akan di- 

knmbalikan kepada ahli waris; 

fim menghukum tergugat untuk mengosongkan nawah sengketa tersebut 

dengan oegala hak milik dan atau hak orang lain yang karena 

t^rgugat-t.Tgugat ikut menguasainya dan menyeruhkan kepada 

ahli waris;

menghukum t^rgugat-tergugat asli supaya membityar ongkos perkara.

Dalam keputuwannya iengadilan Negeri mengabulkan gug tan 

penggugat seluruhnya tanggal 6 Aguatus 19^8 Ho.7^/19^?/Sip»Tsm- 

Dalam tingk&t banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan

**5
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Tinggi deng'in putuoannya tangi’rtl 6 i)e:;^mber No. eliy j / 1 {)C¥>/

I T  P d t .

I eni'nii 1 fin Tjn^kf-t Karjasi :

l'ornolionnn kaousi Yayuoen t eluarra ^ukanura (YKo) lergu- 

™ t  asl i I dan ft. './imfvidikunumah tergugat aali III tidak dapat 

rtit-rima karena terlambat menurut ten^ftn,^ v/aktu yanfj ditentukan. 

Sedang pernohor^n kasaai R.JJ.Ayu atnapuri (tcrgugat asl.i IV) di- 

torima yanr pada pokoknya mcngajukan keberntan sebagai berikut :

1. atno penarikan riirinye sebagai tergugat IV tanpa persetujuan 

dr.ri p^nggugat, nedang penarikan itu bukan bersifat voeging, 

tunochenkomst/vijwaring;

2 * dalam memori banding penggugfit untuk kasasi telah mengajukan 

bahwa penggugot asli 3uhri (I) telah meninggal dunia sewaktu 

perkara masih bcrjalan (Pengndilan Negeri) akan tetapi hal ini 

tidak pernoh dieinggung dalam keputusan Pengadilan Uegeri mau- 

pun Pengadilan Tinggi;

3. Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan hukum tentang 

pcrnah adanya Tjandra Bima dan bahwa para penggugat aali ada

lah ahli waris Tjandra jiima;

Pengadilan ^inggi tidak memberikan pcrtimbnn.'an hukum tentang 

bcriarnya iatilah Wakap rahap; 

zj ,  Pengadilan Tinggi tidak memperhatikan bahwa sakni Sumadiredja 

adalah suami Tijo (penggugat III) bahkan menguatkan kesaksiannya;

6. Pengadilan Tinggi saloh mempergunakan dalil bahwa penggarapan 

tanah sengketa memberikan petunjuk bahwa penggarap tersebut 

adalah pemiliknya;
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7 , Pengadilan iin,l*ri salah mettporgunak/m hukum tentang wakaf de- 

ngan berpendapat bahwa tanah wnkaf di Indonesia (hanya) dipakai 

untuk mendirikan maajid dan 3uin te^pat ibadah, padahal na&ih 

ada bontuk wnkaf lain, yaitu wak.jf ahli (wakaf zurri) bentuk 

.mkaf ;/an* beri>i fat kekolunrgaan, wnkaf yang diporgunukan untuk 

k. 'Tirlu.'.R anggautn k-luar^a (art«k-anak,cucu,buyut atau keluar- 

|vi lainnya) yang ninkin, anak-anak yatim di knlangan kelunrga 

itu, mica] n;'a untuk melanjutkan pelnjarun anggauta keluargu itu;

B. tidak benar bahwa wakaf Puaaka Sukapura adalah bentukan baru 

tahun 19 50.

Pnrtimban»ran Kakim Agung '•

*l. Keberatan-keberatun yang diajukan R.iU Ayu Ratnapuri dapat di* 

tcrima kecuali no.^ dan 6;

2 . pengertian wakaf (wakf) ialah perbuatan hukum itu oendiri, de- 

ngan perbuatan mana seatu borang/atnu barang-barang telah di- 

k-luarkan/diambil dari keadaan/kegunaannya dalam lalu Xintao 

masyarakat nemulu, guna kepcntinf'an seseorang/orang-orang tor- 

tentu atau guna sesuatu maksud/tujuan yang telah ditentukan, 

barang/barang-barang yang berada dalam tangan mati (lihat f’oh, 

Vrome Stichtlngen h^laman 11);

5, khuauo di Jawa Barat hanya dikenal wakaf milik dan wakaf Jama1, 

jadi bukan wakaf rahab (lihat Pandectcn Adatrecht XV A* No.1279)♦ 

juotru di Tasikmalaya terdapat barang-barang v/akaf yang sebngi- 

an bwsar terdiri dari tanah darat dan tanah sawah (yang berupa 

hanpunun hanya % buah), tegaonya tidak hanya untuk mendirikan 

mas jid-mas jid dll-(lihat bijlage I sub j> Moh. Vrome Stichtingen);

*+7
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*». bordHfiHrknn p«jrtimhan(p*.n di atari Hahkanah A('ung membatolkan

piitu/inn Iem*adi.lan Negeri dan putunan Pengadilan 'I'ingni dan

Knhkamah Agung mengadili nondiri perkara ini denpan pertim-

ban^an-pertimban 'a n  t

a. pengfugnt I (Juhri) dan penggugat XV (b'muft) telah mening

eal riunis dnn tidak ada ourat kuasa maka dianggap tidak 

ikut menggugst;

b* tergugat 1, II dan III tidak mcmpunyni wewenang untuk me- 

wakili Yeyaean sehingga terhadap mereka gugatan harun di- 

nyatakan tidak dapat diterima;

c. dalam kontru memori banding penggugat-penggugat telah me~ 

nyetujui gugatan diajukan terhadop t<*rgugat IV, maka gugat- 

an harua ditujukan kepadanya;

d. penggugat-penggugat sebagai ahli waris Tjandra Bima tidak 

terbukti; kcterangun eaksi-saksi terlampau samar-samar dan 

tidak dapat membuktikan kesaksiannya; kalau toh benar Tjan

dra bima pernah ada maka eulit untuk membuktikan bahwa peng~ 

gugat adalah ahli warisnya;

e. menurut Mahkamah Agung surat-surat bukti yang diajukan peng- 

gugat-peng/;ugat tidak dapat melunpuhkan kekuatan bukti dari 

Lurut-surat bukti tergugat IV, Khueus (merah), terlebih 

lagi setelah ditambah dengan surat bukti yang dilampirkan 

pada memori kaoasi, hal ini dipertimbangkan karena Kahkanah 

Agung mongndili r.endiri;

f. gugatan pengugat-penggugat terhadap tergugat I,II dan III 

tidak dapat diterima, sedang t»-rhadap tergugat IV ditolak;

'*8
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k »r»*na penp,f$up;-. t-ponfitfu^a t adalah pihak yan/' dikalahk m, ir.a- 

jiutnuei hiaya porkara dibebankun kepada para ponn*uf;at;  

h* moinperliiJtikan par>al-pasal Unianft-undnnn yanfl b«?rc&n(4:utr»n, 

f'oraturan Mahkarrmh A/;unfl Indonesia tJo.1 tahun 19^3 dan pnsvO 

h f Lndan»*-undanc No, 1.5 tahun 196^;

Komutusk-m :

monyitokan p^rioohonin kar>aai ’/aya.>an Kelunrga oukadipur.i 

(YK.O ii *-':jsij;n'i]aya .tan . i rahadikursurcnh tidak dapat diterima; 

m-'ncrinn pormohon’in ka*asi ’t.II. «yu »<atnnpuri; mombatalkan putw>- 

t'iti tonfjnd.i.1 on No^eri dan J en -adil.-in Tin^pi ; dan dengan mwnftadili 

ncndiri. mftriy'*takan fiu,ratan penfx'u^t-penf.-uf'Mt t- rhndap t-irr'up'.t 

J > 31 d \n III tidak dapat djtnriraa, manolak ^ugatan punfrugat 

ti’rhao'ip tcrfrugnt IV; nerta is<?n£)ii2l:um penn-'ugat-penfitfugat asli 

untuk ffit robayar cemiM ^iaya perkara dalam tin^kat portarna 6an>pai 

tin^kat knaar.i, Jan dalam tlngkit kasasi biaya diti*ntuk'>n uebe- 

nar Xp. ^?0 ,- (ftnpat Katun Jembilan Pululi ftupiah)*-

Analisa Kaaus:

Kaaua ini diputua oleh lenfiadilan HeReri, bahwa apa y ^ n .-  

dituntut oleh pongrufcat-penivuflat dikabulkan dan dibenarkan, pa

da hal ada bap-i.m-bogi/in yan/; pi rlu dir.elidiki sehingra oleh ka

rena itu para t- rfiugat merana dirugikun dan men^ajukan bandinp 

pada Penradilan Tinfpi, sayantfnya putusan l-enfadilnn '"i ng^i ha- 

ny’i mnn^uatkan be^itu saja tanpa n<*m>riksa 1 a^i den 'an toliti* 

rtkfiirny « t< nv.-n a.iuki'm kaaani, walaurun tidak aemua t<»rrur t

dapat diterima perrohon'innya, namun torpufat TV dapat moyakinkan

'>9
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r4

Mnhkiint'th nehingr^ k'imenunrnn ada di pi linknya *

Sepintoa lolu perkara ini meman^ aeharunnya dimenangkan 

oleh peng^ugat-peng(.*ugat, mengingat porjanjian yang dibuat oleh 

Tjandra Bima den -an Dalera Abdul, oleh karena itulah mungkin Ke- 

putusan Pengadilan i’ingfri menguatkan keputunan Pfengadilan Nege

ri.

Bila kita telaah keputusan Mahkamah Agung jelas kelihatan 

bahwa yang men.jadi titik tolak Mahkamah Agung dalam menyeleBai- 

kan perkara ini adalah dengan berunaha membuktikan benar tidak- 

nya atau snhkah para penggugat yang menp;aku ahli waris Tjandra 

Bima sehingga karena para penggugat tidak dapat membuktikan dan 

terlebi.h lagi tergugat (dalam hal ini tergugat IV) dapat menga- 

jukan bukti yang lebih kuat (T*+ merah), juga para penggugat ti- 

d«k dapat membuktikan atau memberi pengertian yang jelae makna 

dari pada wakap rahab, pada hal khususnya di Jawa Barat hanya 

dikenal wakaf milik dan wakaf Jama', maka Mahkamah mengambil 

keputunan mengalahkan para penggugat.

Menurut saya dalam pertirobangan-pertimbangan Mahkamah 

“gung sebenarnya masih perlu ditambah dengan mengungkapkan auatu 

alasan yang kuat menurut ketentuan hukum Islam bahwa syarat wa

kaf sehingga dikatakan sah tidaknya yaitu bahwa wakaf tidak bo- 

leh terikat dengan bataoan waktu (lihat halaman 22 skripsi ini).

Sedang yang menjadi inti persoalan sesuai denran judul 

Yurisprudenai Mahkamah Agung ini adalah bahwa di Jawa Barat ha

nya dikenal wakaf m'ilik dan wakaf Jama', bukan wakaf rahab. Akan 

tetapi neki'ili lagi kunci akhir yang mengalahkan para penggugat
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adulah b'iliwa mt;rekn tidak dapat membuktikan diri mereka , dumi- 

kian pula keterangan &akr>i-r»akfu bahwa mereka para penggugat ada

lah bnnar-benar kftturunan/ahli waris almarhum Tjandra Bima.

2* J enetapan f'onradilan Agama Surabaya tnnrrol 2^ April

1980 atau tang *nl 3 J./ikhir 1^00 H, No.333/1980 tentang wakaf.

Kengganti wakaf untuk Iccmaolehatan yang rajih (kuat), seper- 
ti mengganti binatang kerbau dengan yang lebih baik daripa- 
danya dan seperti mengganti maajid jika dibangun gantinya 
terlebih dahulu 6ebuah masjid yang lain yang lebih baik dan 
bnrmanfaat untuk penduduk negeri itu, dari pada masjid se« 
mula, kernuiian maajid yang pertnma dijual, maka hal ini ad »- 
lah bo] eh menurut Imam Akhinad dan Ulnma lainnya.

Duduk 1erkura :

II. Andi Achmad bin Gemar bahtiar, umur 55 tahun bertem- 

pat tingral di jalan Kcmudi 32-3*+ Surabaya, mengajukan permo

honan agar supaya Pengadilan Agama Surabaya, dengan 6uatu pene- 

tapan menetapkan mengijink^n dirinya untuk menjual rumah-rumah 

wakaf dan kemudian hasilnya dibagi dua, yaitu untuk ongkos- 

ongkon dan sisanya dibelikan sebuah rumah yang akan dibewakan/ 

dikontrakkan, yang hasilnya kemudian dibagi-bagikan kepada ahli 

waris yang telah disebutkan dalam Alcte Notaris No.288 tertanggal

2 Nopember 1923*

Alasan permohonan, bahwa pada kenyataannya selama 15 tahun 

rumah tersebut ditempati orang Cina dan ta sepeserpun pada ahli 

warisnya menerima uang sewa rumah turfiebut* Lagi pula rumah ter- 

sebut akan cepat rusak, apabila dibiarknn begitu saja,

51

Alasan tersebut ditopang oleh keterangan r>aksi-saksi di-

bawuh eumpah : 1. Achmad Arifin, umur 60 t hun, Nyamplunran Kubur-
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an 3 Surabaya, bahwa benar rumah tersebut akan rusak dan kalau 

dipakei eekolahan tidak mungkin eebab te»pat tersebut komplek 

tempat tinggal Cina; 2* Mat Sahir, umurar **3 tahun, Nyamplunran 

IX/6 Surabaya, bahwa rumah teraebut memang sudah berat rusaknya 

dan kalau dibuat wakaf chairat sudah tidak mungkin*

Fertimbantran HakimJ

1* 1erkara ini termasuk dalam lapangan tugas dan wewenang Pe

ngadilan Agama Surabaya;

berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan dan keterangan- 

keterangan peaofcon dan dikuatkan oleh dua orang saksi di- 

bavah sumpah telah memberikan cukup keyakinan pada Hakim akan 

adanya bukti-bukti kenyataan, bahwa bangunan rumah-rumah wa

kaf tersebut memang dudah tua, yang telah cukup lama disewa 

orang Cina yang nampaknya sama sekali tidak mengadakan per- 

baikan-perbaikan, sehingpa oleh karenanya sangat dikhawatir- 

kan akan dapat roboh dalam waktu dekatj 

3* letak/lokaei bangunan tersebut yang jelae tidak sesuai sebagai 

wakaf untuk iba4ah keislaman*dan telah cukup lama tidak meng- 

hasilkan sewa atau setidak-tidaknya sewa cudah tidak sepadan 

dengan biuya-biaya pemeliharaannya apalagi sampai memberi ha- 

sil untuk dibagi-bagikan kepada mustahiqnyaj 

k, berdasar kitab Fiqhue Sunnah Jus III hal. berbunya (arti-

nya)i Mengganti wakaf untuk kemaslahatan yang rajih (kuat),
seperti mengganti binatang kerbau dengan yang lebih baik 
dari padanya dan seperti meng anti masjid jika dibangun 
gantinya terlebih dahulu sebuah masjid yang lain yang 
lebih baik dan bermanfaat untuk penduduk negeri itu, 
dari pada. masjid semula, kemudian masjid yang pertama 
dijual,maka hal ini adalah boleh menurut Imam Achmad dan 
ulama lainnya.
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5. pemohon telah menerima dengnn baik peringntan dan saran Pe- 

npadilan, yaitu tidak akan menjual rumah-rumah wakaf teroe- 

but sebelum ia raendapatkan gantinya yung eepadan nilninya

dan yang lebih bermanfaat daripada rumah-rumah wakaf tersebut;

6. menurut hemat Pengadilan Agama pemohon diperbolehkan mengambil 

biaya-biaya/ongkos untuk mengurus keperluan barang/rumah-rumah 

wakaf tersebut tetapi dalam bntas-batas itu sebesar

7. mongingat pasal-pasal peraturan dan Undang-undpng yang boraang- 

kutan, khuaus 1P,No .28 tahun 1977 Jia Peraturan Mendagri No.6 

tahun 1977, Perfcturan ^eneteri Agama No.1 tahun 1978, Peraturan 

Bersama Menteri Agama dengan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 

197$ dan Peraturan Dirjen Bimas Islam No.Kep/n/?5/1978j

8. men^ingat pula Keputusan Menteri Agama No, 75' tahun 1979 ten- 

tan# biaya perkara pada Badan Pengadilan Agama*

Analian kasvs ’

Kasua ini menurut saya tak perlu mendapat sorotan, karena 

saya telah eependapat dengan apa yang menjadi landasan Hakim da

lam mengambil keputusan. Seperti yang telah eaya uraikan dalam 

bab yang lalu (lihat halaman 10 ekripei ini) bahwa wakaf fcidak 

boleh dijual kecuali ada hal yang mengharuskan untuk itu dan 

alasan tersebut demi kemanfaatan wakaf itu sehdiri.
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KESIMPULAN DAM S Alt AN

Pad* akhir tuliaan ini, aaya akan mancoba manyattpaikan 

beberapa rangkunan dan aaran dari bab-bab yang terdahulu*

Wakaf adalah parbuatan hukun dalan hal peralihan hak dengan 

katantuan barang atau banda taraabut dikeluarkan dari paradaran 

parniagaan atau tidak boleh dijual-belikan, dan hasilnya (aanfaat) 

ataa barang atau banda taraabut akan digunakan untuk tujuan ka- 

agaaaan (dalaa hal ini Agaaa Ialan)*

Wakaf sabagai auatu aarana yang bernanfaat untuk keoojah- 

taraan aoaial bagi umat nanuaia untuk oencapal kaoaknuran dan 

kaadllan yang merata.

Wakaf di Indonesia dikanal aabagai salah aatu parbuatan 

hukuo yang beraunber- pada Hukum Ialan dan talah nenjadi kabiaaaan 

atau adat latiadat bagi bangaa Indonaaia yang beragama lalaa 

untuk aelakukan aalah aatu anal parbuatan yang barfaadah bagi 

dirinya dan orang lain (kapantingan uouo).

Wakaf dapat dilakukan olah orang yang beragaoa lalaa atau 

dari golongan lain Ialao, asalkan tujuannya untuk kapantingan ka- 

agaaaan atau hal-hal yang lain yang tidak bartentangan dangan a- 

Jaran Agaaa Ialaa*

Pada hakikatnya vakaf aah bila audah nanenuhi rukun dan 

syarat vakaf yang ditentukan olah agaaa, bagi varganegara Indo

naaia, oengingat kagunaan dan oanfaat harta vakaf yang aadaaiklan

5**
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itu serta untuk menjaga keleotarian dan kenelamatannya, maka Pe- 

merintah berusaha untuk melindunri dan mongatur segala sesuatunya 

yang berbubungan dengan harta wakaf melalui Undang-undang dan Pe

raturan Pemerintoh, khususnya yang berupa tanah (milik)*

Daoar wakaf aecara umum dapat diketemukan dalam Al Qur'an 

sebagai sumber utama dan Sunnah Raoul o.a.w* yang berupa Hadits 

sebagai peraturan pelakeana dari apa yang telah digariskan dalam 

sumber utama.

Tata cara wakaf dalam Hukum Positip di Indonesia diperin- 

ci secara lengkap dalam suatu Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 

1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang paeal-paealnya berkaitan 

dengan Hukum Agraria, diperjelae dan diperkuat oleh Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No-6 Tahun 1977 tertanggal 26 November 1977* 

Sedang yang menyangkut bidang agama diperjelas dan diperkuat oleh 

Peraturan Menteri Agama No*1 Tahun 1978 yang berlaku sejak dite- 

tapkannya tanggal 10 Januari 1978*

Dalam pelaksanaan Peraturan Pe-nerintah teraebut maka Menteri 

Agama dan Menteri Dalam Negeri telah membuat Inotruksi bersama No.1 

Tahun 1978 yang ditujukan kepada seluruh Gubernur se Indonesia 

dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama se Indonesia* Sebagai 

pelengkap Dirjen Bimaa Islam mengeluarkan peraturan No.Kep/D/75 /78  

sebagai petunjuk teknis mengenai pendaftaran tanah wakaf*

Lembaga wakaf dapat menggugat dan atau digugat di Penga

dilan dalam hal ini oleh pengurusnya, sebab lembaga wakaf di Indo

nesia dibentuk dengan akta resmi (diketahui oleh yan^ berwenang), 

Pengurus wakaf dapat perseorangan dan dapat pula berbentuk Badan
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Hukun (biapanya berbentuk Yayaean).

Dl Indonesia, masalah peraelisihan wakaf eering terjadi 

pada waktu aebelum berlakunya Peraturan ^eoerintah No.28 Tahun 

1977 dan merupakan wewenang lembaga peradilan umum. Sejak ada- 

nya Peraturan Penerintah teraebut wewenang itu dilimpahkan pada 

lembaga peradilan agama.

Penyelesaian perselislhan sepanjang menyangkut peraoalan 

perwakafan tanah, dlsalurkan melalui Pengadilan Agama aetempat, 

sesuai dengan ketentuan peraturan ptrundangan yang berlaku* Ter- 

rnasuk jurladiksi Pengadilan Agana adalah nasalah aah atau tidak 

nya perbuatan wakaf menurut ketentuan dan masalah lain yang ne- 

nyangkut nasalah wakaf berdaaarkan syariat Islam, aedang masalah 

lain yang aecara nyata menyangkut Hukum Perdata dan Hukum Pidana 

diaelesaikan melalui hukum acara dalam Pengadilan Negeri.

Sejauh pengamatan aaya di lingkungan lenbaga peadilan, 

khusuenya dilingkungan Kotamadya Surabaya aaupun dalam kepuata- 

kaan atau bahkan belun ada yang mengajukan persengketaan mengenai 

masalah wakaf di Pengadilan Agama, kebanyakan hanya berupa per- 

mohonan untuk mendapatkan ijin dari Pengadilan Agama untuk peru- 

bahan status tanah.

Untuk mereallaaai eita-cita yang tertuang dalan Peraturan 

peraturan tersebut diataa, maka menurut pendapat saya, untuk 

lebih menjarain kelestarian dan nanfaat dari pada harta wakaf 

yang sudah ada aejak sebelum berlakunya peraturan-peraturan ter- 

sebut, khuausnya pasal 16 Peraturan Pemerintah No.28 '^ahun 1977 

jo. pasal 15 dan 16 Peraturan Henteri Agaaa No.1 Tahun 197&* hen-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH WAKAF DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM DI INDONESIA MUSTOFA DJAMAL



daknya dilakeanakan dengan keaungguhan dan penuh tanggung jawab, 

bila perlu dibentuk auatu tin kecil diaetiap KUA untuk molaksa- 

nakan pendaftaran ulang terhadap tanah/harta wakaf yang terjadi 

sebelum berlokunya Peraturan Pemerintah tersebut aecara langsung 

di tewpat-tempat dimana tcrdapat harta wakaf di daarah kerjanya, 

Dengan demikian dapat diharapkan apa yang aenjadi makeud Pemerin 

tah untuk mengatur dan melindungi harta wakaf dapat mengenai sa- 

aarannya.

Masalah Penyelesaian Perselisihan Wakaf yang diajukan ke

pada Pengadilan Negeri, hendaknya dalam aemberikan putuaan tidak 

begitu aaja menyeleaaikan sendiri dengan berpedoman aecara tegas 

pada hukum adat eateapat, valaupun dalam hal ini memang menjadi 

tugaa dan wewenangnya yang mutlak, akan tetapi alangkah lebih 

baiknya jika dapat bekerja aama dengan Pengadilan Agama* Dalam 

hubungan ini saya ungkapkan karena mengingat akhir-akhir ini a- 

danya uaul kepada Pemerintah untuk diangkatnya Hakim Agung pada 

Mahkamah Agung yang khusua menanganl masalah permintaan Kasasi 

dari nereka yang tidak puas atas putuaan Mahkamah Zstam Tinggi, 

jadi khuausnya mengenai maaalah Hukum Islam.

Bila yang aaya ungkapkan diataa dapat terwujud, aaka mi

nimal akan mengurangi beban bagi Mahkamah Agung yang selama ini 

sudah tidak aaing lagi akan berjubetnya perkara yang tak kunjung 

diputuakan.
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