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BAB III 

PERMASALAHAN HUKUM HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK WAKAF 

DAN PERAN NOTARIS DALAM PERWAKAFAN HAK CIPTA 

 

A. Permasalahan Hukum yang timbul manakala Hak Cipta dijadikan sebagai 

objek wakaf 

Saat ini, masalah perwakafan telah mengalami perkembangan sebagai 

konsekuensi logis dari zaman yang terus berubah. Wakaf tidak lagi hanya terbatas 

pada benda berwujudseperti halnya tanah, bangunanataupun kendaraan.Wakaf 

kini dapat menjangkau pada jenis benda tidak berwujud seperti halnya Hak 

Kekayaan Intelektual salah satunya adalah Hak Cipta.Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) menjadi pijakan bagi 

diperbolehkannya peralihan hak cipta melalui jalan perwakafan. Sebagaimana 

termuat dalam Pasal 16 ayat (2) undang-undang Hak Cipta, yang menyatakan 

bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian 

dikarenakan: 

a. pewarisan; 

b. hibah; 

c. wakaf; 

d. wasiat; 

e. perjanjian tertulis; atau 

f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perturan perundang-

undangan. 
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Namun praktik pemanfaatan Hak Cipta sebagai objek wakaf sejauh ini 

masih sangat minim dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan belum ada aturan 

teknis dan administratif sebagai pengejawantahan UU Hak Cipta yang disusun 

secara lengkap dan memadai. Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Hak Cipta 

terbaru yakni UU Nomor 28 Tahun 2014 saat ini telah berjalan sekitar dua tahun 

semenjak diundangkan, akan tetapi yang terjadi berkaitan dengan Pasal 16 ayat 

(2)74 perwakafan hak cipta sendiri masih sangat minim. Hal ini yang kemudian 

menimbulkan beberapa permasalahan hukum bagi para pihak yang akan 

melaksanakan perwakafan hak cipta. 

Permasalahan hukum berkaitan dengan hak cipta pertama adalah berkaitan 

dengan prosedur perwakafan hak cipta. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 

tentang perwakafan dalam pasal 16 ayat (1),(2) dan (3) menyebutkan bahwa harta 

benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. 

Adapun benda tidak bergerak meliputi:  

a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; 

b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagimana 

dimaksud pada huruf a; 

c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; 

d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

                                                           
74 Bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena : 

   a. Pewarisan, 

   b. Hibah, 

   c. Wakaf, 

   d. Wasiat, 

   e. Perjanjian Tertulis ; atau  

   f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Sedangkan benda bergerak meliputi: 

a. uang; 

b. logam mulia; 

c. surat berharga; 

d. kendaraan; 

e. hak atas kekayaan intelektual; 

f. hak sewa; dan 

g. benda bergerak lain dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Berdasarkan aturan di atas jelas bahwa sebenarnya hak cipta menjadi objek dari 

perwakafan di Indonesia. Hanya saja dalam praktik yang terjadi secara umum baik 

masyarakat maupun pihak terkait dalam proses perwakafan lebih mengetahui 

benda tidak bergerak seperti tanah sajalah yang dapat di wakafkan.  

Hak cipta sebagai objek wakaf dalam praktik kedepan merupakan suatu hal 

yang relatif baru dan peran-peran dari pihak atau instansi berkaitan dengan hal ini 

seperti Dirjen KI, Notaris, PPAIW juga menjadi penting untuk mendapatkan 

pemahaman yang mendalam seputar Hak Kekayaan Intelektual terkhususnya Hak 

Cipta sebagai objek wakaf. 

Haryanto, S.H., dari divisi pelayanan hukum dan HAM Kantor Wilayah 

DIY, menyatakan belum pernah melakukan penyuluhan hukum kepada pihak-

pihak terkait. Beliau mengatakan bahwa dalam prosedur perwakafan menjadi 

berpotensi menimbulkan masalah hukum apabila Hak Cipta tersebut belum 
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dicatatkan, mengingat Hak Cipta timbul berdasarkan prinsip deklaratif75 menurut 

pasal 1 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta. Sehingga lebih menjamin 

perlindungan dan kepastian hukum apabila hak cipta yang diwakafkan adalah 

sudah dicatatkan pada Dirjen KI Kemenkumham RI. Hal ini ditujukan agar tidak 

menimbulkan masalah dikemudian hari. Dalam hal ini pak haryanto mendukung 

adanya hak cipta sebagai objek wakaf sepanjang dapat memberikan kebaikan 

untuk kemaslahatan umat.76 

Selain itu potensi permasalahan hukum yang timbul terkait prosedur 

perwakafan hak cipta adalah masih terdapat tumpang tindih antara undang-undang 

wakaf dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini menimbulkan 

permasalahan hukum yaitu terkait prosedur pewakafan hak cipta. Mengingat 

prosedur perwakafan menggunakan akta ikrar wakaf. Pada jabatan notaris tidak 

bisa ditempelkan jabatan lain, misalnya, notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta 

Koperasi atau notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Jual Beli Bajaj atau notaris 

sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).77 

Hal ini juga ditegaskan oleh Heri Sabto Widodo dan Nukman Muhammad, 

bahwa yang berwenang membuat Akta Ikrar Wakaf hanya PPAIW di Kantor 

Urusan Agama. Notaris hanya berwenang membuat akta otentik yang berkaitan 

dengan perjanjian  para pihak ketika melakukan praktik perwakafan.Oleh 

karenanya notaris tidak dapat dilekati jabatan PPAIW karena yang berwenang 

membuat Akta Ikrar Wakaf yaitu di KUA sedangkan notaris hanya berwenang 

                                                           
75Prinsip deklaratif hak cipta mengandung makna bahwa pada dasarnya hak cipta lahir secara 

otomatis setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Artinya dalam hak cipta diakui keberadaannya 

meskipun tanpa dilakukan pencatatan atas suatu ciptaan tersebut. 
76 Wa wancara Penulis dengan Haryanto, SH., pada tanggal 11 November 2016. 
77Habib Adjie, Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT, PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2014, hlm. 22. 
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membuat akta otentik dan notaris tidak perlu menciptakan jabatan baru untuk 

perbuatan hukum tertentu, cukup notaris sebagai pejabat umum. 

Berkaitan dengan tidak adanya batasan bagi wakaf hak cipta. Hal ini 

berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari. Sebab atas hak cipta melekat 

nilai ekonomis. Sehingga terhadap nilai ekonomis yang melekat oleh si pemilik 

ciptaan manakala hak cipta diwakafkan menjadi yang akan timbul dikemudian 

hari tidak dapat diperhitungkan nilainya pada saat perwakafan dilakukan. 

Pada dasarnya wakaf dapat dilakukan saat Pewakaf masih hidup. Namun 

menimbulkan masalah manakala Pewakaf telah meninggal dunia. Hal ini 

dikarenakan pada waktu Pewakaf meninggal, harta yang ditinggalkan akan 

menjadi hak waris dan apabila si pewakaf meninggal dunia warisan sudah jadi 

terbuka. Sehingga besar kemungkinan, hak cipta yang diwakafkan melebihi harta 

waris para ahli waris. Oleh karenanya, pejabat yang diberikan kewenangan 

membuat akta-akta otentik memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Baik 

yang dibuat oleh Kepala Kecamatan, Catatan Sipil, KUA, maupun Notaris. Akta-

akta yang dibuat ters ebut mengandung kepastian hukum dan perlindungan 

hukum, dengan tujuan agar hak ekonomis wakaf ditarik tidak  kembali oleh para 

ahli waris karena nilai nominal wakaf tersebut terus bertambah melebihi bagian 

dari ahli waris sendiri.78 

Menurut pendapat Heri Sabto Widodo, SH., apabila suatu objek hak cipta 

telah diwakafkan, maka hubungannya dengan ahli waris terputus, kepemilikannya 

juga terputus. Sebab haknya sudah dialihkan secara ekonomi. Sehingga para ahli 

                                                           
78Ibid.,  
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waris tidak dapat menuntut apabila di kemudian hari nilai ekonomi dari objek 

wakaf lebih besar dari pada bagian ahli waris. 

 

B. Peran Notaris Dalam Perwakafan Hak Cipta 

Peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat sudah dikenal sejak 

masyarakat mengenal hukum itu diberlakukan, sebab hukum dibuat untuk 

mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan antara 

masyarakat dan hukum diungkapkan dengan sebuah asas hukum yang sangat 

terkenal dalam ilmu hukum yaitu: Ubi Societas Ibi Ius (dimana ada masyarakat 

disana ada hukum). Kehidupan masyarakat yang memerlukan kepastian hukum 

disektor pelayanan jasa publik saat ini semakin berkembang seiring dengan 

meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa. 79 

Hal ini berdampak juga pada peningkatan di bidang jasa notaris. Notaris 

merupakan profesi hukum dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi 

yang mulia (nobile officium). Disebut nobile officium dikarenakan profesi notaris 

sangat erat kaitannya dengan kemanusiaan. Dalam menjalankan profesinya, 

notaris harus bertindak profesional. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi 

alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas 

akta Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau  terbebaninya 

seseorang atas suatu kewajiban.80 

Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN-P menegaskan bahwa “Notaris adalah pejabat 

umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan 

                                                           
79http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=download&sub=DownloadFile&act=view&

typ=html&id=77981&ftyp=potongan&potongan=S2-2015-277232-chapter1.pdf, diakses pada 

tanggal 07 November 2016. 
80Ibid., 
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lainnya sebagaimana d imaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan 

Undang-Undang lainnya”.81Notaris merupakan pejabat umum, diangkat dan 

diberhentikan oleh suatu kekuasaan umum, dalam hal ini adalah Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia. Notaris sebagai pejabat umum bertugas untuk 

memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya 

dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya berupa akta autentik dalam bidang 

hukum perdata. Keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum 

pembuktian. Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, prinsip Negara 

hukum, menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan 

pada kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya Notaris harus dapat 

memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.82 

Dalam Peraturan perundangan mengenai perwakafan mensyaratkan bahwa 

ikrar wakaf dari pewakaf kepada nazhir harus dilaksanakan di depan PPAIW. 

Ikrar tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagai 

saksi, yaitu dewasa, beragama Islam, berakal sehat dan tidak terhalang melakukan 

perbuatan hukum. Pada pasal 1 ayat (6) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

menyatakan PPAIW adalah pejabat yang ditunjuk untuk membuat AIW yang 

ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf. Sampai dengan saat 

ini, PPAIW dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di setiap 

kecamatan. Namun bisa dijalankan oleh notaris sebagaimana ketentuan Pasal 37 

ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.83 Persyaratan Notaris 

sebagai PPAIW. 

                                                           
81 Lihat ketentuan Pasal 1 angka 1 beserta penjelasannya. 
82http://scholar.unand.ac.id/10245/7/bab%201.pdf, diakses tanggal 07 November 2016. 
83 Bunyi Pasal: Persyaratan Notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri. 

http://scholar.unand.ac.id/10245/7/Bab%201.pdf
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Dalam masalah perwakafan, Pejabat yang berwenang biasanya akan 

menerangkan lebih rinci mengenai Notaris. Prasyarat Notaris sebagai Pejabat 

Pembuat Akta Ikrar Wakaf diatur dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Agama 73 

Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda 

Bergerak Selain Uang, yaitu : 

(1) Notaris ditetapkan menjadi PPAIW dengan Keputusan Menteri. 

(2) Persyaratan notaris untuk dapat ditetapkan menjadi PPAIW sebagai 

berikut:  

a. beragama Islam;  

b. amanah; dan 

c. memiliki sertifikat kompetensi di bidang perwakafan yang diterbitkan 

oleh Kementerian Agama.  

(3)  Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat diangkat 

menjadi PPAIW setelah mengajukan permohonan kepada Menteri. 

Berkaitan dengan peran notaris dalam membuat Akta Ikrar Wakaf memang 

diperbolehkan dikarenakan aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 

2006 tentang Persyaratan Notanris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri. 

Namun dalam pelaksanaannya Akta Ikrar Wakaf yang dibuat baik oleh Kepala 

KUA maupun Notaris lebih kepada objek wakaf yang berupa benda bergerak 

berupa uang, benda bergerak selain uang dan benda tetap seperti tanah. 

Ikrar wakaf tersebut dapat dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan di 

hadapan PPAIW, kemudian oleh PPAIW ikrar wakaf tersebut dituangkan dalam 

satu akta yang disebut dengan AIW. Sedangkan Akta Ikrar Wakaf merupakan 
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bukti pernyataan kehendak orang yang berwakaf untuk mewakafkan harta 

miliknya untuk dikelola oleh nazhir sesuai dengan peruntukannya yang 

dituangkan dalam akta. Apabila wakif tidak dapat secara langsung mengucapkan 

ikrar wakaf di hadapan PPAIW dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum. 

Maka wakif dapat menunjuk kuasanya untuk melaksanakan ikrar wakaf dengan 

surat kuasa, dengan ketentuan surat kuasa tersebut diperkuat oleh dua saksi yang 

memenuhi persyaratan.84 

Perlu diketahui, pembuatan AIW untuk benda yang tidak bergerak (seperti 

tanah dan satuan rumah susun) hendaklah orang atau pihak yang hendak berwakaf 

menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun atau 

tanda bukti lain pemilikan tanahnya. Demikian pula wakaf atas benda-benda 

bergerak lainnya (selain uang), pada saat pembuatan AIW harus diserahkan bukti 

kepemilikannya. Misalnya seseorang hendak mewakafkan mobil angkutan 

penumpang atau kenderaan bermotor lainnya, pada saat pembuatan akta ikrar 

wakaf di hadapan PPAIW sekaligus diserahkan Bukti Kepemilikan Kenderaan 

Bermotor (BPKB) atas kendaraan yang hendak diwakafkan. Akta Ikrar Wakaf 

paling sedikit harus memuat penjelasan mengenai: nama dan identitas orang yang 

berwakaf (wakif), nama dan identitas pengelola, manajer wakaf (nazhir), nama 

dan identitas saksi, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukkan harta 

benda wakaf dan jangka waktu wakaf.85 

 

 

                                                           
84http://waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3602:perlunya-

ikrar-wakaf-dalam-perwakafan-&catid=59:opi ni&Itemid=215, diakses pada tanggal 10 November 

2016. 
85Ibid., 

http://waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3602:perlunya-ikrar-wakaf-dalam-perwakafan-&catid=59:opi%20ni&Itemid=215
http://waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3602:perlunya-ikrar-wakaf-dalam-perwakafan-&catid=59:opi%20ni&Itemid=215
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Sedangkan mengenai benda bergerak tidak berwujud seperti Hak Cipta 

dalam praktek perwakafan belum terjadi dikarenakan masih kurangnya 

pengalaman notaris maupun pihak lain berkenaan dengan perwakafan Hak Cipta 

di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan sejumlah pendapat yang disampaikan oleh 

praktisi Notaris, yaitu Notaris Nukman Muhammad, S.H., Not, yang menyatakan 

bahwa pihaknya belum mengetahui adanya undang-undang yang memberikan 

kewenangan notaris untuk membuat akta otentik berkaitan dengan objek di luar 

tanah, yakni wakaf hak cipta.86 Heri Sabto Widodo, SH., selaku Notaris dan Ketua 

Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kabupaten Bantul. Pihaknya mengaku bahwa 

belum mengetahui terkait hak cipta sebagai objek wakaf. Heri mengungkapkan 

bahwa seharusnya ada sosialisasi dari Pemerintah, dalam hal ini Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Kanwil Kemenkumham DIY) apabila ada peraturan perundangan baru yang 

berkaitan dengan jabatan maupun kewenangan notaris.87 Akan tetapi, meski UU 

Hak Cipta sudah dua tahun diundangkan, belum ada sosialisasi dari pemerintah. 

Permasalahan lainnya menyangkut peran notaris sebagai salah satu PPAIW 

adalah mengenai karakteristik notaris secara khusus untuk membuat Akta Ikrar 

Wakaf. Menurut pandangan penulis perwakafan identik dengan sistem Islam dan 

lingkup berlakunya terhadap orang muslim. Berkaitan dengan hal ini 

permasalahan yang muncul adalah seharusnya undang-undang perwakafan 

maupun Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dalam Pasal 37 ayat (5) 

menyatakan bahwa persyaratan notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri. 

Perlunya aturan lebih jelas notaris yang dapat membuat Akta Ikrar Wakaf dengan 

                                                           
86 Wawancara Penulis dengan Nukman Muhammad, SH., Not., pada tanggal 19 Oktober 2016. 
87 Wawancara Penulis dengan Heri Sabto Widodo, SH., pada tanggal 19 Oktober 2016. 
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alasan tidak semua orang yang berprofesi sebagai notaris itu adalah beragama 

Islam. Sehingga perlu ditegaskan karakteristik notaris yang dapat menjadi 

PPAIW. 

Sehingga menjadi tugas dari pemerintah selaku pembuat kebijakan untuk 

memberikan penyuluhan hukum ataupun sosialisasi kepada notaris, masyarakat 

umum atau para seniman mengenai perwakafan Hak Cipta ini. Semata-mata 

ditujukan agar tidak ada satupun Notaris yang menolak untuk membuat Akta Ikrar 

Wakaf yang objeknya adalah Hak Cipta dengan alasan tidak tahu hukumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


