
 
 

 
 
 
 
 

TANAH WAKAF 
 
 
A. WAKAF DALAM SISTEM HUKUM ISLAM 

Berbicara tentang perwakafan tanah, maka akan sangat kental dengan dengan 
konsepsi tentang wakaf di dalam hukum islam yang merupakan cikal-bakal 
terbentuknya lembaga ini. Menurut Ameer Ali, hukum wakaf adalah merupakan 
cabang yang terpenting dalam hukum islam, sebab terjalin ke dalam seluruh 
kehidupan ibadat dan perekonomian sosial hukum muslimin.1  
Kata Wakaf berasal dari kata waqafa’ yang bermakna berhenti atau diam di tempat 
atau tetap berdiri atau penahanan. Pengertian wakaf menurut beberapa pakar 
diantaranya: 
1. Abu Hanifah. Wakaf adalah penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan 

pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu, untuk tujuan-tujuan amal 
saleh.2 

2. Maulana Muhammad Ali. Wakaf adalah penetapan yang bersifat abadi untuk 
memungut hasil dari barang yang diwakafkan guna kepentingan orang seorang, 
atau yang bersifat keagamaan, atau untuk tujuan amal.3 

3. Naziroeddin Rachmat. Harta wakaf adalah suatu barang yang sementara asalnya 
(zatnya) tetap, selalu berbuah, yang dapat dipetik hasilnya dan yang empunya 
sendiri sudah menyerahkan kekuasaannya terhadap barang itu dengan syarat 
dan ketentuan bahwa hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan amal 
kebajikan yang diperintahkan syariat.4 

Hukum islam meyakini bahwa wakaf memiliki keutamaan yang lebih tinggi daripada 
bersedekah/ berderma biasa. Yaitu karena harta wakaf ini kekal dan terus menerus 
selama harta tersebut tetap menghasilkan atau produktif. Wakaf sebagai harta yang 
kekal yang menjadi sumber kekayaan membiayai kegiatan kemasyarakatan dalam 
islam maupun untuk mendirikan tempat ibadah. 
Menurut hukum islam, untuk adanya wakaf harus memenuhi 4 rukun, yaitu: 
1. Ada orang yang berwakaf (wakif); 
2. Ada sesuatu atau harta yang akan diwakafkan (mauquf); 
3. Ada tempat kemana diwakafkan harta itu (al mauquf alaihi); 
4. Ada ‘aqad sebagai pernyataan saling menerima harta wakaf dari tangan wakif 

kepada orang atau tempat berwakaf (simauquf alaihi). 
Sedangkan untuk syahnya suatu wakaf harus memenuhi 3 syarat masing-masing: 
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1. Wakaf bersifat terus menerus/ kekal. Artinya tidak boleh dibatasi dengan suatu 
jangka waktu tertentu. 

2. Wakaf dilakukan secara tunai, karena memindahkan hak milik pada waktu terjadi 
wakaf itu. 

3. Dalam wakaf disebutkan dengan jelas kepada siapa diwakafkan. 
Sebagai penerima wakaf, dapat dibedakan dalam 2 jenis: 
1. Bersifat perseorangan; 
2. Bersifat bersama atau umum seperti badan-badan sosial islam. 
Mengenai status tanah wakaf ini terdapat beberapa perbedaan pendapat di 
kalangan umat islam. Menurut imam syafi’i, wakaf adalah suatu ibadah yang 
disyariatkan. Wakaf telah berlaku syah pada saat wakif menyatakan dengan 
perkataan “saya telah wakafkan ...” sekalipun tanpa diputuskan oleh hakim. Atas 
harta yang telah diwakafkan, wakif tidak berhak lagi meskipun harta itu tetap 
ditangannya atau dimilikinya. Sedangkan menurut Abu Hanifah, wakaf ialah suatu 
sedekah selama hakim belum memutuskan/mengumumkan bahwa harta tersebut 
sebagai harta wakaf. Apabila diikrarkan bahwa “bilamana saya telah meninggal maka 
harta saya ini, saya wakafkan untuk keperluan madrasah...”. maka dengan 
meninggalnya wakif, barulah harta yang ditinggalkan tersebut jatuh menjadi harta 
wakaf. 
Dan pada saat harta tersebut diwakafkan, maka itu telah menjadi kepunyaan allah 
bukan milik wakif lagi dan bukan pula menjadi hak milik tempat berwakaf. 
Apakah harta wakaf dapat dipindahtangankan? Seperti telah disebutkan di depan, 
bahwa dalam wakaf hanya manfaatnya yang diambil tetapi benda asalnya tidak 
boleh diganggu gugat, tidak boleh dijual, diwariskan, maupun diberikan kepada pihak 
lain/ dihibahkan. Jadi harta wakaf itu bersifat kekal. Namun apabila harta wakaf tidak 
bisa memberikan manfaat lagi, maka ia bisa dijual. Tidak ada halangan dalam 
menjual harta wakaf yang tidak memberikan manfaat lagi, dengan catatan bahwa 
penjualannya dipakai untuk membeli harta yang dijadikan wakaf juga. Jadi harta 
wakaf harus tetap kekal dan tidak boleh hilang. 
 

B. WAKAF DALAM SISTEM HUKUM ADAT 
Pada hakekatnya lembaga wakaf berasal dari hukum islam, namun kenyataannya 
seolah-olah sudah merupakan kesepakatan dikalangan para ahli hukum kita untuk 
memandang wakaf sebagai masalah dalam hukum adat Indonesia. Hal ini karena 
sudah meresapnya penerimaan lembaga wakaf ini di dalam masyarakat Indonesia 
dan dianggap sebagai suatu lembaga hukum yang timbul sebagai hukum 
adat/kebiasaan dalam pergaulan hidup mereka.  
Menurut Ter Haar wakaf merupakan suatu lembaga hukum islam yang telah diterima 
(gerecipieerd) dibanyak daerah di nusantara ini.5 Di samping istilah wakaf sebagai 
terminologi yuridis aslinya dikalangan para ahli hukum Belanda dahulu dikenal pula 
istilah Vrome Stichting. Pada tahun 1922 Mr. Dr. Koesoema Atmadja telah menyusun 
suatu disertasi pada Universitas Leiden di bawah pimpinan Bapak hukum Adat Prof. 
Mr. Van Vollenhoven berkenaan dengan lembaga wakaf ini, dengan judul 
“Mohammedaansche Vrome Stichtingen”. Menurut pendapatnya bahwa sekalipun 
masalah tentang wakaf didasarkan pada ketentuan dan ajaran Agama Islam akan 
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tetapi lembaga wakaf ini sudah dikenal di Indonesia sebelum kedatangan agama 
islam. Pada saat itu (tahun 1922) ia menunjukkan ada beberapa jenis wakaf yang 
tidak dikuasai/ tunduk oleh aturan-aturan hukum islam, sebagai contoh yang ada di 
beberapa daerah: 
1. Pada suku Badui di Cibeo Banten Selatan, dikenal huma serang. Huma adalah 

ladang-ladang yang tiap tahun dikerjakan secara bersama dan hasilnya 
dipergunakan untuk kepentingan bersama. 

2. Di Pulau Bali juga terdapat semacam lembaga wakaf dimana terdapat tanah dan 
barang-barang lain seperti benda-benda perhiasan untuk pesta yang menjadi 
milik candi atau dewa-dewa yang tinggal di sana. 

3. Di Lombok Barat terdapat tanah yang dinamakan Tanah  Pareman, yaitu tanah 
negara yang dibebaskan dari pajak (landrente) yang diserahkan kepada desa-
desa, subak, juga kepada candi untuk kepentingan bersama.6 

Menurut Dr. Koesoema Atmadja, wakaf menurut hukum adat adalah suatu 
perbuatan hukum denagn perbuatan mana suatu barang /barang keadaan telah 
dikeluarkan/diambil kegunaannya dalam lalu lintas masyarakat semula, guna 
kepentingan seseorang/orang tertentu atau guna seseorang 
maksudnya/tujuan/barang tersebut sudah berada dalam tangan yang mati.7 
Menurut Ter Haar wakaf ini adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang bersifat 
tersendiri dan dipandang dari suatu sudut tertentu bersifat rangkap. Maksud bersifat 
rangkap adalah perbuatan itu di satu pihak adalah perbuatan mengenai tanah atau 
benda-benda yang menyebabkan obyek itu mendapat kedudukan hukum yang 
khusus, tetapi di lain pihak perbuatan itu menimbulkan suatu badan dalam hukum 
adat ialah suatu badan hukum (rechtspersoon) yang sanggup ikut serta dalam 
kehidupan hukum sebagai subyek hukum (rechts subject).8 Jadi melalui proses 
perwakafan ini suatu barang yang diwakafkan telah dikeluarkan dari lalu lintas 
hukum, sehingga tidak mungkin lagi untuk diikutsertakan dalam berbagai transaksi 
hukum. proses pengalihan suatu barang tersebut juga menyebabkan perubahan 
dalam status hukum dari semula sebagai obyek hukum menjadi subyek hukum yang 
berstatus sebagai badan hukum menurut hukum adat.9 
Di kalangan para ahli hukum terdapat perbedaan pendapat tentang masalah 
perwakafan ini. Ada yang menyetakan bahwa perbuatan serupa itu hanya 
diperkenankan untuk tujuan tertentu yang bersifat ibadah dan shaleh. Adapula 
pendapat yang memungkinkan orang untuk mewakafkan tanah dan benda lainnya 
untuk sembahyang asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan agama islam. Pada 
umumnya wakaf dapat dibedakan dalam 2 macam:10 
1. Wakaf yang berupa tanah/ perumahan untuk masjid atau surau. Jika perlu 

ditambah dengan tanah pertanian yang hasilnya diperuntukkan bagi 
pemeliharaan masjid dan nafkah pegawainya serta kitab-kitab quran untuk 
keperluan masjid. 

2. Wakaf berupa sebagian kekayaan dimana tidak dapat dipindahtangankan 
selama-lamanya diperuntukkan untuk anak cucu guna memungut hasilnya. 
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9 Ibid. 
10 Ibid. hlm 11. 



Menurut hukum adat pembuat wakaf harus mempunyai hak dan kuasa penuh atas 
barang yang diwakafkan, barangnya harus ditunjuk dengan jelas dan tidak boleh 
dipakai ke arah hal yang terlarang menurut ajaran agama islam. Tujuan yang halal itu 
harus disebutkan dengan kata-kata yang jelas. Sebaliknya, orang yang menerima 
wakaf ditunjuk sejelas-jelasnya dan mereka harus menyatakan dengan tegas 
menerima baik perwakafan tersebut.  
Di samping si pembuat wakaf dapat menetapkan pengurusannya dengan 
mengangkat seorang pengurus, jika pengurusnya tidak ada maka pegawai masjid 
menurut hukum diharuskan mengurusnya. Setelah pembuatan akte wakaf, maka 
kedudukan hukum dari barang itu diatur oleh hukum adat (yang tidak terpengaruh 
hukum islam atau unsur agama). Segala tindakan yang berupa pemanfaatan benda 
tersebut untuk mencapai tujuannya adalah kewajiban si pengurus termasuk untuk 
menuntut perkara.  
Menurut Ter Haar andaikata wakaf semata hanya berkaitan dengan hukum tidak 
tertulis orang pribumi saja, maka cukup dengan aturan pembuat wakaf saja. Namun 
jika wakaf disinggungkan dengan sistem hukum tertulis yang berdasarkan faham 
bahwa semua barang dalam hukum harus ada pemiliknya, maka harus dianggap 
bahwa memang ada seseorang pemilik atas barang yang diwakafkan itu. Jadi ada 
wakaf yang mempunyai seorang pengurus yang mewakilinya. Oleh karenanya 
perbuatan hukum mengenai wakaf dapat dilaksanakan juga dalam hukum tak tertulis 
tanpa kesulitan.11 
 
 

C. WAKAF DALAM SISTEM HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA 
1. Pengertian, Fungsi dan Syarat Perwakafan Tanah 

Pengaturan mengenai perwakafan tanah dan tanah wakaf di Indonesia termasuk 
dalam hukum agraria dimana berpangkal pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-undang ini memberikan 
perhatian khusus tentang perwakafan tanah ini sebagaimana tertuang dalam Bab XI 
Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Hak Tanah untuk Keperluan Suci dan 
Sosial. Dalam Pasal 49 UUPA ditentukan sebagai berikut: 
a. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan 

untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi, Badan 
tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan 
usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. 

b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya dimaksud dalam Pasal 
14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan Hak Pakai. 

c. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. 
Pada tanggal 17 Mei 1977 Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 
28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Adapun beberapa pertimbangan 
lahirnya peraturan ini adalah: 
a. Bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan 

sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, 
khususnya bagi umat yang beragama islam, dalam rangka mencapai 
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kesejahteraan spirituil dan materiil menuju masyarakat adil dan makmur 
berdasarkan Pancasila. 

b. Bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini yang mengatur 
tentang perwakafan tanah milik, selain belum memenuhi kebutuhan akan cara-
cara perwakafan, juga membuka keinginan timbulnya hal-hal yang tidak 
diinginkan disebabkan tidak adanya data-data yang nyata dan lengkap mengenai 
tanah-tanah yang diwakafkan. Yaitu karena tidak ada keharusan untuk 
mendaftarkan. Sehingga tidak ada keteraturan dan status tanah yg diwakafkan 
tdk diketahui. 

Dasar hukum pelaksanaan wakaf di Indonesia meliputi: 
1. Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2006 tentang 

Pelaksanaan UU No 41 Tentang Wakaf 
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 28Tahun 1977 tentang Perwakafan 

Tanah Milik 
4. Instruksi Menteri Agama No. 15 Tahun 1989 tentang Pembuatan Akta Ikrar 

Wakar dan Persertifikatan Tanah Wakaf. 
5. Instruksi Menteri Agama dan Kepala BPN No. 04 tahun 1990 – No. 24 Tahun 

1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf. 
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala BPN No. 422 dan No. 

3/SKB/2004, tentang Sertifikat Tanah Wakaf. 
 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2005 tentang Wakaf, yang dimaksud 
dengan 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. Sedangkan berdasarkan PP No. 28 
Tahun 1977, wakaf adalah Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang 
memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan 
melembagakannya untuk selama lamanya untuk kepentingan peribadatan atau 
keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam. 
Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Wakaf 
berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk 
kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.12 Adapun yang 
menjadi unsur-unsur dalam wakaf sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 41 
Tahun 2004 meliputi: 
a. Wakif 
b. Nazhir; 
c. Harta Benda Wakaf; 
d. Ikrar Wakaf; 
e. peruntukan harta benda wakaf; 
f. jangka waktu wakaf. 

 
Untuk lebih jelasnya, masing-masing unsur tersebut kami uraikan sebagai berikut: 
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a. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Terdiri dari 3 jenis, 
yaitu orang perseorangan, badan hukum, dan organisasi sosial. Pada umumnya 
perorangan pemilik tanah yang bersangkutan haruslah telah dewasa, sehat akal, 
oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum serta merupakan 
pemilik sah harta benda wakaf. Sedangkan untuk badan hukum sebagaimana 
telah ditunjuk sebagai badan hukum yang dapat memiliki tanah sebagaimana 
diatur  dalam PP No. 39 tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan hukum 
yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah. Misalnya bank yang didirikan 
negara, serta organisasi sosial yang berhak memiliki tanah. Selain itu keduanya, 
haruslah mengatur soal perwakafan ini dalam anggaran dasar organisasi/badan 
hukum yang dimaksud. 
 

b. Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola 
dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nadzir ini juga dapat berupa 
perseorangan, organisasi, dan badan hukum. seseorang dapat menjadi nadzir 
apabila dia memenuhi syarat yaitu warga negara Indonesia, beragama islam, 
dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang 
melakukan perbuatan hukum.  
Untuk nadzir berupa organisasi sosial, maka harus memenuhi syarat: 
1. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir 

perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan 
2. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, 

dan/atau keagamaan Islam. 
Sedangkan bagi badan hukum, hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi 
persyaratan : 
1. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir 

perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan 
2. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; dan 
3. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, 

kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. 
Seorang Nazhir mempunyai tugas utama : 
1. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; 
2. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, 

fungsi, dan peruntukannya; 
3. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; 
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. 
 
Dalam melaksanakan tugasnya, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih 
atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak 
melebihi 10% (sepuluh persen). Selain itu nadzir juga mendapatkan pembinaan 
dari menteri agama dan Badan Wakaf Indonesia. 

 
c. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau 

manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang 
diwakafkan oleh Wakif. Harta benda ini dapat digolongkan dalam 2 jenis, yaitu 



benda bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak yang dimaksudkan adalah 
harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi : 
1. uang; 
2. logam mulia; 
3. surat berharga; 
4. kendaraan; 
5. hak atas kekayaan intelektual; 
6. hak sewa; dan 
7. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan 

perundangundangan yang berlaku. 
Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud meliputi : 
1. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; 
2. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah baik yang sudah 

maupun belum terdaftar; 
3. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; 
4. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan yang berlaku; 
5. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
 

d. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan 
dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Ikrar 
wakaf ini merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh 
Wakif kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) 
dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Dalam hal 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. Untuk 
dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya  penyerahkan surat 
dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. Saksi dalam 
ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan: 
1. dewasa; 
2. beragama Islam; 
3. berakal sehat; 
4. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. 
Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.  Akta ikrar wakaf sebagaimana 
dimaksud memuat : 
1. nama dan identitas Wakif; 
2. nama dan identitas Nazhir; 
3. data dan keterangan harta benda wakaf; 
4. peruntukan harta benda wakaf; 
5. jangka waktu wakaf. 

 
e. Peruntukan harta benda wakaf adalah maksud pewakafan harta oleh wakif 

kepada nadzir serta harus disebutkan secara jelas dan tegas. Dalam rangka 



mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan 
bagi: 
1. sarana dan kegiatan ibadah; 
2. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; 
3. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; 
4. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau 
5. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan 

syariah dan peraturan perundang-undangan. 
Penetapan peruntukan harta benda wakaf dilakukan oleh Wakif pada 
pelaksanaan ikrar wakaf. Apabila Wakif tidak menetapkan peruntukan harta 
benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang 
dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. 
 

f. Sedangkan jangka waktu wakaf merujuk pada waktu dimulainya pewakafan 
sampai dengan berakhirnya nanti. 
 
 

Wakaf dengan wasiat 
Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan 
apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi. Harta benda wakaf yang 
diwakafkan dengan wasiat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari jumlah harta warisan 
setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli 
waris. Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang 
bersangkutan meninggal dunia. Penerima wasiat bertindak sebagai kuasa wakif. Wakaf 
dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai 
dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Dalam hal wakaf 
dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas permintaan pihak yang 
berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan 
untuk melaksanakan wasiat. 

 
Wakaf Uang 
Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan 
syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendakWakif 
yang dilakukan secara tertulis. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf 
uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga 
keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda 
wakaf. Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf 
berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak 
diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang. 

 
Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk: 
1. dijadikan jaminan; 
2. disita; 
3. dihibahkan; 
4. dijual; 



5. diwariskan; 
6. ditukar; atau 
7. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. 
Dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk 
kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan 
dengan syariah. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya wajib ditukar dengan 
harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta 
benda wakaf semula. 

 
2. Pendaftaran Wakaf Tanah Milik 

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang 
berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf 
ditandatangani. Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32, PPAIW 
menyerahkan: 
a. salinan akta ikrar wakaf; 
b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya. 
Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf. 
Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 
disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir. Dalam hal harta benda wakaf ditukar 
atau diubah peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali 
kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda 
wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf. Menteri dan Badan 
Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf. Menteri 
dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda 
wakaf yang telah terdaftar. 
 
Adapun Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang: 
a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan 

mengembangkan harta benda wakaf; 
c. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala 

nasional dan internasional; 
d. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan 

status harta benda wakaf; 
e. memberhentikan dan mengganti Nazhir; 
f. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; 
g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan 

kebijakan di bidang perwakafan. 
 
Pengaturan wakaf telah dilaksanakan dengan sedemikian rupa sehingga tujuan 
wakaf dapat tetap terjaga sambil mengupayakan bahwa terdapat keteraturan 
pengaturan hukum yang mampu memberi jaminan kepastian hukum. 
 
 
 



 
 
 


