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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai pelaksanan 
pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Semarang dan mengetahui hambatan-
hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya, serta untuk mengetahui upaya-
upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi berbagai hambatan yang 
terjadi.Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-
sosiologis. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Semarang dengan sampel 
wilayah Kecamatan Tengaran dan Kecamatan Getasan. Obyek penelitian 
mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Semarang, 
sedangkan subyek penelitian adalah pejabat kantor pertanahan kabupaten 
semarang, pejabat kantor kementrian agama, pejabat kantor urusan agama yang 
bertindak sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW), nadzir dan wakif. 
Sumber data penelitian diambil langsung dari lapangan dengan melakukan 
wawancara dan data lainnya diperoleh dari peraturan perundang-undangan, serta 
dokumen-dokumen yang ada dalam instansi terkait. Data yang terkumpul 
kemudian dianalisis secara yuridis empiris. Hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf  di Kabupaten Semarang secara 
keseluruhan dapat dikatakan berjalan dengan baik, terhadap pelaksanaan kegiatan 
perwakafan tanah masyarakat telah melakukan prosedur perwakafan sesuai 
dengan UU nomor 41 Tahun 2004 dan PP Nomor 28 Tahun 1977, meskipun 
demikian masyarakat perlu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran untuk 
segera melakukan pendaftaran tanah wakaf setelah melaksanakan ikrar wakaf. 
Terhadap hambatan-hambatan yang terjadi, pemerintah diharapkan meningkatkan 
kerjasama diantara instansi terkait terutama Kantor Kementrian agama, Kantor 
Pertanahan dan aparat Kecamatan. 

 
Kata kunci: pendaftaran, tanah wakaf, hambatan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang memiliki jumlah 

penduduk dengan pemeluk agama Islam terbanyak. Aktivitas masyarakat yang 

mayoritas muslim perlu didukung dengan adanya lembaga pemerintah yang 

menfasilitasi kegiatan-kegiatan masyarakat muslim dengan baik. Memeluk agama 

dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya merupakan hak setiap warga 

negara seperti yang diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 29 ayat 1 dan ayat 

2. Salah satu bentuk ibadah umat Islam adalah menjalankan ibadah wakaf yang 

termasuk dalam ibadah sunah. Tanah-tanah wakaf memiliki manfaat yang amat 

besar bagi kemajuan masyarakat Islam, karena dengan tanah wakaf tersebut 

pelaksanaan pendidikan, peribadatan  dan sarana dakwah dapat terus ditingkatkan, 

sehingga dapat tercapai masyarakat Islam yang modern dengan kesejahteraan 

yang merata. Manfaat lain dengan adanya tanah wakaf diharapkan dapat 

meningkatkan kehidupan perekonomian dan sosial masyarakat sekitar. 

 Di masa pembangunan yang sedang giat-giatnya dilakukan sekarang ini 

masalah tanah menjadi hal yang penting sekali. Umat muslim yang merupakan 

penduduk terbesar di Indonesia memberikan dampak bahwa tanah wakaf yang ada 

di desa maupun di kota sangat luas. Potensi yang demikian itu seharusnya 

dimanfaatkan sebaik-baiknya guna menunjang kemakmuran dan kesejahteraan 

umum sebagai tujuan pembangunan itu sendiri. Peran tanah wakaf dalam 

menunjang pembangunan nasional sangat besar, mengingat tujuan dari wakaf  
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tidak semata-mata diperuntukkan untuk kegiatan ibadah umat muslim tetapi juga 

diperuntukkan untuk kegiatan sosial dan pendidikan. 

 Berbagai masalah kemudian timbul dalam pelaksanaan perwakafan tanah. 

Bagi masyarakat perkotaan, tanah merupakan hal yang esensial, karena tanah-

tanah yang kosong semakin menyempit, sedang jumlah penduduk semakin 

meningkat. Tentunya hal ini menimbulkan masalah pemukiman bagi penduduk 

perkotaan.1 Beberapa tanah wakaf yang diperuntukkan bagi kegiatan keagamaan 

atau kemasyarakatan beralih fungsi menjadi tanah pemukiman. Masalah lain yang 

timbul di wilayah pedesaan, banyak tanah wakaf yang tidak didaftarkan sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal ini menyebabkan fungsi dari tanah 

wakaf itu sendiri tidak jelas. Tanah wakaf justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak 

yang tidak berkaitan dengan tujuan awal dari tanah wakaf tersebut. 

 Banyaknya permasalahan mengenai tanah wakaf tidak terlepas dari 

permasalahan mengenai hak atas tanah itu sendiri. Hubungan hukum dengan 

tanah akan menimbulkan hak penguasaaan atas tanah. Hak penguasaan tanah 

berisikan serangkaian wewenang, kewajiban, dan/atau larangan bagi pemegang 

haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihaki.2  

 Di Indonesia masalah pertanahan memperoleh kedudukan yang penting. 

Gagasan luhur penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kesejahteraan 

masyarakat tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD’45 dan Amandemen, yang 

berbunyi : 

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh 

                                                            
  1 Rachmadi Usman, Hukum perwakafan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.2  
 2 Ibid., hlm. 44 
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negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” 

Selanjutnya pemerintah bersama Dewan Permusyawaratan Rakyat Gotong 

Royong (DPR GR), telah menetapkan Undang-Undang tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria yaitu UU No. 5 Tahun 1960 yang disahkan tanggal 24 

September 1960, yang selanjutnya disingkat UUPA. 

 Berdasarkan perspektif UUPA, pada dasarnya penguasaan atas tanah 

berada di tangan negara dan warga negara, yang kemudian menimbulkan 

kewenangan untuk berbuat sesuatu atas tanah. Hak penguasaan atas tanah yang 

tertinggi berada di tangan bangsa yang dinamakan dengan “hak bangsa”. 

Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUPA 

yang berbunyi:3 

(1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat 

Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. 

(2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai 

karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa 

Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. 

(3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa 

termaksud dalam ayat (2) Pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. 

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUPA  

maka hak bangsa yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia sepanjang masa 

yang bersatu sebagai bangsa Indonesia atas semua tanah yang ada dalam wilayah 

                                                            
  3 Ibid., hlm. 45 
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Indonesia dalam hal mengelola, baik mengatur dan memimpin penguasaan dan 

penggunaaan tanah bersama tersebut, tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh 

seluruh bangsa Indonesia. Penyelenggaraan bangsa Indonesia sebagai pemegang 

hak dan pengemban amanat tersebut pada tingkatan yang tertinggi dikuasakan 

kepada negara. Berdasarkan isi hak menguasai dari negara ini maka seluruh 

permasalahan yang menyangkut pertanahan wajib diatur oleh negara, tak 

terkecuali mengenai tanah wakaf. 

 Secara lebih khusus, keperluan yang termasuk kepentingan agama ini 

dalam UUPA disebut dalam Pasal 49 ayat (3) yang menegaskan bahwa 

perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Sedangkan ayat (1) sebelumnya menyatakan : “Hak Milik badan-badan 

keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang 

keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula 

akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang 

keagamaan dan sosial.” 

 Perwakafan tanah yang diatur dalam dalam Undang-Undang Pokok 

Agraria ini sebenarnya telah diatur lebih dulu dalam hukum Islam, yaitu mengenai 

syarat-syarat sahnya wakaf menurut agama Islam. Dalam penyelarasan praktek 

perwakafan diperlukan pedoman yaitu Undang-Undang Pokok Agraria yang 

diterjemahkan lebih lanjut dan jelas dalam PP No. 28 Tahun 1977.  

 Dengan dikeluarkannya PP No. 28 Tahun 1977 telah terjadi suatu 

pembaharuan di bidang perwakafan tanah, dimana persoalan tentang perwakafan 

milik ini telah diatur, ditertibkan, dan diarahkan sedemikian rupa sehingga benar-
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benar memenuhi hakikat dan tujuan perwakafan sesuai dengan ajaran Islam.4 

Untuk menghindari permasalahan yang timbul dalam perwakafan tanah hak milik, 

dalam PP No 28 Tahun 1977 secara jelas telah diatur mengenai tata cara 

pendaftaran perwakafan tanah milik. Selanjutnya untuk dapat melaksanakan 

ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam PP No 28 tahun 1977 maka dikeluarkan 

beberapa peraturan pelaksanaannya, salah satunya peraturan permendagri No. 

6/1977 yang intinya menegaskan bahwa semua tanah yang diwakafkan supaya 

didaftar di Sub Direktorat Agraria Dati II, juga diatur tentang biaya pendaftaran 

dan pencatatan dalam sertifikat. Ketentuan lain yang mengatur mengenai 

pendaftaran wakaf disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang wakaf pada Pasal 32 sampai dengan Pasal 39. Aturan yang ada baik dalam 

PP No 28 tahun 1977 ataupun aturan pelaksanaannya sesungguhnya mengacu 

pada Pasal 19 ayat (1) UUPA yang mengatur bahwa: “untuk menjamin kepastian 

hukum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik 

Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan 

Pemerintah.” 

 Di beberapa daerah di Indonesia masih sering terjadi peristiwa yang 

mengisyaratkan banyaknya tanah-tanah wakaf menjadi tanah-tanah untuk 

kepentingan pribadi. Karena sebagian besar dari tanah-tanah wakaf tersebut belum 

didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, 

sehingga belum ada kepastian hukum. 

                                                            
  4 Ibid., hlm. 7 
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 Contohnya seperti di daerah Kecamatan Tengaran dan Kecamatan Getasan 

Kabupaten Semarang. Banyak tanah wakaf di daerah tersebut yang belum 

terdaftar dan belum bersertifikat. Kecamatan Tengaran dan Kecamatan Getasan 

merupakan daerah sebagai pusat kegiatan pendidikan dan keagamaan. Dalam dua 

wilayah tersebut terdapat cukup banyak tempat peribadatan yang lahannya berasal 

dari tanah yang diwakafkan, akan tetapi sampai saat ini tanah-tanah tersebut 

belum terdaftar dan bersertifikat sebagai tanah wakaf. Dari hasil wawancara 

dengan pegawai Kantor Urusan Agama di Kecamatan Tengaran dan Kecamatan 

Getasan, dapat diketahui bahwa tanah wakaf di Kecamatan Tengaran berjumlah 

212, tanah yang sudah bersertifikat 177, sebanyak 5 tanah wakaf sedang dalam 

proses pendaftaran di Kantor Pertanahan dan 52 tanah wakaf belum terdaftar di 

Kantor Pertanahan, kondisi ini tak jauh berbeda dengan keadaan di Kecamatan 

Getasan, dari 148 tanah wakaf, 60 di antaranya belum terdaftar di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Semarang. Hal ini merupakan permasalahan yang perlu 

diteliti dan dikaji lebih lanjut untuk memberikan solusi agar pada masa mendatang 

tidak terjadi sengketa atas tanah wakaf dan dapat diperoleh kejelasan dari tujuan 

dan fungsi tanah wakaf. Di sisi lain pendaftaran tanah wakaf merupakan 

kesadaran hukum yang harus ditingkatkan dalam masyarakat, karena sebagai 

masyarakat yang hidup dalam negara hukum harus senantiasa melaksanakan 

kewajiban yang telah dituangkan dalam Undang-Undang. 

 Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian mengenai “PELAKSANAAN PENDAFTARAN 
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TANAH WAKAF di KECAMATAN TENGARAN dan KECAMATAN 

GETASAN KABUPATEN SEMARANG, JAWA TENGAH” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Tengaran 

dan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang? 

2. Hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf 

di Kecamatan Tengaran dan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di 

Kecamatan Tengaran dan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. 

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksaanaan 

pendaftaran tanah wakaf  dan mendapatkan solusi dari hambatan tersebut. 

D. Tinjauan Pustaka 

 Wakaf memiliki pengertian menahan sesuatu barang daripada diperjual 

belikan atau diberikan atau dipinjamkan oleh yang empunya guna dijadikan 

manfaat untuk kepentingan sesuatu tertentu yang diperbolehkan oleh syara’ serta 

tetap bentuknya dan boleh dipergunakan atau diambil hajatnya oleh orang yang 

ditentukan perorangan atau umum.5  

 Wakaf merupakan perbuatan hukum yang bersifat rangkap karena 

perbuatan itu di satu pihak adalah perbuatan mengenai tanah (atau benda lain) 

yang menyebabkan obyek itu mendapat kedudukan hukum yang bersifat khusus, 

tetapi di lain pihak perbuatan tersebut menimbulkan suatu badan hukum adat, 

                                                            
  5 Anwar Mohammad, Fiqh Islam tentang Muamalat, Munakahat dan Jinayat, Alma’arif,  
Bandung, 1979 hlm. 78 
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yaitu suatu badan hukum yang dapat ikut serta sebagai objek hukum.6 Selanjutnya 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang 

Wakaf menjelaskan beberapa pengertian istilah yaitu:7 

Pasal 1 ayat (1): “wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan 

dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna 

keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.” 

Pasal 1 ayat (2): “ wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.” 

Pasal 1 ayat (3): “ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan 

secara lisan dan/atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda 

miliknya.” 

Pasal 1 ayat (4): “nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari 

wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.” 

Pasal 1 ayat (5): “harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan 

lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut 

syariah yang diwakafkan oleh wakif.” 

Pasal 1 ayat (6): “pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat 

PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh mentri untuk membuat 

akta ikrar wakaf. 

 Peraturan pemerintah lebih khusus mengatur mengenai perwakafan tanah 

tertuang dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Pasal 

                                                            
  6 Abdurrahman, Aneka Masalah Hukum Agraria dalam Pembangunan di Indonesia, 
Alumni, Bandung, 1983, hlm. 123 
 7 Elsa Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Lampiran, Grasindo, Jakarta, 
2006, hlm.100 
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9 PP Nomor 28 Tahun 1977 menyebutkan ketentuan tata cara mewakafkan tanah 

hak milik dan pendaftarannya. Peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh 

pemerintah untuk melindungi tanah wakaf adalah PP Nomor 42 Tahun 2006 

tentang perwakafan tanah milik yang selanjutnya PP ini disertai dengan aturan 

pelaksanaannya. Perwakafan tanah merupakan perbuatan hukum yang erat 

kaitannya dengan tanah, oleh karena itu segala ketentuan yang mengatur 

mengenai perwakafan tanah bersumber pada ketentuan dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Selanjutnya 

dalam UUPA juga telah diatur mengenai wakaf yang disebutkan dalam Pasal 49 

UUPA.  

 Pasal 49 ayat (3) UUPA, menerangkan bahwa “ perwakafan tanah milik 

dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Untuk menghilangkan 

keragu-raguan dan kesangsian maka pasal ini memberi ketegasan, bahwa soal-soal 

yang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, 

dalam hukum agraria yang baru akan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.8 

 Sesuai ketentuan yang ada dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA, maka 

perwakafan tanah milik harus dilaksanakan sesuai ketentuan tentang pertanahan 

termasuk didalamnya mengenai hak atas tanah, administrasi dan pendaftaran 

tanah yang secara umum diatur dalam UUPA. Kewajiban diadakannya 

pendaftaran tanah tercantum dalam Pasal 19 UUPA. Sedangkan macam-macam 

hak atas tanah yang wajib didaftarkan oleh pemegang haknya adalah hak milik, 

                                                            
  8 Boedi Harsono, Hukum Agraria (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 
Agraria, Isi , dan Pelaksanaannya), Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 2003, Lampiran 2, hlm. 575 
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hak guna usaha, dan hak guna bangunan yang masing-masing diatur dalam Pasal 

23, 32, dan 38 UUPA. 

 Pasal 23 ayat (1) UUPA yang mengatur tentang hak milik mengatakan 

bahwa:” hak milik, demikian pula setiap peralihannya, hapusnya, dan 

pembebannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan 

yang dimaksud dalam Pasal 19”. 

 Pasal 32 ayat (1) UUPA yang mengatur tentang hak guna usaha 

mengatakan bahwa “hak guna usaha, termasuk syarat-sayarat pemberiannya, 

demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut, harus didaftarkan 

menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19”. 

 Pasal 38 ayat (1) UUPA yang mengatur hak guna bangunan mengatakan 

bahwa:” hak guna bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga 

setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-

ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19”. 

 Pasal- pasal tersebut ditujukan kepada pemegang hak-hak atas tanah yang 

bersangkutan untuk harus mendaftarkan hak-hak atas tanahnya masing-masing  

dalam rangka memperoleh surat tanda bukti hak atas tanah (sertifikat) yang 

berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat pemegang hak atas tanah.9 

 Pendaftaran hak atas tanah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh 

si pemegang hak yang bersangkutan dan dilaksanakan secara terus- menerus setiap 

ada peralihan hak atas tanah tersebut dalam rangka  menginventarisasikan data-

data berkenaan dengan peralihan hak-hak atas tanah tersebut menurut UUPA dan 

                                                            
 9 Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan 
Pelaksanaannya, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 10 
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Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang telah diganti dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun  1997 guna mendapatkan sertifikat tanda bukti hak 

atas tanah-tanah yang  kuat.10 

 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 telah memperkaya ketentuan 

Pasal 19 UUPA, yaitu:11
 

1. Bahwa diterbitkannya sertifikat hak atas tanah, maka kepada pemiliknya 

diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum; 

2. Di zaman reformasi ini maka Kantor Pertanahan sebagai kantor di garis depan 

haruslah memelihara dengan baik setiap informasi yang diperlukan untuk sesuatu 

bidang tanah, baik untuk pemerintah sendiri sehingga dapat merncanakan 

pembangunan negara dan juga bagi masyarakat sendiri informasi itu penting 

untuk dapat memutuskan sesuatu yang diperlukan terkait tanah. Informasi tersebut 

bersifat terbuka untuk umum, artinya dapat diberikan informasi apa saja yang 

diperlukan atas sebidang tanah / bangunan yang ada;  

3. Untuk itu perlulah tertib administrasi pertanahan dijadikan suatu hal yang  

wajar. 

 Wakaf merupakan suatu pranata dalam hukum Islam yang mengakibatkan 

terjadinya salah satu cara peralihan dan perolehan hak atas tanah disamping cara 

lainnya. Lembaga wakaf ini kemudian diterima dalam dan menjadi bagian dari 

hukum positif Indonesia yaitu dalam bidang hukum agraria.12 Berdasarkan 

ketentuan UUPA sebagai dasar dalam hukum agraria di Indonesia, lembaga wakaf 

                                                            
 10 Ibid., hlm.15 
 11 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 
2008, hlm.116 
 12 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan ...op.cit., hlm. 5 
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yang berasal dari lembaga keagamaan Islam mendapat wadah pengaturan yang 

khusus dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Sebagaimana 

diisyaratkan dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA. 

 Sebagai pelaksana ketentuan dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA, lahirlah 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Ini 

berarti wakaf yang merupakan lembaga keagamaan menjadi lembaga keagrariaan 

yang mendapat titik temu secara konkret dalam hukum positif Indonesia.13 

Selanjutnya PP Nomor 28 Tahun 1977 disempurnakan lebih lanjut dan pengaturan 

dimuat dalam buku III tentang Hukum Perwakafan dari Kompilasi Hukum Islam 

sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 jo Keputusan Menteri Agama Nomor 

145 Tahun 1991. 

 Untuk mengefektifkan pendayagunaan pranata keagamaan wakaf yang 

memiliki potensi dan manfaat ekonomi, dibentuk Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam undang-undang ini dicantumkan dan 

dikembangkan ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariah dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, selain itu juga diatur mengenai kewajiban 

pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf  untuk sahnya perbuatan 

wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tidak membatasi kebendaan wakaf 

pada benda tidak bergerak seperti tanah, tetapi benda wakaf dapat pula berupa 

benda bergerak.14  

 Ketentuan baru yang mengatur mengenai perwakafan tanah disebutkan 

dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 

                                                            
  13 Ibid., hlm. 7 
  14 Ibid., hlm. 8 
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Tahun 2004 tentang Tanah Wakaf. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa 

perwakafan tanah dari lembaga keagamaan Islam kini menjadi lembaga 

keagrariaan. Diharapkan dengan adanya regulasi yang jelas, dapat meminimalisir 

permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan perwakafan khususnya perwakafan 

tanah. Mengingat jumlah tanah wakaf di Indonesia cukup banyak, tetapi sampai 

saat ini keberadaan  tanah wakaf belum dapat dirasakan manfaatnya secara nyata 

bagi masyarakat karena administrasi dan pengelolaannya yang belum dapat 

dilaksanakan dengan optimal. 

E. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum 

empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai pola 

perilaku ajeg atau hukum sebagai aksi interaksi sosial. 

1. Obyek Penelitian 

 Obyek penelitian dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan pendaftaran tanah 

 wakaf di Kecamatan Tengaran dan Kecamatan Getasan Kabupaten 

 Semarang. 

2. Subyek Penelitian 

a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang 

b. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Semarang 

c. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengaran dan Kecamatan 

Getasan 

d. Bapak Fathoni, bapak Arifin, bapak Saefudin  sebagai Wakif. 
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e. Nadzir, yang terdiri dari nadzir perorangan yaitu bapak Ahmad, bapak 

Suradi, bapak Ibnu. 

3. Sumber Data 

 Sumber data penelitian terdiri dari: 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian 

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui 

kepustakaan dan dokumen dari instansi terkait. 

4. Teknik pengumpulan data 

a. Data primer meliputi: 

1) Wawancara yang dilakukan terhadap subyek penelitian 

2) Observasi terhadap pihak yang terlibat ataupun pihak yang tidak 

terlibat. 

b. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan 

menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan atau literatur 

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian serta mengkaji 

dokumen yang ada pada instansi terkait. 

5. Pendekatan yang Digunakan 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

 yuridis-sosiologis, yakni pendekatan dari sudut pandang hukum yang 

 berlaku dalam masyarakat. 

6. Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis empiris yaitu dengan 

menguraikan data-data yang diperoleh dihubungkan dengan masalah yang 
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diteliti dan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam objek 

penelitian dengan menganalisis berdasarkan norma-norma hukum yang 

berlaku/ hukum positif sehingga akan diperoleh kesimpulan dan 

pemecahan dari permasalahan tersebut. 

F. Kerangka Skripsi 

Bab I Pendahuluan 

 Meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

tinjauan pustaka, metode penelitian, serta kerangka skripsi. 

Bab II Tinjauan Umum 

 Tinjauan umum tentang pendaftaran tanah meliputi: pengertian 

pendaftaran tanah, dasar hukum, asas dan tujuan pendaftaran tanah, obyek 

pendaftaran tanah, sertifikat. Tinjauan umum tentang wakaf meliputi: 

pengertian dan dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam wakaf, tata 

cara perwakafan dan pendaftaran tanah wakaf milik, penggunaan tanah wakaf. 

Bab III Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian 

 Terdiri dari tiga sub pokok pembahasan, gambaran umum lokasi penelitian 

meliputi: letak geografis, iklim, wilayah administrasi, jumlah penduduk luas 

wilayah dan penggunaan tanah wakaf. Pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di 

Kecamatan Tengaran dan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Faktor-

faktor penghambat dalam pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Tengaran dan 

Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. 

Bab IV Penutup 

Berisi Kesimpulan dan Saran 



BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PENDAFTARAN TANAH DAN 

PERWAKAFAN 

 

A. Tinjauan Umum Pendaftaran Tanah 

1. Pengertian Pendaftaran Tanah 

a. Secara Umum 

Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

Negara/pemerintah secara terus-menerus dan teratur, berupa pengumpulan 

keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-

wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya bagi kepentingan 

rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang 

pertanahan, termasuk penerbitan tanda bukti dan pemeliharaannya.1 

Pendaftaran tanah adalah suatu pendaftaran yang melalui suatu ketentuan 

yang sangat teliti dan terarah, sehingga tidak mungkin asal saja lebih-lebih lagi 

bukan tujuan pendaftaran tersebut untuk sekedar diterbitkannya bukti pendaftaran 

tanah.2 

b. Pengertian dalam Peraturan Perundang-Undangan 

Pendaftaran tanah dalam UUPA tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) 

disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan 

pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-

                                                            
 1Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia ejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 
Agraria Isi dan Pelaksanaannya jilid 1, Edisi Revisi, Cetakan Kesembilan, Djambatan Jakarta, 
2003, hlm. 7-8 
 2A. P Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Edisi ke-2, Mandar Maju, Bandung, 
1990, hlm.4 
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ketentuan yang diatur dengan pemerintah. Dalam Pasal 19 ayat (2) disebutkan 

bahwa pendaftaran tanah tersebut dalam ayat (1) meliputi: 

a. Pengukuran, pemetakan, dan pembukuan tanah; 

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 

c. Pemberian surat-surat tanda-bukti-hak, yang berlaku sebagai 

alat pembuktian yang kuat. 

PP No. 10 Tahun 1961 menyebutkan bahwa kegiatan pendaftaran tanah itu 

adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah secara terus-menerus 

dalam rangka menginventariskan data-data berkenaan dengan hak-hak atas tanah. 

Sedangkan pendaftaran hak atas tanah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan 

oleh si pemegang hak yang bersangkutan dan dilaksanakan secara terus-menerus 

setiap ada peralihan hak atas tanah tersebut dalam rangka menginventariskan data-

data berkenaan dengan peralihan hak-hak atas tanah tersebut menurut UUPA dan 

PP No. 10 Tahun 1961 guna mendapatkan sertifikat tanda bukti hak atas tanah 

yang kuat.3 

Pendaftaran tanah menurut PP No. 24 Tahun 1997 adalah rangkaian kegiatan 

yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, teratur, 

meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta 

pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta daftar, mengenai 

bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda 

bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas 

                                                            
  3 Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan 
Pelaksanaannya, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 15 

17 
 



satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Seperti yang 

tercantum dalam Pasal 1 butir 1 PP No. 24 Tahun 1997. 

Pendaftaran tanah untuk pertama kalinya adalah kegiatan pendaftaran tanah 

yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran 

tanah. Menurut PP No 24 Tahun 1997 pendaftaran tanah untuk pertama kalinya 

dilaksanakan dengan dua cara yaitu pendaftaran tanah secara sistematik dan 

pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah 

kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak 

yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah 

atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran tanah secara sporadik 

adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau 

beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu 

desa/kelurahan secara individual/massal.  

2. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah 

Dasar hukum mengenai pertanahan diatur dalam UUPA, dan khususnya 

untuk dasar hukum dalam pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA 

yang berbunyi “Bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah 

diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republik Indonesia, menurut 

ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.” Dari pasal 

tersebut timbul suatu kewajiban untuk mendaftarkan suatu hak atas tanah yang 

tertuang dalam Pasal 23 UUPA tentang hak milik dan pendaftarannya, Pasal 28 

UUPA tentang hak guna usaha dan Pasal 38 UUPA hak guna bangunan dan Pasal 

18 
 



41 UUPA tentang hak pakai. Pasal-pasal tersebut ditujukan pada para pemegang 

hak atas tanah untuk memperoleh kepastian tentang haknya. Untuk mempertegas 

hal-hal mengenai pendaftaran tanah pemerintah mengeluarkan PP No. 10 Tahun 

1961 tentang pendaftaran tanah. Namun PP tersebut dirasa kurang lengkap dan 

sempurna. Maka pemerintah mengeluarkan PP no. 24 tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah.   

3. Asas Pendaftaran Tanah 

Bertitik tolak dari jaminan kepastian hukum sebagaimana tercantum dalam 

Pasal 19 ayat (1) UUPA, maka asas pendaftaran tanah yang digunakan PP Nomor 

10 Tahun 1961 adalah asas publisitas atau openbaarheid dan asas spesialitas. 

Asas publisitas tercermin dengan adanya data-data yuridis tentang tanah 

seperti obyek haknya, peralihan, dan pembebanannya. Sedangkan asas spesialitas 

tercermin adanya data fisik tentang hak atas tanah seperti berapa luas tanah, 

dimana letak tanah dan penunjukkannya secara tegas batas-batas tanah. Asas 

publisitas dan spesialitas ini dimuat dalam suatu daftar umum guna dapat 

diketahui secara mudah oleh siapa yang mengetahuinya.4  

Dengan berlakunya PP nomor 24 Tahun 1997, asas pendaftaran tanah 

dijabarkan lagi secara lebih rinci dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut, 

berbunyi sebagai berikut: “pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas 

sederhana, aman ,terjangkau mutakhir dan terbuka.” 

                                                            
  4Ibid, hlm 43  
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Dalam penjelasan Pasal 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 diuraikan sebagai 

berikut:5 

Asas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-

ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah. 

Asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah perlu 

diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan 

jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri. 

Asas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang 

memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan 

golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka 

penyelenggaraan tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak yang memerlukan. 

Asas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam 

pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang 

tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. 

Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-

perubahan yang terjadi di kemudian hari. Asas mutakhir menuntut dipeliharanya 

data pendaftaran tanah secara terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga 

data yang tersimpan di Kantor Pertanahan Selalu sesuai dengan keadaan nyata 

dilapangan. 

Asas terbuka dimaksudkan masyarakat dapat memperoleh keterangan 

mengenai data pendaftaran tanah yang benar setiap saat.  

                                                            
  5 Mhd. Yamin Lubis dan Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Edisi Revisi, CV 
Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 394-395 
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4. Tujuan Pendaftaran Tanah 

Tujuan pendaftaran tanah adalah segala sesuatu yang ingin dicapai dari 

pelaksanaan pendaftaran tanah. Secara umum tujuan dari pelaksanaan pendaftaran 

tanah tidak lain adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di 

bidang pertanahan.6  

Pendaftaran selain berfungsi untuk melindungi si pemilik, juga berfungsi 

untuk mengetahui status sebidang tanah, siapa pemiliknya, apa haknya, berapa 

luasnya, untuk apa dipergunakan dan sebagainya7 

Adanya jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah inilah yang 

menjadi cita-cita dari pembentukan UUPA, sebagaimana dinyatakan di dalam 

Pasal 19 UUPA, dan tujuan tersebut dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 sebagai 

penyempurna dari PP Nomor 10 Tahun 1960 tetap dipertahankan. Pasal 3 PP 

Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan secara lengkap bahwa tujuan pendaftaran 

tanah sebagai berikut: 

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

pemegang hak atas sesuatu sebidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak 

lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai 

pemegang hak yang bersangkutan. Untuk itu kepada pemegang haknya 

diberikan sertifikat sebagai surat tanda buktinya. (Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 

24 Tahun 1997). Inilah yang merupakan tujuan utama dari pendaftaran tanah 

yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh Pasal 19 UUPA. Maka 

                                                            
 6 Sudikno Mertokusumo, Materi Pokok Hukum dan Politik Agraria, Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Terbuka, 1988, hlm.95 
 7 Mhd. Yamin Lubis dan Rahim Lubis, Op.Cit., hlm. 167 
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memperoleh sertifikat, bukan sekedar fasilitas, melainkan merupakan hak 

pemegang hak atas tanah, yang dijamin undang-undang. 

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang 

diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang 

tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Untuk penyajian 

data tersebut diselenggarakan oleh kantor pertanahan kabupaten/kotamadya 

tata usaha pendaftaran tanah dalam apa yang dikenal sebagai daftar umum, 

yang terdiri atas peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan 

daftar nama. Para pihak yang berkepentingan, terutama calon pembeli atau 

calon kreditor, sebelum melakukan suatu perbuatan hukum mengenai suatu 

bidang tanah atau satuan rumah susun tertentu perlu dan karenanya mereka 

berhak mengetahui data yang tersimpan dalam daftar-daftar di kantor 

pertanahan tersebut. Maka data tersebut diberi terbuka untuk umum, ini 

sesuai dengan asas pendaftaran tanah terbuka sebagai yang dinyatakan dalam 

pasal 2. Karena terbuka untuk umum daftar-daftar dan peta-peta tersebut 

disebut daftar umum. (Pasal 4 ayat (2), Pasal 33 dan 34 PP Nomor  24 Tahun 

1997) tujuan pendaftaran tanah untuk menghimpun dan menyediakan 

informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanah dipertegas dengan 

dimungkinkannya pembukuan bidang-bidang tanah yang data fisik dan/atau 

data fisiknya belum lengkap atau masih diselenggarakan, walaupun untuk 

tanah-tanah demikian belum dikeluarkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya 

(Pasal 30 dan 31 PP Nomor 24 Tahun 1997). 
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c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan dimana setiap bidang 

tanah termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya hak atas tanah wajib 

didaftar. Demikian ditentukan dalam Pasal 4 ayat (3) PP nomor 24 Tahun 

1997.8 

UUPA dan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dengan ketentuan-

ketentuan yang tegas dan terinci mempunyai tujuan yang jelas yaitu hendak 

menjamin kepastian hak dan memberikan perlindungan hukum kepada 

masyarakat, baik pihak yang mempunyai tanah maupun pihak yang melakukan 

perbuatan hukum mengenai tanah. Berlakunya hukum selalu memerlukan 

perantaraan manusia, juga hukum yang mengatur pendaftaran tanah.9 

Pada prinsipnya pendaftaran tanah diselenggarakan untuk kepentingan 

masyarakat, tetapi dengan terkumpulnya data mengenai penguasaan/pemilikan 

tanah pemerintah dapat pula mengambil manfaatnya yang berguna bagi 

kepentingan-kepentingan administrasi pemerintah, perencanaan yang efektif 

hingga dalam sektor pembangunan dan kepentingan pembangunan/ pembinaan 

keagrariaan sendiri. 

5. Obyek Pendaftaran Tanah 

Obyek pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 9 PP Nomor 24 Tahun 1997 

yang terdiri dari: 

1. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak 

guna bangunan dan hak pakai; 

a. Hak Milik 
                                                            
  8 Boedi Harsono, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah Isi dan Penjelasannya, Djambatan, Jakarta, 1997, hlm. 475-476 
 9 Ibid., hlm.14 
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Hak milik adalah hak turun temurun, yang terkuat dan terpenuh yang 

dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat fungsi sosial atas 

tanah. Hak milik dapat diberikan kepada: 

- Warga negara Indonesia 

- Badan-badan Hukum yang ditetapkan oleh pemerintah 

- Badan keagamaan dan badan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. 

 Jangka waktu berlakunya hak milik adalah untuk waktu yang tidak 

ditentukan. Namun demikian hak milik dapat dihapus karena: 

- Karena pencabutan hak 

- Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya 

- Karena ditelantarkan 

- Beralih kepada orang asing 

- Tanahnya musnah 

b. Hak Guna Usaha 

Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai 

langsung oleh negara guna perusahaan pertanian, perikanan, atau 

peternakan. 

Hak guna usaha dapat diberikan kepada: 

- Warga negara indonesia 

- Badan hukum yang didirikan menurut hukum indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia 
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Jangka waktu berlakunya hak guna usaha adalah 30 tahun dan dapat 

diperpanjang paling lama 25 tahun, dan apabila waktu tersebut telah 

berakhir maka hak guna usaha dapat diperbaharui. 

c. Hak Guna Bangunan 

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai 

bangunan-bangunan atas tanah yang bukan dimilikinya sendiri. Hak guna 

bangunan dapat diberikan kepada: 

- Warga negara Indonesia 

- Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia. 

Jangka waktu berlakunya hak guna bangunan adalah 30 tahun dan dapat 

diperpanjang paling lama 20 tahun. Setelah waktu tersebut hak guna 

bangunan dapat diperbaharui. 

d. Hak Pakai 

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil 

dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau milik orang lain, yang 

memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan. Hak pakai diberikan 

kepada: 

 - warga negara Indonesia 

 - orang asing yang berkedudukan di Indonesia 

 - instansi pemerintah 

 - badan hukum yang didirikan menurut hukum indonesia 

 - badan hukm asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia 
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Jangka waktu berlakunya hak pakai adalah 25 tahun dan dapat 

diperpanjang paling lama 20 tahun, atau untuk jangka waktu tidak 

ditemukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. 

2. Tanah hak Pengolahan 

Hak pengelolaan tanah tidak diatur dalam UUPA, hak pengelolaan baru 

muncul dalam PMA No. 9 Tahun 1965 tentang pelaksanaan konversi hak 

penggunaan atas tanah Negara dan ketentuan tentang kebijaksanaan 

selanjutnya. Ketentuan hak pengelolaan dalam PMA No. 9 tahun 1965 

kemudian diubah dengan PMDN No. 5 Tahun 1974 tentang ketentuan 

mengenai penyediaan dan pemberian hak untuk keperluan perusahaan.10 

Peraturan terbaru mengenai hak pengelolaan diatur dalam PMA/KBPN 

No. 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas 

tanah Negara dan hak pengelolaan. Dengan berlakunya PMA maka 

peraturan yang lain tidak berlaku lagi. 

Pasal 1 angka 3 PMNA No 9 Tahun 1999 diberikan pengertian tentang 

hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan 

pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Selanjutnya 

untuk dapat menjadi pemegang hak pengelolaan terlebih dahulu harus 

mengajukan permohonan secara tertulis melalui kepala kantor pertanahan 

yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Setelah 

pejabat yang berwenang memberikan surat keputusan pemberian hak 

pengelolaan tanah kepada pemohon melalui surat tercatat atau dengan cara 

                                                            
  10Ibid., hlm. 267 

26 
 



lain untuk menjamin sampainya keputusan tersebut kepada yang berhak 

sesuai ketentuan dalam Pasal 68 dan 70 PMA/KBPN No 9 Tahun 1999. 

Menurut ketentuan Pasal 23 dan 29 PP No 24 Tahun 1997 si pemohon 

dianggap sebagai pemegang hak ketika terjadi atau lahirnya hak 

pengelolaan yaitu pada saat dilaksanakannya pendaftaran hak pengelolaan 

dalam buku tanah yang bersangkutan dan diterbitkan sertifikat sebagai 

tanda bukti. 

3. Tanah Wakaf 

Perwakafan tanah hak milik diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 

tentang Perwakafan Tanah Milik. Dalam Pasal 1 ayat (1) pengertian wakaf 

adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan 

sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan 

melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan 

atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. 

Seseorang yang memiliki sebidang tanah milik dapat mewakafkan 

tanahnya yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara 

atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain.11 

Perwakafan dilakukan oleh wakif (orang atau orang-orang ataupun 

badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya) dihadapan Pejabat 

Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan cara mengucapkan ikrar 

wakaf (pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah miliknya) 

yang disaksikan oleh dua orang saksi, sekaligus menunjuk orang lain 

                                                            
  11 Irawan Soerjono, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, 2002, Arloka, 
Jakarta, hlm.94 
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sebagai nadzir (kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas 

pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf). Dengan menyerahkan syarat-

syarat, yaitu: 

1. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya; 

2. Surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh kepala 

kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah 

dan tidak tersangkut sesuatu sengketa; 

3. Surat keterangan pendaftaran tanah 

4. Ijin dari bupati/walikotamadya kepala daerah tembusan kepala 

kantor pertanahan setempat.12 

Setelah akta ikrar dilaksanakan, maka pejabat pembuat akta ikrar wakaf 

mengajukan permohonan kepada bupati/walikota kepala daerah setempat 

untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan menurut 

peraturan yang berlaku. Bupati/walikota kepala daerah setempat menerima 

permohonan tersebut dan mencatat perwakafan tanah milik yang 

bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya. Setelah dilakukan 

pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya, 

maka nadzir berkewajiban melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh 

Menteri Agama Agraria.13 

4. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 

Hak Milik atas satuan rumah susun (HMSRS) bukan hak atas tanah, 

tetapi berkaitan dengan tanah. Hak Milik atas satuan rumah susun diatur 

                                                            
 12 Ibid, hlm.95 
 13 Ibid  
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dalam UU Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun. Rumah susun 

adalah bangunan gedung bertingkat, yang dibangun dalam sutu 

lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara 

fungsional dalam arah horisontal dan vertikal dan merupakan satuan-

satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, 

terutama demikian UURS untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan 

apa yang disebut “bagian bersama”, “tanah bersama” dan “benda 

bersama”.14 

5. Hak Tanggungan 

Hak Tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan 

dengan Tanah. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 

1996 pengertian hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada 

hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam UUPA, berikut atau 

tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah 

itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang 

diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.Obyek 

hak tanggungan menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan. Selain hak atas 

tanah tersebut Hak Pakai atas Tanah Negara yang menurut ketentuan yang 

berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat 

juga dibebani hak tanggungan. 

                                                            
  14 Boedi Harsono, Op.Cit., hlm.351 
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Sertifikat Hak Tanggungan akan diterbitkan oleh Kepala Kantor 

Pertanahan, sejak tujuh hari kerja setelah dibuatnya buku tanah. Sertifikat 

hak tanggungan terdiri dari salinan buku tanah HT dan salinan APHT yang 

keduanya dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan dan dijilid menjadi satu 

dalam satu sampul dokumen. Pada sampul sertifikat dibubuhi irah-irah 

dengan kata-kata “DEMI KETUHANAN YANG MAHA ESA”. sertifikat 

tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku 

pengganti grosse acte hypotheek, sepanjang mengenai hak atas tanah.15 

6. Tanah Negara 

Tanah negara dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu tanah negara 

bebas dan tanah negara tidak bebas. Tanah negara bebas adalah tanah negara 

yang langsung dibawah penguasaan negara, diatas tanah tersebut tidak ada 

satupun hak yang dipunyai oleh pihak lain selain negara. Tanah negara 

bebas ini bisa langsung dimohon oleh kita kepada negara/pemerintah 

dengan melalui suatu prosedur yang lebih pendek daripada prosedur 

terhadap tanah negara tidak bebas. Sedangkan tanah tidak bebas adalah 

tanah negara yang diatasnya sudah ditumpangi oleh suatu hak punya pihak 

lain, misalnya tanah negara yang diatasnya ada Hak Pengelolaan yang 

dipunyai oleh pemerintah daerah/kota. Tanah negara tidak bebas tersebut 

baru bisa kita mohonkan kepada negara menjadi tanah hak milik apabila kita 

telah memperoleh iijin dan/atau membebaskan hak-hak yang ada di tanah 

                                                            
  15 Ibid, hlm.450 
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negara tersebut dari pemegangnya dengan cara membayar sejumlah uang 

tertentu ataupun secara gratis.16 

Berbeda dengan obyek pendaftaran lainnya, pendaftaran tanah negara 

dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang bersangkutan dalam 

daftar tanah, hanya saja sertifikatnya tidak diterbitkan. Sementara itu untuk 

obyek tanah yang lain maka obyek tersebut didaftar dengan 

membukukannya dalam peta pendaftaran dan tanah serta menerbitkan 

sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya.17 

6. Sertifikat 

Secara etimologi sertifikat berasal dari bahasa belanda “certificat” yang 

artinya surat bukti atau surat keterangan yang membuktikan tentang sesuatu. 

Sertifikat tanah adalah surat keterangan yang membuktikan hak seseorang atas 

sebidang tanah, atau dengan kata lain keadaan tersebut menyatakan bahwa ada 

seseorang yang memiliki bidang-bidang tanah tertentu dan pemilikan itu 

mempunyai bukti yang kuat berupa surat yang dibuat oleh instansi yang 

berwenang.18 

Menurut peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (20) 

tentang pendaftaran tanah, yang disebut dengan sertifikat adalah surat tanda bukti 

hak sebagaimana dimaksuda dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak 

atas tanah, pengelolaan, tanah wakaf, Hak Milik atas satuan rumah susun, dan 

                                                            
  16 Herman hermit, Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak milik, Tanah Negara dan 
Tanah Pemda, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 111-112 
  17 Irawan Soerjono, Op.cit., hlm 108-109 
 18 Mhd. Yamin Lubis dan Rahim Lubis, Op.cit., hlm. 204 
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Hak Tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang 

bersangkutan.  

Kemudian Pasal 32 ayat 1 disebutkan bahwa sertifikat merupakan surat tanda 

bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan 

data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis 

tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang 

bersangkutan. 

Dari ketentuan pasal itu kiranya jelas bagi kita apa yang dimaksud sertifikat 

hak atas tanah itu. Sebagaimana telah diuraikan di depan, bahwa untuk tiap-tiap 

hak yang dibukukan, dibuatkan salinan dari buku tanah yang bersangkutan. Untuk 

menguraikan tanahnya dibuatkan surat ukur. Salinan buku tanah dan surat ukur 

tersebut kemudian dijilid menjadi satu dengan sampul yang telah ditetapkan 

bentuknya. Dengan begitu, terciptalah sertifikat hak tanah. 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Perwakafan 

1. Pengertian Wakaf 

Menurut istilah, wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya 

tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan 

untuk mendapatkan keridhaan Allah.19 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan wakaf 

adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan 

sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka 

                                                            
 19 Ahmad Azhar basyir, Hukum Islam tentang Wakaf Ijarah Syirkah, Al- Maarif, 
Bandung, 1987, hlm. 5 
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waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau 

kesejahteraan umum menurut syariah. 

Pengertian wakaf menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 28 

tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik adalah suatu perbuatan hukum 

seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya 

yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk 

kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran 

Islam. 

Menurut 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 melembagakan untuk selama-lamanya guna 

kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. 

2. Unsur dan Syarat-Syarat Wakaf 

a. Wakif 

 Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.20 Dalam 

Pasal 215 ayat (2) kompilasi hukum Islam juga dijelaskan bahwa wakif adalah 

orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda 

miliknya. Sedangkan menurut PP Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 1 ayat (2), yang 

dimaksud dengan wakif adalah orang atau orang-orang atau badan hukum yang 

mewakafkan tanah miliknya. Wakif itu sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu wakif 

perseorangan, organisasi dan badan hukum.21 

                                                            
 20 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 1 ayat( 1), Departemen 
agama RI, hlm.3 
 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 7 dan 8, Departemen 
Agama RI, hlm. 6-7 
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Wakif perseorangan dalam hal ini hanya dapat melakukan wakaf apabila 

yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yaitu dewasa, berakal sehat, 

tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda 

wakaf tersebut. Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila 

memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik 

organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. 

Sedangkan wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila 

memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik 

badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang 

bersangkutan.22 

Adapun syarat-syarat wakif antara lain: 

1. Beragama Islam 

2. Baligh atau dewasa 

3. Berakal sehat 

4. Tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum 

5. Bagi badan hukum, maka yang bertindak atas namanya adalah pengurusnya 

yang sah menurut hukum. 

6. Atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan orang lain 

7. Harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir di 

hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. 

b. Nadzir  

                                                            
  22 Ibid., 
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 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 

dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan nadzir adalah pihak yang menerima 

harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan 

peruntukannya. Nadzir menurut Pasal 1 ayat (4) PP Nomor 28 Tahun 1977 

adalah suatu kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas 

pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Sedangkan menurut kompilasi 

Hukum Islam Pasal 215 ayat 5, nadzir merupakan kelompok orang atau badan 

hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. 

Nadzir dibagi menjadi tiga, yaitu nadzir perseorangan, organisasi dan 

badan hukum. Adapun syarat-syarat nadzir itu sendiri antara lain sebagai 

berikut: 

1. Nadzir Perseorangan 

a. Warga Negara Indonesia 

b. Beragama Islam 

c. Dewasa 

d. Amanah 

e. Mampu secara jasmani dan rohani 

f. Tidak terhalang melakukan suatu perbuatan hukum atau dengan kata 

lain tidak berada di bawah pengampuan. 

g. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan 

h. Harus didaftar pada kantor urusan agama kecamatan setempat untuk 

mendapatkan pengesahan 
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i. Sebelum melaksanakan tugas haruslah mengucapkan sumpah 

dihadapan kepala Kantor Urusan Agama kecamatan dengan disaksikan 

sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi. 

2. Nadzir Organisasi 

a. Pengurus organisasi yang bersangkutan haruslah memenuhi persyaratan 

nadzir perseorangan. 

b. Organisasi bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan 

atau keagamaan Islam. 

c. Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letak benda yang 

diwakafkan. 

3. Nadzir Badan Hukum 

a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan haruslah memenuhi 

persyaratan nadzir perseorangan. 

b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku. 

c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, 

kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. 

d. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang 

diwakafkan. 

Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, nadzir dapat 

menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan 

harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi sepuluh persen.  
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Ketentuan lain yang mengatur mengenai kewajiban dan hak-hak nadzir 

dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang 

Perwakafan Tanah Milik: 

Pasal 7 ayat (1): “nadzir berkewajiban untuk mengurus dan mengawasi 

kekayaan wakaf serta hasilnya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur 

lebih lanjut oleh Menteri Agama sesuai dengan tujuan wakaf”. 

Pasal 7 ayat (2): “nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas 

semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1). 

Pasal 7 ayat (3): ”tatacara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat 

(2), diatur lebih lanjut oleh menteri agama. 

c. Harta Benda Wakaf 

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, yang dimaksud 

dengan harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama 

dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut 

syariat yang diwakafkan oleh wakif. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 16 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, harta benda wakaf terdiri dari benda 

tidak bergerak dan benda bergerak. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 

16 ayat (1), yang dimaksud benda tidak bergerak meliputi: 

1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum 

terdaftar; 
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2. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah 

sebagaimana dimaksud pada angka 1; 

3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah 

4. Hak Milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 

5. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) adalah harta 

benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi meliputi: 

1. Uang; 

2. Logam mulia; 

3. Surat berharga; 

4. Kendaraan; 

5. Hak atas kekayaan intelektual; 

6. Hak sewa; dan  

7. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

Menurut kompilasi hukum Islam Pasal 225 ayat (4) benda wakaf adalah 

segala benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak yang memiliki daya 

tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. 

Benda yang diwakafkan (maukuf) dipandang sah apabila merupakan harta 

bernilai, tahan lama dipergunakan dan Hak Milik wakif murni. Harta wakaf 

dapat berupa benda-benda bergerak, suatu saham pada perusahaan dagang, 
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modal uang yang diperdagangkan. Perlu diperhatikan dalam hal wakaf berupa 

modal, keamanan modal harus terjaga sehingga memungkinkan berkembang 

dan mendatangkan untung yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk tujuan 

wakaf. Tentu saja didalam menjalankan modal yang merupakan harta wakaf itu 

harus mendasarkan ketentan-ketentuan hukum Islam. Misalnya perlu dipahami 

kaidah fiqhiyah syirkah, ijarah (sewa-menyewa), riba, dan lain-lain.23  

d. Ikrar Wakaf 

Pengertian ikrar wakaf adalah segala ucapan, tulisan, atau isyarat dari orang 

yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang 

diinginkannya. Namun ikrar wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif tanpa 

memerlukan qabul. Qabul tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak 

menjadi syarat untuk berhaknya nadzir memperoleh manfaat harta wakaf, 

kecuali pada wakaf yang tidak tertentu.24 

Ikrar wakaf menurut undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah 

pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan 

kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Sedangkan menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam, 

ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah 

miliknya. 

Ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan, diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

                                                            
  23 Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Pilar Media, 
Yogyakarta, 2005, hlm. 26-27 
  24 Departemen Agama, Fiqih Wakaf, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara 
Haji, Jakarta, 2004, hlm 53 
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1. Ikrar wakaf haruslah dilaksanakan oleh wakif kepada Nadzir di 

hadapan pejabat pembuat akta ikrar akaf (PPAIW) dengan disaksikan 

oleh 2 (dua) orang sasksi. 

2. Ikrar wakaf harus dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. 

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan saksi 

dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan: 

1. Dewasa; 

2. Beragama islam; 

3. Berakal sehat; 

4. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum 

Sementara dalam Pasal 21  ayat (1) disebutkan bahwa ikrar wakaf 

dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) paling sedikit memuat: 

1. Nama dan identitas wakif; 

2. Nama dan identitas nadzir; 

3. Data dan keterangan harta benda wakaf; dan 

4. Jangka waktu wakaf. 

e. Peruntukan Harta Benda Wakaf 

Apabila wakaf telah terjadi, maka tidak boleh dijual, dihibahkan, dan 

diperlakukan dengan sesuatu yang menghilangkan kewakafannya. Bila orang 

yang berwakaf mati, maka wakaf tidak diwariskan, sebab yang demikianlah 

yang dikehendaki oleh wakaf dan karena ucapan Rasullullah saw., seperti yang 
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disebut dalam hadis Ibnu Umar, bahwa “tidak dijual, tidak dihibahkan, dan 

tidak diwariskan”.25 

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan dalam 

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

diperuntukkan 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 

e. Kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan 

dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. 

Mauquf ‘alaih harus merupakan hal-hal yang termasuk dalam kategori 

ibadah pada umumnya, sekurang-kurangnya merpakan hal-hal yang dibolehkan 

atau mubah menurut nilai hukum Islam. Selain tidak boleh bertentangan 

dengan nilai-nilai ibadah, maukuf ‘alaih harus jelas apakah untuk kepentingan 

umum seperti untuk mendirikan masjid, ataukah untuk kepentingan sosial 

seperti pembangunan panti asuhan, atau bahkan untuk keperluan keluarga 

sendiri. Harus disebutkan nama atau sifat maukuf ‘alaih secara jelas agar harta 

wakaf segera dapat diterima setelah wakaf diikrarkan.26 

f. Jangka waktu wakaf 

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk 
                                                            
  25 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, 
hlm.64  
 26 Abdul Ghofur Anshori, Op.cit., hlm. 27 
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memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk 

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut 

syariah. Menurut ketentuan ini, wakaf sementara juga diperbolehkan asalkan 

sesuai dengan kepentingannya.  

3. Dasar Hukum Terjadinya Wakaf 

Al Qur’an sebagai sumber hukum Islam yang utama memberi petunjuk secara 

umum tentang amalan wakaf, sebab amalan wakaftermasuk salah satu yang 

digolongkan dalam perbuatan baik. Ayat-ayat Al Quran yang berkaitan dengan 

wakaf tersebut antara lain:  

a). QS. Al Hajj ayat (77) yang memerintahkan : 

 “berbuatlah kebaikan agar kamu bahagia”. 

b) QS. Al Baqarah ayat (267) memerintahkan: 

“kamu tidak akan memperoleh kebaikan, kecuali kamu belanjakan sebagian 

harta yang kamu senangi”. 

Dasar khusus amalan wakaf ialah hadits nabi riwayat Bukhari Muslim dari 

Ibnu Umar r.a. yang menceritakan bahwa pada suatu hari sahabat Umar r.a. 

datang kepada Nabi Muhammad s.a.w untuk meminta nasihat tentang tanah yang 

diperolehnya di Khibar (daerah yang amat subur di Madinah), sebaiknya 

dipergunakan untuk keperluan apa, yang kemudian oleh Nabi dinasihatkan, bahwa 

“bila kamu mau, tahanlah pokoknya, dan sedekahkanlah hasilnya”. Ibnu Umar 

mengatakan bahwa Umar mengikuti nasihat Nabi itu, disediakanlah tanahnya, 

dengan ketentuan tidak boleh dijual pokoknya, tidak boleh diwaris dan tidak boleh 
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dihibahkan; dan sedekah itu diperuntukkan bagi fakir miskin, sanak kerabat, untuk 

memerdekakan budak, untuk keperluan sabillilah, ibnussabil dan tamu; pengawas 

harta wakaf dibolehkan makan hasil sekedar yang diperlukan dan boleh juga 

memberi makan teman sejawatnya, tetapi jangan melampaui batas-batas yang 

pantas” 

Dari hadits tentang wakaf Umar tersebut diperoleh ketentuan-ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Harta wakaf tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, baik dengan 

dijualbelikan, diwariskan atau dihibahkan. 

b. Harta wakaf terlepas dari milik wakif (orang yang berwakaf). 

c. Tujuan wakaf harus jelas dan termasuk amal kebaikan menurut 

pandangan Islam 

an. 

                                                           

d. Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang mempunyai hak 

ikut harta wakaf sekedar perlu, tidak berlebih

e. Harta wakaf dapat berupa tanah dan sebagainya, yang tahan lama dan 

tidak musnah seketika setelah dipergunakan  

4. Macam-macam wakaf 

Ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka 

wakaf dapat dibagi menjadi dua (2) macam:27 

a. Wakaf ahli 

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau 

lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf 

 
 27 Departemen Agama, Op.cit., hlm. 14-17 
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Durri. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada 

anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil 

manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. 

Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap 

kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena 

sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan 

wakaf oleh keluarga yang diserahi harta wakaf. 

b. Wakaf khairi 

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) 

atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan 

untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, 

panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. 

Wakaf khairi ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk 

kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. 

Definisi ini berdasarkan hadis Umar bin Khattab tentang wakaf. Hadis 

tersebut menerangkan bahwa wakaf umar tersebut untuk kepentingan 

umum, meskipun disebutkan juga tujuan untuk anak kerabatnya. Makna 

kepentingan umum mencakup siapapun yang termasuk dalam golongan 

fakir miskin, baik itu keluarga ataupun bukan sanak kerabat.28 

5. Tata Cara Perwakafan dan Pendaftaran wakaf tanah milik 

a. Tata cara pendaftaran wakaf tanah milik sebelum peraturan pemerintah 

Nomor 28 Tahun 1977 

                                                            
  28 Abdul Ghofur Anshori, Op.cit., hlm. 32 
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1. Terhadap tanah wakaf sebelum dikeluarkan PP Nomor 28 Tahun 1977 

PPAIW mengesahkan (pengelola wakaf) yang ada sebagai nadzir 

2. Apabila pengelola yang bersangkutan sudah tidak ada lagi, demikian juga 

wakif dan ahli warisnya tidak diketahui lagi, maka anggota masyarakat 

yang mengetahui kebenaran tanah wakaf tersebut dapat diangkat sebagai 

nadzir 

3. Nadzir tersebut pada angka 1 dan 2 mendaftarkannya sesuai bentuk surat 

pendaftaran tanah wakaf sebelum berlakunya PP Nomor 28 Tahun 1977 

kepada kepala KUA setempat, dengan membawa surat keterangan tanah 

atau surat keterangan kepala desa tentang perwakafan tanah tersebut 

4. Nadzir dengan disertai dua orang saksi menyatakan ikrar wakaf di depan 

PPAIW 

5. PPAIW mengeluarkan APAIW atas tanah wakaf tersebut 

6. PPAIW mendaftarkan tanah wakaf tersebut ke Kantor Pertanahan 

setempat, sekaligus pengajuan konversi persertifikatan wakaf tanah 

milik. 

b. Tata cara perwakafan tanah milik setelah PP Nomor 28 Tahun 1977 

1. Calon wakif atau pihak yang hendak mewakafkan tanah miliknya harus 

datang dihadapan PPAIW untuk melaksanakan ikrar wakaf. 

2. Untuk mewakafkan tanah miliknya, calon wakif harus mengikrarkan 

secara lisan, jelas dan tegas kepada nadzir yang telah disahkan dihadapan 

PPAIW yang mewilayahi tanah wakaf dan dihadiri saksi-saksi dan 

menuangkannya dalam bentuk tertulis menurut bentuk ikrar wakaf. Bagi 
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mereka yang tidak mampu menyatakan kehendaknya secara lisan, dapat 

menyatakan dengan isyarat. 

3. Calon wakif yang tidak datang dihadapan PPAIW membuat ikrar wakaf 

secara tertulis dengan persetujuan Kandepag yang mewilayahi tanah 

wakaf dan dibacakan kepada nadzir dihadapan PPAIW yang mewilayahi 

tanah wakaf serta diketahui saksi-saksi. 

4. Tanah yang hendak diwakafkan baik seluruhnya maupun sebagian harus 

merupakan tanah hak milik atau tanah milik, dan harus bebas dari beban 

ikatan, jaminan, sitaan, sengketa. 

5. Saksi ikrar wakaf sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa 

yang berakal sehat dan tidak terhalang untuk melakukan suatu perbuatan 

hukum. 

Segera setelah ada ikrar wakaf PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf menurut 

bentuk Akta Ikrar Wakaf rangkap 3(tiga) dan salinanya menurut bentuk akta 

tersebut rangkap 4 (empat). 

6. Penggunaan tanah wakaf 

Masih banyak umat Islam yang mewakafkan tanahnya untuk kepentingan 

tempat ibadah karena masih adanya anggapan bahwa bagus dan indahnya tempat 

ibadah menjadi tolak ukur status sosial sebagian umat Islam. Memang di satu segi 

sangat bermanfaat, namun jika berlebihan dapat berakibat kurang mengalihkan 

pemikiran pada bidang-bidang lain yang tidak kalah pentingnya. Kondisi ini 

muncul salah satunya karena dalam pembinaan keagamaan khususnya yang 

berhubungan dengan wakaf yang disampaikan oleh para ulama hanya berkisar 
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pada tempat-tempat ibadah. Dalam hal ini masih kurang sekali adanya 

pengembangan konsep pemahaman wakaf, misalnya ke bidang-bidang amal sosial 

yang sifatnya produktif.29 

Mengenai pengertian usaha produktif, jangan diasosiakan sebagai suatu usaha 

yang dinamis berdasarkan pengelolaan dengan prinsip-prinsip perekonomian 

modern, tetapi sebagai sumber dana untuk membiayai proyek-proyek keagamaan 

tertentu yang dipandang lebih sesuai dengan kebutuhan jaman sekarang. 

Pemahaman yang berkembang di seputar wakaf ternyata masih lebih banyak 

berkisar pada masjid, makam, pondok pesantren, madrasah, dan belum jauh 

bergeser dari contoh-contoh tersebut.30 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, maka dibentuk Badan 

Wakaf Indonesia (BWI) sebagai suatu lembaga independen yang bertugas untuk 

memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional di Indonesia. Tugas dan 

wewenang BWI lainnya adalah melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam 

mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, melakukan pengelolaan dan 

pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, 

memberikan persetujuan dan/atau ijin atas perubahan peruntukan dan status harta 

benda wakaf, memberhentikan dan mengganti nadzir, memberikan persetujuan 

atas penukaran harta benda wakaf dan memberikan saran dan pertimbangan 

kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.31 

   

 
  29 Departemen Agama, Op.cit., hlm. 102 
 30 Abdul Ghofur Anshori, Op.cit., hlm. 82 
 31 Rachmadi Usman, Op.cit., hlm. 82 



BAB III 

TINJAUAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF  

DI KABUPATEN SEMARANG 

A. Hasil Penelitian Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf di Kecamatan 

Tengaran dan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang 

1. Letak geografis 

Letak Kabupaten Semarang secara geografis terletak pada 110°14’54,75’’ 

sampai dengan 110°39’3’’ Bujur Timur dan 7°3’57” sampai dengan 7°30’ 

Lintang Selatan. Keempat koordinat bujur dan lintang tersebut membatasi wilayah 

seluas 95.020,674 Ha. 

Letak geografis Kabupaten Semarang berbatasan langsung dengan 6 

Kabupaten/Kota, selain itu ditengah-tengah wilayah Kabupaten Semarang 

terdapat Kota Salatiga. Disisi sebelah barat, Wilayah Kabupaten Semarang 

berbatasan dengan wilayah administrasi Kabupaten Kendal dan Kabupaten 

Temanggung, disisi selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Sementara 

disisi sebelah timur wilayah Kabupaten Semarang berbatasan dengan Wilayah 

Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak. Sebelah utara berbatasan dengan 

Kota Semarang. 

2. Wilayah Administrasi 

Secara Administrasi wilayah Kabupaten Semarang dibagi menjadi 19 

Kecamatan dan 235 desa/ kelurahan. Kecamatan terluas adalah kecamatan 

Pringapus dengan luas 78,35 Km² (7.834,70 Ha), sedangkan kecamatan terkecil 

adalah kecamatan Ambarawa dengan luas 28,22 Km² (2.822,10 Ha).Dari 
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Kecamatan yang terdiri dari beberapa desa dan kelurahan, Kecamatan Tengaran 

terdiri dari 15 desa dan Kecamatan Getasan terdiri dari 13 desa. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini. 

TABEL III.1 

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Semarang 
Kecamatan Desa Kelurahan Rukun warga Rukun tetangga 

No (1) (2) (3) (4) (5) 

1. Getasan 13 - 114 371 

2. Tengaran 15 - 107 434 

3. Susukan 13 - 91 373 

4. Kaliwungu 11 - 87 263 

5. Suruh 17 - 114 490 

6. Pabelan 17 - 88 302 

7. Tuntang 16 - 110 452 

8. Banyubiru 10 - 100 309 

9. Jambu 9 1 77 263 

10. Sumowono 16 - 79 220 

11. Ambarawa 2 8 77 338 

12. Bandungan 9 1 71 327 

13. Bawen 7 2 65 313 

14. Bringin 16 - 89 321 

15. Bancak 9 - 60 169 

16. Pringapus 8 1 61 294 

17. Bergas 9 4 81 387 

18. Ungaran Barat 6 5 77 444 

19. Ungaran Timur 5 5 79 416 

Sumber data: BAPPEDA Kabupaten Semarang 
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3. Keadaan penduduk 

Jumlah penduduk Kabupaten Semarang pada tahun 2009 tercatat sebanyak 

917.745 jiwa. Hasil pendataan Sensus Penduduk Tahun 2010 (SP2010) yang 

dilaksanakan pada bulan Mei di Kabupaten Semarang tercatat jumlah penduduk : 

931.041 jiwa dirinci : lak –laki : 457.987 (49,19%) dan perempuan 473.054 

(50,81%). Dengan regristrasi penduduk awal tahun 2010 berjumlah 928.460, 

tengah tahun 931.137 dan penduduk akhir tahun sebanyak 933.764 jiwa, selama 

setahun mengalami kenaikan sebesar 5.304 jiwa atau sebesar 0,57 persen 

dibandingkan dengan tahun 2009. 

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Semarang tahun 

2010, kepadatan penduduk setiap Km2 juga mengalami peningkatan. Jika pada 

tahun 2009 kepadatan penduduk Kabupaten Semarang sebesar 966 jiwa di setiap 

Km2nya, maka pada tahun 2010 kepadatan penduduknya adalah 983 jiwa di setiap 

Km2. 

B. Pembahasan 

1. Keadaan Tanah Wakaf 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diketahui 

banyaknya tanah wakaf yang ada di wilayah Kabupaten Semarang adalah 

sebanyak 3112 lokasi dengan luas 1.088.150 m2. Bidang tanah wakaf tersebut 

berada di 19 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Semarang. Sebagai gambaran 

umum mengenai keadaan tanah wakaf berdasarkan data yang diperoleh dari 

Kantor Kementrian Agama Kabupaten Semarang adalah seperti yang terdapat 

dalam Tabel 2 dibawah ini: 
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TABEL III.2 

Jumlah Lokasi dan Luas Tanah Wakaf di Kabupaten Semarang 

No Kecamatan Jumlah Lokasi Jumlah Luas (m2) 

1. Getasan 114 20066 

2. Tengaran 212 135670 

3 Susukan 206 64148 

4 Kaliwungu 65 13298 

5 Suruh 225 83939 

.6 Pabelan 159 67128 

7 Tuntang 279 104477 

8 Banyubiru 155 40447 

9 Jambu 215 49289 

10 Sumowono 127 67072 

11 Ambarawa 127 34391 

12 Bandungan 126 30331 

13 Bawen 126 43062 

14 Bringin 196 78771 

15 Bancak 142 43949 

16 Pringapus 127 40968 

17 Bergas 178 38157 

18 Ungaran Barat 175 70260 

19 Ungaran Timur 158 62727 
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 Jumlah 3112 1.088.150 

Sumber data: Kementrian Agama Kabupaten Semarang 

Dari tabel tersebut dapat diketahui dari 19 kecamatan yang ada di wilayah 

Kabupaten Semarang, tanah wakaf yang paling banyak terdapat di Kecamatan 

Tuntang dengan jumlah 279 lokasi dengan luas tanah wakaf seluruhnya 104477 

m2, sedangkan tanah wakaf yang paling sedikit berada di Kecamatan Kaliwungu 

dengan jumlah sebanyak 65 lokasi dengan luas tanah 13298 m2.  

Penelitian yang dilaksanakan mengambil lokasi di Kecamatan Tengaran dan 

Kecamatan Getasan sebagai sampel, dikarenakan pada saat Penelitian, di kedua 

Kecamatan tersebut terdapat paling banyak tanah wakaf yang sedang dalam 

proses pendaftaran. 

Sebagian besar tanah yang akan diwakafkan jika dilihat dari jenis tanahnya 

adalah tanah berbentuk pekarangan. Di lokasi penelitian terdapat salah satu tanah 

yang akan diwakafkan berasal dari jenis tanah persawahan. Untuk proses 

peralihan menjadi tanah wakaf yang akan diperuntukkan sebagai sarana ibadah, 

maka harus melalui tahap yang lebih panjang daripada tanah yang berasal dari 

jenis tanah pekarangan, selain tahap yang lebih panjang, biaya yang dikeluarkan 

juga lebih besar.1 

Mengenai bidang tanah yang akan diwakafkan sebagian berasal dari 

pemecahan suatu bidang tanah yang dimiliki oleh si wakif. Tanah wakaf yang 

berasal dari pemecahan suatu bidang tanah utuh biasanya akan berpengaruh 

terhadap kelancaran dan pengurusan pendaftaran tanah. Hal ini dikarenakan 

                                                            
  1 Wawancara dengan Bapak Didik, Subsi Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kabupaten 
Semarang, 2 Februari 2012. 
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pengurusan pendaftaran tanah wakafnya menjadi lebih rumit dan lebih lama. 

Nantinya akan timbul lebih dari satu sertifikat tanah, yaitu sertifikat tanah wakaf 

dan sertifikat tanah hak milik si wakif. Permasalahan-permasalahan tersebut 

adalah salah satu sebab pendaftaran tanah wakaf menjadi terhambat. 

 

2. Penggunaan Tanah Wakaf 

Sebagian besar tanah yang diwakafkan oleh masyarakat Kabupaten Semarang 

digunakan untuk kepentingan peribadatan atau mushola daripada untuk 

kepentingan lainnya seperti sarana pendidikan ataupun tanah wakaf produktif. 

Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini.  

TABEL III.3 

No Kecamatan Masjid Mushola Madrasah Tanah Wakaf 
Produktif 

Sosial/ 
lain-lain 

1. Getasan 114 28 3 3 - 

2. Tengaran 80 80 30 5 17 

3. Susukan 108 79 16 - 2 

4. Kaliwungu 43 14 7 1 - 

5. Suruh 105 76 26 - 18 

6. Pabelan 61 65 27 - 6 

7. Tuntang 98 117 23 25 16 

8. Banyubiru 79 57 12 1 3 

9. Jambu 96 94 21 - 4 

10. Sumowono 53 48 6 11 9 

11. Ambarawa 40 66 11 1 9 
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12. Bandungan 50 70 5 - 1 

13. Bawen 57 56 6 6 1 

14. Bringin 88 91 2 2 3 

15. Bancak 55 68 5 14 - 

16. Pringapus 42 79 5 - 1 

17. Bergas 59 105 12 1  

18. Ungaran 

Barat 

52 106 15 - 2 

19. Ungaran 

Timur 

57 79 17 - 5 

 Jumlah 1337 1378 249 70 97 

Sumber data : Kemenag Kabupaten Semarang 

Dilihat dari tabel di atas maka dapat kita ketahui bahwa penggunaan tanah 

wakaf sebagian besar dimanfaatkan untuk masjid dan mushola, sementara pada 

kenyataan di masyarakat, dalam satu wilayah yang berdekatan terdapat beberapa 

masjid atau mushola sehingga keberadaaan masjid dan mushola tersebut dirasa 

kurang efektif. Pada umumnya masyarakat masih beranggapan bahwa tanah yang 

diwakafkan hanya dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan umat islam 

saja. Hal ini kurang tepat, karena tanah wakaf tidak hanya digunakan untuk 

kepentingan umat islam, meskipun wakaf itu sendiri berasal dari tuntunan agama 

islam, akan tetapi islam tidak mengharuskan tanah wakaf digunakan sebagai 

sarana peribadatan.2  

                                                            
  2 Wawancara dengan Ibu Laila Afifah, Staff KUA Kecamatan Tengaran, Semarang 10 
Februari 2012. 
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Harus diakui tanah wakaf yang ada selama ini jarang didayagunakan untuk 

kepentingan produktif, seperti pembangunan perumahan, perkantoran, penanaman 

bibit unggul, perikanan dan lain sebagainya. Untuk itu dengan adanya undang-

undang wakaf diharapkan dapat menggerakkan seluruh potensi tanah wakaf  

secara produktif bersamaan dengan laju perubahan struktur masyarakat modern 

yang lebih banyak bertumpu pada sektor industri. Jika melihat data yang ada di 

Kabupaten Semarang, sebenarnya sudah ada langkah untuk mulai mengarahkan 

pemanfaatan tanah wakaf menjadi tanah produktif, akan tetapi pada kenyataan 

dilapangan pengelolaan tanah produktif belum dapat dilaksanakan dengan baik, 

hal ini dikarenakan kurangnya kerjasama antara nadzir dan masyarakat sekitar 

dalam pendayagunaan tanah wakaf produktif. 

Dalam penelitian ini sampel wilayah yang diambil untuk mewakili gambaran 

umum kondisi tanah wakaf di Kabupaten Semarang adalah Kecamatan Tengaran 

dan Kecamatan Getasan. 

Kecamatan Tengaran memiliki 5 lokasi tanah wakaf produktif dari 

keseluruhan tanah wakaf yang berjumlah 212. Salah satu tanah wakaf produktif 

rencananya akan didirikan sebagai rumah sakit islam, diharapkan dengan adanya 

usaha yang dapat dikelola dengan profesional tanah wakaf dapat memberikan 

manfaat bagi masyarakat disekitar tanah wakaf tersebut. Sehingga wakaf tidak 

berhenti menjadi harta kekayaan umat islam yang terbengkalai dengan segala 

problematika yang tidak terselesaikan. Sebagai langkah awal untuk 

memberdayakan tanah wakaf yang begitu banyak adalah dengan mengelola secara 
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optimal terhadap tanah-tanah wakaf yang memiliki nilai komersil tinggi dan 

hasilnya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. 

Wilayah kecamatan Getasan memiliki 3 lokasi tanah wakaf produktif. Jika 

dibandingkan dengan tanah wakaf di Kecamatan Tengaran, tanah wakaf di 

Kecamatan Getasan memiliki jumlah yang lebih sedikit, hal ini dikarenakan 

masyarakat wilayah getasan yang sebagian besar non-muslim.3 Jumlah 

keseluruhan tanah wakaf di Kecamatan Getasan sebanyak 148.  

 Tanah wakaf produktif di wilayah Getasan rencananya akan digunakan 

sebagai lahan usaha agribisnis yang terdiri dari perkebunan dan usaha peternakan 

sapi perah. Wilayah Getasan merupakan dataran tinggi di lereng gunung merbabu 

yang memiliki struktur tanah sangat cocok untuk perkebunan sayur dan iklim 

yang baik untuk pemeliharaan sapi perah. Diharapkan dengan adanya usaha ini, 

maka masyarakat Kecamatan Getasan yang sebagian besar berprofesi sebagai 

petani dapat meningkatkan kesejahteraannya melalui usaha yang akan dikelola 

secara terintegrasi.4  

Selain itu karena wilayah Getasan memiliki daerah wisata Kopeng yang 

menyajikan wisata pemandangan alam, perkebunan dan pemeliharaan sapi perah 

yang telah dikelola dengan profesional kiranya dapat dijadikan salah satu obyek 

agrowisata yang menarik untuk dikunjungi. 

 

 

 
                                                            
  3Wawancara dengan Bapak Ahmad Mulyoko, Kepala KUA Kecamatan Getasan, 
Semarang 10 Februari 2012. 
  4Ibid  
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3. Prosedur Pendaftaran Tanah Wakaf di Kabupaten Semarang 

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, tata cara pembuatan akta ikrar 

wakaf dan pendaftarannya adalah sebagai berikut: 

Dalam pelaksanaannya di masyarakat terbagi 2 cara pendaftaran tanah yaitu 

pendaftaran tanah wakaf yang sudah ada sertifikatnya dan pendaftaran tanah yang 

belum ada sertifikatnya. Prosedur pendaftaran tanah wakaf yang belum ada 

sertifikatnya tidak terlalu berbeda dengan pendaftaran hak-hak atas tanah wakaf 

yang sudah ada sertifikatnya. Adapun Prosedur persertifikatan tanah wakaf 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Perwakafan Tanah yang Sudah Bersertifikat 

Perorangan atau Badan Hukum yang mewakafkan tanah hak miliknya 

diharuskan datang sendiri di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf 

(PPAIW) untuk melakukan ikrar wakaf. 

Ikrar wakaf yang dilakukan wakif ini harus dilakukan di depan PPAIW 

dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dan ikrar wakaf tersebut harus dibuat 

dalam bentuk tertulis. Dengan bentuk dan isi yang telah ditentukan dalam 

peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 18 April 1978 

No. Kep/D/75/78. 

Calon wakif sebelum mengikrarkan wakaf, terlebih dahulu menyerahkan 

kepada PPAIW, surat-surat sebagai berikut: 

a. Sertifikat hak atas tanah; 

b. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah diperkuat oleh camat stempat 

mengenai kebenaran kepemilikan tanah dan tidak dalam sengketa; 
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c. Surat keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor Pertanahan 

Atas persyaratan tersebut diatas PPAIW melakukan hal-hal sebagai berikut: 

(1) Meneliti kehendak wakif, tanah yang hendak diwakafkan surat-surat 

bukti pemilikan, dan syarat-syarat wakif serta ada tidaknya halangan 

hukum bagi wakif untuk melepaskan hak atas tanahnya. 

(2) Meneliti para nadzir dengan menggunakan formulir W.5 (bagi nadzir 

perseorangan) atau W.5a (bagi nadzir badan hukum) 

(3) Meneliti para saksi ikrar wakaf. 

(4) Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf dari proses penandatanganan 

formulir ikrar wakaf bentuk w.1 bersama-sama dengan saksi-saksi. 

Apabila wakif tidak dapat menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf 

maka Wakif dapat membuat akta ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari 

Kantor Kementrian Agama yang mewilayahi tanah wakaf, yang kemudian 

dibacakan kepada nadzir dihadapan PPAIW dan para saksi serta dituangkan dalam 

bentuk tertulis menurut bentuk W.1. 

Setelah pelaksanaan Ikrar Wakaf, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf segera 

membuat Akta Ikrar Wakaf rangkap 3 (tiga) mennurut formulir W.2 dan salinan 

Akta Ikrar Wakaf rangkap 4 (empat) dengan dibubuhi materai selambat-

lambatnya satu bulan setelah dibuat ikrar wakaf, masing-masing lembar harus 

dikirim dengan ketentuan: 

1. Akta Ikrar Wakaf 

a. Lembar pertama disimpan PPAIW; 
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b. Lembar kedua untuk keperluan pendaftaran di Kantor Pertanahan 

Kota/ kabupaten 

c. Lembar ketiga untuk pengadilan agama setempat 

2. Salinan Akta Ikrar Wakaf 

a. Lembar pertama untuk wakif 

b. Lembar kedua untuk nadzir 

c. Lembar ketiga untuk Kantor Kementrian Agama 

d. Lembar keempat untuk Kepala Desa/ Lurah setempat 

Kepala KUA kecamatan setempat yang juga merangkap jabatannya sebagai 

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf kemudian membukukan dalam Daftar Akta 

Ikrar Wakaf dan menyimpannya bersama aktanya dengan baik. 

Untuk mendaftarkan tanah wakaf yang sudah ada sertifikatnya yaitu Pejabat 

Pembuat Akta Ikrar Wakaf  (PPAIW) atas nama nadzir berkewajiban mengajukan 

permohonan pendaftaran tanah wakaf yang bersangkutan kepada Kantor 

Pertanahan Kabupaten Semarang. 

Untuk keperluan pendaftaran tanah tersebut, kepala kantor pertanahan 

setempat, harus diserahkan: 

1). Sertifikat tanah yang bersangkutan 

2). Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh PPAIW 

3). Surat pengesahan nadzir dari KUA kecamatan setempat 

Kemudian kepala Kantor pertanahan Kota?kabupaten akan melakukan: 
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1) Mencantumkan kata-kata “WAKAF” dengan huruf besar dibelakang 

nomor hak milik tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan 

sertifikatnya. 

2) Mencantumkan kata-kata Diwakafkan untuk ..................................... 

Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf PPAIW Kecamatan ............................. 

Tanggal ........ Nomor .............. pada halaman 3 (tiga) kolom sebab 

perubahan dalam Buku Tanah dan sertifikatnya. 

3) Mencantumkan kata nadzir, nama nadzir disertai kedudukan pada buku 

tanah dan sertifikatnya. 

b. Perwakafan Tanah yang Belum Bersertifikat 

Dalam proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf terhadap tanah hak milik yang 

belum bersertifikat, sama halnya seperti pembuatan Akta Ikrar Wakaf terhadap 

tanah hak milik yang sudah bersertifikat. ketentuan tersebut mengharuskan calon 

wakif untuk menyerahkan: 

1. Surat-surat pemilikan tanah (termasuk surat pemindahan hak, surat 

keterangan waris, girik dan lain-lain). 

2. Surat Kepala desa /Lurah yang diketahui camat yang membenarkan 

surat-surat tanah tersebut dan membenarkan tanah tersebut tidak 

dalam sengketa 

3. Surat keterangan Kepala Kantor Pertanahan setempat yang 

menyatakan hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat. 

Setelah syarat-syarat diatas terpenuhi, maka barulah calon wakif dapat 

melaksanakan proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf. kemudian Pejabat Pembuat 
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Akta Ikrar Wakaf atas nama nadzir berkewajiban mengajukan permohonan 

pendaftaran tanah yang bersangkuatan kepada Kepala Kantor Pertanahan 

Kota/Kabupaten. 

Dikarenakan tanah yang diwakafkan itu belum mempunyai sertifikat atau 

belum terdaftar pada Kantor Pertanahan, maka kepada Kepala Kantor Pertanahan 

Kota/Kabupaten harus diserahkan: 

1). Surat pemilikan tanah (termasuk surat pemindahan hak, surat keterangan 

waris, girik dan lain-lain). 

2). Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh PPAIW 

3). Surat pengesahan Nadzir dari KUA kecamatan setempat 

Selanjutnya, apabila hak atas tanah yang menjadi dasar permohonan 

pendaftaran atau pencatatan tersebut belum terdaftar pada kantor Pertanahan 

setempat, maka dilakukan bersama-sama dengan permohonan pendaftaran 

haknya. 

Apabila memenuhi persyaratan untuk dikonversi, maka dapat di konversi 

langsung atas nama wakif. Namun apabila persyaratan untuk dikonversi tidak 

dipenuhi maka dapat diproses melalui prosedur pengakuan hak atas nama wakif. 

Kemudian berdasarkan Akta Ikrar Wakaf kemudian dibalik nama ke atas nama 

nadzir. 

Bagi konversi yang dilaksanakan melalui prosedur pengakuan hak penerbitan 

sertifikatnya setelah diperoleh SK. Pengakuan hak atas nama wakif. Selanjutnya 

dilaksanakan pencatatan-pencatatan pada Kantor Pertanahan seperti halnya 

pencatatan yang dilakukan pada tanah wakaf yang sudah ada sertifikatnya. 
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Selain tanah tanah wakaf yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat, 

tanah wakaf yang berasal dari tanah negara memiliki pengaturan khusus dalam 

pendaftarannya. 

Tanah yang sudah berstatus tanah wakaf (tanah yang sudah berfungsi tanah 

wakaf) masyarakat dan pemerintah desa setempat telah mengakui sebagai tanah 

wakaf, sedangkan status tanahnya bukan milik adat (tanah negara). 

(i) Wakif atau ahli warisnya masih ada dan mempunyai surat bukti 

penguasaan/penggarapan. 

a) Surat keterangan kepala desa / Lurah yang diketahui Camat disamping 

menjelaskan tentang perwakafan tanah tersebut dan tidak dalam 

sengketa, juga menjelaskan kebenaran penguasaan/ penggarapan oleh 

calon wakif. 

b) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan 

Kabupaten/ Kota setempat yang menerangkan status tanah negara 

tersebut apabila sudah pernah terdaftar atau menerangkan belum 

bersertifikat apabila tanah negara itu belum pernah terdaftar. 

c) Calon Wakif atau ahli waris datang menghadap PPAIW untuk 

melaksanakan Ikrar Wakaf selanjutnya untuk dibuatkan Akta Ikrar 

Wakaf. 

d) PPAIW mengajukan permohonan atas nama nadzir kepada Kepala 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi melalui Kepala 

Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota setempat, dengan menyerahkan 

surat-surat bukti penguasaan /penggarapan atas nama wakif serta 
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surat-surat sebagaimana dimaksud dalam (i) huruf (a) sampai dengan 

(c) tersebut diatas dan surat pengesahan nadzir. 

e) Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota setempat memproses dan 

meneruskan permohonan tersebut ke Kepala Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional Provinsi. 

f) Setelah diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah atas 

nama Nadzir, Kepala Kantor Pertanahan tersebut menerbitkan 

sertifikat tanah wakaf. 

(ii) Wakif atau ahli warisnya masih ada, tidak mempunyai surat bukti 

penggunaan/penggarapan. 

(a) Surat Keterangan Kepala Desa/ Lurah yang diketahui Camat 

disamping menjelaskan tentang perwakafan tanah tersebut dan tidak 

dalam sengketa, juga menjelaskan kebenaran 

penguasaan/penggarapan oleh calon wakif. 

(b) Proses selanjutnya sebagaimana tersebut dalam (i) huruf (b) sampai 

(f) diatas. 

(iii) Wakif atau ahli warisnya tidak ada 

(a) Surat keterangan tentang tanah (kalau ada). 

(b) Surat Kepala Desa / Lurah diketahui camat yang menerangkan 

tentang perwakafan tanah tersebut serta tidak dalam sengketa. 

(c) Surat pernyataan tentang perwakafan tanah dari orang-orang yang 

bersebelahan dengan tanah tersebut. 
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(d) Nadzir atau Kepala Desa/ Lurah mendaftarkannya kepada KUA 

Kecamatan setempat. 

(e) Kepala KUA meneliti dan mengesahkan nadzir  

(f) Membuat Akta pengganti  AIW 

(g) PPAIW atas nama nadzir mengajukan permohonan Hak Atas 

Tanah. 

(h) Selanjutnya Proses permohonan hak, Sk pemberian Hak Atas Tanah 

dan penerbitan Sertifikat atas nama Nadzir. 

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 jo PP No.28 Tahun 1977 perwakafan tanah 

milik diatur diatur sebagai berikut: 

1. Perorangan atau badan hukum yang akan mewakafkan tanah miliknya 

(sebagai calon wakif) datang sendiri di hadapan PPAIW untuk 

melaksanakan ikrar wakaf. bila calon Wakif tidak dapat datang ke 

hadapan PPAIW karena suatu sebab, seperti sakit, sudah sangat tua dan 

lain-lain dapat membuat ikrar wakaf secara tertulis dengan persetujuan 

Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten yang mewilayahi tanah 

yang bersangkutan dihadapan dua orang saksi. Ikrar wakaf itu kemudian 

dibacakan pada nadzir di hadapan PPAIW. 

2. Pada waktu menghadap PPAIW tersebut, wakif harus membawa surat-

surat sebagai berikut:  

a. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya seperti 

surat IPEDA (girik, petok, ketitir, dan sebagainya) 
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b. Surat Keterangan Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala 

Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah 

dan tidak termasuk sengketa. 

c. Surat keterangan pendaftaran tanah. 

d. Izin dari Bupati / Walikota Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat 

Agraria setempat. 

3. PPAIW kemudian meneliti surat-surat dan syarat tersebut untuk 

memenuhi prosedur pelepasan hak atas tanah (untuk diwakafkan), 

meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan nadzir. 

4. Di hadapan PPAIW dan 2 orang saksi, wakif mengikrarkan kehendak 

wakaf kepada nadzir yang telah disahkan. Ikrar tersebut harus diucapkan 

dengan jelas dan tegas dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Bagi wakif 

yang tidak dapat mengucapkan ikrarnya, karena bisu misalnya, ia dapat 

menyatakan kehendaknya itu dengan isyarat, kemudian mengisi formulir 

ikrar wakaf. kemudian semua yang hadir menandatangani formulir ikar 

wakaf. Tentang bentuk dan isi ikrar wakaf tersebut telah ditentukan dalam 

peraturan direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 18 

April 1978 No. Kep/D/75/78. 

Pasal 17 UU NO. 41 Tahun 2004 mengharuskan adanya perwakafan 

secara tertulis, tidak cukup hanya dengan ikara lisan saja. Tujuannya 

adalah untuk memperoleh bukti brbagai persoalan seperti untuk bahan-

bahan pendaftaran pada Kantor sub Direktorat Agraria 
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Kabupaten/Kotamadya dan untuk keperluan penyelesaian sengketa yang 

mungkin timbul di kemudian hari tentang tanah yang diwakafkan. 

5. PPAIW segera membuat Akta Ikrar Wakaf rangkap tiga dengan dibubuhi 

meterai dan salinan Akta Ikrar Wakaf rangkap empat. Akta Ikrar Wakaf 

tersebut paling sedikit memuat : nama, identitas wakif, nama dan identitas 

nadzir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda 

wakaf dan jangka waktu wakaf. selanjutnya selambat-lambatnya satu 

bulan sejak dibuatnya akta< wajib disampaikan kepada pihak-pihak yang 

bersangkutan. Disamping membuat akta, PPAIW membukukan dalam 

daftar Akta Ikrar Wakaf dan menyimpan aktanya. 

Mengenai pendaftaran tanah wakaf pada sub Direktorat Agraria 

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pasal 32 UU No. 41 Tahun 2004 jo 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6/1977 adalah sebagai berikut: 

1. Pasal 32 UU No. 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa PPAIW atas nama 

nadzir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang 

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani 

dan dilampiri : sertifikat yang bersangkutan atau bila tidak ada boleh 

menggunakan surat-surat bukti kepemilikan tanah yang ada, salinan Akta 

Ikrar Wakaf yang dibuat PPAIW dan surat pengesahan nadzir. 

2. Kepala sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kota setelah menerima surat 

permohonan dari PPAIW dan meneliti surat dan lampiran surat 

permohonan, kemudian mencatat perwakafan tanah milik tersebut pada 

buku tanah yang ada di kantor Pertanahan dan pada sertifikat tanah yang 
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diwakafkan dicatat beberapa hal yang sesuai dengan peraturan yang 

berlaku mengenai perwakafan tanah milik. Bila pengajuan permohonan 

itu bersamaan dengan permintaan pengesahan hak/konversi, maka 

pencatatan wakafnya baru dilakukan setelah sertifikatnya dikeluarkan. 

Bila yang diwakafkan merupakan sebagian dari tanah milik, maka 

terhadap bidang tanah tersebut harus dilakukan pemisahan terlebih dahulu 

sehingga masing-masing mempunyai sertifikat sendiri-sendiri. 

3. Setelah perwakafan tanah dicatat pada buku tanah dan sertifikatnya, maka 

kepala sub Direktorat Agraria setempat menerbitkan bukti pendaftaran 

harta benda wakaf dan menyerahkan sertifikat kepada nadzir yang wajib 

melaporkan sertifikat tersebut kepada PPAIW untuk dicatat dalam daftar 

Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama setempat. 

4. Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, nadzir 

melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang 

(dalam hal ini Kepala sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kota) dan Badan 

Wakaf Indonesia, harta benda wakaf yang ditukar atau diubah 

peruntukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara 

pendaftaran harta benda wakaf. 

Mengenai ketentuan tentang tanah selain hak milik yang dapat diwakafkan 

diatur dalam PP No. 42 Tahun 2006. Pasal 17 PP No. 42 Tahun 2006 

menyebutkan hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari: 

a. hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;  

b. hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara;  
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c. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik 

wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik;  

d. hak milik atas satuan rumah susun. 

Selama dilaksanakan penelitian belum dijumpai tanah selain hak milik yang 

diwakafkan, sehingga peraturan-peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan 

pendaftaran tanah wakaf masih mengacu pada UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 

28 Tahun 1977. Meskipun telah dikeluarkan aturan mengenai tanah wakaf yang 

berasal dari tanah selain hak milik, masyarakat pada umumnya belum mengetahui 

bahwa tanah yang berstatus selain tanah hak milik dapat diwakafkan. 

 

3. Biaya Pendaftaran 

Mengenai biaya pendaftaran tanah wakaf diatur dalam pasal 22 PP No. 13 

Tahun 2010, disebutkan bahwa untuk keperluan pendaftaran dan pencatatan 

perwakafan tanah di kantor Sub Direktorat Agraria tidak dikenakan biaya, kecuali 

biaya pengukuran dan biaya materai menurut ketentuan yang berlaku. 

Dalam hal biaya materai untuk saat sekarang ini dikenakan bea materai 

sebesar Rp. 6000,-. Dengan rincian formulir-formulir perwakafan yang perlu 

dibubuhi materai adalah:5 

1). Surat Ikrar Wakaf (bentuk W.1.) dan wakif menandatangani di atas 

materai 

2). Akta Ikrar Wakaf (bentuk W.2.) dan PPAIW menandatangani di atas 

materai. 

                                                            
  5 Wawancara dengan Bapak Didik, Subsi Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kabupaten 
Semarang, Semarang 2 Februari 2012. 
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3). Akta Pengganti Ikrar Wakaf (bentuk W.3.) dan PPAIW menandatangani 

diatas meterai. 

Dengan ketentuan bentuk W.2. dan W.3. tersebut masing-masing dibuat 

rangkap 3 (tiga). 

 

4. Pengelolaan Tanah Wakaf 

Wakaf yang berjalan selama ini dikelola oleh masyarakat melalui nadzir 

wakaf perorangan atau yayasan berbadan hukum yang sekaligus bertindak sebagai 

nadzir. Untuk itulah agar wakaf bisa dikelola secara professional di bawah 

pengawasan diperlukan Badan Wakaf. Dalam UU No 41 Tahun 2004 

menekankan pentingnya sebuah lembaga wakaf nasional yang disebut dengan 

Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pembentukan BWI bertujuan untuk 

menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional untuk membina para 

nadzir yang sudah ada agar lebih profesional, mengelola sendiri harta wakaf yang 

dipercayakan kepadanya, dan promosi program yang diadakan oleh BWI dalam 

rangka sosialisasi kepada umat islam dan masyarakat, sehingga BWI kelak akan 

menduduki peran kunci, selain nadzir wakaf yang telah ada, dalam pengembangan 

wakaf di tanah air. 

Bertitik tolak pada tujuan BWI, pengelolaan wakaf di Kecamatan Tengaran 

dan Kecamatan Getasan pada umumnya masih dikelola oleh nadzir perseorangan. 

Nadzir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurusi wakaf 

mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan, sedemikian pentingnya 
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kedudukan nadzir dalam perwakafan sehingga berfungsi tidaknya harta benda 

wakaf tergantung dari nadzir itu sendiri.  

Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana 

yang produktif, tentu memerlukan nadzir yang mampu melaksanakan tugas-

tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Jika selama ini nadzir 

perseorangan masih dipakai dan ternyata dalam pelaksanaanny tidak memberikan 

peran yang baik dalam pengelolaan wakaf, maka persyaratan nadzir harus berupa 

badan hukum menjadi keniscayaan agar dapat memberdayakan harta benda wakaf 

secara optimal. 

 

C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf 

Pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di wilayah Kabupaten Semarang dapat 

dikatakan berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Akan tetapi 

pada dasarnya setiap kegiatan tidak terlepas dari kendala-kendala yang timbul. 

Demikian pula dalam pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 yang dilakukan di 

Kabupaten Semarang juga tidak terlepas dari hambatan yang terjadi yaitu antara 

lain: 

a. Kesadaran Masyarakat 

Pada umumnya masyarakat belum paham betul mengenai sertifikasi tanah 

wakaf. Masyarakat beranggapan bahwa proses ikrar wakaf sudah cukup 

untuk menyatakan bahwa tanah tersebut telah beralih status menjadi tanah 

wakaf, dan selanjutnya masyarakat tidak memiliki kewajiban lebih lanjut 

terhadap tanah tersebut. Dalam UU No. 41 tahun 2004 disebutkan bahwa 
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nadzir wajib mendaftarkan Akta Ikrar Wakaf ke Kantor Pertanahan 

setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakan Ikrar Wakaf. 

Pada umumnya nadzir tidak segera mendaftarkan Akta Ikrar Wakaf ke 

Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, hal ini menyebabkan proses 

sertifikasi tanah wakaf menjadi terhambat. 

b. Biaya 

Mengenai ketentuan biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan sertifikasi 

tanah wakaf, sesuai PP No. 13 Tahun 2010 disebutkan bahwa untuk 

keperluan pendaftaran dan pencatatan sertifikasi tanah wakaf tidak 

dikenakan biaya. Dalam keseluruhan proses pendaftaran seperti 

pengukuran tanah dan pemasangan batas tetap mengeluarkan biaya 

swadaya masyarakat, hal ini dianggap memberatkan masyarakat.  

c. Pelayanan dan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah 

Hambatan lain proses sertifikasi tanah dikarenakan petugas yang kurang 

memahami bagaimana prosedur pendaftaran tanah wakaf. dalam hal tanah 

wakaf berasal dari tanah warisan, beberapa petugas belum memahami 

syarat dan prosedur tentang peralihan status tanah. Faktor lain yang tidak 

kalah penting yaitu kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, 

seperti KUA dan Kantor pertanahan yang seharusnya dapat bekerjasama 

dengan baik dalam pelayanan pendaftaran tanah wakaf. 

d. Pengelolaan Harta Benda Wakaf 

Wakaf di Kabupaten Semarang khususnya di Kecamatan Tengaran dan 

Getasan sebagian besar masih dikelola oleh nadzir perseorangan. Tanah 
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wakaf pada umumnya diperuntukkan sebagai tempat ibadah seperti 

masjid dan mushola, karena tanah wakaf yang tidak produktif, nadzir 

dituntut mandiri untuk dapat menjaga dan mengelola tanah wakaf. 

Kemampuan nadzir perseorangan terbatas, sehingga kebanyakan dari 

tanah wakaf tersebut akhirnya tidak dapat terpelihara dengan baik. 

D. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 

Wakaf 

Dengan melihat hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan UU 

No. 41 Tahun 2004 seperti yang telah diuraikan diatas, maka diharapkan 

masyarakat dan pemerintah bekerjasama dalam mengatasi hambatan yang ada 

tersebut. Usaha-usaha yang dilakukan antara lain: 

a. Memberikan konsep pemahaman kepada masyarakat dalam 

membangkitkan motivasi dan kesadaran kolektif umat islam untuk 

melaksanakan wakaf demi mengangkat harkat dan martabat hidup seluruh 

anggota masyarakat. Sejalan dengan tujuan tersebut pemerintah 

mendukung masyarakat dengan memberikan sosialiasi mengenai 

pendaftaran tanah wakaf sesuai dengan Undang-Undang yang telah ada 

demi tercapainya tertib hukum administrasi. Perlu disampaikan kepada 

masyarakat keuntungan dari pendaftaran tanah wakaf ini dapat 

menghindari terjadinya sengketa tanah, selain itu jika sertifikasi tanah 

wakaf telah dilaksanakan maka status tanah tersebut telah memperoleh 

kekuatan hukum yang tetap, dengan adanya sosialisai yang demikian, 
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diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran untuk segera 

melaksanakan sertifikasi tanah wakaf. 

b. Terhadap biaya persertifikatan tanah ini adanya subsidi dari APBN lewat 

kementrian Agama dan juga dari APBD meskipun tidak dilakuan secara 

rutin. Disamping itu masyarakat mendapat keringanan atau pembebasan 

atas biaya pendaftaran tanah wakaf, atas permohonan yang bersangkutan 

maka Gubernur Kepala Daerah Propinsi dapat membebaskan permohonan 

atas permohonan dari pembayaran jika dibuktiokan bahwa ia tidak 

mampu membayarnya. Ketentuan ini sesuai dengan aturan pasal 2 

peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1978. 

c. Upaya –upaya yang dilakukan oleh instansi terkait: 

(i) Kementrian Agama 

● Mengadakan penyuluhan 

Penyuluhan ditujukan kepada masyarakat tentang pentingnya 

sertifikasi tanah wakaf. mendorong secara lebih luas kepada 

masyarakat agar lebih peduli terhadap pentingnya harta wakaf 

ditengah kehidupan sosial masyarakat. Melalui upaya penyuluhan 

sertifikasi tanah wakaf secara optimal diharapkan masyarakat 

memahami dengan baik dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan 

wakaf sesuai dengan yang dicita-citakan dalam Undang-Undang. 

Penyuluhan ini harus dilakukan secara berkesinambungan dan 

menarik, sehingga setiap orang yang memiliki kemampuan 
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berwakaf lebih merasa memiliki tanggung jawab akan pentingnya 

pelaksanaan paendaftaran tanah wakaf. 

● Pelatihan bagi pegawai 

Membenahi kemampuan sumber daya manusia yang duduk dalam 

lembaga-lembaga kepengurusan wakaf, diantaranya staff KUA dan 

pegawai Kementrian Agama. Karena petugas memiliki peran sentral 

dalam keberhasilan pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf, untuk itu 

eksistensi dan kualitas sumber daya manusianya harus betul-betul 

diperhatikan. Dengan diadakannnya pelatihan yang difasilitasi oleh 

Kementrian Agama dan Badan Pertanahan Nasional diharapkan 

mampu membentuk kader-kader yang memiliki kinerja profesional 

dan dapat melayani masyrakat dengan baik. 

(i) Kantor pertanahan 

Kemudahan melakukan pengurusan pendaftaran tanah wakaf 

terutama mengenai prosedur dan persyaratannya. Apabila dalam 

proses pendaftaran tanah wakaf nadzir telah melengkapi syarat, 

maka pelaksanaan teknis seperti apabila dibutuhkan pengukuran 

tanah dan pemasangan batas akan segera dilaksanakan paling 

lambat 7 (tujuh) hari setelah poses administrasi dilaksanakan. Hal 

ini merupakan peningkatan kinerja yang diupayakan oleh Kantor 

Pertanahan. 

d. Untuk lebih mengupayakan pengembangan pengelolaan dan 

pemberdayaan wakaf di Indonesia, pemerintah pusat membentuk Badan 
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Wakaf Indonesia (BWI) dengan tujuan mengkoordinir nadzir-nadzir yang 

sudah ada dan atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang 

dipercayakan kepadanya. Baik nadzir yang berbentuk lembaga ataupun 

nadzir perseorangan, segala aktivitasnya mengacu pada ketentuan BWI, 

diharapkan dengan dibentuknya BWI dapat meningkatkan tanggung 

jawab nadzir dalam mengelola harta benda wakaf. Aspek tanggung jawab 

oleh nadzir menjadi kunci yang paling pokok dari seluruh rangkaian 

kegiatan perwakafan. 

 

 



 
 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan 

pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Semarang khususnya di Kecamatan 

Tengaran dan Kecamatan Getasan secara keseluruhan dapat dikatakan 

berjalan cukup baik, ini didasarkan karena dalam pelaksanaan kegiatan 

perwakafan tanah masyarakat telah melakukan prosedur perwakafan sesuai 

dengan UU No. 41 Tahun 2004. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah tanah 

wakaf yang ada di Kecamatan Tengaran dan Getasan sebanyak 360 lokasi, 

265 diantaranya sudah dilakukan pendaftaran dan telah mempunyai 

sertifikat minimal Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta ikrar Wakaf. 

keadaan ini tidak terlepas dari upaya aparat pemerintah khususnya pihak 

Kantor Kementrian Agama dalam mensosialisasikan dan memotivasi 

masyarakat terhadap pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf sesuai UU No 

41 Tahun 2004. 

2. Pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Semarang masih 

menemui hambatan diantaranya: 

●Permasalahan interen yaitu Kurangnya koordinasi antar instansi 

pemerintah yang berkaitan sehingga hambatan-hambatan yang dihadapi 

dalam pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf tidak dapat segera diatasi, 

76 
 



 
 

selain itu terbatasnya kemampuan petugas kecamatan mengenai prosedur 

dan tata cara pendaftaran tanah wakaf. 

●Permasalahan eksteren yaitu terhadap biaya persertifikatan tanah wakaf, 

masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk melaksanakan 

pengukuran tanah, pemasangan batas dan proses lainnya, sedangkan untuk 

pembuatan sertifikat tanah wakaf tidak dikenakan tarif. Pemerintah melalui 

Kementrian Agama memberikan bantuan berupa subsidi yang berasal dari 

APBN maupun APBD, bantuan ini belum dapat diberikan secara rutin, 

selain itu bantuan dirasa masih sangat lamban dikarenakan prosedur yang 

cukup panjang untuk memperoleh bantuan tersebut. 

 

B. Saran-saran 

1. Hendaknya ditingkatkan koordinasi antara aparat pemerintah, khususnya 

pihak BPN dan Kantor Kementrian Agama dengan staff Kecamatan 

setempat guna mencapai hal yang lebih optimal. 

2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti pentingnya 

perwakafan yang diperuntukkan bagi sarana penunjang sosial, ekonomi, 

dan pendidikan. Apabila obyek wakaf dapat dikelola dengan baik di 

masyarakat dan diberdayakan dengan semestinya maka akan dapat 

meningkatkan kesejahteraan umat muslim dan ikut membantu 

pembangunan negara. 

3. Pemerintah khususnya Kementrian Agama hendaknya memberikan 

pembinaan kepada nadzir, terutama nadzir perseorangan agar dapat 
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