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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

memberikan definisi wakaf sebagai 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. Berdasarkan pengertian tersebut, secara umum wakaf 

adalah penyerahan sebagian harta benda milik pemilik (yang dalam 

penelitian ini berupa tanah) kepada mereka yang lebih membutuhkan 

dalam jangka waktu tertentu atau selamanya, yang nantinya harta benda 

tersebut dapat digunakan untuk kepentingan umum juga kepentingan 

agama, seperti untuk pembangunan mushollah, sekolah, makam, serta 

kepentingan umum dan agama lainnya. 

Wakaf memilik banyak manfaat terutama bagi penerima wakaf 

(nazhir) sekaligus orang yang langsung merasakan dampak dari 

perwakafan itu, juga bagi pemberi wakaf (wakif). Manfaat tersebut 

misalnya, wakaf menunjang pembangunan di bidang pendidikan, dengan 

adanya wakaf untuk sekolah memberikan kesempatan bagi banyak anak 

yang tidak mendapatkan kesempatan belajar, bisa menggunakan tanah 

wakaf tersebut sebagai tempat untuk mendapat pendidikan. Manfaat untuk 
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kepentingan agama misalnya, tanah wakaf dimanfaatkan untuk 

pembangunan mushollah, memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat 

beribadah. Hal ini juga diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Wakaf yang 

menyebutkan, tanah wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi kegiatan 

ibadah, pendidikan, bantuan untuk fakir miskin, serta kemajuan dan 

peningkatan ekonomi. Manfaat wakaf yang diterima wakif menekankan 

pada pahala yang akan diterimanya yang akan selalu mengalir sampai 

kapanpun, karena wakaf merupakan suatu ibadah dalam bentuk shadaqah, 

juga merupakan salah satu ibadah yang diutamakan dalam agama Islam. 

Sifat wakaf yang adalah pemberian secara sukarela menunjukkan adanya 

jiwa sosial yang tinggi bagi mereka yang memang mewakafkan harta 

benda miliknya. 

Wakaf dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi 

kemiskinan. Dikutip dari media massa Republika, Global Wakaf Aksi 

Cepat Tanggap (ACT)  mengelola dana wakaf yang dijadikan berbagai 

korporasi wakaf agar menjadi wakaf produktif yang hasilnya bisa 

digunakan untuk membiayai berbagai program sosial. Presiden ACT, 

Ahyudin mengatakan bahwa hasil atau keuntungan dari wakaf produktif 

bisa digunakan untuk proyek-proyek sosial. Di antaranya untuk program 

bantuan pangan. Pendidikan dan kesehatan masyarakat miskin, juga bisa 

untuk membangun perumahan rakyat. Tentu hasilnya bisa untuk 

mengetaskan kemiskinan, akan tetapi korporasi wakaf dalam hitungan 
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ACT harus sejumlah Rp 1 triliun ke atas nominal capitalnya.1 Meskipun 

demikian, dapat dilihat betapa wakaf memiliki banyak manfaat baik dalam 

skala kecil sampai skala besar. 

Pengaturan mengenai wakaf di Indonesia pada dasarnya sudah 

diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat dalam BAB III 

Tentang Hukum Perwakafan, namun dalam pelaksanaannya ternyata 

masih banyak kekurangan mengingat kedudukan Kompilasi Hukum Islam 

hanya dalam bentuk Intruksi Presiden yang tentunya tidak mengikat. 

Kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 

selanjutnya disebut Undang-Undang Wakaf merupakan saat yang dinanti-

nantikan oleh orang-orang yang selama ini menggeluti masalah 

perwakafan, baik dilingkungan akademisi maupun praktisi.2 Secara umum 

diatur pada Pasal 49 Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria, yang pada ayat (1) berbunyi: Hak milik tanah badan-badan 

keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang 

keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin 

pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya 

dalam bidang keagamaan dan sosial. Dari bunyi pasal tersebut, dapat 

dilihat betapa pentingnya tanah wakaf yang penggunaannya untuk 

dibangunnya tempat-tempat ibadah, serta pasal ini menjadi pasal 

pelindung bagi yang ingin mengseketakan tanah wakaf. Kemudian 

 
1 Diakses dari, https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/popl5y368/wakaf-
produktif-solusi-atasi-kemiskinan, diakses pada 15 Agustus 2019. 
2 Uswatun Hasanah, Wakaf dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, dalam Jurnal BWI 
AL-WAQF, volume 1 No. 1, Desember 2008. hal. 9. 
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mengingat pentingnya tanah wakaf, pada ayat (3) Undang-Undang ini, 

ditegaskan bahwa Perwakafan tanah miliki untuk selanjutnya diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut direalisasikan 

dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang 

Perwakafan Tanah Milik dan Kompilasi Hukum Islam. Namun seiring 

dengan perkembangan zaman, keluarlah Undang-undang Nomor 41 Tahun 

2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.  

Perwakafan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 tentang Wakaf mengharuskan dalam setiap perwakafan harus 

dicatatkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 2 yaitu Ikrar 

Wakaf dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam 

akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Pembuatan AIW ini dibuat untuk 

menciptakan kepastian hukum terhadap tanah yang diwakafkan. Dalam 

membuat AIW juga harus memenuhi persyaratan yang telah disebutkan 

dalam Pasal 34 Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf 

sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 

Tahun 2018, yaitu: pembuatan AIW harus sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan, kemudian PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan 

administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf, ikrar wakaf yang 

telah dituangkan dalam bentuk tulisan yang dalam hal ini berupa AIW 

harus ditanda tangani oleh wakif, nazhir, dua orang saksi, dan mauquh 
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alaih sebelum disahkan oleh PPAIW sampai pada pembagian salinan AIW 

kepada para pihak yang melakukan perwakafan. 

Sebelum adanya ketentuan yang secara pasti mengenai wakaf, 

perwakafan biasanya dilakukan dengan sistem tradisional, yaitu dengan 

mengutamakan sistem rasa saling percaya saja antara para pihak yang 

melakukan proses perwakafan. Ini dikarenakan pada dasarnya benda 

wakaf merupakan amanah yang perlu dijaga oleh penerima wakaf. Akibat 

dari konsep perwakafan tersebut, pelaksanaan ikrar wakaf hanya dilakukan 

secara lisan di depan ketua adat atau tokoh ulama dan tidak dicatatkan 

dalam bentuk tulisan, sehingga menyebabkan adanya permasalahan status 

tanah wakaf yang dapat mengakibatkan terjadinya sengketa tanah yang 

telah diwakafkan tersebut. 

Tanah wakaf merupakan penyerahan sebagian harta benda 

miliknya terutama tanah kepada yang lebih membutuhkan sesuai dengan 

kepentingan agama dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan 

kata lain adalah pemberian secara sukarela. Meskipun demikian, seperti 

yang sudah disebutkan pada paragraf sebelumnya, tanah wakaf tidaklah 

terlepas dari sengketa-sengketa yang terjadi dalam kehidupan. Sengketa-

sengketa tersebut dapat berupa tidak dilakukannya pendaftaran wakaf, 

wakaf tersebut tidak terpelihara dengan baik dan layak, dan penarikan 

kembali tanah wakaf yang telah diwakafkan, bisa saja dilakukan oleh 

pihak ketiga sebagai ahli waris juga tidak menutup kemungkinan bagi 

wakif sendiri. Hal-hal tersebut dapat dikarenakan beberapa hal. Seperti 



6 
 

yang kita ketahui, jual beli merupakan kegiatan yang sudah sedari dulu 

dilakukan. Proses jual beli tersebut didasarkan pada sistem tukar menukar 

barang, yang mana pada zaman dahulu, masyarakat dalam rangka 

memenuhi kebutuhan mereka mendapatkan barang yang mereka butuhkan 

dengan menukar barang yang tidak terlalu diperlukan bagi mereka. Begitu 

juga dengan jual beli. Pada dasarnya harga jual beli barang akan menurun 

apabila dibeli lewat tangan kedua, seperti misalnya kendaraan bermotor, 

telepon genggam, serta benda-benda elektronik lainnya. Berbeda dengan 

harga jual tanah yang setiap tahunnya semakin tinggi, mengingat semakin 

langkanya tanah tiap tahunnya. Hal tersebut yang menjadi penyebab faktor 

terdorongnya seseorang untuk menarik kembali tanaf wakaf yang telah 

diwakafkannya. Sebenarnya penarikan kembali tersebut tidak dapat 

dikatakan sebagai perbuatan yang sepenuhnya salah, karena mungkin saja 

wakif telah mewakafkan seluruh atau sebagian besar hartanya, sehingga 

wakif maupun keturunan wakif merasa kehilangan sumber rezeki. Selain 

hal itu, kurangnya kesadaran akan beragama dan sikap dasar manusia yang 

serakah menjadi faktor lain penarikan kembali tanah yang telah 

diwakafkan. 

Pembatalan Ikrar wakaf atau penarikan kembali tidak hanya 

dilakukan karena hal-hal diatas. Pembatalan ikrar tanah wakaf oleh si 

pemilik tanah misalnya, membatalkan ikrar tanah wakaf yang si pemilik 

bukanlah sebagai pihak wakif, melainkan perwakafan tanah dilakukan oleh 

orang lain tanpa sepengetahuan pemilik tanah yang mana orang lain 
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tersebut tidak memiliki sertifikat hak milik atas tanah milik pemilik tanah. 

Disebutkan pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 

tentang Perwakafan Tanah Milik, mengatakan bahwa pihak yang ingin 

mewakafkan harus menyerahkan kepada PPAIW, sertifikat hak atas tanah. 

Bagaimana bisa orang tersebut mewakafkan tanah milik orang lain tanpa 

melalui proses perwakafan tanah milik yang benar sesuai dengan 

perundang-undangan.   

 Pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf, menegaskan bahwa Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan 

apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah, kemudian kembali 

dipertegas pada Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 

2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf: Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) wajib dimiliki atau dikuasai oleh Wakif secara sah serta bebas dari 

segala sitaan, perkara, sengketa, dan tidak dijaminkan. 

Salah satu kasus pembatalan ikrar wakaf oleh pemilik tanah yaitu 

dalam Putusan Nomor 1562.Pdt.G/2013/PAJU. Sengketa berawal dari 

Penggunggat yang tidak disebutkan namanya, memiliki kepemilikan yang 

sah atas tanah seluas 790m2 yang terletak di Jakarta Utara. Tanah tersebut 

kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat telah diwakafkan sebagian oleh 

Tergugat seluas 60m2 sebagaimana surat AKTA IKRAR WAKAF dan 

SURAT PENGESAHAN NAZHIR Nomor: 45/430/26 Tahun 2010 

tertanggal 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh PPAIW Kecamatan-
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Jakarta Utara. Perbuatan Tergugat tersebut yang telah mewakafkan sesuatu 

yang bukan miliknya yang sah maka wakaf Tergugat dinyatakan tidak 

memenuhi bahkan menyalahi ketentuan Undang-Undang yang berlaku. 

Dikatakan bahwa akibat perbuatan tergugat menyebabkan kerugian bagi 

Penggugat. Tanah yang diwakafkan secara sepihak oleh Tergugat juga 

sudah dibangun sebuah masjid. Dalam Putusannya, hakim memutus untuk 

mengabulkan gugatan Penggugat sehingga menyebabkan Akta Ikrar 

Wakaf oleh Tergugat dinyatakan batal demi hukum. 

Berdasarkan Uraian singkat mengenai kasus tersebut, terdapat 

beberapa masalah yang akan dibahas peneliti dalam bab selanjutnya. Yang 

pertama, perbuatan tergugat dengan mewakafkan tanah yang bukan 

miliknya merupakan suatu perbuatan melawan hukum, dengan melanggar 

Pasal 15 Undang-Undang Wakaf dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan 

Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf. Tergugat juga telah 

melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 

Pasal 28 menyebutkan bahwa Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda 

tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan 

sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang 

bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya. Ketentuan yang 

sama juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 223 ayat (4), 

yaitu: Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang 

mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam 

Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut: a. tanda bukti pemilikan 
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harta benda; b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, 

maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat 

oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak 

dimaksud; c. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan 

dari benda tidak bergerak yang bersangkutan. Adanya pelanggaran 

terhadap pasal-pasal tersebut mempertanyakan status kelegalan dari 

perwakafan oleh tergugat. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam hal 

ini, juga tidak mengindahkan bunyi Pasal 28 PP Nomor 42 Tahun 2006, 

yang artinya Surat Akta Ikrar Wakaf Nomor 45/430/26 seharusnya tidak 

terbentuk.  

Permasalahan kedua adalah mengenai perlindungan hukum yang 

harus didapat oleh Penggugat atas tanahnya yang diwakafkan oleh 

tergugat. Perlindungan hukum adalah salah satu hal terpenting dari unsur 

suatu negara hukum. Ini dikarenakan dalam pembentukan suatu negara 

tentunya akan dibentuk pula hukum yang mengatur setiap warga 

negaranya. Perlindungan hukum adalah salah satu hal terpenting dari unsur 

suatu negara hukum. Ini dikarenakan dalam pembentukan suatu negara 

tentunya akan dibentuk pula hukum yang mengatur setiap warga 

negaranya. Perlindungan hukum adalah wajib bagi seluruh warga negara. 

Perlindungan hukum yang diberikan kepada warga negaranya juga 

merupakan tanda bagi kemakmuran serta kesejahteraan negara tersebut. 

Adapun pengertian perlindungan hukum menurut CST Kansil, adalah 

berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum 
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untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari 

gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Berdasarkan 

pengertian tersebut, secara umum perlindungan hukum dapat diartikan 

sebagai upaya yang harus diberikan oleh pemerintah dalam menjamin 

adanya kepastian hukum, agar hak-hak yang seharusnya melekat pada 

seseorang tidak dilanggar dan akan dikenakan sanksi bagi yang melanggar 

hak-hak tersebut. 

Dalam hal ini, tergugat telah mewakafkan tanah milik penggugat 

tanpa sepengetahuan dan izin dari penggugat. Jelas dalam Pasal 28H ayat 

(4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan 

hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh 

siapapun. Dari pasal tersebut dapat simpulkan bahwa tergugat telah 

melanggar bunyi Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Perwakafan tergugat 

dianggap sebagai suatu perbuatan pengambil alihan harta benda dari 

penggugat karena untuk dapat mewakafkan harta benda, harta benda 

tersebut wajib dimiliki oleh pemilik sah atas harta benda tersebut. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, mendorong keingintahuan 

penulis untuk mengambil judul tentang “PERLINDUNGAN HUKUM 

PEMILIK TERHADAP TANAH YANG DIWAKAFKAN OLEH 

PIHAK KETIGA (Studi Kasus Putusan Nomor: 

1562/Pdt.G/2013/PAJU)” 
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1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan 

diatas, maka dapat dikemukakan beberapa masalah dalam penulisan ini 

yaitu: 

1. Bagaimana legalitas wakaf oleh pihak ketiga atas tanah milik orang 

lain tanpa izin yang berhak? 

2. Bagaimana Perlindungan hukum pemilik tanah terhadap tanah yang 

diwakafkan pihak ketiga tanpa izin pemilik? 

1.3.Tujuan Penelitian 

Sebagaimana lazimnya setiap Penelitian karya ilmiah tentunya 

mempunyai beberapa tujuan, dan adapun tujuan tersebut adalah 

1. Untuk mengetahui legalitas wakaf oleh pihak ketiga atas tanah milik 

orang lain tanpa izin yang berhak. 

2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum pemilik tanah 

terhadap tanah yang diwakafkan pihak ketiga tanpa izin pemilik. 

 

1.4.Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan 

sumbangan pengetahuan serta pemikiran di bidang ilmu hukum, 

khususnya mengenai Pewakafan tanah wakaf yang mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 42 Tahun 2006 dan juga diharapkan dapat menjadi referensi 
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bagi kalangan akademis dan calon peneliti yang akan melakukan 

penelitian selanjutnya yang ingin meneliti bidang ke-ilmuan yang 

sama. 

2. Manfaat Praktis 

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat digunakan sebagai 

masukan yang membangun juga dapat menjadi pertimbangan untuk 

diterapkan bagi mahasiswa, pendidik, serta pemerintah dalam dunia 

pendidikan. 

1.5.Sistematika Penelitian 

Sistematika Penelitian usulan penelitian ini terdiri dari lima bab 

yang masing-masing berisi: 

BAB I  PENDAHULUAN 

  Menggambarkan tentang latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Tinjauan 

Pustaka, metode penelitian dan sistematikan laporan hasil 

penelitian dan pembahasan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang penjelasan-penjelasan mengenai Perwakafan, 

yang diharapkan mampu menjembatani dan mempermudah 

penulis dalam memperoleh hasil penelitian. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi tentang metode penelitian yang digunakan yakni 

penelitian hukum yang sifat analisanya kualitatif. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA 

Berisi tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran 

umum penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan 

yuridis terhadap Pembatalan tanah wakaf. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab penutup, dimana Peneliti akan memberikan 

kesimpulan-kesimpulan penting dari hasil penelitan serta 

memberikan rekomendasi-rekomendasi yang relevan terkait 

dengan masalah yang diteliti. 
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