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Wakaf berarti menahan harta benda yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika 
dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan dari 
Allah SWT Macam-macam wakaf dibagi menjadi dua bagian yaitu wakaf Khairi dan wakaf 
Ahli. Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah. Wakaf dilaksanakan dengan 
memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: Wakif; Nazhir; Harta Benda Wakaf; Ikrar Wakaf; 
peruntukan harta benda wakaf; dan jangka waktu wakaf.Wakaf dinyatakan sah apabila telah 
terpenuhi rukun dan syaratnya. Wakaf harus diikrarkan oleh wakif dan didaftarkan sesuai 
peraturan perundangan yang berlaku.  
 
Wakaf dikenal dalam agama Islam, sehingga pihak-pihak dalam hal ini wakif maupun nazhir 
serta obyek wakaf dan kegunaan wakaf tunduk pada huklum Islam. Kewenangan mengadili 
perselisihan wakaf berada di pengadilan agama. Dalam kasus wakaf H. Abdullah maka H. 
Abdullah termasuk wakif perorangan yang mewakafkan tiga bidang tanah sawah miliknya 
untuk kepentingan keagamaan yaitu pengembangan masjid Nur Umat dan pembangunan 
taman pendidikan Al Qur`an . Wakaf H Abdullah diterima oleh H. Mustofa, yang berarti H. 
Mustofa adalah sebagai Nazhir H. H. Abdullah selaku Wakif menyatakan kehendaknya untuk 
mewakafkan tiga bidang tanah miliknya secara lisan kepada H. Mustafa selaku Nazhir di 
hadapan para saksi  terdiri atas kepala dusun dan tiga orang saksi dari pemuka masyarakat 
tapi dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW., maka dalam hal ini belum memenuhi 
syarat ikrar wakaf, karena tidak dilakukan di hadapan PPAIW, melainkan di hadapan para 
saksi.  
 
Dengan demikian secara yuridis formal tidak terjadi wakaf dan jika dalam pelaksanaannya 
Nazhir selaku penerima wakaf menggunakan harta wakaf tersebut tidak sesuai dengan 
peruntukannya yaitu untuk pengembangan masjid Nur Umat dan pembangunan gedung 
taman pendidikan Al Qur`an, melainkan untuk biaya menunaikan ibadah haji anak-anak H 
Mustofa, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban Sedangkan pada kasus kedua, 
Mahkamah Agung mengesahkan wakaf Ny. Moedjenah berarti bahwa wakaf atas seluruh 
harta kekayaan tersebut dibenarkan.walaupun harta wakaf tersebut sebelumnya telah 
diwasiatkan oleh Mardjoeki Toyib kepada M. Yunus.  
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