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ABSTRAK 

 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN TANAH 

WAKAF PADA PUTUSAN NO. 1562/PDT.G/2013/PA.JU 

 

OLEH: 

 

RIA KURNIAWATI 

 

Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial Islam yang erat kaitannya dengan 

sosial ekonomi masyarakat dengan Tuhan. Namun, praktik wakaf yang terjadi 

dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, 

sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana 

mestinya. Terkait dengan hal tersebut, terdapat salah satu kasus tentang 

pembatalan akta wakaf yang dikategorikan melawan hukum karena tidak sesuai 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut yang menjadi 

alasan penulis tertarik untuk meneliti. Adapun masalah dalam penulisan ini adalah 

bagaimana alasan-alasan pembatalan akta ikrar wakaf dalam peraturan Hukum 

Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bagaimana pertimbangan hakim 

dalam memutuskan perkara pembatalan tanah wakaf dalam Putusan No. 

1562/Pdt.G/2013/PA.JU dan akibat hukum yang timbul dari pembatalan tanah 

wakaf. 

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Data 

yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, 

sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi 

dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data dan 

pengaturan data yang selanjutnya dianalisis. 

Hasil dari penelitian ini adalah alasan-alasan pembatalan akta ikrar wakaf dalam 

peraturan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

adalah Surat Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nazhir No: W5/430/26 Tahun 

2010 tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Wakaf dan Kompilasi 

Hukum Islam. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 1562/Pdt.G/2013/PA.JU 

adalah tidak memenuhi Pasal 1 Ayat (1,2.3), Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang 

Wakaf dan Pasal 17 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Wakaf, karena Tergugat bukan pemilik sah dari 

tanah tersebut. Sehingga Tergugat tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai 

Wakif. Akibat hukum yang timbul dari pembatalan tanah wakaf adalah Akta Ikrar 

Wakaf dianggap batal atau tidak pernah ada, karena pelaksanaan wakaf dianggap 

sah apabila memenuhi unsur dan syarat wakaf  

Kata Kunci: Pembatalan, Pertimbangan, Tanah, Wakaf 
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MOTO 

 

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil 

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk 

kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan 

daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 

memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha 

Terpuji " 

(QS. Al-Baqarah (2): 267)  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial Islam yang erat kaitannya dengan 

sosial ekonomi masyarakat dengan Tuhan. Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 

2004 tentang Wakaf yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum Wakif 

untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk 

dimanfaatkan selamanya dan/atau jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut 

syariah.Walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunnah, 

namun lembaga ini dapat berkembang dengan baik di beberapa negara muslim, 

seperti Saudi Arabia, Mesir, Turki, Yordania Qatar, Kuwait dan lain-lain. Hal 

tersebut memang sangat dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan umat. Di 

Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama 

Islam masuk di Indonesia. Sebagai kelembagaan Islam, wakaf telah menjadi salah 

satu penunjang perkembangnan masyarakat Islam.
1
 

 

Pada umumnya wakaf di Indonesia identik dengan tanah, hal ini erat sekali 

hubungannya dengan pembangunan. Dimana wakaf memiliki kedudukan penting 

dalam membangun kesejahteraan umat Islam. Walaupun demikian, tidak banyak 

umat Islam yang menyadarinya, karena masyarakat Indonesia lebih mengenal 

                                                           
1
   Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013, Pedoman Pengelolaan Dan 

Perkembangan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam:Direktorat Pemberdayaan 

Wakaf, hlm. 2 



 
 

2 
 

zakat, infaq dan shadaqah dibandingkan dengan wakaf. Sebab selama ini wakaf di 

kategorikan sebagai masalah ibadah, akibatnya wakaf tidak boleh dikembangkan 

secara ekonomis. Padahal wakaf sangat strategis untuk pemberdayaan masyarakat, 

pembangunan ekonomi bangsa dan kesejahteraan sosial.
2
 

 

Namun, praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum 

sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda 

wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan 

pihak ketiga dengan cara melawan hukum.
3
 Hal ini dikarenakan sebelum 

dibentuknya Undang-Undang Wakaf, pelaksanaan wakaf masih sangat sederhana 

yaitu cukup dengan ditandai oleh adanya rasa kepercayaan dan terpenuhinya 

beberapa unsur dan syarat tertentu sesuai dengan ajaran Hukum Islam, yaitu 

cukup diikrarkan di hadapan Nazhir (penerima wakaf) serta disaksikan oleh 

beberapa orang saksi serta tidak dicatatkan kepada instansi atau lembaga yang 

berwenang.
4
 Mengingat akan pentingnya permasalahan tentang wakaf ini maka 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria mencantumkan adanya 

suatu ketentuan khusus mengenai permasalahan wakaf, sebagaimana terdapat 

dalam Pasal 49 Ayat (3), yang menyatakan bahwa “Perwakafan tanah milik diatur 

dengan peraturan pemerintah”.  

 

                                                           
2
   Nawawi, 2013, Implementasi Wakaf Produktif Di Indonesia Pasca Berlakunya UU No. 

41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Jurnal Al-Tahrir, Vol. 13/No. 2/November/2013, hlm. 393 
3
   Atok Naimulloh, et al., 2013, Analisis Yuridis Pembatalan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris 

Kepada Nazhir, dalam Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, I (1)/2013, hlm, 1 
4
  Saparanuddin Nasution, 2017, Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Oleh 

Masyarakat Hutaimbaru Di Kota Padangsidempuan, Medan:Universitas Sumatera Utara, hlm. 4-5 
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Merujuk pada Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria, maka dibuatlah 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan 

Tanah Milik. Kemudian pengaturan wakaf terdapat dalam Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) yang dituangkan dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. 

Sebelum tahun 1991, Peraturan Pemerintah hanya mengatur perwakafan tanah 

karena yang memberi ruang adalah undang-undang yang mengatur tentang 

kepemilikan tanah. Secara sosiologis, harga tanah sering kali meningkat berlipat 

ganda seiring dengan proses perubahan suatu daerah, terutama daerah 

perkampungan yang berubah menjadi daerah perkotaan sehingga keberadaan 

sebagian tanah wakaf menjadi terancam.
5
  

 

Pengaturan wakaf lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan 

terbitnya Undang-Undang Wakaf ini, diharapkan mampu untuk mengoptimalkan 

dan meningkatkan lembaga perwakafan serta menyelesaikan problematika 

perwakafan yang masih terjadi.
6
   

 

Selain itu, perbuatan hukum wakaf wajib dicatat kemudian dituangkan ke dalam 

akta ikrar wakaf. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Wakaf 

“Ikrar Wakaf dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta 

ikrar wakaf oleh PPAIW”. Akta Ikrar Wakaf (AIW) dibuat untuk menciptakan 

kepastian hukum terhadap tanah wakaf tersebut. Hal ini pula terdapat dalam 

                                                           
5
  Jaih Mubarok, 2008, Wakaf Produktif, Bandung:Simbiosa Rekatama Media. Hlm. 53 

6
  Ahmad Syafiq, 2015, Urgensi Pencatatan Wakaf Di Indonesia Setelah Berlakunya UU 

No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dalam Jurnal ZISWAF, Vol. 2/No. 1/Juni 2015. Hlm. 177 



 
 

4 
 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa ikrar atau pernyataan 

kehendak dari Wakif harus secara jelas dan tegas serta dituangkan dalam Akta 

Ikrar Wakaf (AIW). Diikrarkan kepada Nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta 

Ikrar Wakaf (PPAIW) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Hal tersebut 

dipertegaskan  ke dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf yang menyatakan bahwa “Wakif  

menyatakan ikrar wakaf kepada Nazhir di hadapan PPAIW dalam majelis ikrar 

wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30”.
7
 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Akta Ikrar Wakaf (AIW) tersebut dapat 

digunakan sebagai bukti autentik apabila terjadi masalah dengan harta benda 

wakaf tersebut. Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, Wakif atau kuasanya 

menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada 

PPAIW.
8
 Dalam hal harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki 

dan dikuasai oleh Wakif secara sah. Hal ini tertuang dalam Pasal 15 Undang-

Undang Wakaf yang menyatakan bahwa: “Harta benda wakaf hanya dapat 

diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah”. Serta apabila 

harta benda wakaf tersebut telah diikrarkan oleh Wakif , maka harta benda wakaf 

tersebut tidak dapat dibatalkan. Penjelasan tersebut dipertegas kembali dalam 

Pasal 3 Undang-Undang Wakaf yang menyatakan bahwa: “Wakaf yang telah 

dikrarkan tidak dapat dibatalkan”. Tetapi, dalam kenyataannya dalam masyarakat 

terdapat beberapa kasus tentang pembatalan wakaf.  

                                                           
7
  A. Faishal Haq, 2017, Hukum Perwakafan Di Indonesia, Jakarta:Rajawali Pers, hlm. 50 

8
 Sovia Hasanah, “Pembatalan Ikrar Wakaf” Hukum Online, diakses dari  

http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5327b4bd414d3/pembatalan-ikrar-wakaf, pada tanggal 

12 April 2018 pukul 21.00 WIB  

http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5327b4bd414d3/pembatalan-ikrar-wakaf


 
 

5 
 

Terkait dengan hal tersebut, terdapat salah satu kasus tentang pembatalan akta 

wakaf yang dikategorikan melawan hukum karena pembuatan akta wakaf dibuat 

tidak dengan pemilik harta wakaf yang sebenarnya, sehingga tidak sesuai menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kasus pembatan akta wakaf ini 

terjadi di Jakarta Utara, dimana Pewaris memiliki tanah yang diwariskan kepada 

Penggugat. 

 

Kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut adalah berdasarkan Akta Pemisahan 

dan Pembagian No. 70/PW/G/KG/1993 yang dibuat oleh Ibu Penggugat  dan 

Saudari Kandung Penggugat di hadapan Drs. Haji Abdullah Ahmad selaku Camat 

sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) pada tanggal 24 Agustus 1993. 

Adapun Akta Pemisahan dan Pembagian yang dibuat oleh Ibu Penggugat dan 

Saudari Kandung Penggugat tersebut didasarkan atas Penetapan Pengadilan 

Negeri Jakarta Utara NO. 45/ PDT/ P/ 1993/PN.JKT.UT pada tanggal 18 Januari 

1993, perihal penetapan ahli waris almarhum yang telah meninggal dunia di 

Jakarta pada tanggal 22 Nopember 1990. Kemudian Tergugat tanpa 

sepengetahuan Penggugat telah memindahtangankan sebagian dari tanah milik 

Penggugat dengan cara mewakafkannya sebagaimana surat Akta Ikrar Wakaf dan 

Surat Pengesahan Nadzir No: W5/430/26 Tahun 2010 Tanggal 11 Oktober 2010 

yang dikeluarkan oleh PPAIW Kecamatan Jakarta Utara. Adapun dengan tindakan 

dan perbuatan melawan hukum Tergugat, Penggugat (Ahli Waris) mengajukan 

gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan register No: 

1562/Pdt.G/2013/PAJU, tanggal 9 Desember 2013. Berdasarkan dengan alasan 

gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, maka dalam hal ini Hakim 
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memutuskan Akta Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nazhir No:W5/430/26 

Tahun 2010  Tanggal 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh PPAIW dinyatakan 

batal demi hukum. Namun, dalam peraturan perundang-undangan mengenai 

wakaf tidak ada yang membenarkan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak 

dapat dibatalkan. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti. Oleh karena itu, 

penulis memilih dan mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Pembatalan Tanah Wakaf  Pada Putusan No. 1562/Pdt.G/2013/PA.JU. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana alasan-alasan pembatalan akta ikrar wakaf dalam peraturan Hukum 

Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf? 

2. Apakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan tanah 

wakaf dalam Putusan No. 1562/Pdt.G/2013/PA.JU? 

3. Apakah akibat hukum dari pembatalan tanah wakaf menurut UU No. 41 Tahun 

2004 tentang Wakaf? 

 

C. Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka ruang lingkup penelitian ini meliputi 

lingkup materi berupa ketentuan normatif tinjauan hukum islam terhadap 

pembatalan akta wakaf pada Putusan No. 1562/Pdt.G/2013/PA.JU. Sedangkan 

ruang lingkup bidang ilmu adalah bidang ilmu keperdataan dalam kajian hukum 

islam, khususnya hukum wakaf. 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, serta masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara 

lengkap, rinci, jelas dan sistematis mengenai: 

1. Mengetahui serta memahami bagaimana alasan-alasan pembatalan tanah wakaf 

dalam peraturan Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 

2. Menganalisis apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan 

perkara pembatalan tanah wakaf dalam Putusan No. 1562/Pdt.G/2013/PA.JPU 

3. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari pembatalan tanah wakaf 

menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang diuraikan di atas, maka kegunaan dari 

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai upaya pengembangan ilmu 

pengetahuan di bidang Hukum Wakaf khususnya ketentuan tinjauan hukum 

islam terhadap pembatalan tanah wakaf pada Putusan No. 

1562/Pdt.G/2013/PA.JU. 

2. Secara Praktis 

a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi 

Penulis, dalam bidang ilmu pengetahuan hukum wakaf khususnya tinjauan 

hukum islam terhadap pembatalan tanah wakaf pada Putusan No. 

1562/Pdt.G/2013/PA.JU 
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b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi 

mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas 

Lampung 

c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Hukum Islam 

Istilah “Hukum Islam” merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan al-

fiqh al-Islamy atau dalam konteks tertentu dari al-syariah al-Islamy. Istilah ini 

dalam wacana ahli hukum barat digunakan Islamic Law. Dalam Al-Qur‟an atau 

al-Sunnah  istilah al-hukm al-Islam tidak dijumpai, yang digunakan adalah kata 

syariah yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh. Secara bahasa kata 

“syariah” berarti “jalan ke sumber air” dan tempat orang-orang minum”. Orang 

Arab menggunakan istilah ini khususnya dengan pengertian “jalan setapak menuju 

sumber air yang tetap dan diberi tanda yang jelas sehingga tampak oleh mata”. 

Jadi, syariah berarti suatu jalan yang harus dilalui.
9
 Mahmud Syaltut 

mendefinisikan syariah adalah sebagai peraturan yang diturunkan Allah kepada 

manusia agar dipedomani dalam blerhubungan dengan Tuhannya, dengan 

sesamanya, dengan lingkungannya dan dengan kehidupan.
10

 

 

Adapun kata fiqh yang berarti “mengetahui, memahami sesuatu”. Al-Qur‟an 

menggunakan kata fiqh dalam pengertian memahami dalam arti yang umum.
11

 

Dalam hal ini fiqh menekankan pada penalaran, meski penggunannya terikat 

kepada wahyu. Secara terminologis, fiqh adalah hukum-hukum syara’ yang 

                                                           
9
 Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, 2015, Ilmu Hukum Islam, Bandar 

Lampung:Gunung Persegi, hlm. 1 
10

 Ahmad Rofiq, 2015, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 1-2 
11

 Wati Rahmi Ria, Nunung Rodliyah dan Muhammad Zulfikar, 2015, Hukum Islam (Suatu 

Pengantar), Bandar Lampung:Gunung Persegi, hlm. 2 
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bersifat paraktis (‘amaliyah) yang diperoleh dari dalil-dalil Al-Qur‟an dan al-

Sunnah yang rinci. Dengan demikian, syariah dan fiqh memiliki hubungan yang 

sangat erat. Syariah tidak bisa dijalankan dengan baik, tanpa dipahami melalui 

fiqh atau pemahaman yang memadai dan diformulasikan secara rinci.
12

 

 

Secara sederhana Amir Syarifudin menyatakan bahwa hukum Islam adalah 

seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang 

tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat semua yang 

beragama Islam. Serta Hasbi Ash-Shiddieqi mendefinisikan, hukum Islam adalah 

koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariah atas kebutuhan 

masyarakat. Kedudukan hukum Islam sangat penting dan menentukan pandangan 

hidup serta tingka laku, tidak terkecuali bagi pemeluk agama Islam di Indonesia.
13

  

 

Dalam khazanah ilmu hukum di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai 

penggabungan dua kata, hukum dan Islam. Islam adalah suatu agama yang 

mengesakan Tuhan, mengajarkan segala bidang tanpa harus memisahkan urusan 

kerohanian dengan keduniaan.
14

 Sedangkan hukum adalah seperangkat peraturan 

tentang tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku 

dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Jadi dapat dipahami bahwa hukum Islam 

adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul 

tentang perbuatan atau tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku 

mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.
15

  

 
                                                           

12
 Ahmad Rofiq, Op. ci., hlm. 3 

13
 Aulia Muthiah, 2017, Hukum Islam (Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan 

dan Hukum Kewarisan), Yogyakarta:Pustaka Baru Press, hlm. 15 
14

 Ibid., hlm. 14 
15

 Ahmad Rofiq, Op. cit., hlm. 5 
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Berdasarkan perspektif ruang lingkupnya, hukum Islam meliputi: hukum perdata 

(al-ahwal al-syakhshiyah) yang terdiri dari: hukum perkawinan, hukum waris, 

wakaf, hibahdan shadaqah; hukum pidana; hukum acara; hukum politik;hukum 

ekonomi atau dagang; dan hukum internasional.
16

  

 

Dengan demikian, hukum Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia 

sehingga orang Muslim dapat melaksanakan ajaran Islam secara utuh. Keutuhan 

hukum Islam tidak berarti bahwa semua aspek sudah diatur oleh hukum Islam 

secara detail, kecuali masalah ibadah, hukum Islam memberikan pandangan 

mendasar bagi aspek muamalah (hubungan manusia dengan manusia yang 

lainnya), sehingga perilaku manusia memiliki landasan hukum yang memberi 

makna dan arah bagi manusia. Oleh karenanya, secara operasional urusan 

muamalah diserahkan kepada manusia, prinsip-prinsip dasar hubungan tersebut 

diberi dasar oleh hukum Islam sehingga aspek kehidupan manusia dapat terwujud 

secara Islami pula.
17

 

 

B. Pengertian Pembatalan  

Kata “pembatalan” sendiri berasal dari kata “batal”. Batal artinya syarat dan 

rukunnya belum terpenuhi seluruhnya, atau terpenuhi namun tidak dilakukan 

secara benar.
18

 Batal sering disebut dengan “batal karena hukum” (Vanrechtswege 

Nietig) mengandung arti bahwa akibat-akibat dari keputusan yang batal berlaku 

sejak penetapannya itu dikeluarkan (berlaku surut), artinya akibat dari keputusan 

dianggap tidak pernah ada (dikembalikan pada keadaan semula sebelum ada 

                                                           
16

 Ibid., hlm. 6 
17

 Wati Rahmi Ria, Nunung Rodliyah dan Muhammad Zulfikar, Op. cit., hlm. 4 
18

 Ahmad Harisandi, Pengertian Syarat, Rukun, Sah dan Batal, Wordpress, Dikases dari 

http://ahmadharisandi7.wordpress.com/2015/01/05/pengertian-syarat-rukun-sah-dan-

batal/comment-page-1/, pada Tanggal 25 April 2018 Pukul 14.05 WIB 

http://ahmadharisandi7.wordpress.com/2015/01/05/pengertian-syarat-rukun-sah-dan-batal/comment-page-1/
http://ahmadharisandi7.wordpress.com/2015/01/05/pengertian-syarat-rukun-sah-dan-batal/comment-page-1/
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keputusan). Sedangkan istilah dapat dibatalkan (verniettigbaar) mengandung arti 

bahwa akibat-akibat yang timbul dari pembatalan suatu penetapan hanya berlaku 

setelah pembatalan pembatalan atau dengan kata lain akibat-akibat yang timbul 

dari keputusan tersebut tetap sah berlaku sebelum diadakan pembatalan.
19

 

 

C. Tinjauan Umum Wakaf 

1. Pengertian Wakaf 

Secara harfiah wakaf adalah bentuk mashdar (kata dasar) dari kalimat 

“waqafayaqifu-wafqan”. Kata “waqafa” maksudnya seseorang berhenti dari 

berjalan. Bentuk mashdar dari kata ini adalah “wuquufun” seperti halnya kalimat 

“qo’idun, qo’uudun”. Maka kata “waqafa” sebagai fi’il laazim (kata kerja yang 

tidak membutuhkan objek), bentuk mashdar-nya “wuquufun”, sedangkan kata 

“waqafa” sebagai fi’il muta’addi (kata kerja yang membutuhkan objek, yang 

maknanya “auqafasy syaia” (menghentikan sesuatu), bentuk mashdar-nya 

“waqfun”, seperti kata “mana’a-yamna’u-man’an”. Secara etimologi, wakaf 

berasal dari bahasa Arab yaitu al-habs, yang artinya menahan. Syaikh Muhammad 

bin Shalih al-„Utsaimin menjabarkan secara terminology, yaitu “Tahbiisul Ashl 

wa Tasbiilul Manfa’ah” (menahan suatu barang danmemberikan manfaatnya).
20

 

 

Dalam Istilah syara’ secara umum wakaf adalah sejenis pemberian dengan 

pelaksanaannya dengan cara menahan (pemilikan), kemudian menjadikan 

manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan kepemilikan adalah menahan 

barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, didagangkan, 

                                                           
19

 Bang Tolee News, Ilmu Hukum: Istilah Batal dan Dapat dibatalkan, Justice-

education.blogspot.com, diakses dari http://justice-education.blogspot.co.id/2010/02/istilah-batal-

dan-dapat-dibatalkan.html?m=1, pada Tanggal 25 April 2018 Pukul 14.00 WIB 
20

 Syaikh Muhammad, 2005, Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat (Menurut al-Qur-an dan 

As-Sunnah), Jakarta:Pustaka Imam Asy-Syafi‟I, hlm. 5-6 

http://justice-education.blogspot.co.id/2010/02/istilah-batal-dan-dapat-dibatalkan.html?m=1
http://justice-education.blogspot.co.id/2010/02/istilah-batal-dan-dapat-dibatalkan.html?m=1
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digadaikan, maupun disewakan. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah 

menggunakan sesuai dengan kehendak sang pemberi wakaf tanpa imbalan.
21

  

 

Dalam Buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa wakaf adalah 

perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan  hukum dengan 

memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-

lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan 

ajaran agama Islam.
22

 Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Wakaf jo. Pasal 

1 PP No. 42 Tahun 2006 mendefinisikan wakaf adalah perbuatan hukum wakif 

untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk 

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut 

syariah.  

 

Berikut ini ada beberapa pengertian wakaf menurut 4 (empat) ulama madzhab 

yaitu: 

a. Madzhab Hanafiyah menyatakan bahwa, wakaf adalah menahan benda yang 

statusnya masih tetap milik Wakif (orang yang mewakafkan hartanya), 

sedangkan yang dishadakahkan adalah manfaatnya; 

b. Madzhab Malikiyah menyatakan bahwa, wakaf adalah menjadikan manfaat 

benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada 

yang berhak, dengan penyerahan berjangka waktu sesuai dengan kehendak 

Wakif; 

                                                           
21

 Ahmad Syafiq, Op.cit., hlm. 178 
22

 Jaih Mubarok, Op.cit, hlm. 13 
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c. Madzhab Syafi‟iyah, menyatakan bahwa, wakaf adalah  menahan harta benda 

yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan benda dan harta itu 

lepas dari penguasaan waqif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang 

diperbolehkan oleh agama; 

d. Madzhab Hanabilah meyatakan bahwa, wakaf adalah menahan kekebasan 

pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan 

kekekalan benda serta memutus semua hak wewenang atas benda itu, 

sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan untuk mendekatkan 

diri kepada Allah.
23

 

 

2. Dasar Hukum Wakaf 

Sistem wakaf merupakan konsep yang tidak secara jelas dan tegas disebutkan 

dalam al-Qur‟an. Bebeda dengan zakat yang secara tegas disebutkan dalam al-

Qur‟an. Namun demikian, dalam beberapa ayat yang memerintahkan manusia 

untuk berbuat baik untuk kebaikan masyarakat, dipandang oleh para ahli hukum 

sebagai landasan perwakafan, adapun Firman Allah SWT dalam Surat Al-Hajj 

ayat 77:
24

 

 
 

                                                           
23

 Faishal Haaq, Op.cit., hlm. 2 
24

 Naimah, 2015, Kedudukan Hukum Wakaf Tunai Dalam Telaah Fiqh Muamalah Serta 

Implementasinya Dalam Hukum Positif Di Indonesia, dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15/No. 

1/Juni 2015,  hlm. 83 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku‟lah kamu, sujudlah kamu, 

sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat 

kemenangan”. (Q.S. Al-Hajj [22]:77). 

 

Perintah berbuat kebajikan dalam surat Al-Hajj ayat 77 mengandung arti yang 

luas dan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mengandung manfaat atau 

kemaslahatan, baik manfaat bagi kepentingan agama maupun manfaat bagi 

kepentingan umat. Dan wakaf merupakan perbuatan kebajikan, karenanya wakaf 

sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh umat Islam, sebagaimana dalam surat 

Ali‟ Imran ayat 92:
25

 

 

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), 

sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang 

kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Q.S. Ali‟ Imran [3]: 

92). 

 

Pakar hukum Islam dari berbagai madzhab mengambil ayat ini sebagai landasan 

hukum wakaf. Hal ini dikarenakan secara historis, setelah turunnya ayat ini, 

banyak sahabat nabi yang terdorong untuk melakukan amal wakaf.
26

 Selain itu, 

                                                           
25

 Muh Sudirman Sesse, 2010, Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Nasional, dalam 

Jurnal Hukum Diktum, Vol. 8/No. 2/Juli 2010, hlm. 145 
26

 Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, 2011, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, 

Bandung:Pustaka Setia, hlm. 263 
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terdapat Firman Allah SWT yang lain mengenai wakaf yaitu dalam surat Al-

Baqarah ayat 261:
27

 

 

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang 

menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat 

gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas 

(karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah [2]:261). 

 

Hal ini sejalan dengan hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, 

yang menjelaskan “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya 

kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do‟a 

anak yang sholeh” (HR. Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa‟i).  

 

Pada hadits di atas dijelaskan bahwa apabila seseorang meninggal dunia maka 

terputuslah pahala dari amalannya kecuali tiga hal, yaitu: Pertama, shadaqah 

jariyah; Kedua, ilmu yang bermanfaat; Ketiga, anak yang shaleh lagi senantiasa 

mendoakannya. Sayyid al-Sabiq menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

shadaqah jariyah adalah wakaf. Karena wakaf merupakan salah satu ibadah yang 

bisa bersifat selamanya (ta’bid). Sepanjang harta tersebut digunakan oleh umat 

                                                           
27

 Kementerian Agama Republik Indonesia, 2006, Fiqih Wakaf, Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam:Direktorat Pemberdayaan Wakaf, hlm.12 
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Islam maka, sepanjang itu pula orang yang mewakafkan harta tersebut mendapat 

kebaikan walaupun ia sudah meninggal.
28

 

 

Para ulama mengartikan shadaqah jariyah dalam hadits tersebut adalah wakaf. 

Shadaqah jariyah artinya amal sedekah yang mengalir pahalanya, sedangkan 

wakaf artinya menahan harta. Dengan demikian amal wakaf tersebut dalam hadits 

sebagai amal yang tidak akan putus pahalanya.
29

 

 

3. Rukun dan Syarat Wakaf  

Rukun adalah suatu yang harus dipenuhi ketika suatu ibadah dan atau perbuatan 

hukum itu dilaksanakan. Rukun wakaf berarti suatu hal yang harus ada atau 

dipenuhi ketika wakaf dilaksanakan. Rukun wakaf merupakan tolak ukur untuk 

menentukan secara hukum sah atau tidaknya wakaf.
30

 Rukun wakaf yang 

dimaksud adalah unsur wakaf. Dalam wakaf ada beberapa rukun (unsur) yang 

harus dipenuhi berikut syarat-syaratnya.
31

 Syarat adalah suatu hal yang harus 

dipenuhi sebelum perbuatan hukum itu dilakukan.
32

 Secara terminologi, yang 

dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum 

dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak 

ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya 

hukum.
33 Dengan kata lain bahwa, syarat timbul dikarenakan sesuatu hal 

(perbuatan hukum atau ibadah) dan rukun (unsur) adalah penyempurnaan dalam 

                                                           
28

 Lendrawati, 2017, Pengalihfungsian Harta Wakaf, dalam Jurnal Kajian Keislaman dan 

Kemasyarakatan, Vol. 2/No. 1/Juni 2017, hlm. 96 
29

 Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah,Op. cit., hlm. 264 
30

 Taufiq, 2013, Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal, Pekalongan:Universitas 

Pekalongan, hlm. 69 
31

 Ahmad Rofiq, Op. cit., hlm. 398 
32

 Taufiq, Op. cit., hlm. 67 
33

 Ruddy Pamungkas, Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Pemberi Wakaf (Study Analisis 

Pendapat Imam Syafi'i), Skripsi, Semarang: IAIN Semarang, 2011, hlm. 22. 
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melakukan ibadah atau perbuatan hukum tersebut. Maka, syarat dan rukun (unsur) 

mempunyai hubungan yang sangat erat sehingga antara syarat dan rukun 

hukumnya adalah wajib. 

 

Menurut Jumhur ulama dari madzhab Syafi‟I, Maliki dan Hanbali rukun wakaf 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a). Adanya wakif atau orang yang mewakafkan hartanya 

b). Adanya mauquf  atau harta yang diwakafkan 

c). Adanya mauquf ‘alaih atau tujuan wakaf/orang yang diserahi untuk mengelola 

harta wakaf 

d). Adanya sighat atau pernyataan wakif untuk mewakafkan hartanya.
34

 

 

Sedangkan di dalam Hukum Positif ada 4 (empat) unsur (rukun) wakaf, yaitu 

wakif, nazhir, harta benda wakaf dan ikrar wakaf.
35

 

 

a) Orang yang mewakafkan hartanya (wakif) 

Pada hakikatnya amalan wakaf adalah tindakan tabbaru’ (mendermakan harta 

benda), oleh karena itu syarat seorang wakif adalah cakap untuk melakukan 

tindakan tabbaru’. Artinya, dewasa, sehat akal, dalam keadaan sadar, tidak dalam 

keadaan terpaksa atau dipaksa.
36

  Kemampuan melakukan tabbaru’ dalam 

perbuatan wakaf ini sangat penting karena wakaf merupakan pelepasan benda dari 

pemiliknya untuk kepentingan umum.
37
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Di dalam Undang-Undang Wakaf dijelaskan bahwa wakif adalah pihak yang 

mewakafkan benda miliknya. Maka, wakafnya orang gila, anak-anak dan orang 

yang terpaksa/dipaksa dianggap tidak sah.  

 

Adapun syarat-syarat wakif dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Wakaf yang 

menyatakan bahwa:
38

 

1. Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi 

persyaratan: 

a). dewasa; 

b). berakal sehat; 

c). tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan 

d). pemilik sah harta benda wakaf. 

2. Wakif  organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan 

organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai 

dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. 

3. Wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi 

ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan 

hukum sesuai dengan anggaran dasr badan hukum yang bersangkutan.  

 

b). Benda yang diwakafkan (mauquf) 

Harta yang diwakafkan dianggap sah, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut: 

1. Harta yang mempunyai nilai manfaat; 

2. Harta itu berupa benda tidak bergerak atau benda bergerak 
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3. Harta harus diketahui kadar dan batasannya 

4. Harta itu milik wakif 

5. Harta itu terpisah dari harta perkongsian atau milik bersama.
39

 

 

Dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Wakaf menyatakan bahwa benda wakaf 

adalah harta benda yang dimiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka 

panjang serta mempunyai nilai ekonomis menurut syariah yang diwakafkan wakif. 

Serta Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Wakaf, harta benda yang dapat 

dijadikan sebagai obyek wakaf dapat berupa benda tidak bergerak dan tidak 

bergerak. Harta benda tidak bergerak dapat berupa: 

1. Hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik 

yang sudah maupun yang belum terdaftar; 

2. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah; 

3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; 

4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

5. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
40

 

 

Benda bergerak yang dapat dijadikan sebagai harta benda wakaf berdasarkan 

Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Wakaf adalah benda bergerak yang tidak bisa 

habis karena dikonsumsi, meliputi: 

1. Uang 

2. Logam mulia 
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3. Surat berharga 

4. Kendaraan 

5. Hak atas kekayaan intelektual  

6. Hak sewa 

7. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

Wakaf yang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Ayat (3) Undang-

Undang Wakaf diantara Fuqoha (ahli hukum Islam) ada yang tidak sependapat. 

Fuqoha yang tidak setuju uang sebagai harta benda wakaf, yaitu Sayyid Sabiq. 

Menurut Sayyid Sabiq, tidak sah mewakafkan apa yang rusak dengan 

dimanfaatkannya harta wakaf, seperti uang, lilin, makanan, minuman, dan apa 

yang cepat rusak, tidak diperbolehkan pula mewakafkan apa yang tidak boleh 

diperjualbelikan.
41

 

 

c). Tujuan dan fungsi wakaf (mauquf ‘alaih) 

Berdasarkan Undang-Undang Wakaf, Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda 

wakaf sesuai dengan fungsinya. Serta, Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan 

manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan Ibadah dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum.  

 

Dalam konsep Islam, dikenal dengan istilah jariyah artinya mengalir. Maksudnya, 

sedekah atau wakaf yang dikeluarkan seoanjang benda wakaf itu dimanfaatkan 

                                                           
41

 Taufiq, Op. cit., hlm. 71 



 
 

22 
 

untuk kepentingan kebaikan maka selama itu pula wakif mendapat pahala yang 

mengalir secara terus-menerus, meskipun wakif telah meninggal dunia.
42

 

 

Mauquf ‘alaih adalah tujuan wakaf, maka tujuan wakaf itu harus mengarah pada 

pendekatan diri kepada Allah SWT, yaitu untuk kepentingan peribadatan atau 

keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Sedangkan nazhir 

(pengelola harta wakaf) menurut Undang-Undang Wakaf menyatakan bahwa 

“Nazhir  adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif  untuk 

dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
43

 Dalam hal ini nazhir 

diharapkan bisa mempertanggung jawabkan dan memelihara harta wakaf itu dan 

melihat wakaf sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga. 
44

 

 

d). Ikrar Wakaf (sighat) 

Ikrar wakaf (sighat) adalah pernyataan kehendak dari wakif yang dilahirkan 

dengan jelas tentang benda yang diwakafkan, kepada siapa diwakafkan dan untuk 

apa dimanfaatkan. Apabila penerima wakaf adalah pihak tertentu, sebagian ulama 

berpendapat perlu ada qabul (jawaban penerimaan). Akan tetapi, wakaf itu untuk 

umum saja, tidak harus ada qabul.
45

 

 

Sighat atau pernyataan wakaf harus dinyatakan dengan tegas baik secara lisan 

maupun tulisan, menggunakan kata “aku maewakafkan” atau “aku menahan” atau 

kalimat semakna lainnya. Dengan pernyataan wakif tersebut, maka gugurlah hak 

kepemilikan wakif. benda itu menjadi milik mutlak Allah yang dimanfaatkan 
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untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf. Oleh karena itu, benda yang 

telah diikrarkan untuk wakaf tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan, maupun 

diwariskan.
46

  

 

Pernyataan wakaf termasuk perbuatan hukum yang tidak dapat diwakilkan. Hal ini 

tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Wakaf yang menyatakan bahwa 

apabila wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat 

hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, 

wakif  dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) 

orang saksi.
47

 Selain itu, untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif  atau 

kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan  atas harta benda wakaf 

kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
48

 Pejabat Pembuat Akta 

Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk 

membuat akta ikarar wakaf. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf adalah pejabat 

yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.
49

 

 

e). Pengelola Wakaf (nazhir) 

Pada umumnya di dalam kitab-kitab fikih tidak mencantumkan nazhir wakaf 

sebagai salah satu rukun wakaf.
50

 Ini dapat dimengerti karena wakaf adalah 

perbuatan tabarru‟(tindakan sukarela). Namun demikian memperhatikan tujuan 

wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka nazhir sangat 

diperlukan. Pada dasarnya siapapun dapat saja menjadi nazhir asalkan ia tidak 
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terhalang melakukan tindakan hukum. Akan tetapi karena fungsi nazhir sangat 

penting dalam perwakafan maka diberlakukan syarat-syarat nazhir.
 51

 

 

Adapun persyaratan untuk menjadi seorang nazhir berdasarkan Pasal 10 Undang-

Undang Wakaf haruslah memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Warga negara 

Indonesia; 2) Beragama Islam; 3) Dewasa; 4) Amanah; 5) Mampu secara jasmani 

dan rohani; 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.  

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola 

dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Sama halnya dengan wakif, 

nazhir meliputi: 1) perorangan; 2) organisasi; dan 3) badan hukum.
52

 Dalam hal 

ini, nazhir harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Misalnya, nazhir organisasi 

maka, harus sesuai dengan ketentuan bahwa organisasi tersebut bergerak di 

bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Serta 

nazhir badan hukum, maka harus sesuai dengan ketentuan bahwa badan hukum 

tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau 

keagamaan Islam. 

 

4. Macam-Macam Wakaf 

a. Wakaf Ahli 

Wakaf ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau 

lebih, baik keluarga si wakif atau bukan. Suparman Usman menyatakan terkadang 

wakaf ahli juga disebut sebagai wakaf ahli juga sering disebut wakaf ‘alal aulad 

yakni wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan keluarga sendiri dan kerabat. 
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Jadi pemanfaatan wakaf ini hanya terbatas pada golongan kerabat sesuai dengan 

ikrar wakaf yang dikehendaki oleh wakif.
53

 

 

Dalam satu segi, wakaf ahli ini mempunyai dua aspek kebaikan, yaitu: (1) 

kebaikan sebagai amal ibadah wakaf; (2) kebaikan silaturrahmi terhadap keluarga 

yang diberikan harta wakaf.
54

 

 

Terhadap wakaf ahli, hasilnya tidak dapat dinikmati orang lain atau masyarakat 

umum. Selain itu wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah dikemudian hari. 

Bahkan tidak seringnya terjadinya persengketaan antara ahli waris. Untuk 

mengantisipasi kemungkinan terjadinya persengketaan, di negara-negara muslim 

diadakan peninjauan terhadap bentuk wakaf ahli ini. Contohnya di Mesir, melalui 

perundang-undangan yang dikeluarkan Menteri perwakafan Mesir  menghapus 

bentuk wakaf ahli ini, sebagaimana dalam Undang-Undang Mesir No. 180 Tahun 

1952.
55

 

 

b. Wakaf Khairi 

Wakaf khairi yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau 

kemasyarakatan (kepentingan umum). Wakaf ini ditujukan untuk kepentingan 

umum dengan tidak terbatas pada aspek penggunannya yang mencakup semua 

aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. 

Kepentingan umum tersebut bisa untuk keagamaan, jaminan sosial, pendidikan, 

kesehatan, keamanan dan lain-lain, yang dapat berwujud seperti pembangunan 
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masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan sarana sosial 

lainnya.
56

 

 

Wakaf khairi atau ‘Am ini dinilai sesuai dengan tujuan ibadah wakaf itu sendiri, 

yakni kemaslahatan umat. Wakaf ini sangat kecil sekali kemungkinannya dapat 

disalahgunakan, karena yang memilikinya bukan perorangan. Selain itu, di sisi 

lain wakaf ini juga bertujuan untuk membina dan meningkatkan ketakwaan baik 

bagi si pemberi dan penerima wakaf itu sendiri. Agar benar-benar dapat 

memelihara dan menjalankan amanah wakaf umat sesuai dengan hukum dan 

tujuan wakaf, dengan begitu amalan wakaf senantiasa mengalir selama harus 

wakaf tersebut dimanfaatkan. 
57

 

 

D. Perkembangan Wakaf Di Indonesia 

Praktek wakaf di Indonesia sudah ada sejak Islam datang dan diterima oleh 

masyarakat Indonesia, jauh sebelum penjajahan dan kemerdekaan Indonesia. 

Dalam tradisi masyarakat adat, hukum wakaf belum tertulis, tetapi berlaku secara 

turun-temurun dari satu generasi ke generasi. Pada zaman Pemerintahan Kolonial 

Hindia Belanda telah dikeluarkan peraturan-peraturan. 
58

 

 

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan tentang wakaf yaitu: 

1. Surat edaran Sekretaris Governemen tanggal 31 Januari 1905 Nomor 435 

dimuat dalam Bijblad 1905 Nomor 6196. 
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2. Surat edaran Sekretaris Governemen tanggal 4 Juni 1931 Nomor 1361/A 

dimuat dalam Bijblad 1931 Nomor 125/3. 

3. Surat edaran Sekretaris Governemen tanggal 24 Desember1934 Nomor 3088/A 

dimuat dalam Bijblad 1934 Nomor 13390. 

4. Surat edaran Sekretaris Governemen tanggal 27 Mei 1935 Nomor 1273/A 

dimuat dalam Bijblad 1935 Nomor 13480.
59

 

 

Pada zaman kemerdekaan telah dikeluarkan pula beberapa ketentuan tentang 

wakaf ini, baik penunjukkan instansi yang mengurusnya dan juga teknis 

pengurusannya. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Pertama, Surat Edaran Kementerian Agama. Setelah Kementerian Agama 

dibentuk pada tanggal 3 Januari 1936, urusan tanah wakaf menjadi urusan 

Kementrian Agama bagian D (ibadah sosial). Selanjutnya, pada tanggal 8 

oktober 1956, Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran nomor 

5/D/1956 tentang prosedur perwakafan tanah;  

b. Kedua, Peraturan Pemerintah. Ada beberapa peraturan pemerintah yang 

dikeluarkan terkait dengan wakaf pasca kemerdekaan, yaitu: (1) PP. No. 33 

Tahun 1949 jo. No. 8 Tahun 1950; (2) Peraturan Menteri Agama RI No. 2 

Tahun 1958 tentang lapangan tugas, susunan, dan Pimpinan Kementrian 

Agama RI; (3) Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1958; Ketiga, UU No. 5 

Tahun 1960. UU Pokok Agraria No 5 tahun 1960 dalam pasal 5, pasal 14 ayat 

(1) dan pasal 49 ayat (1), (2), dan (3). 
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c. Ketiga, UU No. 5 Tahun 1960. UU Pokok Agraria No 5 tahun 1960 dalam 

pasal 5, pasal 14 ayat (1) danpasal 49 ayat (1), (2), dan (3). 

d. Keempat, Keputusan MenteriAgama No. 114 Tahun 1969 jo. No. 18 Tahun 

1975 menyebutkan bahwa di Tingkat Pusat pengurusan wakaf ini termasuk 

dalam wewenang Direktorat Urusan Agama (DITURA) Sub Direktorat Zakat, 

Wakaf dan Ibadah Sosial. Di Tingkat Kabupaten menjadi wewenang Seksi 

Urusan Agama Islam dan akhirnya di tingkat Kecamatan menjadi tugas dan 

wewenang Kantor Urusan Agama Kecamatan. Berdasarkan ketentuan terakhir, 

bahwa Kepala KUA Kecamatan ditunjuk sebagai PPAIW empunyai tugas dan 

wewenang untuk pengesahan nazhir.  

e. Kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.
60

  

Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 yang dimaksud di atas, yaitu yang 

dikeluarkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 

tentang Perwakafan Tanah Milik. Sebelum itu, telah dikeluarkan juga peraturan 

Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah 

Mengenai Perwakafan Tanah Milik yang dikeluarkan pada tanggal 26 November 

1977. Kemudian pada Tanggal 9 Agustus 1978 Menteri Agama mengeluarkan 

Surat Keputusan No. 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada 

Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/Setingkat di seluruh Indonesia 

untuk mengangkat/memberhentikan setiap Kepala Kantor Urusan Agama 

Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
61
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Kemudian pada Tanggal 10 Juni 1991 dikeluarkan Instruksi Presiden Republik 

Indonesia kepeda Menteri Agama agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) yang terdiri dari 3 (tiga) buku, termasuk di dalamnya Buku III tentang 

Hukum Perwakafan. Selanjutnya pada Tahun 2004, selang 13 tahun dari lahirnya 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikeluarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf, yang baru kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 42 

Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004.
62

 Dengan lahirnya 

Undang-Undang Wakaf serta peraturan pelaksanaannya, dapat dikatakan bahwa 

payung hukum tentang wakaf dengan segala implikasi relatif kuat.
63

  

 

E. Lembaga Perwakafan Di Indonesia 

1. Badan Wakaf Indonesia (BWI) 

Satu hal penting dengan lahirnya Undang-Undang Wakaf, yaitu sebagai salah satu 

realisasi untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut pada tahun 2007 

telah dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia ini 

berdasarkan pada Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Wakaf yang 

menyebutkan bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan 

nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.
64

 Badan Wakaf Indonesia (BWI) 

berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat 

membentuk perwakilan di provinsi dan atau kabupaten/kota sesuai dengan 

kebutuhan.
65
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Adapun tugas dari Badan Wakaf Indonesia adalah: (a) melakukan pembinaan 

terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; (b) 

melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional 

dan internasional; (c) memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan 

peruntukan dan status harta benda wakaf; (d) memberhentikan dan mengganti 

nazhir; (e) memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; (f) 

memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan 

kebijakan di bidang perwakafan.
66

 

 

Badan Wakaf Indonesia (BWI) ini secara organisatoris harus bersifat independen, 

dimana pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator, regulator, motivator dan 

pengawasan. Tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf, baik wakaf 

benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang ada di Indonesia sehingga 

dapat memberdayakan ekonomi umat.
67

 

 

2. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) 

Pejabat Pembuat Akat Ikrar Wakaf atau disingkat dengan PPAIW, menurut 

ketentuan umum Undang-Undang Wakaf adalah pejabat berwenang yang 

ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk membuat Akta Ikrar 

Wakaf. yang dimaksud dengan pejabat disini adalah orang yang diberikan tugas 

dan kewenangan yang sah menurut hukum untuk membuat AIW. Sedangkan AIW 

adalah bukti pernyataan kehendak wakif  untuk mewakafkan harta benda miliknya 

guna dikelola nazhir (pengelola wakaf) sesuai dengan peruntukan harta benda 
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wakaf yang dituangkan dalam bentuk “akta”. Akta adalah surat yang diberi tanda 

tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang 

dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Akta merupakan salah satu 

alat bukti tertulis.
68

 

 

Untuk harta benda wakaf tidak bergerak, khususnya berupa tanah, pembuatan 

AIW diserahkan kepada Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan 

urusan wakaf. Berbeda halnya dengan harta benda wakaf yang bergerak selain 

uang, pembuatan AIW selain Kepala KUA diserahkan kepada pejabat lain yang 

ditunjuk oleh Menteri, seperti pejabat yang menyelenggarakan wakaf atau notaris 

yang ditunjuk oleh Menteri. Dilibatkannya selain Kepala KUA pada pembuatan 

AIW pada harta benda wakaf bergerak selain uang ini karena benda ini bersifat 

mobile (bergerak) dimana kewenangan administrasinya berkait dengan instansi 

yang berbeda-beda. Sedangkan pembuatan AIW untuk benda bergerak berupa 

uang diserahkan kepada Pejabat Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang 

jabatannya paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk Menteri 

sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).
69

  

 

F. Bentuk Penyelesaian Sengketa  

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yang biasa 

digunakan yaitu: pertama, bentuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan 

(litigasi) dan kedua, bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-
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litigasi).
70

 Penjelasan terkait dua cara penyelesaian sengketa tersebut akan 

dijelaskan secara rinci, sebagai berikut 

 

1. Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan (Litigasi)  

Jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. 

Umumnya pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Gugatan adalah suatu tindakan 

sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang 

mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan tergugat 

menurut upaya hukum atau adil.
71

  

 

Penyelesaian sengketa dalam hal perkara perdata, selain dari pengadilan negeri, 

masih ada lagi jenis pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara perdata 

pada tingkat pertama, yaitu pengadilan niaga dan pengadilan agama sebagai 

pengadilan khusus. Pengadilan niaga berkantor pada pengadilan negeri, 

memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan perkara mengenai hak kekayaan 

intelektual. Pengadilan agama bertugas memeriksa dan memutus perkara perdata 

antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, 

hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syari‟ah. Pengadilan Agama 

dibentuk dan berfungsi berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama.  Pemeriksaan suatu perkara melalui pengadilan 

(litigasi) dianggap telah selesai apabila putusan dari suatu pengadilan sudah 

memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) atau setiap proses upaya hukum telah 
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dilakukan hingga tingkat kasasi. Akibatnya perkara tersebut akan dianggap tuntas 

dengan ditandai proses eksekusi.
72

 

 
2. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Non Litigasi) 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (10), menjelaskan 

bahwa: “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa 

atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni 

penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, 

konsiliasi, atau penilaian ahli.” Secara singkat akan dijelaskan masing-masing 

sebagai berikut: 

a. Konsultasi, merupakan bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan secara 

tertutup dengan cara meminta pendapat dan nasihat-nasihat tertentu, namun 

tidak bersifat mengikat kepada para pihak. 

b. Negosiasi, merupakan metode penyelesaian sengketa secara langsung tanpa 

melibatkan perantara ataupun jasa pihak ketiga, sehingga lazim disebut sebagai 

metode penyelesaian sengketa dua pihak (dwipartite).
73

 

c. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk 

memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
74

  

d. Konsiliasi, merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui 

permufakatan atau musyawarah yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang 
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bersengketa dan didampingi/ditengahi oleh seseorang atau lebih pihak yang 

netral dan bersifat aktif sebagai konsiliator.
75

 

e. Penilaian Ahli, merupakan suatu keterangan yang dimintakan oleh para pihak 

yang sedang bersengketa kepada seorang ahli tertentu yang dianggap lebih 

memahami tentang suatu materi sengketa yang terjadi.
76
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G. Kerangka Pikir 

1. Bagan Kerangka Pikir 
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2. Penjelasan Kerangka Pikir 

Kasus pembatan akta wakaf ini terjadi di Jakarta Utara, dimana Pewaris memiliki 

tanah yang diwariskan kepada Penggugat. Dalam hal ini, Penggugat merupakan 

pemilik sah tanah tersebut. Kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut adalah 

berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 70/PW/G/KG/1993 yang dibuat 

oleh Ibu dan Saudari Penggugat didasarkan atas Penetapan Pengadilan Negeri 

Jakarta Utara No. 45/PDT/P/1993PN.JKT.UT, namun Tergugat tanpa 

sepengetahuan Penggugat telah memindahtangankan sebagian dari tanah milik 

Penggugat dengan cara mewakafkannya sebagaimana surat Akta Ikrar Wakaf.  

 

Untuk itu, Penggugat mengajukan gugatan untuk membatalkan Akta Ikrar Wakaf. 

penulis tertarik untuk meneliti dalam hal bagaimana pembatalan akta wakaf 

menurut syarat-syarat wakaf dalam peraturan Hukum Islam dan Undang-Undang 

No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf. Selain itu, bagaimana pertimbangan 

hakim dalam memutuskan perkara pembatalan tanah wakaf dalam Putusan No. 

1562/Pdt.G/2013/PA.JU dan akibat hukum dari pembatalan wakaf tersebut. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN  

 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

hukum normatif, yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif, mengkaji 

hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam 

masyarakat, dan menjadi perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu 

berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan 

(Undang-Undang Dasar), kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan 

norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (judgemade law), serta norma 

hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan.
77 

 

Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap asas-asas hukum 

dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan 

berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan 

(terutama) terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sebab, tidak setiap pasal 

dalam suatu perundang-undangan misalnya, mengandung kaidah hukum; ada 

pasal-pasal yang hanya merupakan batasan saja sebagaimana lazimnya ditemukan 

pada bab ketentuan-ketentuan umum dari perundang-undangan tersebut. 
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B. Tipe Penelitian  

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe deskriptif, yaitu 

penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran 

(deskrpisi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan 

pada saat tertentu atau menegenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum 

tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
78

 Dalam skripsi ini, penulis akan 

memberikan pemaparan dan menjelaskan serta memberikan informasi mengenai 

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Tanah Wakaf. 

 

C. Pendekatan Masalah 

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-

undangan (statue approach).
79

 Suatu penelitian normatif tentu harus 

menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah 

berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu 

penelitian. Begitu juga dengan skripsi ini, tahapan pendekatan normatif yang 

penulis lakukan antara lain: 

1. Mengidentifikasi pokok bahasan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah 

mengenai alasan-alasan pembatalan tanah wakaf, pertimbangan hakim dalam 

memutus perkara pembatalan tanah wakaf dan akibat hukum dari pembatalan 

tanah wakaf. 

2. Mengidentifikasi ketentuan hukum normatif mana yang akan digunakan 

terkait pembatalan tanah wakaf. Yaitu antara lain Al-Qur’an, Al-Hadits, 
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Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Kompilasi Hukum Islam 

Nomor 1 Tahun1991 dan himpunan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam yang akan dijelaskan pada poin 

Data dan Sumber Data. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka 

penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya adalah data 

sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara 

mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah 

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Tanah Wakaf. Data sekunder, 

antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian 

yang berwujud  laporan, buku harian dan seterusnya.
80

 Data sekunder terdiri dari: 

a. Bahan hukum primer,yaitu peraturan perundang-undangan meliputi: 

1) Al-Quran 

2) Al-Hadits 

3) Ar- Ra’yu, berupa: 

a) Undang-Undang No. 41Tahun2004 tentang Wakaf 

b) Peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaaan Undang-

Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres Nomor 1 Tahun1991 

b. Penelitian bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku literatur, penelusuran 

internet, serta berbagai artikel yang terkait dengan Tinjauan Hukum Islam 

                                                           
80

 Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:UI Pers, hlm. 12  



 
 

40 
 

 

Terhadap Pembatalan Tanah Wakaf. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Berdasarkan Dalam mengumpulkan data maka tindakan teknis yang penulis 

lakukan yaitu: 

1. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan yaitu informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari 

berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam 

penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh 

data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan 

cara membaca dan mengutip literatur-literatur, jurnal-jurnal, membaca 

peraturan perundang-undangan serta makalah yang berhubungan dengan 

permasalan tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan tanah wakaf. 

 

2. Studi Dokumen 

Mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara 

umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu. Pengkajian dan analisis 

informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum 

berupa dokumen yang berkaitan dengan tinjauan hukum islam terhadap 

pembatalan tanah wakaf.  

 

F. Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui tahapan-

tahapan diantara lain sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan data (Editing) 
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Pemeriksaan yang dimaksud adalah memeriksa apakah data yang terkumpul 

melalui studi pustaka dan dokumen-dokumen terkait Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Pembatalan Tanah Wakaf sudah dianggap lengkap, cukup, relevan, 

jelas, tidak berlebihan, dan sebisa mungkin tanpa kesalahan. 

 

2. Pengaturan Data (Organizing) 

Data-data yang terkait dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan 

Tanah Wakaf yang telah terkumpul tersebut diatur dan disusun sedemikian 

rupa. Kemudian dapat diperoleh gambaran terkait alasan-alasan pembatalan 

tanah wakaf, pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan tanah 

wakaf dan akibat hukum dari pembatalan tanah wakaf. 

 

Data-data yang telah terkumpul dan pemaparan-pemaparan yang telah dijelaskan 

kemudian disatukan secara sistematis untuk menjawab rumusan-rumusan masalah 

tersebut.  

 

G. Analisis Data 

Data yang telah penulis peroleh akan penulis analisis dengan menggunakan 

metode kualitatif  yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat 

yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga 

memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil analisiis.
81

 

Analisis secara kualitatif juga menguraikan data secara bermutu dalam bentuk 

kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga 
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memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik 

kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari 

permasalahan yang dibahas.
82
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V. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dari uraian pembahasan maka penulis dapat menarik kesimpulan dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Alasan pembatalan akta ikrar wakaf menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 

2004 tentang Wakaf dan Hukum Islam, yaitu dalam pelaksanaan wakaf yang 

tertuang dalam Akta Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nazhir No. W5/430/26 

Tahun 2010 tertanggal 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh PPAIW 

Kecamatan Jakarta Utara tidak sesuai dengan unsur dan syarat wakaf. Hal ini 

dikarenakan Tergugat bukanlah pemilik sah dari harta benda wakaf tersebut. 

Sebagaimana dalam Pasal 15. Hal ini dipertegas kembali dalam pendapat para 

ulama fiqh yang telah sepakat mensyaratkan terhadap harta benda yang akan 

diwakafkan, yaitu harta yang tetap, diketahui adanya, dimiliki pewakaf dan 

milik pribadi. 

 

2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan tanah wakaf 

dalam Putusan No. 1562/PDT.G/2013/PA.JU bahwa pelaksanaan wakaf dalam 

Akta Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nazhir No. W5/430/26 Tahun 2010 

tertanggal 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh PPAIW Kecamatan Jakarta 

Utara dianggap tidak sah karena Tergugat merupakan bukan pemilik sah tanah 

tersebut. melainkan Penggugat yang meruapakan pemilik sah tanah tersebut 

berdasarkan Akat Pemisahan dan Pembagian No. 70/PW/G/KG/1993 yang 



76 
 

 

dibuat oleh Ibu dan Saudari Penggugat yang didasarkan Penetapan Pengadilan 

Negeri Jakarta Utara No. 45/PDT/P/1993/PN.JKT.UT mengenai penetapan ahli 

waris. Selain itu, tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (1,2,3), Pasal 8 

Ayat (1), Pasal 15 Undang-Undang Wakaf serta Pasal 17 Ayat (3) PP Np. 42 

Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf.  Berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengabulkan gugatan 

Penggugat yaitu membatalkan Akta Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nazhir 

No. W5/430/26 tertanggal 11 Oktober 2010 batal demi hukum, karena tidak 

berdasarkan hukum serta tidak terpenuhinya syarat sebagai Wakif bagi 

Tergugat.  

 

3. Akibat hukum dari pembatalan tanah wakaf yaitu berdasarkan Akta Ikrar 

Wakaf tidak dapat dibatalkan, kecuali tidak memenuhi unsur dan syarat wakaf. 

Karena pelaksanaan wakaf dianggap sah apabila memenuhi unsur dan syarat 

wakaf, sebagaimana dalam Pasal 6 Undang-Undang Wakaf. Sedangkan apabila 

pelaksanaan wakaf tersebut tidak memenuhi unsur dan syarat wakaf, maka 

pelaksanaan wakaf tersebut dianggap tidak sah, batal atau tidak pernah ada. 

Sebagaimana dalam Putusan No. 1562/PDT.G/2013.PA.JU mengenai Akta 

Ikar Wakaf dan Surat Pengesahan Nazhir No. W5/430/26/2010 dianggap batal 

demi hukum karena Tergugat bukanlah pemilik sah dari tanah tersebut, serta 

tidak ada pula bukti yang memberikan hak kepada Tergugat untuk dapat 

mewakafkannya. Sehingga Tergugat tidak memenuhi syarat untuk bertindak 

sebagai Wakif, maka dalam hal ini tanah tersebut tetap menjadi milik 

Penggugat. 

 



 

 

Daftar Putaka 

 

Buku: 

Al-Alabij, Adijani. 2004, Perwakafan Tanah Di Indonesia (Dalam Teori dan 

Praktek). Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. 

Ali, Zainuddin. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta:Sinar Grafika. 

Halim, Abdul. 2005.  Hukum Perwakafan di Indonesia. Ciputat:Ciputat Press. 

Haq, A. Faishal . 2017. Hukum Perwakafan Di Indonesia. Jakarta:Rajawali Pers. 

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2006. Fiqih Wakaf. Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam:Direktorat Pemberdayaan Wakaf 

________________________________. 2013. Pedoman Pengelolaan Dan 

Perkembangan Wakaf. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam:Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 

________________________________. 2013. Paradigma Baru Wakaf di 

Indonesia. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam:Direktorat 

Pemberdayaan Wakaf. 

________________________________. 2013. Standar Pelayanan Wakaf Bagi 

Pejabat Akta Ikrar Wakaf (ppaiw). Direktorat Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam:Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 

Khosyi’ah, Siah. 2010. Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan 

Perkembangannya di Indonesia. Bandung:CV. Pustaka Setia. 

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Penelitian Hukum. Jakarta:Kencana. 



Mubarok, Jaih. 2008. Wakaf Produktif. Bandung:Simbiosa Rekatama Media. 

Muhammad, Abdulkadir. 2014. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung:PT. 

Citra Aditya Bakti. 

Muhammad, Syaikh. 2005. Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat (Menurut al-Qur-

an dan As-Sunnah). Jakarta:Pustaka Imam Asy-Syafi’I. 

Muthiah, Aulia. 2017. Hukum Islam (Dinamika Perkembangan Seputar Hukum 

Perkawinan dan Hukum Kewarisan). Yogyakarta:Pustaka Baru Press. 

Prihatini, Uswatun, Hasanah dan Wirdyaningsih. 2005. Hukum Islam Zakat dan 

Wakaf (Teori dan Prakteknya di Indonesia). Jakarta:Papas Sinar Sinanti. 

Ria, Wati Rahmi dan Muhammad Zulfikar. 2015. Ilmu Hukum Islam. Bandar 

Lampung:Gunung Persegi. 

________________, Nunung Rodliyah dan Muhammad Zulfikar. 2015. Hukum 

Islam (Suatu Pengantar). Bandar Lampung:Gunung Persegi.  

Rofiq, Ahmad 2015. Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. 

Saebani, Beni Ahmad dan Syamsul Falah. 2011. Hukum Perdata Islam Di 

Indonesia. Bandung:Pustaka Setia. 

Soekanto, Soerjono. 1985. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta:PT Raja Grafindo 

Persada. 

________________. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta:UI Pers. 

Sulistiani, Siska. 2017. Pembaharuan Hukum Wakaf. Bandung:PT. Refika 

Aditama. 

Wiyanto, D. Y. 2012. Hukum Acara Mediasi. Cet. Ke-2. Bandung: CV Alfabeta. 

 

 



Skripsi: 

Pamungkas, Ruddy. Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Pemberi Wakaf (Study 

Analisis Pendapat Imam Syafi'i). Skripsi. Semarang: IAIN Semarang.  

 

Peraturan Perundang-Undangan: 

Inpres. 1991. No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf. 

Peraturan Pemerintah. 2006. Nomor 42 Thun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 

 

Jurnal: 

Abdullah, Junaidi dan Nur Q odin. 2014. Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam 

Hukum Positif. Jurnal Ziswaf. Vol. 1/No. 1/Juni 2014. 

Aziz, Muhammad. 2017. Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam 

Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia. Dalam Jurnal JES. 

Vol. 1/No. 2/Maret 2017.  

Bariyah, N. Oneng Nurul. 2016. Dinamika Aspek Hukum Zakat Dan Wakaf Di 

Indonesia. Dalam Jurnal Ahkam. Vol. XVI/No. 2/Juli 2016. 

Dahlan, Rahmat. 2016. Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia. Dalam 

Jurnal Bisnis dan Manajemen. Vol. 6/No. 1/April 2016. 

Lendrawati. 2017. Pengalihfungsian Harta Wakaf. Dalam Jurnal Kajian 

Keislaman dan Kemasyarakatan. Vol. 2/No. 1/Juni 2017. 



Lestari, Rika. Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di 

Pengadilan dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum. 

Vol. 3/No. 2. 

Muryati, Dewi Tuti dan B. Rini Heryanti. 2011. Pengaturan Dan Mekanisme 

Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Di Bidang Perdagangan. Jurnal 

Dinamika Sosbud. Vol. 13/ No. 1/Juni 2011. 

Naimah. 2015. Kedudukan Hukum Wakaf Tunai Dalam Telaah Fiqh Muamalah 

Serta Implementasinya Dalam Hukum Positif Di Indonesia. Dalam Jurnal 

Ilmu Hukum. Vol. 15/No. 1/Juni 2015. 

Naimulloh, Atok et al. 2013.  Analisis Yuridis Pembatalan Tanah Wakaf Oleh 

Ahli Waris Kepada Nazhir. Dalam Artikel Ilmiah Hasil Penelitian 

Mahasiswa. I (1)/2013. 

Nasution, Saparanuddin. 2017. Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Oleh 

Masyarakat Hutaimbaru Di Kota Padangsidempuan. Medan:Universitas 

Sumatera Utara. 

Nawawi. 2013.  Implementasi Wakaf Produktif Di Indonesia Pasca Berlakunya 

UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Jurnal Al-Tahrir. Vol. 13/No. 

2/November/2013. 

Suraptiningsih, Umi. 2012. Problematika Implementas Sertifikat Tanah Wakaf 

Pada Masyarakat. Dalam Jurnal Nuansa. Vol. 9/No. 1/Januari-Juni 2012. 

Syafiq, Ahmad. 2015. Urgensi Pencatatan Wakaf Di Indonesia Setelah 

Berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dalam Jurnal 

ZISWAF, Vol. 2/No. 1/Juni 2015 



Sesse, Muh Sudirman. 2010. Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum 

Nasional. Dalam Jurnal Hukum Diktum. Vol. 8/No. 2/Juli 2010. 

Talib, Idris. 2013. Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi. 

Jurnal Lex et Societatis. Vol. 1/No. 1/Januari-Maret 2013. 

Taufiq. 2013. Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal, 

Pekalongan:Universitas Pekalongan. 

Utami, Sofyan Mei. 2017. Penegakan Hukum Perwakafan Di Indonesia. Dalam 

Jurnal Hukum Mimbar Justitia. Vol. 3/No. 1/Juni 2017. 

Yuniarti, Rahmi. 2016. Efisiensi Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Dalam Penyelesaian Sengketa Waralaba. Jurnal Fiat Justisia. Vol. 10/No. 

3/Juli-September 2016. 

 

Internet:  

Berita, Redaksi. Perbedaan Litigasi dan Non Litigasi. Berita Transparansi.com, 

http://www.beritatransparansi.com/perbedaan-litigasi-dan -non-litigasi/ 

diakses pada 18 April 2018. Pukul 10.00 WIB. 

Harisandi, Ahmad. Pengertian Syarat, Rukun, Sah dan Batal. Wordpress. Dikases 

dari http://ahmadharisandi7.wordpress.com/2015/01/05/pengertian-syarat-

rukun-sah-dan-batal/comment-page-1/.  Pada Tanggal 25 April 2018 Pukul 

14.05 WIB. 

Hasanah, Sovia. “Pembatalan Ikrar Wakaf” Hukum Online. diakses dari  

http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5327b4bd414d3/pembatalan-

ikrar-wakaf.  Pada tanggal 12 April 2018 pukul 21.00 WIB. 

http://www.beritatransparansi.com/perbedaan-litigasi-dan%20-non-litigasi/
http://ahmadharisandi7.wordpress.com/2015/01/05/pengertian-syarat-rukun-sah-dan-batal/comment-page-1/
http://ahmadharisandi7.wordpress.com/2015/01/05/pengertian-syarat-rukun-sah-dan-batal/comment-page-1/
http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5327b4bd414d3/pembatalan-ikrar-wakaf
http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5327b4bd414d3/pembatalan-ikrar-wakaf


News, Bang Tolee.  Ilmu Hukum: Istilah Batal dan Dapat dibatalkan, Justice-

education.blogspot.com. Diakses dari http://justice-

education.blogspot.co.id/2010/02/istilah-batal-dan-dapat-

dibatalkan.html?m=1. Pada Tanggal 25 April 2018 Pukul 14.00 WIB 

 

 

http://justice-education.blogspot.co.id/2010/02/istilah-batal-dan-dapat-dibatalkan.html?m=1
http://justice-education.blogspot.co.id/2010/02/istilah-batal-dan-dapat-dibatalkan.html?m=1
http://justice-education.blogspot.co.id/2010/02/istilah-batal-dan-dapat-dibatalkan.html?m=1

