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ABSTRAK 

Wakaf merupakan tindakan hukum yang disyari‟atkan oleh Allah SWT. Pada 

dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela untuk mendermakan sebagian kekayaan, 

dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum dengan maksud 

memperoleh pahala dari Allah SWT. Kata-kata menafkahkan harta yang tercantum 

dalam al-Qur‟an, selain berkonotasi pada nafkah wajib, seperti zakat atau memberi 

nafkah keluarga, juga menunjukkan hukum sunah, seperti sedekah, hibah, wakaf, dan 

lain-lain. Pahala dari wakaf sendiri tidak akan putus, tapi tetap mengalir dari Allah 

meskipun orang yang mewakafkan telah meninggal dunia. Ajaran Islam menganjurkan 

agar ada lembaga yang digunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rizki yang 

diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dan wakaf merupakan salah satu lembaga hukum 

Islam yang mempunyai titik temu secara konkrit dengan peraturan yang berlaku di 

Indonesia, karenanya sangat menarik untuk menelaah lebih lanjut masalah ini dengan 

menelusuri kenyataan atau praktek yang terjadi.  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pemanfaatan 

tanah wakaf pasar yang dialih fungsikan menjadi POM bensin ? dan bagaimana 

pandangan hukum Islam tentang pemanfaatan tanah wakaf pasar yang dialaih 

fungsikan di kelurahan sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.? 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk pemanfaatan tanah 

wakaf pasar yang dialih fungsikan menjadi POM bensin Di Kelurahan Sekincau 

Kecamatan Sekincau Kabupaten Lmpung Barat, adapun kegunaan penelitian ini 

adalah: Secara teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah 

wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai system perwakafan yang terus berkembang 

dimasyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik 

perwakafan yang sesuai dengan hukum Islam. Secara praktis, penelitian ini 

dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. 

pada Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negri (UIN) Raden Intan Lampung. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif, 

dengan terjun langsung kelokasi penelitian yaitu di Kelurahan Sekincau Kecamatan 

Sekincau Kabupaten Lampung Barat dan data primer dikumpulkan wawancara dan 

dokumentasi yang didapat dari lokasi penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan 

cara editing dan sistematisasi data.  

Berdasarkan hasil penelitian, peraktik pemenfaatan tanah wakaf pasar yang 

dialih fungsikan di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung 

Barat menimbulkan perselisihan antara pemerintah daerah dengan sebagian kecil 

masyarakat yang ingin menguasai tanah wakaf tersebut secara pribadi, dalam hal 

ini keputusan pemerintah daerah untuk mengalih fungsikan tanah wakaf pasar 

tersebut dalam hukum Islam diperbolehkan demi menjaga harta wakaf atau tanah 

wakaf yang terletak di kelurahan sekincau dari sekelompok oknum yang ingin 

menguasai tanah wakaf secara pribadi, sebagaimana sebagian besar pendapat dari 

para ulama hambaliyah, hanafiyah dan malikiyah bersepakat bahwa pengalihan 

fungsi tanah wakaf diperbolehkan jika memang diperlukan asalkan tidak 

mengalihkan harta wakaf tersebut ke jalan yang haram. Hanya saja ulama 

syafi‟iyah yang sedikit berbeda pendapat. 



 

  



 

  



 

MOTTO 

بُّوَن َوَما ثُْنِفُقوا ا ُُتِ نَّ هللُا ِبِه  لَْن ثَنَالُوا الِِْبَّ َحَّتَّ ثُْنِفُقوا ِممَّ
ِ
ٍء فَا  عَِلميِمْن ََشْ

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

kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu 

nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya (Q.S Al-Imran (92).
1
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 Departemen Agama RI, AL-Qur‟an dan Terjemahannya “AL-Aliyy, (Bandung: Diponegoro, 

2000), h. 49. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman di dalam membahas judul 

skripsi ini, maka secara singkat terlebih dahulu akan menguraikan maksud dari 

sekripsi ini. Adapun penelitian ini memiliki judul “Tinjauan Hukum Islam 

Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Pasar Yang Dialih Fungsikan 

Menjadi POM Bensin (Studi Kasus Di Kelurahan Sekincau Kecamatan 

Sekincau Kabupaten Lampung Barat)” 

Untuk mengetahui pokok pembahasan yang terkandung di dalam judul 

tersebut, perlu memberikan penjelasan sebagai berikut : 

Tinjauan adalah pendapat, meninjau atau hasil dari sebuah penyelidikan 

dan sebagainya.
2
 Hukum Islam dalam arti fiqih adalah koleksi daya upaya para 

ahli hukum untuk menerapkan syari‟at atas kebutuhan masyarakat.
3
 Menurut 

Amir Syarifuddin dalam bukunya Ushul Fiqih menyebutkan, Hukum Islam 

adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah 

Rasul, tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini 

mengikat untuk semua yang beragama islam.
4
 Arti kata pemanfaatan  adalah 

Nomina (kata benda). Proses, cara, perbuatan memanfaatkan yang biasa 

digunakan untuk sumber alam termasuk pembangunan. Tanah adalah 

permukaan bumi atau lapisan bumi yang paling atas sekali. 

                                                             
2 Departemen Pendidikan & Kebudayaan,Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke Empat, 

Balai  Pustaka, Jakarta, 1989, h. 1060 
3
 Hasbi, Ashiddieqi, Pengantar Ilmu Fiqih, CV.Mulia, Jakarta, 1976, h. 44 

4
 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid I, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, h. 5 



 

Menurut istilah (terminologi) berdiam diri di arafah pada tanggal 9 

zulhijjah ketika menunaikan ibadah haji dan di hubungkan dengan harta 

kekayaan. Menurut Bahasa (etimologi), perkataan waqf, yang menjadi wakaf 

dalam bahasa Indonesia berasal darai bahasa Arab yang berarti menghentikan  

berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Pasar  adalah salah satu dari berbagai 

sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur di mana usaha 

menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. 

Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti 

uang. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah 

pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran. 

Alih fungsi adalah mengalihkan suatu manfatat menjadi manfaat yang lain 

dimana ada alasan alasan tertentu. POM bensin adalah Stasiun Pengisian 

Bahan Bakar yang merupakan tempat di mana kendaraan  motor  dan  mobil  

bisa memperoleh bahan bakar. Di Indonesia, Stasiun Pengisian Bahan Bakar 

dikenal dengan nama SPBU (singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar 

Umum). Namun, masyarakat juga memiliki sebutan lagi bagi SPBU. Misalnya 

di kebanyakan daerah, SPBU disebut POM Bensin yaitu singkatan dari Pompa 

Bensin.
5
 

 Berdasarkan penjelasan judul di atas maka pengertian judul skripsi ini 

secara menyeluruh adalah, pandangan hukum Islam tentang pemanfaatan tanah 

wakaf pasar yang dialih fungsikan menjadi POM bensin yang timbul pada 

                                                             
5 . www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&Pompa%20Bensin. 



 

masyarakat khususnya di Kelurahan Sekincau, Kecamatan Sekincau, 

Kabupaten Lampung Barat. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun hal-hal yang mendorong untuk membahas judul sekripsi ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Secara objektif, adanya praktik pemanfaatan tanah wakaf yang dialih fungsikan, 

sehingga penelitian ini dianggap perlu guna menganalisisnya dari sudut 

pandang Hukun Islam. 

2. Secara subjektif, agar mendapatkan gelar difakultas syariah, dan Sejauh yang 

diketahui, permasalahan ini belum pernah dibahas dalam judul skripsi, 

khususnya di Fakultas Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung. 

C. Latar Belakang Masalah 

 Wakaf merupakan tindakan hukum yang disyari‟atkan oleh Allah 

SWT. Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela untuk meberikan 

sebagian kekayaan, dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum 

dengan maksud memperoleh pahala dari Allah SWT. Kata-kata menafkahkan 

harta yang tersebut dalam al-Qur‟an, selain berkonotasi pada nafkah wajib, 

seperti zakat atau memberi nafkah keluarga, juga menunjukkan hukum sunah, 

seperti sedekah, hibah, wakaf, dan lain-lain.
6
 Wakaf juga merupakan salah satu 

ibadah kebendaan yang penting, yang secara ekplisit tidak memiliki rujukan 

dalam kitab suci Al-Quran. akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat 

Al-Qur‟an. Dijelaskan dalam Q.S Ali-Imran  92 

                                                             
6
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998),  h. 482 



 

بُّوَن َوَما ثُْنِفُقوا ا ُُتِ نَّ هللُا ِبِه  لَْن ثَنَالُوا الِِْبَّ َحَّتَّ ثُْنِفُقوا ِممَّ
ِ
ٍء فَا  عَِلميِمْن ََشْ

 

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”.
7
 

 

Ajaran Islam menganjurkan agar ada lembaga yang digunakan oleh 

seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Tuhan 

kepadanya. Dan wakaf merupakan salah satu lembaga Hukum Islam yang 

mempunyai titik temu secara konkrit dengan peraturan yang berlaku di 

Indonesia, karenanya sangat menarik untuk menelaah lebih lanjut masalah ini 

dengan menelusuri kenyataan atau praktek yang terjadi.
8
 

Praktik wakaf di Indonesia kebanyakan adalah wakaf tanah milik. Salah 

satu diantaranya adalah tanah wakaf pasar yang dialih fungsikan, Inilah yang 

menjadi obyek pembahasan. Mengenai perwakafan tanah milik tercantum pada 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 28 Tahun 1977 berdasarkan 

unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf pada pasal 3 yakni:  

“Badan-badan hukum indonesia dan orang atau orang-orang yang telah 

dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk 

melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari 

pihak lain, dapat mewakafkan tanah miliknya dengan memperhatikan 

peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku; dalam hal badan-badan 

                                                             
7
 Departemen Agama RI, AL-Qur‟an dan Terjemahannya “AL-Aliyy, (Bandung: Diponegoro, 

2000), h. 49 
8
 Adijani al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek, cet.3 (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 1997), h. 4 

 



 

hukum, maka yang bertindak atas namanya yang sah menurut hukum. Maka 

pasal 4 menyatakan tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3, harus 

merupakan tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari segala 

pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara.”
9
 

Berdasarkan fenomena yang terjadi tentang hak hukum kepemilikan 

tanah, wakif tidak memiliki hak paten. Sehingga tanah tersebut bisa dialih 

fungsikan menjadi POM bensin oleh pemerintah. Hal ini terjadi di Kelurahan 

Sekincau, Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.  

Tanah wakaf yang ada didesa sekincau, kecamatan sekincau, kabupaten 

lampung barat diwakafkan oleh pemiliknya dengan tujuan kepentingan umum, 

untuk didirikannya sebuah pasar sehingga para pedagang tidak perlu lagi untuk 

menyewa lahan dalam melaksanakan jual beli, namun saat ini tanah yang 

diwakafkan akan dialih fungsikan menjadi POM bensin. Seperti yang 

dijelaskan pada UU dibawah ini: 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf  BAB I Pasal 1 Ayat (1) menegaskan bahwa: “Wakaf  adalah perbuatan 

hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda 

miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai 

dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum 

menurut syariah”. Dengan demikian fungsi wakaf sesuai Undang-undang 
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tersebut dalam Pasal 5, bahwa: “Wakaf berfungsi mewujudkan portensi dan 

manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum”. Oleh karena itu, agar upaya pelaksanaan 

wakaf di Indonesia dapat berjalan tertib dan sistematis maka pemerintah dalam 

hal ini Kementerian Agama mengembangkan lembaga wakaf dan 

memberdayakan potensi wakaf sehingga akan berdampak positif terhadap 

kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam.
10

 Dan adanya Pernyataan Tentang 

Peruntukan Harta Benda Wakaf yaitu Peraturan Pemerintah tentang Undang-

Undang Republik Indinesia No 41 Tahun 2004 yang terdapat dalam BAB I, 

Bagian Kedelapan Tentang Peruntukan Harta Benda Wakaf, Pasal 22, huruf (d) 

dan (e) yaitu: Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda 

wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: 

a. sarana dan kegiatan ibadah; 

b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; 

c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; 

d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau 

Berdasarkan  undang-undang tersebut kiranya dapat dipahami bahwa cara 

yang digunakan adalah harus sesuai dengan peraturan yang ada. Namun, biasanya bila 

seseorang akan mewakafkan tanah miliknya, wakif menunjuk nazir untuk 

menyelesaikan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pelaksanaan wakaf. 

Walaupun tujuan wakaf digunakan untuk kepentingan umum serta kesejahteraan 

masyarakat dalam pengalihfungsian tanah wakaf  ditinjau dari hukum islam bahwa “ 
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Tanah wakaf  tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan tidak pula dihibahkan”.  

Menurut pendapat ini wakaf tidak boleh dipejual belikan atau ditukarkan atau 

diubah. Konsekuensinya, Hal ini jika terus dibiarkan akan memberikan dampak 

kontra antar masyarakat.  

Terkait dengan permasalahan pengalih fungsian tanah wakaf yang ada di Desa 

Sekincau, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat peneliti melakukan pra 

penelitian pada tanggal 20 Mei 2017, dan melakukan wawancara kepada salah satu 

masyarakat desa sekincau yang menyatakan bahwa: 

“mayoritas masyarakat Desa Sekincau adalah pedagang, dimana para pedagang 

melakukan transaksi jual beli di tanah tersebut, namun saat ini tanah wakaf  tersebut 

akan dialih fungsikan menjadi POM bensi, maka dari itu masyarakat tidak sepakat 

dengan perencanaan tersebut, karna merasa dirugikan atas hilangnya lahan untuk 

melaksanakan jual beli.”
11

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa pengalih 

fungsian tanah wakaf yang terjadi di Desa Sekincau, Kecamatan Sekincau, 

Kabupaten Lampung Barat telah terjadi perselisihan. Berdasarkan hal tersebur, 

maka  peneliti akan mengadakan penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam 

Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Yang Dialih Fungsikan Menjadi POM 

Bensin Di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung 

Barat ” 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat 

merumuskan permasalahan sebagai berikut : 
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1. Bagaimana bentuk pemanfaatan tanah wakaf pasar yang dialih fungsikan 

menjadi POM bensin ? 

2. Bagaimana pandangan hukum Islam Tentang pemanfaatan tanah wakaf pasar 

yang dialih fungsikan menjadi POM bensin ? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui bentuk pemanfaatan tanah wakaf pasar yang dialih 

fungsikan menjadi POM bensin 

b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam Tentang pemanfaaran tanah 

wakaf pasar yang di alih fungsikan menjadi POM bensin. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah 

wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai system perwakafan yang terus 

berkembang dimasyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman 

mengenai praktik perwakafan yang sesuai dengan hukum islam. 

b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi 

tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syari‟ah Universitas 

Islam Negri (UIN) Raden Intan Lampung. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara 

bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis 

data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, 



 

gejala, atau isu tertentu.
12

 Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari 

penelitian lapangan langsung tentang pemanfaatan tanah wakaf yang dialih 

fungsikan menjadi POM bensin di Kelurahan sekincau Kecamatan sekincau 

Kecamatan Sekincau Kabupaten lampung barat. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), yaitu 

suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau 

lapangan. masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspreikan di 

dalam bentuk gejala atau proses sosial. Penelitian ini juga juga menggunakan 

penelitian kepustakaan (library research) sebagai pendukung dalam melakukan 

penelitian, dengan menggunakan   berbagai literatur yang ada di perpustakaan 

yang relevan dengan masalah yang diteliti. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam 

meneliti status kelompok manusia suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.
13

 Dalam penelitian ini akan 

dideskripsikan tentang bagaimana pelaksaan tanah wakaf pasar yang beralih 

fungsi menjadi POM bensin. 

3. Data dan Sumber Data 

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum 

yang terkait dengan pelaksanaan tanah wakaf pasar yang dialih fungsikan 

menjadi POM bensin faktor-faktor yang melatarbelakangi hal tersebut, serta 
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tinjauan hukum Islam. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam 

pnelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau 

objek yang diteliti.
14

 Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari seseorang yang 

di amanahkan (nazir) untuk menjaga tanah wakaf tersebut. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak 

langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya.
15

 Peneliti menggunakan 

data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan tanak wakaf yang 

di alih fungsikan di Desa Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung 

Barat. 

4. Populasi dan Sampel  

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.
16

 Apabila populasi 

kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitian yang dilakukan 

merupakan penelitian populasi. Tetapi jika jumlah populasinya besar, dapat 

diambil antara 10-15% atau 15-20% atau lebih. adapun populasi dalam 

penelitian ini adalah nazir dan pedagang, yang ada di Desa Sekincau 

Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat yang jumlahnya sebanyak 110 

orang. 
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b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.
17

 Ada 

beberapa tehnik pengembilan sampel, dalam penelitian ini menggunakan 

tehnik  purposive sample (sampel bertujuan). Sampel bertujuan dilakukan 

dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan strata, random, atau daerah, 

tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Adapun sampel dalam penelitian 

ini adalah 11 orang yang terdiri dari 1 nazir, dan 2 pemerintah 4 aparatur desa 

2 pedagang 2 masyarakat. 

5. Metode Pengumpulan Data 

        Metode pengumpulan data dalam hal ini berupa : 

1. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber 

langsung dari respoden penelitian dilapangan (lokasi).
18

 Dengan cara peneliti 

melakukan tanya jawab dengan masyarakat yang terkait dengan tanah wakaf 

tersebut termasuh para pedagangnya yang dikerjakan dengan sistematik dan 

berdasarkan pada masalah yang di bahas atau diteliti. Pada praktiknya penulis 

menyiapkan daftar pertanyaan untuk di ajukan secara langsung kepada 

pedagang terkait bagaimana praktik perwakafan tersebut, yang selanjutnya 

akan ditinjau dari hukum Islam. 

2. Dokumentasi 

Metode ini merupakan suatu pengumpulan data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang di teliti 
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sehingga akan di peroleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan 

perkiraan dengan mengambil data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan 

dokumen. 

6. Metode Pengolahan Data 

1. Pemeriksaan data (editing) 

Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian 

data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau (raw 

data) terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
19

 Tujuanya yaitu untuk 

menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan 

dan bersifat koreksi, sehingga kekuranganya dapat dilengkapi dan diperbaiki. 

2. Sistematisasi Data (sistemstizing) 

Dalam hal ini bertujuan menempatkan data menurut kerangka 

sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah,
20

 dengan cara melakukan 

pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut 

kategori-kategori dan urutan masalah. 

7. Analisis Data 

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisis. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan 

kajian penelitian, yaitu pemanfaatan tanah wakaf pasar yang di alih fungsikan 

menjadi POM bensin tanpa adanya kejelasan dari sistem perwakafan dan 

ditinjau perwakafan dari hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode 
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kualitatif. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, tujuanya 

agar dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam, yaitu agar dapat  

memberikan pemahaman mengenai sistem perwakafan sebagaimana yang ada 

dalam hukum Islam. 

 

Metode berpikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir 

induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk 

mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum 

mengenai fenomena yang diselidiki.
21

 Metode ini digunakan dalam membuat 

kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan pelaksanaan wakaf 

dan hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam 

sistematika pembahasan dalam penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Wakaf 

1. Pengertian Wakaf 

Kata wakaf atau Waqf  berasal dari bahasa Arab Waqafa. Asal kata 

Waqafa berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat.
22

 Wakaf berarti 

menahan, karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua 

tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Selain itu dikatakan 

menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi 

siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.
23

 

Menurut istilah syara‟, Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya 

al-Ahwalus-Syakhsiyah sebagaimana dikutip oleh Abdul Halim, menyebutkan 

bahwa wakaf adalah suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan 

asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat.
24

 

Menurut Sayyid Sabiq wakaf dalam pengertian lain adalah wakaf yang 

bermakna  الحبس yang artinya menahan. Dengan demikian sama artinya dengan 

kata  وقف - يقف - وقفا.
25

 

Menurut istilah wakaf adalah menahan harta sehiingga tidak bisa 

diwarisi, dijual atau dihibahkan dan mendermakan hasilnya kepada penerima 

wakaf. 
26
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Pengertian ini sesuai dengan wujud wakaf yang terdapat dalam hadits 

muslim dan Umar Bin Khatab ra. yang menyatakan wakaf tidak boleh dijual 

belikan, diwariskan, atau dihibahkan. Para ulama lain memberikan pengertian 

terhadap wakaf tanpa menambah kata yang menunjukan larangan untuk 

menjual, mewariskan atau menghibahkan. Salah satu dari pengertian-

pengertian yang mereka berikan ialah dalam buku fiqh wakaf berarti 

menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau 

Nazir (pengurus wakaf), atau kepada suatu badan pengelola dengan ketentuan 

bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan 

ajaran syariat Islam.
27

 

Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam 

memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda 

pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah 

sebagai berikut: 

1. Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut 

hukum tetap milik siwakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya 

untuk kebaikan. Berdasarkan definisi ini, pemilik harta wakaf tidak lepas 

dari wakif  bahkan ia dibenarkan untuk menarik kembali dan ia boleh 

menjualnya. Jika si wakif meninggal maka harta wakaf menjadi harta 

warisan bagi ahli warisnya, jadi yang timbul dari wakaf tersebut hanyalah 

“menyumbangkan manfaat”.
28
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2. Menurut Malikiyah, wakaf adalah perbuatan siwakif yang menjadikan 

manfaat hartanya untuk digunakan untuk mustahik (pengguna wakaf) 

walaupun yang dimiliki itu dalam bentuk upah atau menjadikan hasilnya 

untuk dapat digunakan.Dengan kata lain pemilik harta dengan benda itu 

dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan 

hasilnya untuk tujuan kebaikan.
29

 

3. Menurut Syafi‟iyah dan Hambali, wakaf adalah menahan suatu benda yang 

mungkin diambil manfaatnya (hasilnya) sedangkan benda tidak terganggu. 

Dengan wakaf itu hak penggunaan oleh siwakif dan orang lain menjadi 

putus, hasil benda tersebut digunakan untuk kebaikan dalam rangka 

mendekatkan diri kepada Allah SWT atas dasar itu benda tersebut lepas 

dari kepemilikan Siwakif dan menjadi hak Allah SWT.
30

 

Sedangkan pengertian wakaf dalam Undang-undang sebagai berikut: 

a. Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (1) 

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau 

badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan 

melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau 

keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda 

wakaf adalah segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki 

daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran islam. 
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b. Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat 

(1) dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 

2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa 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 

ibadan dan/atau kesejahteraan umum menurut syari‟ah.Berdasarkan 

beberapa  definisi di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa wakaf 

adalah suatu harta atau benda yang tetap zatnya atau tahan lama yang 

dilakukan seseorang dengan cara memisahkan sebagian hartanya yang 

diserahkan kepada orang  atau Nazir (penjaga wakaf) atau badan pengelola 

untuk diambil manfaatnya atau hasilnya demi kepentingan umum sesuai 

dengan syariat Islam. Sedangkan wakaf bertujuan untuk memberikan 

manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan 

dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan 

fungsi wakaf mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda 

wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan 

umum.
31

 

2. Dasar Hukum Wakaf 

Dalam Al-Qur‟an, kata wakaf sendiri tidak secara eksplisit disebutkan, 

akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur‟an dan cotoh dari 
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Rosulullah SAW serta tradisi para sahabat. Dasar hukum wakaf  tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1) Al-Qur‟an 

Beberapa ayat yang telah mengilhami dan dapat digunakan sebagai 

pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf, dan 

menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Ayat-ayat 

tersebut antara lain sebagai berikut: 

a. Surat Al-Imran ayat 92 

بُّوَن َوَما ثُْنِفقُ  ا ُُتِ نَّ هللُا ِبِه عَِلميم لَْن ثَنَالُوا الِِْبَّ َحَّتَّ ثُْنِفُقوا ِممَّ
ِ
ٍء فَا وا ِمْن ََشْ  

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

sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja 

yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.
32

 

 

Kata-kata tunfiqu pada ayat ini mengandung makna, yakni 

menafkahkan harta pada jalan kebaikan.Wakaf adalah menafkahkan harta pada 

jalan kebaikan sehingga ayat ini dijadikan sebagai dalil wakaf. 

 

b. Surat Al-Baqarah ayat 261 

يَن يُنِفُقوَن َأْمَوالَهُْم ِف  ِ ثَُل اَّلَّ ِِلِل مَّ ََ ائَُة  هللاِ   نُبََلٍ ّمِ َُ نَاِبَل ِف ُكِّ  ْبَع َ َ ََكَثَِل َحبٍَّة َأهَبتَْت َ َ

عم عَِلميم  هللاُ  يَُضاِعُف ِلَمن يََشاُء ۗ وَ  هللاُ  َحبٍَّة ۗ وَ  َِ َوا  

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.33 
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c. Surat Al-Baqarah ayat 262 

ينَ  ِ لِل  اَّلَّ ِِ ََ ْم  هللاِ يُنِفُقوَن َأْمَوالَهُْم ِف  ِ َّهُْم َأْجُرُُهْ ِعنَد َرّّبِ ُُثَّ ََل يُتِْبُعوَن َما َأهَفُقوا َمنًّا َوََل َأًذى ۙ ل

َزهُونَ  ْم َوََل ُُهْ ََيْ  َوََل َخْوفم عَلَْْيِ

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian 

mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-

nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), 

mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran 

terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.34 

d. Surat Al-baqarah ayat 267 

َن اْْلَْرِض ۖ َوََل ثَيَ  ا َأْخَرْجنَا لَُُك ّمِ ُُِْتْ َوِممَّ َباِت َما َكَس يَن أَٓمنُوا َأهِفُقوا ِمن َطّيِ ِ َا اَّلَّ ُموا ََي َأُّيُّ مَّ

َلَّ َأن ثُْغِمُضوا ِفلِه ۚ َواعْلَُموا َأنَّ 
ِ
ُُت ِبآِٓخِذيِه ا يدم  هللاَ الَْخِبيَث ِمْنُه ثُنِفُقوَن َولَس ْ  غَِِنٌّ ََحِ

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.
35

 

e. Surat Al-Hajj ayat 77 

َُُّكْ َوافَْعلُوا الَْخْْيَ لََعلَُُّكْ ثُْفِلُحوَن  يَن أَٓمنُوا اْرَكُعوا َواْْسُُدوا َواْعُبُدوا َرب ِ َا اَّلَّ  ََي َأُّيُّ

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, 

sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat 

kemenangan.
36 

2) AL-Hadits 

Adapun Hadis yang menjadi dasar dari wakaf yaitu: 
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 اتَ ا مَ ذَ : إِ  الَ قَ  مَ ل  سَ وَ  وِ يْ لَ عَ  ى اللُ ل  صَ  للِ  لَ وْ سُ رَ  ن  أَ  وُ نْ عَ  ا للُ  يَ ضِ َعْن َأِبْ ُىَريْ َرَة  رَ 
 د  لَ وَ  وْ ، أَ وِ بِ  عُ فْ ت َ نْ ي ُ  م  لْ عِ  وْ ، أَ ة  يَ ارِ جَ  ة  قَ دَ : صَ  ث  َل ثَ  نْ  مِ َل اِ  وُ لُ مَ عَ  وُ نْ عَ  عَ طَ قَ ِإن ْ  انُ سَ نْ اْلِ 
 37 )رواه مسلم( وُ لَ  وْ عُ دْ يَ  ح  الِ صَ 
 

Dari Abu Hurairah r.a berkata, bahwa Rasulullah saw. Bersabda: apabila 

manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga (perkara): shadaqah jariyah atau 

ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang berdoa untuk orang 

tuanya. 

 

Dalam hadits di atas menerangkan bila manusia meninggal dunia, maka 

terputuslah amalannya kecuali tiga hal yang salah satunya yaitu shadaqah 

jariyah (wakaf). Dengan menahan pokok dan menshadaqahkan manfaat atau 

hasil.Salah satu bentuk shodaqoh jariyah, pada hadis ini ditafsirkan dengan 

wakaf. Wakaf merupakan tindakan hukum seseorang dengan memisahkan 

sebagian hartanya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk 

kepentingan ibadah dan kepentingan social ekonomi lainnya. Ini berarti nilai 

pahalannya akan selalu mengalir selama-lamanya kepada waqif.  

Dalam hadis lain diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu 

Umar, ia berkata: 

 مَ ل  سَ وَ  وِ يْ لَ ى الل عَ ل  الن ِب  صَ  ىْ تِ أْ ، فَ ْيَب  َوَعْن ِإبُِن ُعَمَرقَال : أَصاَب ُعَمَر أَْرًضا ِبَ 
ِإّّن َأَصْبُت أَْرًضا ِبَْيبَ َر َلَْ ُأِصْب َمااًل َقطُّ ُىَو أنَفُس  ُسوَل اللُ ا رَ يَ  الَ قَ ا ف َ هَ ي ْ َيْسَتْأِمرُُه فِ 
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َق  ا قَالَ َت بَِ قْ د  َوَتصَ ا هَ لَ صْ أَ  َت َحَبْستَ ئْ ِعْنِدي ِمنُو َفَما تَأُمُرّن ِبِو قَاَل ِإن شِ  فَ َتَصد 
َق ُعَمَر ِِف َرُث َواَل يُ وْ ُلَها َواَل يُ ْبَتاُع َوالَيُ وْ ِبَا ُعَمَر أَن ُو اَل يُ َباُع َأصْ  َىُب قَاَل فَ َتَصد 

ُجَناَح َعَلى ِمْن واْبِن الس ِبْيِل َوالض ْيِف الَ  اْلُفَقرَاِء َوِف اْلُقْرََب َوِف الرِّقَاِب َوِف َسِبْيِل اللِ 
عُروِف أَْو يُْطِعَم َصِديًقا َغي َْر ُمَتَموِّل  ِفْيِو.

َ
 38 َولِيَ َها أَْن يَْأُكَل ِمن َْها بِامل

 

DariIbnu Umar ra.berkata: “Umar bin Khaththab mendapat (jatah) 

tanah di Khaibar lalu ia menemui Rosulullah SAW meminta pendapat beliau 

tentang tanah tersebut. Umar berkata: „Wahai Rosulullah SAW saya mendapat 

(jatah) tanah di Khaibar, sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan harta 

yang lebih bernilai dari tanah ini, maka apa yang baginda perintahkan 

(sarankan) kepadaku dalam hal ini? “beliau bersabda: „jika engkau mau, 

engkau pertahankan (wakafkan) harta yang pokok (tanah tersebut) dan engkau 

sedekahkan hasilnya.‟” Ibnu Umar berkata: “maka Umarpun 

mensedekahkannya (dengan syarat) bahwa harta yang pokok (tanah tersebut) 

tidak boleh dijual, dibeli, diwariskan, atau dihibahkan.” Ibnu Umar berkata 

lagi: “lalu Umar mensedekahkan hasilnya kepada para fiqaha, sanak kerabat, 

untuk memerdekakan budak, fi sabilillah, dan tamu. Boleh bagi orang yang 

mengurusnya boleh memakannya (menggunakannya) dengan cara yang baik 

atau member makan teman tanpa maksud memperkaya diri.
 

 

3) Dalam konteks negara Indonesia, amalan wakaf sudah dilaksanakan 

oleh masyarakat muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Oleh karena itu 

pihak pemerintah telah menetapkan Undang-Undang khusus yang mengatur 
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tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 41 tahun2004 

tentang wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut pemerintah juga 

telah menetapkan  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.
39 

3. Rukun Dan Syarat Wakaf 

1) Rukun Wakaf 

Dalam berwakaf terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi, 

diantaranya yaitu:
 40

 

a. Al-Waqif, yaitu orang yang berwakaf. 

b. Al-Mauquf, yaitu benda yang diwakafkan. 

c. Al-Mauquf „alaihi, yaitu orang yang menerima manfaat wakaf. 

d. Sighah yaitu lafadz atau ikrar wakaf. 

2) Syarat Wakaf 

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam berwakaf adalah 

sebagai berikut: 

a. Syarat Waqif 

 orang yang berwakaf disyaratkan cakap hukum (ahliyah), yakni 

kemampuan untuk melakukan tindakan tabarru‟(meilepaskan hak milik untuk 

hal-hal yang bersifat nirlaba atau tidak mengharapkan imbalan materil). 
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Seseorang  dapat dikatakan cakap hukum apabila memenu Syarat-syarat 

sebagaiberikut: 
41

 

a) Berakal  

Para ulama sepakat agar wakaf dipandang sah, maka wakif harus 

berakal ketika melaksanakan wakaf. Karena itu, tidak sah wakaf yang 

dilakukan oleh orang gila, idiot, pikun dan pingsan. Karena dia kehilangan akal 

atau tidak berakal, tidak dapat membedakan segala sesuatu dan tidak dapat 

mempertanggungjawabkan segala tindakannya. Namun terhadap orang yang 

mabuk terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut Hanabilah, Malikiyah, 

Ja‟fariyah dan Zahiriyah,wakaf yang dilakukan oleh orang yang mabuk 

dianggap tidak sah karena sama keadaannya dengan orang gila. Akan tetapi, 

Hanafiyah dan Syafi‟iyah memandang wakaf orang mabuk tetap sah apabila 

mabuknya karena dipaksa, sedangkan hal itu tidak dikehendaki atau berada 

diluar kemampuannya. Berbeda dengan mabuk karena maksiat, maka 

wakafnya tidak sah. 

b) Baligh  

Orang yang berwakaf harus orang yang dewasa atau cukup umur 

(sekitar umur 9-15 tahun). Oleh karena itu, tidak sah wakaf yang dilakukan 

anak-anak yang belum baligh karena dia belum mumayiz. Dia belum 

dipandang cakap hukum dan belum berhak melakukan tindakan hukum. Dalam 

hal ini tidak ada perbedaan terhadap anak kecil yang diizinkan orang tuanya 

untuk jual beli ataupun tidak. Demikian pendapat jumhur fuqaha dari golongan 
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Hanafiyah, Syafi‟iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, Zhahiriyah, Syiah, 

Ja‟fariyah dan Zaidiyah.   

c) Cerdas  

Orang yang berwakaf harus cerdas, memiliki kemampuan dan 

kecakapan melakukan tindakan. Karena itu, orang berada dibawah 

pengampuan (mahjur), misalnya karena saflih, taflis ataupun pemboros 

menurut para fuqaha tidak sah, kecuali dilakukandengan kecerdasan, atas dasar 

kesadaran dan keinginan sendiri. 

d) Atas Kemauan Sendiri 

Maksudnya wakaf dilakukan atas kemauan sendiri, bukan atas tekanan 

dan paksaan dari pihak lain. para ulama sepakat, bahwa wakaf dari orang yang 

dipaksa tidak sah hukumnya. 

e) Merdeka dan Pemilik Harta Wakaf 

Tidak sah wakaf yang dilakukan oleh seorang budak karena ia pada 

dasarnya tidak memiliki harta. Begitu pula, tidak sah mewakafkan harta orang 

lain dan harta yang dicuri. Oleh karena itu wakif adalah pemilik penuh dari 

harta yang diwakafkan. 

Dalam peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia dinyatakan 

waqif itu terdiri dari perorangan, organisasi dan badan hukum, baik badan 

hukum Indonesia, maupun asing. Untuk waqif perorangan disyaratkan harus 

dewasa berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik 

sah harta benda wakaf. Untuk waqif organisasi dan badan hukum disyaratkan 

disamping memenuhi persyaratan kepribadian, juga memenuhi persyaratan 



 

adanya keputusan organisasi atau badan hukum. Untuk mewakafkan benda 

wakaf miliknya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam organisasi atau 

badan hukum yang bersangkutan. 

Berdasarkan penjelasan wakif di atas dapat disimpulkan bahwa waqif  

itu harus orang yang cakap bertindak hukum dalam pengertian sudah dewasa, 

berakal, sehat dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Serta pemilik 

sah dari harta yang diwakafkan. 

b. Syarat Al-Mauquf (Benda yang Diwakafkan) 

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan syarat benda wakaf. 

Namun, mereka sepakat dalam beberapa hal, seperti benda wakaf harusalah 

benda yang boleh dimanfaatkan menurut syariat (mal mutaqawwim), benda 

tidak bergerak, jelas diketahui bendanya, dan merupakan milik sempurna dari 

wakif. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam masalah ta‟bid (kekal) nya 

benda, jenis benda bergerak yang boleh diwakafkan, dan beberapa hal dalam 

masalah sihat wakaf. Berikut ini pendapat para ulama tentang persyaratan 

benda wakaf,
42

 yaitu: 

a) Benda wakaf adalah sesuatu yang dianggap harta dan merupakan mal 

mutaqawwim, benda tidak bergerak. Oleh karena itu, tidak sah 

mewakafkan sesuatu yang berupa manfaat, seperti hak-hak yang 

bersifat kebendaan, misalnya hak irtifaq. Karena hak menurut 

Hanafiyah, tidak termasuk harta. Begitu juga, menurut ulama ini tidak 

sah mewakafkan harta yang tidak boleh dimanfaatkan secara syariat 
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seperti anjing, babi, dan khamar dan benda lain yan tidak dibenarkan 

manfaatnya menurut syariat (mal ghairu mutaqawwim). Dalam hal ini, 

ulama Hanafiyah menyatakan ta‟bid (kekal) merupakan syarat bagi 

benda wakaf. Berbeda dengan Abu Yusuf, ulama dari kalangan 

Hanafiyah menyatakan benda yang diwakafkan tidak mesti bersifat 

ta‟bid. Ualama Syafi‟iyah menyatakan benda wakaf adalah benda yang 

dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan setempat. Pemanfaatan benda 

tersebut terus-menerus (dawam), seperti hewan dan perlengkapan 

rumah, tanpa dibatasi waktu. Apabila pemanfaatan benda itu tidak 

bersifat kekal, bisa lenyap atau habis dengan proses pemanfaatan seperti 

uang, lilin, makanan, minuman, ataupun harum-haruman maka 

wakafnya tidak sah. Disamping itu, juga tidak dibolehkan mewakafkan 

benda yang tidak boleh diperjualbelikan, seperti marhun (barang 

jaminan), anjing, babi, dan binatang buas lainnya. 

b) Benda wakaf itu diketahui dengan jelas keberadaan, batas dan 

tempatnya, seperti mewakafkan 1000 meter tanah yang berbatasan 

dengan tanah tuan A. oleh karena itu, tidak sah mewakafkan sesuatu 

yang tidak jelas, misalnya dikatakan oleh seseorang “saya akan 

mewakafkan tanah saya yang berada di kota P.” sementara dia tidak 

menjelaskan posisi yang pasti dan batas-batas dari tanah tersebut. 

c) Benda wakaf merupakan milik sempurna dari waqif. Karena itu tidak 

sahwakaf terhadap harta yang tidak atau belum menjadi milik sempurna 

waqif. Misalnya, barang yang dibeli masih berada dalam masa khiyar 



 

atau harta wasiat yang pemberi wasiatnya masih hidup. Ulama 

Malikiyah mensyaratkan benda wakaf adalah benda milik yang tidak 

terkait dengan hak orang lain. Maka tidak sah mewakafkan benda yang 

dijadikan jaminan (benda berserikat) tidak sah. Seperti yang 

dikemukakan Muhammad, ulama dari kalangan Hanafiyah, wakaf tanah 

milik bersama tidak sah karena penguasaan penuh terhadap pemilik 

tanah adalah menjadi sebuah keharusan dalam melakukan wakaf. 

Sementara itu, Abu Yusuf berpendapat lain, harta yang dapat dibagi 

atau tidak boleh diwakafkan. Dalam persoalan wakaf, Abu Yusuf tidak 

mensyaratkan adanya penguasaan penuh terhadap harta yang akan 

diwakafkan, misalnya salah seorang dari dua orang yang berserikat 

dalam pemilikan tanah mewakafkan tanah bagiannya, maka wakafnya 

sah. Ulama Syafi‟iyah, Malikiyah dan Hanabilah menyatakan boleh 

mewakafkan tanah milik bersama. Menurut sebagian ulama ini, 

penguasaan penuh terhadap harta yang diwakafkan tidaklah menjadi 

syarat sahnya wakaf. 

d) Benda wakaf harus bisa diserahterimakan. Apabila harta itu adalah 

harta milik bersama yang tidak dapat dibagi, seperti rumah, tidak dapat 

diwakafkan oleh seseorang tanpa persetujuan pemilik rumah lainnya. 

Ulama Hanafiyah menyatakan, bahwa mewakafkan bangunan tanpa 

mewakafkan tanahnya, maka wakaf itu tidak sah. 

e) Benda yang diwakafkan adalah benda tidak bergerak. Para ulama 

sepakat boleh mewakafkan benda tidak bergerak, seperti tanah. Namun, 



 

mereka berbeda pendapat tentang benda bergerak. Ulama Malikiah 

berpendapat boleh mewakafkan benda bergerak asalkan mengikut pada 

benda tidak bergerak. Hanafiyah membolehkan wakaf benda bergerak 

asalkan benda bergerak itu mengikut pada benda tidak bergerak, seperti 

bangunan atau pohon pada tanah wakaf.  

c. Syarat Al-Mauquf „alaihi  

Orang yang menerima wakaf dapat diklasifikasikan menjadi dua 

macam, yaitu tertentu (mu‟ayyan) dan tidak tertentu (ghaira Mu‟ayyan). Yang 

dimaksud tertentu ialah jelas orang yang akan menerima wakaf itu, apakah 

perorangan atau kelompok. Sedangkan yang tidak tertentu maksudnya ialah 

tempat wakaf itu tidak ditentukan secra terperinci, misalnya seseorang 

berwakaf untuk orang fakir, miskin, tempat ibadah, dan lain-lainnya. 

Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tertentu ialah ia harus orang 

yang boleh untuk memiliki harta (ahlan li al-tamlik), maka orang muslim, 

merdeka, dan kafir zimmi yang memenuhi syarat ini boleh memiiki harta 

wakaf. Adapun orang bodoh,hamba sahaya, dan orang gila tidak sah menerima 

wakaf. Sedangkan syarat-syarat bagi penerima wakaf tidak tertentu, ialah 

oarang yang menerima wakaf harus dapat menjadikan wakaf itu untuk 

kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. dan 

wakaf ini hanya ditunjukan untuk kepentingan Islam saja.
43

 

d. Syarat-syarat Sighah 
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Sighah dalam berwakaf memiliki bebeapa syarat,
 44 

diantaranya: 

a) Ucapan harus mengandung kata-kata yang menunjukan kekal (ta‟bid). 

b) Ucapan tersebut harus dapat direalisasikan segera (tanjiz), tanpa 

disangkutkan atau digantunggkan kepada syarat tertentu. 

c) Ucapan tersebut bersifat pasti. 

d) Ucapan tersebut tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. 

Sighat wakaf cukup dengan ijab saja dari waqif tanpa memerlukan 

qobul dari mauquf alaih. Begitu juga qabul tidak menjadi syarat untuk 

berhaknya mauquf „alaih memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada 

wakaf yang tidak tertentu. 

Sighat (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dilakukan dengan lisan, 

tulisan atau dengan isyarat yang dapat dipahami maksudnya.
 45

 

a) Sighat Secara Lisan  

Merupakan cara alami seseorang untuk menguatarakan keinginannya. 

Oleh karena itu akad dianggap sah apabila ijab qabul dinyatakan secara lisan 

oleh pihak-pihak yang bersangkutan.Sighat secara lisan dapat dilakukan 

dengan lafadz sharih dan kinayah.Lafadz secara sharih (jelas) yaitu adalah 

ucapan yang menunjukan makna wakaf.Sedangkan yang dimaksud dengan 

lafadz kinayah adalah lafadz yang bisa bermakna wakaf dan juga bisa 

bermakna lainnya. 
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Setiap kali lafadz sharih diucapkan, maka hukum bagi lafadz itupun 

berlaku. Sebab ucapan yang sharih tidak mengandung makna yang lain. 

Adapun lafadz kinayah, ia harus disertai dengan sesuatu yang lain, baik berupa 

niat ataupun petunjuk-petunjuk lainnya. Contoh lafadz yang menunjukan 

sharih ialah waqaftu (aku wakafkan) misalnya aku mewakafkan tanahku, aku 

wakafkan rumahku , aku wakafkan mobilku, dan aku wakafkan penaku. Segala 

sesuatu yang diwakafkan oleh seseorang, maka barang tersebut menjadi 

wakaf.Sedangkan contoh dari lafadz kinayah yaitu tashaddaqtu (aku 

sedekahkan) kalimat tashaddaqtu menunjukan makna sedekah.Sedangkan 

sedekah mengandung arti orang yang menerima sedekah berhak memiliki 

barang dan manfaatnya, sehingga barang tersebut telah mutlak menjadi hak 

miliknya. Jika seseorang mengatakan aku sedekahkan mobilku kepada si fulan 

maka mobil tersebut telah mejadi hak miliknya dan ia boleh menggunakan 

sesukannya. Namun, dapat pula bermakna wakaf jika yang bersedekah berniat 

bahwa mobil tersebut sebagai wakaf. 

b) Sighat dengan Tulisan 

Keinginanya adalah dengan tulisan. Jika kedua belah pihak tidak berada 

ditempat, maka transaksi bisa dilakukan melewati surat. Ijab qabul terjadi 

setelah pihak kedua menerima dan membaca tulisan tersebut. 

c) Sighat dengan Isyarat 

Sighat dengan isyarat berlaku bagi mereka yang tidak dapat 

menggunakan dengan cara lisan dan tulisan. Pernyataan dengan isyarat tersebut 



 

harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat 

menghindari persengketaan dikemudian hari.
46

 

4. Macam-macam Wakaf  

a. Wakaf Ahli/Wakaf Dzurri, sering juga disebut wakaf „alal aulad. Yaitu 

wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu saja, seorang 

ataupun lebih, baik keluarga  wakif atau bukan. Jadi yang dapat 

menikmati manfaat benda wakaf ini sangat terbatas hanya kepada 

golongan kerabat sesuai dengan ikrar yang dikehendaki oleh si wakif. 

Wakaf ini secara hukum dibenarkan, namun pada perkembangan 

berikutnya wakaf tersebut dianggap kurang memberikan manfaat bagi 

kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam 

pengolaan dan pemanfaatan oleh keluarga yang diserahi harta wakaf 

tersebut, apalagi kalau keturunan keluarga wakif sudah berlangsung 

kepada anak cucunya. 

b. Wakaf Khairi, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan 

umum. Jadi yang dapat menikmati wakaf ini adalah seluruh masyarakat 

dengan tidak terbatas penggunaannya, yang mencakup semua aspek 

untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya dan 

kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, 

kesehatan, keamanan dan lain-lain. Wakaf inilah yang merupakan salah 

satu segi dari cara memanfaatkan harta di jalan Allah SWT dan 

tentunya kalau dilihat dari segi manfaatnya, merupakan salah satu 
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upaya sebagai sarana pembangunan baik dibidang keagamaan, 

pendidikan dan lain sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf 

tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan 

tidak hanya untuk keluarga saja.
47

 

B.  Tanah Wakaf 

1. Pengertian Tanah Wakaf  

Tanah wakaf adalah tanah hak milik yang sudah diwakafkan.
48

 Menurut 

Boedi Harsono, perwakafan tanah hak milik merupakan suatu perbuatan 

hukum yang suci, mulia dan terpuji yang dilakukan seorang atau badan hukum, 

dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah hak 

milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi wakaf sosial.
49

 

Wakaf sosial adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sesuai 

dengan ajaran agama Islam
50

 

Dasar hukum dari perwakafan tanah milik di Indonesia dapat di 

temukan dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang dasar peraturan pokok agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang 

menentukan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan 

peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud dalam ketentuan 

tersebut adalah peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977 Tentang 

Perwakafan Tanah Milik. 

2. Unsur-Unsur Perwakafan Tanah 
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Tanah yang diwakafkan adalah tanah hak milik yang bebas dari 

pembebanan, ikatan, sitaan atau perkara. Sedangkan pihak yang mewakafkan 

tanah wiliknya disebut wakif. Pada umumnya wakif adalah seorang atau 

beberapa orang yang sudah dewasa, sehat akalnya dan tidak terhalang untuk 

melakukan prtbuatan hukum. Perwakafan tanah milik harus dilakukan atas 

kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari orang lain. 

Pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf 

disebut nadzir dapat berupa perorangan atau badan hukum. Adapun syarat-

starat seorang nadzir adalah: 

a. Warga Republik Indonesia 

b. Beragama Islam 

c. Sudah dewasa  

d. Sehat jasmani dan rohani  

e. Tidak berada dibawak pengampuan 

f. Bertempat tinggal di kecamatan tempat tanah yang diwakafkan 

3. Tata Cara Perwakafan Tanah 

Wakaf harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada 

nadzir dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (selanjutnya di sebut 

PPAIW) PPAIW kemudian menuangkan ikrar wakaf  ke dalam akta ikrar 

wakaf dengan di saksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi dalam 

melaksanakan ikrar wakaf. Wakif harus membawa dan menyerahkan kepada 

PPAIW surat-surat sebagai berikut. 

a. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilik tanah  



 

b. Surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh kepala 

kecawatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilik tanah dan 

tidak tersangkut sesuatu sengketa 

c. Surat keterangan pendaftaran tanah 

4. Perubahan dan Pengalihan Tanah Wakaf 

Pada prinsipnya tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat 

dilakukan perubahan terhadap peruntukan ataupun penggunaannya selain dari 

apa yang telah ditentukan dalam ikrar wakaf. Namun perubahan-perubahan 

atau penggunaan tanah milik yang telah diwakafkan dapat dilakukan karena:. 

a. Tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf sesuai dengan apa yang telah 

diikrarkan oleh wakif 

b. Untuk kepentingan umum Perubahan peruntukan tanah wakaf tersebut 

harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari mentri agama  

5. Pernyataan Tentang Peruntukan Harta Benda Wakaf 

Berdasarkan informasi yang penulis dapat di lapangan, bahwasanya 

tanah wakaf yang terletak di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau 

Kabupaten Lampung Barat telah diwakafkan oleh Bapak Abdul Gaes selaku 

pemilik tanah wakaf  untuk dijadikan sebuah pasar yang mana keinginan atau 

rencana bapak Abdul Gaeas telah dixsampaikan kepada beberapa masyarakat 

yang saat itu berada dirumahnya dan mendengar pernyataan nya tentang 

perwakafan tanah yang mana tanah tersebut saat itu memeng telah berfungsi 

sebagai pasar, namun belum berstatus sebagai tanah wakaf, seiring berjalannya 

waktu pada saat bapak Abdul Gaes meninggal dunia maka masyarakat 



 

Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat 

menganggap bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf walaupun bapak Abdul 

Gaes tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. 

pada tahun 2006 pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat menyatakan 

bahwa tanah wakaf tersebut akan dialih fungsikan menjadi POM bensin, 

keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat 

ternyata merujuk terhadapa: Peraturan Pemerintah tentang Undang-Undang 

Republik Indinesia No 41 Tahun 2004 yang terdapat dalam BAB I, Bagian 

Kedelapan Tentang Peruntukan Harta Benda Wakaf, Pasal 22, huruf (d) dan (e) 

yaitu: Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf 

hanya dapat diperuntukan bagi: 

a. sarana dan kegiatan ibadah; 

b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; 

c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea 

siswa; 

d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau 

e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan 

dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan keterapan pemerintah daerah kabupaten lampung barat 

yang merujuk kepada UU No. 41 tahun 2004 Bagian ke 8  pasal 22 yang 

dilanjutkan dengan pasal 23 yaitu: 



 

 1. Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar 

wakaf. 

2. Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, 

Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang 

dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf 

 

  



 

BAB III 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

A.  Sejarah Singkat Berdirinya Kelurahan Sekincau 

Menurut keterangan  yang penulis dapat dari hasil wawancara dari sebagian 

masyarakat Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat, 

nama dari sekincau diberikan oleh tokoh masyarakat pada zaman dahulu, yang mana 

tokoh masyarakat kelurahan sekincau saat itu bermusyawarah tentang nama apa 

yang akan di berikan untuk desa mereka, dikarnakan masyarakat kelurahan sekincau 

pada zaman dahulu keseluruhan bersuku lampung dan berpegang teguh atas adat 

dan tradisi, maka nama sekincau merupakan nama yang tepat untuk di berikanyang 

memiliki arti Kesejukan, Kenyamanan, Kesjahtraan dan Kedamaian. 

Para tokoh masyarakat Kelurahan Sekincau saat itu menyatakan bahwa 

dengan beberapa faktor pendukung yaitu letak geografis atau keadaan geografis 

Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Baran merupakan 

merupakan lokasi perbukitan dengan udara yang sejuk yang menghasilkan 

kenyamanan dalam bertempat tinggal dan dalam menjalankan segala aktifitas, selain 

itu juga Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat pada 

zaman dahulu merupakan sebuah kampung yang rukun dan damai dengan harapan 

akan terus seperti itu, dan juga para tokoh masyarakat terdahulu termasuk 

masyarakat nya merupakan masyarakat yang sejahtera dikarnakan kelurahan 

sekincau pada zaman dahulu hingga saat inipun memilikin potensi alam yang 

berlimpah seperti sayur-sayuran yang tumbuh dengan subur di atas tanah yang 

subur, maka dari itu tokoh masyarakat terdahulu memberikan nama Sekincau. 



 

Kelurahan Sekincau yang dahulu berstatus desa pada tahun 2006 lalu telah 

beralih status menjadi kelurahan dan lokasi kecamatanpun terletak di kelurahan 

sekincau. ini merupakan salah satu bukti bahwa nama Sekincau sangat cocok untuk 

desa ini sepertihalnya yang telah dimaksud dan di harapkan oleh tokoh masyarakat 

terdahulu. 

B. Letak Geografis Kelurahan Sekincau 

Kecamatan sekincau merupakan salah satu kecamatan dari 26 kecamatan 

yang ada di kanbupaten lampung barat. Secara administrasi kecamatan sekincau 

terdiri dari 1 kelurahan dan 4 desaatau pekon , yaitu pampangan, waspada , tiga 

jaya,dan giham sukamaju. Secara geografis kecamatan sekincau berbatasan dengan: 

1. Kecamatan pagar dewa di sebelah utara  

2. Kecamatan suoh di sebelah selatan  

3. Kecamatan batu katulis di sebelah barat 

4. Kecamatan waitenong di sebelah timur 

Secara tofogtrafi kecamatan sekincau memiliki wilayah dataran 

bergelombang, berbukit dan bergunung sampai ketinggian 1.000 m di atas 

permukaan laut. Wilayah lainnya merupakan wilayah perkebunan dan hutan rakyat. 

Iklim kelurahan sekincau di pengaruhi oleh pegunungan di sekitarnya sehingga 

cuacanya cendrung sejuk dan lembab. 

Luas wilayah kecamatan sekincau adalah sekitar 11. 828 Ha atau 2,39% dari 

luas kabupaten lampung barat. Jika di bandingkan dengan kecamatan lainnya, 

kecamatan sekincau menempati urutan ke 8 terluas di kabupaten lampung barat. 

Desa dengan lahan terluas adalah desa tiga jaya, yaitu 23% dari luas sekincau. 

C.  Keadaan Demografis Kelurahan Sekincau 



 

Jumlah penduduk kecamatan sekincau adalah 17.736 jiwa, dengan komposisi 

penduduk laki-laki 9.428 jiwa dan perempuan 8.308 jiwa, sehingga sex ratio 

kecamatan sekincau adalah 113. Dari 17.736 jiwa penduduk kecamatan sekincau, 

63% berada pada kelompok kehidupan produktif atau usia kerja (11.206 jiwa), terdiri 

dari 5.900 laki-laki dan 5.306 perempuan. Dengan demikian Nampak usia produktif 

lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non produktif. Semakin besar 

jumlah usia penduduk produktif, berarti semakin besar jumlah tenaga kerja yang 

tersedia 

D.  Struktur Organisasi Kelurahan Sekincau 

a. Luas Kelurahan : ± 2.629,00 Ha 

Batas Wilayah 

 Sebelah utara berbatasan dengan desa Giham suka maju Kecamatan Batu 

Katulis 

 Sebelah selatah berbatasan dengan desa Tiga jaya Kecamatan Suoh 

 Sebelah barat berbatasan dengan desa  Tambak jaya Kecamatan Way 

Tenong 

 Sebelah timur berbatasan dengan desa Waspada Kecamatan Sekincau 

b. Orbitasi (Jarak Dari Pusat Pemerintahan) 

Jarak ibukota kecamatan 5,00 km dengan jarak tempuh 0,25 jam dengan 

kendaraan bermotor, lama jaraktempuh dengan berjalan kaki 1,50 jam. 

Jarak ibukota kabupaten / kota 43,00 kmlama jarak tempuh ibukota 

kabupaten 1,50 jam dengan kendaraan bermotor, lama jarak tempuh dengan 

berjalan kaki 7,00 jam. 

c. Pertanahan  



 

Luas Wilayah Menurut Penggunaan  

Luas tanah sawah 2,00 Ha 

Luas tanah kering 695,00 Ha 

Luas tanah basah 0,00 Ha 

Luas tanah perkebunan 1,705,00 Ha 

Luas fasilitas umum 13,00 Ha 

Luas tanah hutan 214,00 Ha 

Total luas 2,629,00 Ha 

d. Kependudukan 

Bahwa penduduk kelurahan Sekincau sudah cukup padat dan mayoritas suku 

Lampung dan para pendatang dari Jawa terutama suku Banten, pemeluk agama 

terbanyak adalah agama Islam. Demikian pula angka kelahiran masih dianggap 

wajar dan berimbang dengan jumlah orang yang menikah dalam tahun 2016, 

sedangkan jumlah penduduk yang datang banyak pedagang dan buruh harian lepas. 

Untuk melihat inductor serta keadaan pada tahun 2016, maka dapat kami 

gambarkan atau uraikan melalui angka dan table dibawah ini serta matematika 

untuk memudahkan bagi yang menilai, bagai mana tingkat perkembangan 

penduduk di Kelurahan Sekincau. 

1. Jumlah Penduduk 

a. Jenis Kelamin 

1. Laki-laki             : 3.071 orang 

2. Perempuan          : 3.003 orang 

a. Kepala Keluarga : 1.574 KK 

b. Kewarga Negaraan 



 

1. WNI                   : 6.074 orang 

2. WNA                 : - 

c. Jumlah Penduduk Menurut Agama 

a. Islam : 6.074 orang 

b. Kristen : - 

c. Katholik : - 

d. Hindu : -  

e. Budha : - 

 

 

 

d. Jumlah Penduduk Menurut Usia Dan Jenis Kelamin 

NO KelompoUmur Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 00-04 284 291 575 

2 05-10 237 309 546 

3 11-20 544 518 1.062 

4 21-30 517 258 775 

5 31-40 561 76 637 

6 41-50 406 46 452 

7 51 Keatas 152 0 152 

 



 

e. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Pendidikan  

No Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Belum Tk 11 19 820 

2 Sedang Tk 43 63 628 

3 Tamat SD 1195 940 984 

4 SMP 768 580 1.150 

5 SLTA 678 497 1.501 

6 DI,D2,D3 48 43 37 

7 S1,S2 68 51 35 

 

f. Jumlah Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha  

No Sekolah lapangan 

usaha 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Pertanian 1132 843 1.975 

2 Kariawan swasta 53 38 91 

3 Peternak  36 - 36 

4 Pengusaha 16 - 16 

5 TNI POLRI 11 - 11 

6 PNS 41 51 92 

7 Montir  17 - 17 

8 Pengrajin 8 19 27 

9 Buruh Tani 73 42 115 



 

10 Pensiunan 9 14 23 

11 IRT - 861 861 

 Jumlah 1.396 1.938 3.334 

 

g. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

a. Lulusan pendidikan umum : 1.544 orang 

b. Lulusan pendidikan kursus : 2 

h. Pendidikan 

Pendidikan Umum 

1. Kelompok bermain : 2 

2. TK   : 3 

3. Sekolah Dasar  : 3 

4. SMP   : 3 

5. SMA   : 1 

i. Bidang Pembangunan 

1. Agama 

Sarana pribadatan  

a. Jumlah Masjid  : 2 buah 

b. Jumlah Musollah : 4 buah 

c. Jumlah Gereja  : - 

d. Jumlah Wihara : - 

e. Jumlah Pura  : - 

2. Kesehatan 

a. Rumah sakit umum pemerintah : - 



 

b. Rumha sakit umum swasta   : - 

1. Jumlah pasien rumah sakit umum pemerintah dan swasta 

6 bulah terakhir  : -  

2. Pos Klinik KB 

a. Jumlah Klinik KB  : 1 buah 

b. Jumlah Akseptor : 598 orang 

c. Jumlah Posyandu : 6 buah 

3. Puskesmas pembantu 

a. Jumlah Puskesmas   : - 

b. Jumlah Puskesmas pembantu  : 1 buah 

c. Jumlah Dokter praktek  : 3 orang 

3. Olahraga 

a. Jumlah jenis olah raga    : sepak bola 

b. Jumlah perkumpulan/kelompok olah raga : 1 

4. Kesenian/kebudayaan  

a. Jumlah jenis kesenian/kebudayaan  : 1 jenis 

b. Jumlah perkumpulan/kelompok kesenian : 1 jenis 

5. Organisasi 

a. Karang Taruna : 27 anggota 

b. LSM   : 10 anggota 

c. Kelompok PKK : 50 anggota 

d. Pejuang Siliwangi : 40 anggota 

e. Lain-lain  : - 

6. Bidang Pemerintahan 



 

Sesuai dengan peraturan Walikota Bandar Lampung  No 05 Tahun 2008 

tentang organisasi tata kerja Kecamatan dan Kelurahan serta peraturan Walikota 

Bandar Lampung NO 32 Tahun 2008 tentang tugas dan fungsi dan tata kerja 

Kecamatan dan Kelurahan, bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelayanan 

terhadap masyarakat khususnya di Kelurahan Sekincau, lurah dibantu 1 orang 

sekertaris, 4 setaf serta, 2 orang TKS, dan dalam melaksanakan teugas pelayanan 

kemasyarakatan lainnya Lurah dibantu oleh Pamong Kelurahan dan Kepala 

Lingkungan. Berikut tabel keadaan pemerintahan kelurahan sekincau kabupaten 

lampung barat: 

 

Tabel Pemerintahan Kelurahan Sekincau Lampung Barat 

 

No  Jabatan Nama  Ket 

1. LURAH Misno. SE  

2.  SEKERTARIS Wendi Satria. SH  

3. KASI PEMERINTAHAN Suyanto. SE  

4. KASI KESEJAHTRAAN RAKYAT Juarsah. S.com  

5. STAF Sukandar. SE  

7. STAF Amri  

8. STAF Inda Sari Dewi  

          Dokumentasi dari kantor kelurahan sekincau kabupaten lampung barat51 
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E. Perwakafan Tanah Pasar Yang Dialih Fungsikan Menjadi POM Bensi  Di 

kelurahan Sekimcau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat 
 

1. Sejarah Singkat Tanah Wakaf Pasar Kelurahan Sekicau Kecamatan Sekincau 
Kabupaten Lampung Barat 
 

Informasi yang didapatkan dari lapangan mengenai tanah wakaf yang dialih 

fungsikan menjadi POM bensin awalnya merupakan tanah peninggalan pada masa 

belanda. Setelah Indonesia merdeka tanah tersebut dimiliki oleh para tokoh adat 

kemudian diwariskan  secara turun temurun dan sampai ke tangan bapak Abdul Gaes 

salah seorang pendatang dari jawa barat. Selama tanah tersebut dimiliki oleh bapak 

Abdul Gaes tidak terdapat adanya penerus lain atau diwariskan kepada siapaun 

dikarenakan beliau tidak memiliki keturunan, Sampai suatu hari sebelum bapak abdul 

gaes meninggal beliau sempat menyampaikan kepada para tetangganya bahwasanya 

tanah yang ia miliki akan diwakafkan untuk dijadikan pasar, namun ucapan yang 

beliau sampaikan tidaklah sesuai dengan peraturan pemerintah atau tidak memenuhi 

syarat-syarat dalam perwakafan tanah, namun masyarakat sekitar masih 

menganggap bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf. 

Tanah yang diwakafkan menjadi pasar sebelumnya memang berfungsi 

sebagai pasar desa, yang diberi nama paguyuban pasar ampere. Pasar desa atau 

paguyuban pasar ampere dimanfaatkan oleh masyarakat kelurahan sekincau untuk 

melakukan transaksi jual beli, dimana kelurahan sekincau memiliki potensi hasil alam 

yang subur dalam bidang pertanian terutama tanaman sayur-sayuran. Pada tahun 

2006 pemerintah daerah menyatakan bahwa tanah wakaf tersebut akan dialih 

fungsikan menjadi POM bensin yang mana adanya alasan-alasan sebagai berikut: 

1. Tidak memiliki sertifikat. 



 

2. Terlampau sempit 

3. Mengganggu perjalanan lalulintas. 

4. Adanya di tengah-tengah komplek pemukiman.  

Atas pernyataan pemerintah daerah tersebut maka pemerintah daerah 

setempat sering memberikan peringatan kepeda masyarakat dan pedagang  

kelurahan sekincau yang bertempat tinggal ditanah wakaf tersebut agar segera 

meninggalkan lokasi dan tidak melakukan transaksi julal-beli lagi. Namun masyarakat 

tidak sepenuhnya melaksanakan atas peringatan yang diberikan oleh pemerintah 

daerah dikarnakan alasan-alasan sebagai berrikut: 

1.Hilangnya lahan / tempat para pedagang untuk melakukan transaksi 

jual beli. 

2 .Jika dijadikan POM bensin masyarakat yang berada disekitarnya 

tidak memiliki halaman rumah. 

3. Para pedagang yang membuka ruko dilingkungan Pom bensin bukan 

merupakan tempat yang stratesis lagi.  

Berdasarkan pernyataan masyarakat, maka pemerintah daerah langsung 

memberikan jawaban sebagai berikut :
 52

 

1. Akan diberikan lahan untuk pemda untuk dijadikan pasar. 

2. Akan diberikannya sedikit lahan kepada masyarakat agar memiliki 

halaman rumah. 

3. Akan diberikannya gantirugi bagi yang mendirikan ruko 

dilingkungan tanah wakaf. 
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Berdasaarkan pernyataan maka mayoritas dari masyarakat kelurahan 

sekincau sepakat dengan kebijakan pemerintah daerah dengan ketentuan hasil 

dari pasar pemda akan dibagi 70% untuk pemda dan 30% untuk desa, 

sedangkan untuk POM bensin 70% untuk desa dan 30% untuk pemda. Dengan 

demikian saat ini pasar desa tidak lgi berfungsi karna telah dialihkan kepasar 

pemda yang lokasinya berbeda dan tentu lebih strategis bagi kebanyakan 

masyarakat kelurahan sekincau. 

Bagi sebagian masyarakat yang masih bertahan merupakan masyarakat 

yang mendirikan ruko di tengah-tengah pasar yang mana mereka berpendapat 

tanah wakaf pasar tidak boleh dialih fungsikan dan harus berfungsi 

sebagaimana mestinya sehingga pemerintah daerah terus memberikan surat 

peringatan namun selalu saja mendapatkan jawaban penolakan sehingga 

pemerintah daerah terpaksa menggusur bangunan yang berada di tengah-tengah 

tanah wakaf tersebut. Permasalahan tanah wakaf yang terjadi di kelurahan 

sekincau ini masih tetap berlanjut sampai kepersidangan.
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2. Pengelolaan Tanah Wakaf  di Kelurahan Sekincau 

Sebelum dikeluarkannya PP No. 28 Tahun 1977 masyarakat Indonesia sudah 

mempraktekkan perwakafan. Terbukti dengan adanya masjid-masjid dan musalla 

yang dibangun sebelum diberlakukannya PP No. 28 Tahun 1977 dan oleh masyarakat 

diakui sebagai wakaf. Walaupun dalam pelaksanaan belum sepenuhnya sempurna 

menurut hukum positif, akan tetapi menurut hukum Islam sudah dinilai sah, yaitu 

dengan memenuhi syarat dan rukun yang ada dan kemudian kembali ditegaskan 
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dengan dikeluarkannya UU No. 41 Tahun 2004 dalam BAB II pasal 17 ayat 1 dan 2 

yaitu: 

(1)  Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW 

dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. 

 (2)  Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan 

dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW  

Kali ini Praktek perwakafan yang terjadi di kelurahan sekincau adalah 

perwakafan tanah pasar yang mana tanah tersebut sebelum diwakafkan 

memang berfungsi sebagai pasar, namun pada saat ini tanah tersebut sedang 

dalam keadaan sengketa dikarenakan tidak adanya sertifikat, maka dari itu 

pemerintah daerah kabupaten lampung barat berencana ingin mengalih 

fungsikan tanah wakaf tersebut dengan membangun POM bensin atau SPBU. 

Pemerintah daerah lampung barat bekerja sama dengan perusahaan 

peretamina dimana pertamina sudah menyiapkan dana sebesar 7,5 miliar untuk 

biaya pembangunan POM bensin di tanah wakaf tersebut. Namun kerjasama 

antara pemerintah daerah dengan perusahaan pertamina tidak 

 berjalan mulus begitu saja, dikarnakan adanya sebagian kecil ataupun 

segelintir masyarakat yang menyatakan sebagai perwakilan dari masyarakat 

Kelurahan Sekincau yang  mengatas namakan Paguyuban Pasar Ampera yang 

berjumlah sekitar 15 orang masih tidak setuju dengan kebijakan pemerintah 

daerah berdasarkan informasi yang didapat bahwasanya ke 15 orang ini yang 

mengatas namakan Paguyuban Pasar Ampera  ingin menguasai tanah wakaf 



 

tersebut dikarnakan ke 15 orang tersebut masih dalam satu keluarga, terdiri dari 

ayah, ibu, anak, dan menantu. 

Permasalahan yang terjadi antara pemerintah daerah dengan masyarakat 

yang mengatasnamakan Paguyuban pasar ampera sampai saat ini masih 

berlajut. ke 15 orang yang menolak atas pembangunan POM bensin ini adalah 

korban dari penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, namun 

penggusuran yang dilakukan pemerintah daerah bukan tampa alasan dan bukan 

tanpa adanya peringatan yang telah di berikan kepada masyarakan yang 

mendirikan bangunan di tengah-tengah tanah wakaf yang sebelumnya 

berfungsi sebagai pasar. Inilah yang menjadi sebab perselisihan antara 

pemerintah dan 15 orang yang menyatakan perwakilan masyarakat dan yang 

mengatasnamakan Paguyuban Pasar Ampera. Dengan demikian masalah yang 

terjadi di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Baat 

ini sampai ke persidangan. Adapun persidangan yang telah di lewati adalah: 

1. Ptun, yang dimenangkan oleh pemerintah daerah lampung barat. 

2. Ptun banding, yang kembali dimenangkan oleh pemerintah daerah. 

3. Kasasi, masih dimenangkan oleh pemerintah daerah. 

4. PK, yang dimenangkan oleh Paguyuban Pasar Ampera. 

 

Dari beberapa persidangan  myang telah di lewati tampaklah sudah 

bahwasanya ke 15 orang yang menyatakan perwakilan dari masyarakat 



 

Kelurahan sekincau bukanloah perwakilan dari masyarakat, melayinkan terdiri 

dari satu keluarga yang ingin menguasai tanah wakaf tersebut secara pribadi.
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3. Faktor Penyebab Terjadinya Alih Fungsi Tanah Wakaf dalam 

Masyarakat 

 

Wasit Aulawi menyatakan bahwa: “tentang perubahan status 

penggantian benda dan tujuan wakaf, sangat ketat pengaturannya dalam 

mazhab Syafi‟i. namun dalam keadaan darurat dan prinsip maslahat 

dikalangan para ahli hukum Islam mazhab lain, perubahan itu dapat 

dilakukan. Ini disandarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap 

berlangsung sebagai shadaqah jariyah, tidak mubazir karena rusak, tidak 

berfungsi lagi dan sebagainya. Semua perubahan itu dimungkinkan 

berdasarkan pertimbangan agar tanah atau harta wakaf itu tetap 

mendatangkan manfaat”. 

Tanah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan sosial, 

baik sebagai tempat tinggal, tempat kegiatan perkantoran, kegiatan usaha, 

seperti perdagangan, pertanian, peternakan, maupun sebagai tempat kegiatan 

pendidikan, peribadatan dan lain-lain. Fungsi tanah untuk kegiatan-kegiatan 

seperti tersebut di atas selain dapat diperoleh dengan cara jual beli, tukar 

menukar, sewa menyewa, hibah, warisan, dapat juga dengan cara wakaf.
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Meskipun bila dilihat dari kekuatan hukumnya wakaf merupakan ajaran 

yang bersifat sunnah (anjuran), namun hal ini dapat memberikan arti yang 

sangat besar bagi kemajuan dalam kehidupan masyarakat terutama umat Islam, 

baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang kemasyarakatan lainnya. 

Inilah yang merupakan kelebihan perbuatan wakaf dengan perbuatan sedekah 

lainnya. Hal ini dapat diketahui dari beberapa banyak bangunan 

Sekolah/Madrasah, perguruan Tinggi, rumah sakit, panti asuhan, masjid dan 

sebagainya didirikan di atas tanah wakaf. Selian itu juga untuk membayar gaji 

para guru/ stafnya serta beasiswa para siswa/mahasiswa ada juga yang 

membayar gaji pada guru/stafnya serta beasiswa para siswa/mahasiswanya ada 

juga yang bersumber dari wakaf. 

4. Pandangan Masyarakat Mengenai Pemanfaatan Tanah Wakaf Pasar 

Yang Dialih Fungsikan 

 

Menurut bapak mukhlisin selaku tokoh masyarakat, alih fungsi tanah 

wakaf yang terjadi di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten 

Lampung Barat merupakan tindakan yang tepat yang di ambil oleh pemerintah 

daerah demi menjaga tanah wakaf dari orang-orang yang ingin menguasai 

tanah terserbut secara pribadi, selain itu pemerintah daerah setempat juga 

mengikuti aturan dan tatacara yang ditetapkan oleh pemerintah republik 

Indonesia dan juga secara hukum Islam, dan yang terpenting saat ini 

pemerintah telah berlaku adil terhadap masyarakat Kelurahan sekincau dengan 

berikan lahan untuk dijadikan pasar dan juga memenuhi tuntutan yang 

diberikan oleh masyarakat dan untuk bangunan yang digusur oleh pemerintah 



 

juga merupakan tindakan yang tepat, karna pemerintah selalu memberikan 

peringatan namun tidak di hiraukan.
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Menurut bapak maskuri selaku kepala lingkungan di Kelurahan 

Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat menyatakan 

bahwasanya alih fungsi tanah wakaf pasar yang akan dijadikan POM bensin itu 

lebih baik dikarnakan tanah wakaf pasar berada tepat di samping jalan raya 

yang menimbulkan kemacetan sehingga tanah wakaf tersebut dirasa kurang 

strategis yang menimbulkan kesulitan dalam berlalulintas.
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Menurut Habiburahman selaku pemuda karangtaruna Kelurahan 

Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat berpendapat alih 

fungsi tanah wakaf pasar yang akan dijadikan POM bensin tidaklah strategis 

dikarnakan banyaknya ruko-ruko yang berdiri disekitar tanah wakaf.
58

 

Menurut bapak samsul bahri selaku masyarakat Kelurahan sekincau 

Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat yang juga melaksanakan 

tansaksi jual beli gorengan dilingkungan tanah wakaf, berpendapat bahwa 

tanah wakaf pasar yang akan dialih fungsikan menjadi  

POM bensin boleh-boleh saja selama pemerintah bias berlaku adil kepada 

masyarakat, dengan demikian tanah wakaf yang akan dialih fungsikan pasti 

tidak akan ada hambatan .
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Menurur bapak nuril selaku kaling kelurahan sekincau beliau 

menyatakan, sebenernya tanah milik bapak abdul gaes yang awalnya berfungsi 

sebagai pasar tidak ada kejelasan atas perwakafannya, dikarnakan bapak abdul 

gaes tidak memiliki sertifikat atas tanah tersebut, maka dari itu pemerintah 

daerah mengalihfungsikan tanah wakaf tersebut, agar lebih bermanfaat bagi 

masyarakat banyak khususnya masyarakat kelurahan sekincau.
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Menurut ibu dahro yang berprofesi sebagai guru di kelurahan sekincau 

ia menyatakan jika memang benar tanah tersebut akan dialih fungsikan 

menjadi POM bensin saya setuju, dikarnakan saat ini jarak tempuh untuk 

membeli bahan bakar terlampau jauh bagi masyarakat kelurahan sekincau.
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Menurut bapak Saiful anwar salah satu warga kelurahan sekincau yang 

membuka ruko di depan tanah wakaf pasar yang akan dialih fungsikan, ia 

menyatakan tanah yang diwakafkan oleh bapak Abdul Gaes sebenarnya hanya 

dengan obrolan atau perbincangan dengan beberapa masyarakat yang mana itu 

hanyalah sebuah perkataan yang menjanjikan, namun apa bila benar akan 

dibangun POM bensin maka saya akan pindah dan mencari lokasi yang lebih 

strategis lagi dan saya harap pemerintah daerah Kelurahan Sekincau 

Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung barat untuk terus berlaku adil 
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kepada masyarakar khususnya kami yang berlokasi dilingkungan tanah wakaf 

sehingga kami tidak merasa dirugikan.
62

 

Menurut ibu kastini selaku istri dari bapak saiful anwar ia menyatakan 

saya setuju dengan pendapat suami saya, dan saya rasa saya harus mengikuti 

langkah apa yang sudah di ambil oleh suami saya, dimanapun lokasi kami 

untuk melakukan jual-beli saya yakin rizki sudah allah yang mengatur tinggal 

bagaimana kita menyikapi nya.
63

 

Menurut ibu saodah selaku masyarakat kelurahan sekincau ia 

menyatakan apapun keputusan pemerintah selagi tujuan dari pengalih fungsian 

tanah wakaf  itu untuk kepentingan umum saya setuju daripada tanah wakaf 

tersebut ingin dikuasai oleh sekelopok oknum yang mementingkan diri 

sendiri.
64

 

Menurut bapak trisno selaku pedagang sayuran di kelurahan sekincau 

kecamatan sekincau, ia berpendapat bahwa jika inin di bangun POM bensin 

saya sepakan asalkan pemerintah tetap berlaku adil kepada masyarakat seperti 

kami dan menepati janji-janji yang telah disepakati yaitu tentang pembagian 

hasil dari POM bensi 70% untuk desa dan 30% untuk pemda,  jika janji 

tersebut dijalankan maka saya yakin tidak aka ada masalah untuk kedepannya 
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dikarnakan kesepakatan yang terjadi telah memberikan keuntungan antara 

pemerintah daerah dengan masyarakat kelurahan sekincau.
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

A. Praktik Pemanfaatan Tanah Wakaf  Pasar Yang Dialih Fungsikan Menjadi POM 
Bensin 
 

Perwakafan, selain sebagai bentuk perbuatan sosial juga merupakan salah 

satu cara untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT. Perbuatan wakaf ini tidak hanya 

berhubungan dengan niat ikhlas si wakif saja, akan tetapi berhubungan pula dengan 

syarat dan rukun tertentu yang harus dipenuhi. Itupun harus dilakukan sesuai 

Peraturan Pemerintah yang berlaku. Terlebih untuk masa sekarang, dimana 

permasalahan yang muncul semakin kompleks, sangat dibutuhkan adanya saling 

kerjasama antara wakif, nażir dan juga pemerintah yang berwenang menangani 

masalah perwakafan. 

Peraturan Pemerintah yang ada sekarang ini hanya mengatur masalah 

perwakafan yang tujuannya untuk umum dan benda wakafnya hanya tanah hak milik 

saja. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam penataan guna tanah dan 

perencanaan pemerintah dalam mengembangkan kehidupan beragama khususnya 

masyarakat Islam, disamping untuk menghindari kekacauan dikemudian hari. Dengan 

demikian, wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang mempunyai titik 

temu dengan Peraturan Pemerintah secara konkrit. 

Dalam hal ini peraktek perwakafan tanah yang terjadi dikelurahan sekincau 

merupakan salah satu dari sekian banyak tanah yang tidak bersertifikat dikarnakan 

tanah wakaf pasar yang dialih fungsikan ini merupakan tanah wakaf peninggalan dari 



 

zaman belanda yang diwariskan secara turun temurun kepada tokoh adat dan sampai 

kepada bapak abdul gaes, dimana pada zaman dahulu tidak adanya peraturan 

pemerintah atas tanah yang harus bersertifikat, hingga sampai saat ini tanah wakaf 

yang terletak di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat 

ternyata menimbulkan permasalahan yang cukup rumit.  

Dalam bab ini akan menganalisis data yag diperoleh dari studi di lapangan 

mengenai peraktek perwakafan tanah pasar yang dialih fungsikan menjadi POM 

bensin. Perwakafan tanah yang terjadi jelas tidak memenuhi tatacara perwakafan 

tanah yang telah diterapkan oleh pemerintah yaitu : 

 Wakif harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir 

di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (selanjutnya disebut PPAIW) PPAIW 

kemudian menuangkan ikrar wakaf  ke dalam akta ikrar wakaf dengan disaksikan oleh 

sekurang-kurangnya dua orang saksi dalam melaksanakan ikrar wakaf. Wakif harus 

membawa dan menyerahkan kepada PPAIW surat-surat sebagai berikut. 

d. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilik tanah  

e. Surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh kepala kecawatan 

setempat yang menerangkan kebenaran pemilik tanah dan tidak 

tersangkut sesuatu sengketa 

f. Surat keterangan pendaftaran tanah 

Berdasarkan tatacara perwakafan tanah yang ditetapkan oleh pemerintah  

tidak ada satupun syarat atau tatacara yang dilaksanakan oleh si wakif ataupun nazir 

dengan demikian tindakan tegas yang di ambil oleh pemerintah daerah Kelurahan 

Sekincau Kabupaten Lampung Barat untuk mengalih fungsikan tanah wakaf 

merupakan tindakan yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat Kelurahan 



 

Sekincau dan agar tidak terjadi perselisihan antar masyarakat serta menghalangi 

sebagian masyarakat yang ingin menguasai tanah wakaf tersrebut secara pribadi. 

Berdasarkan informasi yang p didapat di lapangan, bahwasanya tanah wakaf 

yang terletak di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat 

telah di wakafkan oleh Bapak Abdul Gaes selaku pemilik tanah wakaf  untuk dijadikan 

sebuah pasar, namun pada tahun 2006 pemerintah daerah Kabupaten Lampung 

Barat menyatakan bahwa tanah wakaf tersebut akan dialih fungsikan menjadi POM 

bensin, keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat 

ternyata merujuk terhadapa Peraturan Pemerintah tentang Undang-Undang Republik 

Indinesia No 41 Tahun 2004 yang terdapat dalam BAB I, Bagian Kedelapan Tentang 

Peruntukan Harta Benda Wakaf, Pasal 22, huruf (d) dan (e) yaitu: Dalam rangka 

mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan 

bagi: 

a. sarana dan kegiatan ibadah; 

b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; 

c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; 

d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau 

e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan 

syari’ah dan peraturan perundang-undangan.  

Berdasarkan hasil penelusuran melalui wawancara yang didapatkan 

dilapangan mengenai tanah wakaf pasar yang akan dialih fungsikan menjadi POM 



 

bensin kemudian diperkuat dengan UU Republik Indinesia No 41 Tahun 2004 yang 

terdapat dalam BAB I, Bagian Kedelapan Tentang Peruntukan Harta Benda Wakaf, 

Pasal 22, merujuk pada huruf (d), dan (e) sebagaimana yang telah disebutkan diatas 

bahwa pemanfaatan tanah wakaf yang terjadi di Kelurahan Sekincau Kabupaten 

Lampung Barat baik untuk pasar ataupun POM bensin merupakan tindakan wakaf 

untuk kepentingan umum yaitu: kemajuan dan peningkatan ekonomi masyarakat, 

dan juga untuk kemajuan kesjahtraan umum dan tidak bertantangan dengan syari’ah 

dan peraturan perundang-undangan. 

Kebijakan pemerintah Kelurahan sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten 

Lampung Barat kembali lagi terjadi, dengan menjawab atas keluhan atau permintaan 

yang diajukan oleh masyarakat dengan membangun sebuah pasar baru agar 

masyarakat masih bisa melaksanakan tansaksi jual-beli dengan aman dan damai 

walaupun tanah pasar yang pemerintah berikan berstatus milik pemerintah daerah, 

Namun tanah wakaf yang akan di bangun POM bensin masih merupakan asset yang 

besar untuk kelurahan sekincau dengan pembagian hasil yang cukup adil yaitu pasar 

yang di bangun dan berstatus milik pemerintah daerah menetapkan pembagian hasil 

dari pasar pemda yaitu 70% untuk pemda dan 30% untuk desa, sedangkan untuk 

tanah wakaf yang akan dibangun menjadi POM bensin dengan pembagian hasil 70% 

untuk desa dan 30% untuk pemda, pembagian hasil ini merupakan pembagian yang 

cukup adil dan banyak disetujui oleh masyarakat kelurahan sekincau sehingga saat ini 

tanah wakaf pasar telah bersertifikat milik Pemda. 

Berdasarkan yang telah disebutkan di atas bahwa tanah milik bapak Abdul 

Gaes yang di wakafkan saat ini ntelah menjadi milik Pemda. Hal ini disebabkan agar 



 

tanah wakaf tersebut tidak dikuasai oleh sekelompok oknum yang akan menguasai 

tanah wakaf tersebut secara pribadi. Sehingga tanah tersebut hanya boleh 

dipergunakan untuk kepentingan umum yang bersifat sosial dan bermanfaat untuk 

selamanya.  

Berdasarkan Alih Fungsi Tanah Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap peralihan atau perubahan status tanah wakaf 

adalah tidak dapat dilakukan perubahan, baik perubahan status, peruntukkan 

ataupun penggunaan selain dari pada apa yang sudah ditentukan di dalam ikrar 

wakaf. Akan tetapi tidak ada satupun di atas dunia yang abadi. Menurut kodratnya 

segala sesuatu akan berubah, dan bahkan karena kemajuannya yang terjadi di dalam 

kehidupan manusia telah banyak dilakukan perubahan. Oleh karena itu dalam 

keadaan tertentu, seperti keadaan tanah wakaf yang sudah tidak seusai lagi dengan 

tujuan wakafnya sebagaimana yang telah diikrarkan oleh wakif, atau kepentingan 

umum yang menghendakinya, maka perubahan tanah wakaf dapat dilakukan. 

Hal tersebut di atas termasuk pengecualian dari jangkauan ketentuan 

tersebut. Dengan kata lain bahwa jika sesuatu keadaan menghendaki tanah wakaf 

dihadapkan pada kenyataan di atas dapat dilakukan suatu perubahan atasnya , baik 

perubahan status, peruntukkannya atau penggunaannya. 

Sebagaimana diatur dalam Pasa l5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa semua hak atas tanah mempunyai 

fungsi sosial. Artinya pemanfaatan tanah harus didasarkan pada tujuan untuk 

kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara, di samping untuk kepentingan pribadi 



 

saling mengimbangi, sehingga dapat mencapai tujuan pokok kemakmuran, keadilan 

dan kebahagian bagi seluruh rakyat 

Sama halnya juga dengan tanah wakaf unsur tanah wakaf dan kepentingan 

umumnya lebih diutamakan. Oleh karena itu dimungkinkan untuk mengadakan 

perubahan peruntukkan atau penggunaan lain tanah wakaf yang sudah tidak 

berfungsi lagi sebagaimana yang dimaksudkan oleh wakif, ketika ikrar dilaksanakan, 

karena kepentingan umum menghendaki atau tanah wakaf tersebut yang sudah tidak 

produktif lagi. 

 

 

 

 

 

B. Pandangan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Pasar Yang Dialih 
Fungsikan Menjadi POM Bensin 
 

Wakaf adalah salah satu ibadah yang diutamakan dalam Islam, disamping 

taqorrob (pendekatan) diri kepada Allah SWT, juga sebagai salah satu sarana 

mewujudkan kesejahteraan sosial dan sekaligus modal dalam perkembangan dan 

kemajuan agama Islam. Mewakafkan harta yang dimiliki, maka manfaat yang akan 

diperoleh lebih daripada bersedekah, berderma sebab harta wakaf itu abadi, tidak 

boleh dijual, dihibah atau diwariskan sehingga hasilnya dapat terus menerus 

dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dan usaha-usaha amal Islam, seperti 



 

membangun rumah sekolah, madrasah rumah sakit, rumah penyantunan anak yatim 

atau panti jompo dan amal akhirat. 

Perwakafan merupakan suatu perbuatan hukum tersendiri yang dipandang 

dari sudut tertentu yang bersifat rangkap, karena di satu pihak perbuatan tersebut 

menyebabkan objeknya memperoleh kedudukan yang khusus, sedangkan dipihak 

lain perbuatan tersebut juga menimbulkan suatu badan hukum di dalam hukum adat 

serta sanggup ikut serta dalam kehidupan sebagai subjek hukum. 

Berdasarkan dengan problema sosial masyarakat dan tuntutan akan 

kesejahteraan ekonomi saat ini, keberadaan wakaf menjadi sangat strategis. 

Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, Wakaf 

juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi 

(dimensi sosial). Karena itu, pendenifisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna 

yang lebih relevan dengan kondisi rill persoalan kesejahteraan menjadi sangat 

penting. 

Mengenai objek tanah wakaf dapat dimungkinkan pula tanah-tanah selain 

hak milik dapat diwakafkan, misalnya Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna 

Usaha (HGU) bahkan bila mungkin hak pakai, yang penting tanah-tanah hak tersebut 

bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan maupun perkara. Secara harfiah wakaf 

berarti penahanan, wakaf terdiri atas pemberian atau pengikatan harta kekayaan 

untuk selama-lamanya sehingga tidak ada hak-hak kepemilikan terhadap benda 

wakaf itu, tetapi hanya ada hak guna saja. 

Rasululah SAW menggunakan kata Al-Habs dalam menunjukkan pengertian 

wakaf, maka yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan yaitu menahan suatu 



 

harta benda yang manfaatnya diperuntukkan bagi kebajikan yang dianjurkan oleh 

agama. 

Beberapa dalil yang menjadi landasan hukum wakaf dalam Ayat Al Quran 

surat Ali Imran ayat 92 dan Surat Al-Baqarah ayat 261: 

 

نَّ هللُا ِبِه عَِلميم 
ِ
ٍء فَا بُّوَن َوَما ثُْنِفُقوا ِمْن ََشْ ا ُُتِ  لَْن ثَنَالُوا الِِْبَّ َحَّتَّ ثُْنِفُقوا ِممَّ

 

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum 

kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu 

nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. 

 

Dalam hadis lain diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, 

ia berkata: 

 مَ ل  سَ وَ  وِ يْ لَ ى الل عَ ل  الن ِب  صَ  ىْ تِ أْ ، فَ ْيَب  َوَعْن ِإبُِن ُعَمَرقَال : أَصاَب ُعَمَر أَْرًضا ِبَ 
ُسوَل الل ِإّّن َأَصْبُت أَْرًضا ِبَْيبَ َر َلَْ ُأِصْب َمااًل َقطُّ ُىَو ا رَ يَ  الَ قَ ا ف َ هَ ي ْ َيْسَتْأِمرُُه فِ 

ا َت بَِ قْ د  ا َوَتصَ هَ لَ صْ أَ  َت َحَبْستَ ئْ َما تَأُمُرّن ِبِو قَاَل ِإن شِ أنَفُس ِعْنِدي ِمنُو فَ 
َق ِبَا ُعَمَر أَن ُو اَل يُ َباُع َأصْ  قَالَ  َىُب قَاَل َرُث َواَل يُ وْ ُلَها َواَل يُ ْبَتاُع َوالَيُ وْ فَ َتَصد 

َق ُعَمَر ِف اْلُفَقرَاِء َوِف اْلُقْرََب َوِف  ِبْيِل  الرِّقَاِب َوِف َسِبْيِل اللِ فَ َتَصد  واْبِن الس 
عُروِف أَْو يُْطِعَم َصِديًقا 

َ
َوالض ْيِف اَلُجنَاَح َعَلى ِمْن َولِيَ َها أَْن يَْأُكَل ِمن َْها بِامل

 َغي َْر ُمَتَموِّل  ِفْيِو.
 



 

Dari Ibnu Umar ra.berkata: “Umar bin Khaththab mendapat (jatah) tanah di 

Khaibar lalu ia menemui Rosulullah SAW meminta pendapat beliau tentang tanah 

tersebut. Umar berkata: „Wahai Rosulullah SAW saya mendapat (jatah) tanah di 

Khaibar, sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai dari 

tanah ini, maka apa yang baginda perintahkan (sarankan) kepadaku dalam hal ini? 

“beliau bersabda: „jika engkau mau, engkau pertahankan (wakafkan) harta yang pokok 

(tanah tersebut) dan engkau sedekahkan hasilnya.‟” Ibnu Umar berkata: “maka 

Umarpun mensedekahkannya (dengan syarat) bahwa harta yang pokok (tanah 

tersebut) tidak boleh dijual, dibeli, diwariskan, atau dihibahkan.” Ibnu Umar berkata 

lagi: “lalu Umar mensedekahkan hasilnya kepada para fiqaha, sanak kerabat, untuk 

memerdekakan budak, fi sabilillah, dan tamu. Boleh bagi orang yang mengurusnya 

boleh memakannya (menggunakannya) dengan cara yang baik atau member makan 

teman tanpa maksud memperkaya diri. 

                           

                       

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan 

hartanya dijalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 

tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) 

bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha 

mengetahui. 

Agama Islam sebagai agama wahyu yang sempurna selalu memberikan 

kesempatan seluas-luasnya kepada para pemeluknya untuk melakukan amal 



 

perbuatan yang baik atau amal yang saleh dengan berbagai macam cara yang 

telah disyari‟atkan dalam agama Islam. Satu di antara perbutan atau amal 

shaleh tersebut ialah perbuatan wakaf, dimana wakaf berfungsi sebagai berikut: 

1. Fungsi Ekonomi, Salah satu aspek yang terpenting dari wakaf adalah 

keadaan sebagai suatu sistem transfer kekayaan yang efektif.  

2. Fungsi Sosial, Apabila wakaf diurus dan dilaksanakan dengan baik, berbagai 

kekurangan akan fasilitas dalam masyarakat akan lebih mudah teratasi.  

3. Fungsi Ibadah, Wakaf merupakan satu bagian ibadah dalam pelaksanaan 

perintah Allah SWT, serta dalam memperkokoh hubungan dengan-Nya.  

4. Fungsi Akhlaq, Wakaf akan menumbuhkan ahklak yang baik, dimana setiap 

orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk suatu tujuan 

yang lebih tinggi dari pada kepentingan pribadinya. 

Praktik yang terjadi di Kelurahan Sekincau, Kecamatan Sekincau, 

Kabupaten Lampung Barat jika di tnjau dari hukum islam Bahwa mayoritas 

ulama seperti Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah membolehkan penggantian 

atau perubahan pemanfaatan harta wakaf dengan beberapa persyaratan, apabila 

harta wakaf tidak dapat dipertahankan sesuai dengan tujuan semula dan atau 

adanya manfaat yang lebih besar dari wakaf semula akan tetapi golongan 

Syafi‟iyah berpendapat bahwa wakaf mesti dipertahankan artinya meskipun 

telah hancur sebagiannya, sedangkan sebagian lainnya masih dapat 

dimanfaatkan. Dengan kata lain, menurut golongan Syafi‟iyah harta wakaf 

tidak boleh dialih fungsikan, dijual atau diganti dengan harta yang lain. 



 

Berdasarkan pendapat yang membolehkan penggantian dan 

pengalihanfungsi harta wakaf maupun yang tidak membolehkan penggantian 

ataupun pengalih fungsian harta wakaf dari tujuan semula, keduanya memiliki 

sisi positif dan negatif. Pendapat yang membolehkan penggantian harta wakaf 

dengan syarat bahwa wakaf itu tidak dapat dipertahankan sesuai dengan tujuan 

wakaf semula atau adanya manfaat yang lebih besar, secara positif menjadikan 

harta wakaf bersifat dinamis dan elektis sebagai milik bersama yang harus 

memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Namun 

secara negatif, dibolehkannya pengalihfungsian harta wakaf tersebut dapat 

menyebabkan terjadinya penyimpangan pemanfaatan benda-benda wakaf dari 

keinginan si wakif sejak semula. Hal ini mungkin saja dapat menimbulkan 

konflik antara pihak wakif atau ahli warisnya dengan pihak nazir (pengelola 

wakaf). Apabila hal ini terjadi, implikasinya dapat merugikan pihak pemberi 

wakaf ataupun penerima wakaf itu sendiri.  

Pendapat yang menyatakan bahwa benda wakaf mesti dipertahankan 

wujud dan pemanfatannya harus tetap sesuai dengan tujuan yang telah 

diikrarkan oleh wakif sebagian bendanya telah rusak, secara positif 

memberikan jaminan kelanggengan pemanfatan harta wakaf sesuai dengan 

kehendak si wakif. Namun secara negatif akan menyebabkan harta wakaf tidak 

dapat dikembangkan atau dilakukan modifikasi agar dapat memberikan 

manfaat yang lebih besar demi kepentingan masyarakat umum, dan di samping 

itu mungkin juga terjadi tindakan penyia-nyiaan atau penelantaran harta wakaf 

karena tidak dapat dimanfaatkan lagi akibat perubahan situasi dan kondisi 



 

perkembangan masyarakat atau akibat perubahan dan kerusakan benda wakaf 

itu sendiri. 

Berdasarkan pernyataan para ulama di atas, permasalahan yang terjadi 

di Kelurahan Sekincau, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat 

tentang pemanfaatan tanah wakaf yang dialih fungsikan saat ini selain tanah 

wakaf tidak dapat dipertahankan sesuai dengan tujuan semula dan adanya 

manfaat yang lebih besar dari wakaf semula juga menghindari perselisihan 

antar masyarakat setempat, serta menghin dari keinginan atas kepemilikan 

secara pribadi dari oknum-oknum tertentu, sehingga dapat menghasilkan 

kemaslahatan bagi masyarakat Kelurahan Sekincau.  

Selain dari pernyataan para ulama dan ketetapan pemerintah masyarakat 

Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat ternyata 

juga sepakat dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah setempat 

dikaenakan masyarakat Kelurahan sekincau sama sekali tidak merasa dirugikan 

dikarnakan pemerintah daerah telah memenuhi tuntutan yang diajukan oleh 

masyarakat diantaranya adalah: 

1. Dibuatkannya atau diberikannya lahan untuk dijadikan pasar yang mana 

para pedagang masih bisa melaksanakan tansaksi jual-beli sebagaimana 

mestinya yang mayoritas masyarakat kelurahan sekincau kecamatan 

sekincau kabupaten lampung barat berprovesi sebagai pedagang 

terurama pedagang sayuran. 



 

2. Diberikannya ganti rugi atas penggusuran bangunan yang berada di 

lingkungan tanah wakaf, sehingga masyarakat yang mendirikan 

bangunan (gubuk untuk pedagang) bisa tersenyum lebar atas keputusan 

pemerintah daerah. 

3. Dibuatkannya jalan dilingkungan tanah yang dialih fungsikan agar 

masyarakat yang bertempat tinggal dilingkungan tersebut lebih mudah 

dalam melaksanakan aktifitas. 

4. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang bertempat tinggal 

atau mendirikan rumah dilingkungan tanah wakaf agar segera 

mensertifikankan tanah dan rumah mereka agar tidak terjadi 

kesalahpahaman lagi dikemudian hari. 

5. Pembagian hasil atas pembangunan yang disepakati dirasa sangat 

adil dan menguntungkan antara pemerintah daerah dan masyarakat 

Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung 

Barat. 

  



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian dan analisis terhadap praktik pemanfaatan 

tanah wakaf pasar yang dialih fungsikan menurut hukum Islam, Maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pengalihfungsian tanah wakaf yang terjadi di Kelurahan sekincau  

merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menjaga tanah 

wakaf tersebut dari sekelompok oknum yang ingin menguasai tanah 

wakaf tersebur secara pribadi serta mencegah perselisihan yang terjadi 

diantara masyarakat Kelurahan sekincau, Kecamatan Sekincau 

Kabupaten Lampung Barat. 

2.  Para ulama berbeda pendapat tentang pengalihan fungsi tanah 

wakaf, namun sebagian besar dari mereka seperti ulama hambaliyah, 

hanafiyah dan malikiyah bersepakat bahwa pengalihan fungsi tanah 

wakaf diperbolehkan jika memang diperlukan asalkan tidak 

mengalihkan harta wakaf tersebut ke jalan yang haram. Hanya saja 

ulama syafiiyah yang sedikit berbeda pendapat. 

 

 



 

B. Saran 

Melalui karya ilmiah ini penulis memberikan beberapa saran terkait 

permasalahan yang sedang terjadi di tengah masyarakat Kelurahan Sekincau, 

Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat tentang pemanfaatan tanah 

wakaf pasar yang di alihfungsikan menjadi POM bensin, yaitu : 

1.  Masyarakat, hendaknya dapat memamahami tentang tatacara 

perwakafan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang perwakafan tanah 

milik agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari. 

2.    Nazir wakaf, hendaknya juga bias menjalankan amanah yang di berikan 

oleh si wakif untuk menjaga tanah wakaf dengan tujuan untuk 

kemaslahatan masyarakan banyak serta menghindari pemikiran atau 

tujuan untuk memperkaya diri sendiri 

3.  Ulama, diharapkan pengorbanannya dalam memberikan dan 

menyampaikan pencerahan kepada masyarakat sehingga masyarakat 

mengetahui dan memahami Islam secara utuh, khususnya dalam hal ini 

masalah perwakafan. 

4.  Aparat desa; diharapkan perannya menjadi fasilitator dalam 

meningkatkan mutu dan kualitas masyarakat sehingga masyarakat 

mengetahui, memahami serta mengamalkanajaran Islam tersebut. 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

Pemda 

1. Bagaimana sejarah tanah wakaf ? 

2. Siapakah pemilik tanah sebelum tanah diwakafkan ? 

3. Sejak kapan pemerintah daearah menyatakan bahwa tanah wakaf pasar akan di 

alih fungsikan ? 

4. Apa alasan Pemda ingin mengalih fungsikan tanah wakaf pasar tersebut ? 

5. Apakah ada masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah ? 

6. Apakah pemda telah memberikan surat peringatan kepada masyarakat yang 

bertempat tinggal atau memiliki ruko di lingkungan tanah wakaf ? 

7. Langkah apa yang pemda ambil jika masih ada masyarakat yang bertahan di 

atas tanah wakaf ? 

8. Berapa dana yang di siapkan oleh Pertamina untuk biaya pembangunan POM 

bensin ? 

9. Berapa luas tanah wakaf ?    

10. Bagaimana status tanah wakaf saat ini ? 

      

 

 

 

 



 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

Masyarakat 

1. Bagaimana sejarah tanah wakaf ? 

2. Siapakah pemilik tanah wakaf sebelum di wakafkan.? 

3. Apakah tanah wakaf tersebut bersertifikat ? 

4. Bagaimana jika tanah tersebut dijadikan POM bensin ? 

5. Apakah ada keluhan yang dari masyarakat yang di ajukan kepada Pemda ? 

6. Apa jawaban Pemda atas keluhan yang telah di ajukan ? 

7. Apakah pemda memberikan ganti rugi ? 

8. Bagaimana status tanah wakaf saat ini ? 

 


