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ABSTRAK 

Penelitian tentang penelantaran tanah wakaf di kecamatan peraya kabupaten 

Lombok Tengah ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai apa itu wakaf, bagaimana 

terjadinya wakaf tersebut, siapa saja yang terlibat dalam peroses wakaf tersebut, apa 

itu penelantaran tanah wakaf secara umum menurut beberapa ahli, yang dimana 

penelantaran tanah wakaf tersebut masih belum ada aturan khusus yang mengaturnya, 

kemudian apa saja yang menyebabkan penelantaran tanah wakaf tersebut bisa terjadi, 

dan tidak terurus oleh nadzir, dan bagaimana pandangan hukum positif di Indonesia 

dalam PP nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah. 

Dengan demikian, diharapkan penelitian ini selanjutnya dapat dijadikan bahan dan 

sumber informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait dengan 

penelantaran tanah wakaf. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif 

dan empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tanah wakaf yang terlantar, 

adalah suatu kegiatan yang dilarang oleh negara dan agama, karna apabila seseorang 

telah mewakafkan tanahnya maka tanah tersebut telah menjadi haqqullah (haknya 

allah) 

Kata kunci : Penelantaran tanah, Tanah wakaf. 

ABSTRACT 

The study on abandonment of waqf land, in Praya District of Central Lombok 

is to explain what waqf is, how that waqf happen, who is involved in the process of 

waqf, what is waqf land abandonment in general according to many expert, which is 

the waqf land abandonment have no specific rules regulating it, the factor causing of 

the abandonment of waqf land, and nadzir has abandoned then, and how is the 

perspective of positive law view as stated by Government Regulaton Number 11 of 

2010 on Enforcement and Utilization of Land. This research is expected to be 

information for whose needed information related to waqf land abandonment. This 

study is normative and empirical legal research. Its results indicates that the 

abandontment of waqf land as the land givent to be the waqf, is prohibited by the 

state and religion, as it becomes haqqullah (the right of Allah) 

Keywords : Neglecting the Land, Waqf Land 
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I. PENDAHULUAN  

Salah satu masalah di bidang keagamaan yang menyangkut masalah keagrariaan 

adalah tentang tanah wakaf. Wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat 

digunakan sebagai salah satu sarana guna penghidupan keagamaan, khususnya bagi 

umat yang beragama Islam dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan matrial 

menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bagi sebagian besar 

rakyat Indonesia, tanah menempatkan kedudukan penting dalam kehidupan mereka 

sehari-hari. Terlebih lagi bagi rakyat pedesaan yang pekerjaan pokoknya bertani, 

berkebun atau berladang, tanah merupakan tempat pergantungan hidup mereka. 

Menurut van Dijk, “Tanahlah yang merupakan modal yang terutama, dan untuk 

bagian terbesar dari Indonesia, tanahlah yang merupakan modal satu-satunya.”
1
 

Wakaf  termasuk amal ibadah yang paling mulia bagi kaum muslim, karena 

pahala amalan ini tidak hanya dipetik ketika pewakaf masih hidup, tetapi pahalnya 

juga mengalir terus, meskipun pewakaf telah meninggal dunia. Bertambah banyak 

orang yang memanfaatkannya, bertambah pula pahalanya, terlebih bila yang 

memanfaatkan hasil wakaf ini orang yang berilmu, ahli ibadah menurut sunnah dan 

ahli da’wah, tentunya akan lebih bermanfaat lagi. Ini semua akan diperoleh pewakaf 

tersebut pada hari kiamat. 

                                                           
1
 M. Athoillah, dalam Abdul Rahman Praja Negara, Implementasi Perwakafan Tanah Menurut 

Undnag-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Skripasi Fakultas Hukum Universitas 

Lampung), 2017, hlm. 1. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk 

menemukan cara penyelesaian terhadap permasalahan yang muncul antara lain : 1. 

Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap penelantaran tanah wakaf untuk 

kepentingan umum di kecamatan Praya ?, 2. Bagaimana penyebab terjadinya 

penelantaran tanah wakaf ?, dan 3. Bagaimana pandangan hukum positif di Indonesia 

dalam PP nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah 

terlantar. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan kesimpulan pandangan para tokoh 

masyarakat terhadap penelantaran tanah wakaf untuk kepentingan umum 

dikecamatan praya, untuk mengetahui bagaimana bisa terjadinya penelantaran tanah 

wakaf, dan untuk menganalisis pandangan hukum positif di Indonesia dalam PP 

nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Metode pendekatan 

yang digunakan yaitu : pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan 

pendekatan sosiologi. Bahan hukum yang digunakan antara lain : 1. Bahan hukum 

primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan 

disahkan oleh pihak yang berwenang, 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan 

hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum yang terdiri dari buku-

buku yang membahas tentang penelantaran tanah wakaf, 3. Bahan hukum tersier, 

yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan skunder. 
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II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Gambaran lokasi penelitian 

Sebagai jantung dari kabupatn Tatas Tuhu Trasna, kecamatan praya terletak di 

bagian tengah wilayah Kabupaten Lombok Tengah dengan luas wilayah mencapai 

6.126 ha atau sekitar 5,13 % dari luas Kabupaten Lombok Tengah dan berada pada 

urutan ke-9 dalam hal luas dari 12 kecamatan yang ada. Sebagai kecamatan sekaligus 

menjadi tempat ibu kota Kabupaten, Kecamatan Praya memiliki jumlah kelurahan 

terbanyak sebanyak 9 kelurahan. Selain itu terdapat juga desa sebanyak 6 buah 

sehingga secara administrasi terbagi menjadi 15 desa/kelurahan.
2
 

Batas-batas wilayah Kecamatan Praya adalah sebagai berikut, a. Sebelah utara : 

Kec. Batukliang, b. Sebelah timur: Kec. Kopang dan Praya Tengah, c. Sebelah 

selatan: Kec. Praya Barat, d. Sebelah barat: Kec. Jonggat Penduduk Kecamatan Praya 

pada Tahun 2017 tercatat sebanyak 111.785 jiwa dan merupakan penduduk terbesar 

dibandingkan dengan kecamatan lainnya yakni sebesar 12,08 persen dari total 

penduduk Kabupaten Lombok Tengah. Dari jumlah tersebut, sebagian besar atau 

58.118 orang merupakan penduduk perempuan, sisanya, atau sebanyak 53.667 orang 

merupakan penduduk laki-laki. Dalam perhitungan rasio terhitung sebesar 92 yang 

menggambarkan setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 92 orang penduduk 

laki-laki. Bila diperhatikan per kelompok umur, proporsi penduduk laki-laki yang 

                                                           
2
 Badan Pusat Statistik, Kecamatan praya Dalam Angka 2018, Koordinator Statistik Praya, Praya, 

2018, hlm. 3. 
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lebih sedikit dibandingkan penduduk perempuan yang cukup menjolok terfokus pada 

kelompok umur yang tergolong produktif yakni antara usia 15 tahun hingga 44 

tahun.
3
 

Pandangan tokoh masyarakat terhadap penelantaran tanah wakaf untuk 

kepentingan umum. 

Menurut dari TGM. H Mukhlis Ismail Spd. Beliau mengatakan wakaf adalah 

“menahan harta yang memungkinkan untuk diambil manfaatnya dan bersifat tetap 

(tidak habis) dipergunakan untuk sesuatu yang diperbolehkan.”
4
 

Menahan harta adalah tergantung dari ucapan yang disampaikan si wakif, 

contohnya apabila tanah wakaf tersebut digunakan untuk pembangunan masjid maka 

tanah wakaf tersebut hanya diperuntukan untuk masjid, sehingga bersifat tetap dan 

tak biasa diubah menjadi bentuk yang lain. Kemudian yang memungkinkan untuk 

diambil manfaatnya, bahwa tanah wakaf tersebut harus dapat diambil manfaatnya, 

untuk kepentingan masyarakat, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan 

kesejateraan masyarakat yang ada dilingkungan tanah wakaf tersebut. Bersifat tetap 

(tidak habis) bahwa tanah wakaf tersebut, harus dapat digunakan seterusnya, tidak 

terbatas, karena apa bila bisa habis, maka tanah tersebut tidak dapat diperuntukan 

untuk jangka panjang. 

                                                           
3
 Ibid,hlm. 37 

4
 Hasil wawancara dengan TGH H.Mukhlis Ismail, Tokoh Agama Lendang Nangka, 2 September 

2018, Kampung Dalem Lauq 
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Tugas nazir itu adalah mengurus, memanfaatkan, menjaga, merawat, dan 

digunakan untuk kepentinga orang yang ada dilingkungan tanah wakaf yang ada 

disekitarnya. Nadzir mendapat upah, tapi tidak wajib, tapi boleh, dan upahnya yang 

layak sesuai dengan porsi pekerjaannya, ataupun dari kesepakatan dari para pihak, 

dan bila dia tidak diberikan dia bisa menuntut di KUA sekdar untuk kehidupannya 

sehari-hari. 

Syarat menjadi seorang nadzir adalah a. Adil artinya tidak sembarang orang, dan 

belum pernah berbuat dosa besar atau berbuat fasiq, b. Amanah artinya emiliki 

kemampuan untuk mengurus benda wakaf tersebut. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan H. Saleh, pegawai KUA, penulis memperoleh hasil bahwa : Wakaf adalah 

perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta 

benda miliknya untuk dimanfaatkam selamanya atau untuk jangka waktu tertentu 

sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum 

menurut syariah.
5
 

Setiap tanah wakaf yang dilaporkan harus didaftarkan dalam buku wakaf yang ada 

di KUA, setelah didaftar wakif harus membawa orang yang akan dijadikan nadzir, 

dimana nadzir itu ada yang berkelompok yang terbentuk dalam sebuah badan hukum 

dan ada juga perseorangan, wakif sendiri yang memilihnya berjumlah lima orang, 

dimana terdiri dari ketua, bendahara, sekertaris, dan dua orang anggota, kemudian 

nadzir tersebut dimasuk dalam format P5 atau bisa dibilang daftar susunan nadzir. 

                                                           
5
 Wawancara oleh H. Saleh, KUA Praya, Lombok Tengah, 31 Juli 2018. 
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Bila terjadi konflik dalam masyarakat mengenai tanah wakaf, maka cara 

penyelesaianya menggunakan jalur nonlitigasi, yaitu dengan mengumpulkan wakif, 

nadzir, saksi, dan para tokoh, agar dapat diselesaikan dengan musyawarah dan 

mufakat. Bila wakif telah mewakafkan tanahnya, wakif tidak lagi berhak mengurus 

dan mengelola tanah wakaf tersebut, karena wakif telah menyerahkan sepenuhnya 

kepada Allah, yang menyebabkan tanah tersebut menjadi haqqullah (haknya Allah), 

yang dikelola oleh nadzir. 

Penyebab terjadinya penelantaran tanah wakaf. 

Faktor yang mempengaruhi terjadinya tanah wakaf terlantar adalah :
6
1. Faktor 

fisik alamiah yaitu dari segi tanah berlokasi pada daerah rawan banjir yang secara 

langsung meningkatkan resiko kegagalan bagi pemilik tanah, 2. Faktor kelembagaan 

masyarakat, hal ini berkaitan dengan sistem kepemilikan tanah yang secara potensial 

ikut menentukan terjadinya tanah terlantar. Faktor-faktor tersebut adalah: a. Tanah 

dalam kasus sengketa kepemilikan sehingga sulit untuk dimanfaatkan secara optimal, 

b. Tanah dalam status absentee, c. Tanah dalam status diagungkan, d. Tanah dengan 

bukti-bukti kepemilikan yang tidak jelas;Penggunaan tanah tidak sesuai dengan tata 

ruang wilayah yang berangkutan, e. Tanah yang sudah memperoleh izin pemanfaatan 

( izin lokasi ) tetapi oleh karena faktor-faktor tertentu tanah tersebut belum dibangun 

atau dimanfaatkan seperti sering terjadi di daerah perkotaan dan pinggiran kota. 

                                                           
6
 Tri Hidayanti, Tanah Wakaf Terlantar (Persfektif PP Nomor 11 Tahun 2010), Skripsi STAN 

Palangka Raya, Palangka Raya, 2014, hlm 115 
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2. Faktor sosial budaya  adalah:
7
 a. Tanah adat yang tidak jelas peruntukan dan 

kepemilikannya, b. Tanah yang pewarisannya tidak jelas. 3. Faktor ekonomi adalah: 

a. Spekulasi tanah pada umumnya terjadi di daerah perkotaan, pinggiran perkotaan 

dan daerah pengembangan pertanian di daerah pedesaan, b. Kemiskinan, c. 

Rendahnya bunga bank untuk tabungan masyarakat dan tingginya inflasi. Keadaan ini 

mendorong masyarakat untuk menginvestasikan uangnya ke tanah sebagai kekayaan 

yang aman pada saat inflasi tinggi dan bunga bank tidak merangsang masyarakat 

melakukan investasi di bidang ekonomi produktif. 

3. Faktor pertanahan nasional, yaitu dari segi belum adanya peraturan 

operasional yang baku dan jelas mengenai kriteria tanah terlantar (faktor ini sudah 

diatasi dengan terbitnya PP Tanah Terlantar). 

Adapun dalam permasalahan tanah wakaf, ada dua identifikasi persoalan utama 

yang menyebabkan tanah wakaf menjadi terlanta, sebagaimana disebutkan dalam 

Fatwa Tarjih tentang Tanah Wakaf Terlantar atas pertanyaan Majelis Wakaf dan ZIS 

PP muhammadiyah  yang disidangkan pada Jum’at, 6 Juni 2008 yaitu:
8
 1. Tanah 

wakaf yang terlantar karena tidak ada dana untuk membangun sesuai dengan niat 

wakaf. Dalam hal ini nampaknya tujuan wakaf yang diniatkan atau diikrarkan oleh 

wakif, sesungguhnya memiliki nilai maslahat bagi masyarakat, hanya saja untuk 

mewujudkannya belum tersedia dana, yang akibatnya tanah wakaf untuk sementara 

menjadi terlantar. 

                                                           
7
 Ibid, hal 116, 

8
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2. Tanah wakaf yang terlantar karena tujuan wakaf yang diniatkan atau 

diikrarkan oleh wakif kurang maslahat sebab di tempat itu telah tersedia sarana yang 

sama dengan yang diniatkan atau diikrarkan oleh wakif. Dalam kasus ini, jika tujuan 

wakaf yang diniatkan atau diikrarkan oleh wakif dipaksakan untuk dilaksanakan, 

dapat dipastikan bahwa harta wakaf baik tanah maupun bangunannya tidak akan 

mendatangkan manfaat dan kebaikan secara maksimal. 

Pandangan hukum positif di Indonesia dalam PP nomor 11 tahun 2010 tentang 

penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. 

Dikeluarkannya PP Tanah Terlantar ini adalah untuk memaksimalkan penggunaan 

tanah dan menjadi acuan untuk penyelesaian penertiban dan pendayagunaan tanah 

terlantar. Sebagaimana diungkapkan dalam penjelasan umum PP Tanah Terlantar 

tersebut, bahwa negara memberikan hak atas tanah atau Hak Pengelolaan kepada 

Pemegang Hak untuk diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan serta dipelihara 

dengan baik selain untuk kesejahteraan bagi pemegang hak tanah juga harus 

ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.
9
  

Hak atas tanah atau hak pengelolaan yang telah diberikan negara kepada orang 

atau badan hukum selalu diiringi kewajiban-kewajiban sebagaiman yang ditetapkan 

dalam UUPA dan surat keputusan pemberian haknya. Karena itu Pemegang Hak 

dilarang menelantarkan tanahnya, dan jika Pemegang Hak menelantarkan tanahnya, 

                                                           
9
 Try Hidayati, Op.cit. hlm. 113 
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UUPA telah mengatur akibat hukumnya, yaitu hapusnya hak atas tanah yang 

bersangkutan dan pemutusan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang 

dikuasai langsung oleh negara.
10

 

Aturan menyangkut penguasaan negara terhadap tanah kemudian dipertegas 

dengan hadirnya PP Tanah Terlantar. Obyek penertiban tanah terlantar dalam PP 

Tanah Terlantar ini sebagaimana tercantum pada pasal 2 adalah tanah yang sudah 

diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna 

Usaha (HGU), Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan tanah yang 

tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai keadaannya atau 

sifat dan tujuan pemberian haknya atau dasar penguasaannya. 

Kepastian hukum tentang hal di atas penting untuk dikaji, mengingat fungsi sosial 

wakaf adalah untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis untuk kepentingan 

ibadah dan memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan fungsinya (pasal 4 dan 5 

UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, selanjutnya disebut UU Wakaf). Di 

samping itu, mengingat salah satu kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi: ”Jalbu al 

mashaaliha wa dar’u al mafaasida”, yang mengandung makna bahwa ketentuan 

syara’ dihadirkan dengan cara menarik (mendatangkan) kemaslahatan dan menolak 

(menghindari) kerusakan. 

                                                           
10

 Ibid, 
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Status dan kedudukan tanah wakaf sebagaimana diatur dalam UU Wakaf maupun 

PP Nomor 42 Tahun 2006 dilekatkan pada kekekalan dan keabadiannya. 

Sebagaimana pendapat Taufiq Hamami (2003:65-66) yang mendekati pendapat Imam 

Syafi’i dan Imam Hambali, bahwa akibat hukum yang timbul pada tanah yang 

diwakafkan adalah status tanah tersebut terlembagakan selamanya untuk kepentingan 

umum/masyarakat. Haknya terlepas dari kekuasaan orang atau badan hukum yang 

telah mewakafkannya, dan selanjutnya hak adalah milik Allah (yang diabdikan untuk 

ummat). Di sisi lain UU Wakaf maupun PP Nomor 42 Tahun 2006 juga 

mengakomodir pendapat Imam Hanafi dan Maliki bahwa tanah wakaf dapat berstatus 

sementara atau dalam jangka waktu tertentu dengan syarat tanah wakaf tersebut 

berbentuk HGB atau Hak Pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik (pasal 17 ayat 

1 huruf c PP Nomor 42 Tahun 2006), dan selebihnya yakni Hak Milik, HGB, HGU, 

dan hak pakai di atas tanah negara diberikan status wakaf untuk selama-lamanya 

(pasal 18 ayat 1 PP Nomor 42 tahun 2006). 

Dengan status dan kedudukan tanah wakaf yang kuat dan tidak bisa diganggu 

gugat meskipun bentuknya telah ditukar, dan selama tanah yang diwakafkan tersebut 

masih berstatus wakaf, maka dapat dikatakan bahwa ketentuan PP Nomor 11 tahun 

2010 tidak mampu menjangkau tanah wakaf  yang disebutkan pada pasal 17 dan 18 

PP Nomor 42 Tahun 2006 tersebut di atas. 
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III. PENUTUP 

Simpulan 

1. Pandangan para tokoh mengenai penelantaran tanah wakaf lebih menekankan 

pada sesuatu perbuatan yang tidak diperbolehkan, baik dalam hukum negara, maupun 

secara agama, tanah wakaf tersebut adalah sebuah tanah yang diberkan oleh wakif 

untuk dikelola oleh nadzir, agar tanah tersebut dapat dimanfaatkan oleh banyak 

orang, guna membangun kesejahteraan dan kemakmuran dalam masyarakat, wakaf 

juga adalah salah satu amal jariah ketika meninggal dunia bagi wakif, selain dari ilmu 

yang bermanfaat dan anak-anak yang berbakti. Selain itu juga tanah wakaf tersebut 

adalah haqullah yaitu hak Allah, yang dimana kita harus bisa menjaga dan merawat 

tanah wakaf tersebut dengan baik, dan bila ada orang yang melakukan penelantaran 

tanah wakaf, hendaknya harus diberhentikan, karena tidak bisa menjaga dan merawat 

hak Allah tersebut, agar tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. 

2. Ada beberpa faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran tanah wakaf  

yaitu: Faktor fisik alamiah, Faktor kelembagaan masyarakat, Faktor sosial budaya,  

Faktor ekonomi, Faktor pertanahan nasional, dan dalam  PP muhammadiyah 

3. Kemudian pandangan hukum positif di Indonesia dalam PP Nomor 11 Tahun 

2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar bahwa dengan status 

tanah wakaf yang kuat, kekal dan tidak bisa diganggu gugat (meskipun ada 

pengecualian dengan syarat yang ketat pula), maka dapat dikatakan bahwa ketentuan 
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PP Nomor 11 tahun 2010 tidak mampu menjangkau tanah wakaf  yang disebutkan 

pada pasal 17 dan 18 PP Nomor 42 Tahun 2006 tersebut. 

Saran 

1. Bagi masyarakat bila ingin melakukan wakaf hendaknya dimusyawarahkan dulu 

bersama keluarga, agar tidak terjadi sengketa terhadap tanah wakaf tersebut, dan 

masyarakat harus berperan aktif juga dalam mengawasi tanah wakaf tersebut, karena 

tanah wakaf tersebut adalah haqullah, yaitu hak Allah yang harus dijaga bersama, dan 

bila ada keresahan terhadap tanah wakaf tersebut hendaknya masyarakat melaporkan 

tanah wakaf tersebut, agar ditindak lanjuti oleh badan yang berwenang seperti KUA. 

2. Bagi pemerintah, hendaknya lebih sering untuk mengawasi dan 

menysosialisasikan kepada masyarakat mengenai wakaf, agar tidak terjadi tanah 

wakaf yang tidak terdaftar, dan terjadi penelantaran tanah wakaf, penulis ingin 

pemerintah lebih berperan aktif, dalam pengelolaan tanah wakaf di lingkungan agar 

tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan benar. 

3. Pihak yang berwenang dan merancang peraturan perundang-undangan, 

diperlukan peraturan yang dirancang lebih khusus, yang mengatur tentang 

penelantaran tanah wakaf tersebut, sehingga dapat memberikan, kepastian hukum 

bagi tanah wakaf itu. 
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