BENTUK W D
Hal 	: Pendaftaran Tanah Wakaf
Kepada 	:
Yth. Bapak Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan
…………………………...
di-
……………………………

Assalamu’alaikum w.w.

Dengan ini saya,
Nama lengkap     	   1)			:
Tempat dan tanggal lahir			:
Agama						:
Pekerjaan					:
Jabatan						:
Kewarganegaraan				:
Tempat tinggal					:

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa tanah yang berupa sawah, pekarangan, kebun atau tambah     2)
Persil Nomor					:
Kelas Desa					:
Ukuran panjang					:
	Lebar					:
	Luas					:
Terletak di :
Desa						:
Kecamatan					:
Kabupaten/Kotamadya	     2)			:
Propinsi					:
Yang sekarang dikelola oleh			:
Adalah tanah wakaf untuk keperluan   3) 	:
	Bersama ini saya sertakan Surat Keterangan Kepala Desa tentang Perwakafan Tanah Milik tersebut.
	Hal ini saya sampaikan untuk didaftarkan sebagai tanah wakaf.

W a s s a l a m.
Malang ,……………………..
Yang mendaftarkan,


(……………………………….)
        Nadzir


Catatan :
untuk nama lengkap ini dimaksudkan salah satu dari Nadzir, Wakif atau ahli warisnya, anak keturunan Nadzir atau anggota masyarakat yang mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf atau Kepala Desa
	Coret yang tidak perlu
Diisi salah satu dari tujuan wakaf :
	Pembangunan peribadatan, termasuk masjid, langgar atau musolla
Keperluan umum, termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam
Hal 	: Pendaftaran Tanah Wakaf
Kepada 	:
Yth. Bapak Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan
Lowokwaru
di-
Lowokwaru

Assalamu’alaikum w.w.

Dengan ini saya,
Nama lengkap     	   1)			: Drs. Usman Kasuni
Tempat dan tanggal lahir			: Flores, 21 Agustus 1958
Agama						: Islam
Pekerjaan					: PNS
Jabatan						: Ketua Nadzir Badan Hukum Muhammadiyah
Kewarganegaraan				: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Joyo Tambaksari 29 Malang Kelurahan Merjosari, Kec.Lowokwaru, Kota Malang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa tanah yang berupa sawah, pekarangan, kebun atau tambah     2)
Persil Nomor					:letter C No. 998 persil no. 57
Kelas Desa					: tanah darat kelas II (D.II)
Ukuran panjang					: …………………………………………………………………
	Lebar					: …………………………………………………………………
	Luas					: 30 M²
Terletak di :
Desa/Kelurahan					:  Sumbersari
Kecamatan					: Lowokwaru
Kabupaten/Kotamadya	     2)			: Malang
Propinsi					: Jawa Timur
Yang sekarang dikelola oleh			:
Adalah tanah wakaf untuk keperluan   3) 	: Masjid/keagamaan
	Bersama ini saya sertakan Surat Keterangan Kepala Desa tentang Perwakafan Tanah Milik tersebut.
	Hal ini saya sampaikan untuk didaftarkan sebagai tanah wakaf.

W a s s a l a m.
Malang ,……………………..
Yang mendaftarkan,


(……………………………….)
        Nadzir


Catatan :
untuk nama lengkap ini dimaksudkan salah satu dari Nadzir, Wakif atau ahli warisnya, anak keturunan Nadzir atau anggota masyarakat yang mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf atau Kepala Desa
Coret yang tidak perlu
Diisi salah satu dari tujuan wakaf :
	Pembangunan peribadatan, termasuk masjid, langgar atau musolla
	Keperluan umum, termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam

