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SARI 
 
 

Wibowo, Umbaran. 2006; Praktek Pendaftaran dan Pensertifikatan Tanah Wakaf 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kecamatan Cepu 
Kabupaten Blora. Skripsi. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu 
Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : I. Drs. Suhadi, M.Si. II. 
Ubaidillah Kamal, S.Pd.101. 
 

Kata Kunci: Pendaftaran, Pensertifikatan, Tanah Wakaf. 
Di daerah Kecamatan Cepu Kabupaten Blora msyarakatnya agraris sehingga masalah 
peralihan hak atas tanah sangatlah lazim terjadi, yang juga termasuk diantaranya 
adalah proses pewakafan tanah. Proses pewakafan tanah tidak hanya berhenti pada 
pewakafan saja tetapi juga diperlukan pendaftaran tanah wakaf di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Blora. Bagaimana proses pendaftaran dan pensertifikatan tanah wakaf di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Blora perlu diteliti. 

Penelitian untuk penulisan skripsi ini dibatasi pada pemecahan beberapa 
masalah yaitu bagaimana proses pendaftaran dan pensertifikatan tanah wakaf di 
Kecamatan Cepu Kabupaten Blora serta faktor-faktor apa saja yang berpengaruh 
terhadap terlaksananya proses tersebut. 

Data dikumpulkan dari sumber lisan dan sumber tulisan. Sumber lisan 
berupa narasumber  PPAIW Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, Kepala KUA 
Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, KASI Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan  
Kabupaten Blora, Nadzir serta wakif yang ada di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, 
sedangkan sumber tulisan berupa data data pewakafan tanah yang didapat dari kantor 
KUA Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Data dari narasumber diperoleh dengan 
mewawancarai dan merekam orang-orang yang terkait dengan proses pewakafan 
tanah di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Data yang terkumpul berupa data 
mengenai tata cara pewakafan tanah milik, data tentang proses pendaftaran tanah 
wakaf, jumlah tanah wakaf yang ada di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora beserta 
data data lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di 
Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Data itu kemudian dianalisis dengan metoda 
triangulasi yang kemudian menghasilkan data yang valid.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mewakafkan tanah yang sudah 
bersertifikat wakif datang ke Kantor Urusan Agama untuk mewakafkan tanah dengan 
membawa bukti sertifikat asli dari tanah yang akan diwakafkan. Kemudian Kantor 
Urusan Agama menunjuk nadzir yang bertugas untuk mengurus dan mengelola tanah 
yang diwakafkan. Setelah itu diadakan ikrar wakaf dihadapan Kepala Kantor Urusan 
Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) disertai 2 orang saksi. 
Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf menerbitkan Akta ikrar 
wakaf. Kemudian didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Dalam proses 
pewakafan di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora diberikan syarat tambahan yaitu 
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tanah yang hendak diwakafkan haruslah sudah bersertifikat hak milik. Syarat ini 
merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh Kepala KUA Kecamatan Cepu 
sebagai langkah untuk mengurangi hambatan terhadap proses pendaftaran tanah 
wakaf. Hal ini dimaksudkan juga untuk mempermudah dalam pembuatan AIW. 
Faktor yang mendukung pendaftaran tanah di wilayah Kabupaten Blora khususnya 
tanah wakaf adalah kerjasama antara PPAIW dan Nadzir. Kesadaran Wakif untuk 
mendaftarkan tanahnya. Peran serta instansi terkait dalam pembinaan mengenai 
Pendaftaran tanah wakaf. Kemudian faktor faktor yang menghambat pendaftaran 
tanah di wilayah Kecamatan Cepu Kabupaten Blora adalah masih adanya tanah-tanah 
wakaf yang belum memiliki kelengkapan surat-surat bukti kepemilikan, Tanah yang 
akan diwakafkan tersebut masih dalam sengketa,  Masih adanya sebagian pihak yang 
tidak mengerti tentang perwakafan tanah milik dalam proses pendaftaran dan 
pensertifikatan tanah tersebut  

Saran penulis demi perbaikan dalam pelaksanaan pendaftaran dan 
pensertifikatan tanah wakaf di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora harus diadakan 
kerjasama antara instansi-instansi yang terkait, PPAIW sebagai pihak yang 
berwenang tentang pengecekan status tanah harus bekerja lebih teliti lagi, diadakan 
pembinaan dan pemberian informasi ataupun penyuluhan dari instansi-instansi yang 
terkait dengan pewakafan kepada masyarakat yang ada, sehingga masyarakat dapat 
mengerti dan mengetahui tentang pendaftaran tanah wakaf. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 x

                                  DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ……………………………………………………………   i       

PERSETUJUAN PEMBIMBING………………………………………………. ii 

PENGESAHAN KELULUSAN……………………………………………….... iii 

PERNYATAAN ……………………………………………………………….. iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ……………………………………………… v 

KATA PENGANTAR………………………………………………………….. vi 

SARI ……………………………………………………………………………. viii 

DAFTAR ISI……………………………………………………………………. x 

DAFTAR TABEL …………………………………………………………….... xiii 

DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………… xiv 

DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………………………. xv 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah ……………………………………………….. 1 

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah………………………………….. 4 

C. Perumusan Masalah……………………………………………………. 6 

D. Tujuan Penelitian………………………………………………………. 7 

E. Manfaat Penelitian…………………………………………………….... 8 

BAB II PENELAAHAN KEPUSTAKAAN 

A. Pengertian Tanah ……………………………………………………….     10 

 



 xi

B. Pendaftaran tanah ………………………………………………………     13 

1. Sistem Perndaftaran Tanah………………………………………….     15 

2. Pendaftaran dan Pensertifikatan Tanah……………………………..      20 

3. Tujuan Pendaftaran dan Pensertifikatan Tanah……………………..      29 

4. Sertifikat Tanah……………………………………………………...     31 

C. Pewakafan tanah ………………………………………………………...     36 

1. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977……………..     36 

2. Menurut Hukum Islam………………………………………………     43 

D. Kerangka Berfikir……………………………………………………….     51 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian …………………………………………………..     53 

B. Lokasi Penelitian………………………………………………………...    54 

C. Fokus Penelitian………………………………………………………….   55     

D. Sumber Data………………………………………………………….......   55 

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data……………………………………..    57 

F. Metoda analisis Data……………………………………………………..    60 

G. Pengujian keabsahan atau validitas …...………………………................    63 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Profil Lokasi Penelitian Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. 

1) Geografis Kecamatan Cepu……………………………………....   65 

2) Keadaan Penduduk Kecamatan Cepu…………………………….   66   



 xii

3) Pendidikan Masyarakat Kecamatan Cepu………………………...   67 

4) Keagamaan Masyarakat Kecamatan Cepu………………………..   68 

5) Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Cepu…………………   69 

6) Keadaan Tanah Kecamatan Cepu  

a. Keadaan Tanah secara Umum ………………………………..   72 

b. Pewakafan Tanah di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora …….   74 

2. Pelaksanaan Pendaftaran dan Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kecamatan 

Cepu Kabupaten Blora 

1) Tanah yang sudah bersertifikat …………………………………..     80 

2) Tanah yang belum bersertifikat ………………………….............     84 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf 

di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora………………………………..    88 

1) Faktor-faktor yang mendukung…………………………………...   89 

2) Faktor Faktor yang menghambat………………………………….   91 

4. Pembahasan…………………………………………………………..    92 

BAB V PENUTUP 

A. Simpulan…………………………………………………………………..  99 

B. Saran………………………………………………………………………  100 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 



 xiii

DAFTAR TABEL 

 

Tabel                                                                                                              Halaman 

Tabel 1:  Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di 
Kecamatan Cepu Kabupaten Blora………………… 69 

  
Tabel 2:  Jumlah Penduduk menurut Agama di Kecamatan 

Cepu Kabupaten Blora …………………………... 70  
 
Tabel 3: Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian di 

Kecamatan Cepu Kabupaten Blora………………… 72  
 
Tabel 4: Keadaan Tanah Di Wilayah Kecamatan Cepu 

Kabupaten Blora…………………………………… 74  
 
Tabel 5: Jumlah Tanah Wakaf di Masing-masing Desa di 

wilayah Kecamatan Cepu Kabupaten Blora……….  76  
 
Tabel 6: Tanah Wakaf Menurut Peruntukanya Di Wilayah 

Kecamatan Cepu Kabupaten Blora………………… 77 
 
Tabel 7: Data Tanah Wakaf di Desa-Desa se-Kecamatan 

Cepu Kabupaten Blora…………………………….. 79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xiv

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar : 

Gambar 1  : Bagan Kerangka Berfikir  

Gambar 2  : Skema Penarikan Kesimpulan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xv

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran : 

1. Lampiran 1:   Surat Ijin Penelitian ke KUA Cepu  

2. Lampiran 2:   Surat Ijin Penelitian ke Kantor Kecamatan Cepu  

3. Lampiran 3:    Surat Ijin Penelitian ke BPN Kabupaten Blora  

4. Lampiran 4:   Surat Ijin Penelitian ke DEPAG Kabupaten Blora  

5. Lampiran 5:   Surat Ijin Penelitian ke POL.PP Kabupaten Blora  

6. Lampiran 6:   Surat Ijin Research POL.PP Blora  

7. Lampiran 7:   Surat Ijin Research BAPPEDA Blora  

8. Lampiran 8:   Surat Ijin Research DEPAG Kabupaten Blora  

9. Lampiran 9:   Surat Keterangan selesai survey di KUA Cepu  

10. Lampiran 10: Surat Keterangan selesai survey di Kantor Kecamatan Cepu  

11. Lampiran 11: Surat Keterangan selesai survey di BPN Kabupaten Blora  

12. Lampiran 12: Daftar Tanah wakaf di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora  

13. Lampiran 13: Contoh D.I 201  

14. Lampiran 14: PP No.28 Tahun 1977  

15. Lampiran 15: Majalah Bumibhakti Adiguna edisi 30 tahun 2004 

16. Lampiran 16: Data Monografi Kecamatan Cepu hingga Juli 2006 

17. Lampiran 17: Instrumen Wawancara 

18. Lampiran 18: Daftar Informan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hakikat pembangunan nasional Indonesia adalah pembangunan manusia 

seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, yang bertujuan untuk 

mewujudkan satu masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun 

spiritual.  

Sebagai masyarakat yang susunan perekonomian yang cenderung agraris  

maka tanah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan kehidupan 

masyarakat. Dalam manfaatnya tanah dipergunakan sebesar-besarnya untuk 

kepentingan rakyat demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. 

Sehingga dalam hal ini tanah merupakan bagian yang terkait langsung dengan 

pelaksanaan pembangunan, dimana tanah mempunyai kedudukan sebagai salah 

satu faktor untuk dapat melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik seperti 

gedung-gedung pemerintahan. Tanah sangat berperan untuk pembangunan   

masyarakat baik dalam jumlah, kepemilikan maupun proses peralihan haknya.  

Tanah akan mengalami perubahan kedudukan dan fungsi melalui beberapa proses 

peralihan hak seperti hibah, wakaf, jual beli. Salah satu proses peralihan hak yang 

pengaruhnya sangat besar pada kedudukan dan fungsi tanah adalah wakaf. Dalam 

kehidupan masyarakat banyak sekali tempat-tempat ibadah, panti asuhan, pusat 

penyiaran agama yang didirikan diatas tanah wakaf. 
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Mengingat peranan dan potensi tanah wakaf yang sangat besar, maka 

pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. 

Sehubungan  dengan hal itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dalam Pasal 19, memerintahkan 

diselenggarakanya pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum 

atas tanah-tanah bagi seluruh masyarakat. Pada Pasal 49 Ayat (3) UUPA juga 

diamanahkan tentang masalah Perwakafan Tanah Milik yang akan diatur dalam 

suatu peraturan pemerintah tersendiri. Peraturan Pemerintah yang dimaksud yaitu 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. 

Dengan adanya Undang-undang nomor 5 tahun 1960 Pasal 49 Ayat (3) dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 maka masalah Perwakafan Tanah 

Milik mulai ditingkatkan kedudukanya sebagai suatu lembaga formal dalam 

kerangka hukum agraria nasional. Pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik 

disamping memenuhi persyaratan yang diatur dalam hukum Islam, juga 

memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam  Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 1977.  

Persoalan tentang Perwakafan Tanah Milik ini  telah diatur, ditertibkan dan 

diarahkan sedemikian rupa sehingga benar-benar memenuhi hakekat dan tujuan 

daripada Perwakafansesuai dengan ajaran Agama Islam. Selanjutnya diharapkan 

dengan berbagai peraturan yang dimaksud maka persoalan tentang Perwakafan 

Tanah Milik ditempatkan dalam proporsi yang sebenarnya. Dengan adanya 

peraturan tersebut maka lembaga ini tidak lagi hanya dipandang sebagai suatu 
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lembaga keagamaan yang bersandar pada hukum Islam semata, akan tetapi sudah 

ditingkatkan kedudukanya sebagai suatu lembaga formal dalam hukum agraria 

nasional.  

Namun dalam praktiknya masih ada sejumlah tanah wakaf yang belum 

memenuhi persyaratan dan prosedur pendaftaran serta pensertifikatan sesuai 

ketentuan, baik untuk Perwakafan Tanah Milik yang terjadi sebelum adanya 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun  1977, maupun Perwakafan Tanah Milik 

yang terjadi sesudah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 beserta 

peraturan pelaksanaanya (Abdurrahman, 1994: hal 11). 

Pendaftaran dan pensertifikatan tanah wakaf merupakan bagian dari 

pendaftaran dan pensertifikatan tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. 

Adapun keterangan keterangan atau data-data tanah yang diperoleh dari proses 

pendaftaran tanah adalah merupakan satu kesatuan, bahwa pelaksanaan 

pendaftaran hak atas tanah juga ditujukan untuk menjamin adanya kepastian 

hukum terhadap hak-hak atas tanah diseluruh wilayah Indonesia. 

Sebagaimana diuraikan dalam latar belakang diatas maka penulis 

mengambil judul Skripsi : 

“ Praktik Pendaftaran dan Pensertifikatan Tanah Wakaf berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora “ 

Dengan harapan penulis dapat membantu dan memberi masukan pada 

pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pendaftaran dan pensertifikatan tanah  

wakaf tepatnya di wilayah Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. 
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B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah  

Saat ini yang sering terjadi adalah adanya Perwakafan Tanah Milik yang 

banyak dilakukan oleh masyarakat dengan hanya didasarkan pada kepercayaan 

semata diantara para pihak  yang terlibat dalam pelaksanaan Perwakafan Tanah 

Milik, sehingga Perwakafan Tanah Milik itu terjadi tanpa disertai dengan bukti 

yang otentik, serta tidak melalui prosedur pendaftaran dan pensertifikatan yang 

ditentukan dalam Undang-Undang. 

Pendaftaran dan pensertifikatan ini dimaksudkan agar dapat lebih menjamin 

adanya kepastian hukum terhadap suatu hak atas tanah. Disinilah terdapat 

hubungan antara maksud dan tujuan dibentuknya undang-undang pokok agraria 

dan pendaftaran tanah. Dalam Pasal 19 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960, 

dinyatakan bahwa ketentuan yang memuat tentang pendaftaran akan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang telah disempurnakan dengan 

berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. 

Selama ini masalah Perwakafan Tanah Milik dianggap sudah melembaga 

dalam masyarakat Islam di Indonesia tetapi banyak kekurangan karena belum 

terpenuhiya kewajiban pendaftaran tanah wakaf  sesuai Peraturan Pemerintah  

Nomor 28 Tahun  1977  tentang Perwakafan Tanah Milik maupun Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977  tentang Pendaftaran Tanah. 

Pendaftaran dan pensertifikatan tanah wakaf  merupakan bagian dari 

pendaftaran dan pensertifikatan tanah di seluruh wilayah Indonesia.Hal ini secara 
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jelas dipaparkan dalam Bab III bagian kedua Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997. Dalam Pasal 9 dicantumkan bahwa obyek dari pendaftaran tanah 

meliputi tanah wakaf.  

Proses pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf ditangani langsung oleh Badan 

Pertanahan Nasional, proses pendaftaranya dilakukan oleh Kepala Kantor 

Pertanahan yang dibantu oleh PPAT dan pejabat lain yang ditugaskan untuk 

melaksanakan kegiatan tertentu yang diatur dalam peraturan perundangan yang 

bersangkutan. Dalam proses pendaftaran tanah secara sistematik Kepala Kantor 

Pertanahan juga dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau 

pejabat yang ditunjuk.Hal ini sesuai dengan Bab III bagian ke I Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu tentang Pendaftaran Tanah.  

Dari pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah ini juga ditujukan untuk 

menjamin adanya kepastian hukum terhadap hak atas tanah di seluruh wilayah 

Indonesia, termasuk juga pelaksanaan pendaftaran di wilayah Kecamatan Cepu 

Kabupaten Blora. Kecamatan Cepu Kabupaten Blora yang keadaan 

masyarakatnya agraris maka secara langsung mereka akan selalu berhubungan 

dengan tanah, hal ini sangat memungkinkan munculnya alih hak dan alih fungsi 

tanah serta proses pemindahan hak atas tanah yang terdapat di Kecamatan Cepu. 

setelah adanya peralihan hak ini maka diperlukan kepastian hukum atas peralihan 

tersebut. Pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan cepu juga dimaksudkan untuk 

mendapatkan kepastian hukum mengenai status tanah dan alokasinya.  
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Sebagaimana telah diuraikan diatas, maka penulis dengan dasar PP Nomor 

24 Tahun 1997  mengangkat masalah pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan 

Cepu dalam skripsi ini, agar sedikit banyak dapat memberikan masukan bagi 

pihak yang terkait dalam pelaksanaan pendaftaran dan pensertifikatan tanah 

wakaf  

 

C. Perumusan Masalah 

Proses pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik sekarang ini cenderung 

dilakukan masyarakat tanpa melalui prosedur yang berlaku. Perwakafantanah 

banyak dilakukan oleh masyarakat dengan hanya didasarkan pada kepercayaan 

semata diantara para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Perwakafan Tanah 

Milik, sehingga Perwakafan Tanah Milik itu terjadi tanpa disertai dengan adanya 

suatu alat bukti yang sah dan otentik, serta tidak melalui prosedur pendaftaran dan 

pensertifikatan yang ditentukan dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah 

yang berlaku. 

Pendaftaran dan pensertifikatan ini dimaksudkan agar dapat lebih menjamin 

adanya kepastian hukum terhadap suatu hak atas tanah. Mengingat luasnya 

masalah yang akan dibahas, maka penulis merasa perlu merumuskan masalah 

yang akan dikaji, hal ini untuk menghindari adanya interpretasi yang terlampau 

luas terhadap masalah yang dibahas. 
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Secara rinci rumusan masalah yang dibahas adalah: 

1. Bagaimana praktik pendaftaran dan pensertifikatan tanah wakaf di 

Kecamatan Cepu kabupaten Blora. 

2. Faktor-Faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pendaftaran 

dan pensertifikatan tanah wakaf. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari skripsi ini mencakup tujuan umum dan tujuan khusus : 

 1. Tujuan Umum  

Secara umum, penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat-

syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar Sarjana dalam bidang Ilmu 

Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 

 2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan yang bersifat khusus adalah : 

2.1 Untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran dan   pensertifikatan tanah 

wakaf setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

2.2    Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menunjang  dan 

menghambat proses pandaftaran dan pensertifikatan tanah 
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E. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya tujuan penulisan Skripsi yang telah penulis uraikan diatas 

penulis juga mempunyai pandangan atas beberapa manfaat yang akan diperoleh 

dari penulisan Skripsi ini. 

Kegunaan dan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan 

Skripsi ini adalah : 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis dalam penulisan skripsi ini berguna untuk mendapatkan 

sebuah gambaran yang lebih jelas tentang apa yang dimaksud dengan 

pendaftaran serta pensertifikatan tanah wakaf setelah disusun dan 

diberlakukanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur 

secara detail mengenai sistem pendaftran dan pensertifikatan tanah wakaf. 

 2. Secara Praktis 

2.1 Bagi Peneliti 

Manfaat yang dapat peneliti ambil dari penulisan skripsi ini adalah 

untuk menambah dan memperdalam wawasan hukum khususnya 

hukum agraria, tentang pendaftaran dan pensertifikatan tanah 

khususnya tanah wakaf. 

           2.2 Bagi Masyarakat 

Melalui penulisan skripsi ini penulis dapat memberikan sedikit 

pandangan dan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai 
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bahan perbandingan bagi yang perlu menggunakan dasar-dasar untuk 

pemecahan kasus yang sama di daerahnya. 

  2.3 Bagi Pemerintah  

Untuk membantu pemerintah dalam menentukan tindakan untuk 

menyikapi kasus-kasus yang berhubungan dengan proses pendaftaran 

dan pensertifikatan tanah wakaf. 
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BAB II 

PENELAAHAN KEPUSTAKAAN 

 

A. Pengertian Tanah 

Tanah secara harfiah dapat dipakai dalam berbagai arti. Maka dalam 

penggunaanya perlu diberikan batasan, agar diketahui dalam arti apa istilah 

tersebut digunakan. Menurut isi dari Pasal 4 Ayat (1) UUPA dinyatakan: Atas 

dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan 

adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat 

diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-

sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.  

Dengan demikian jelaslah, bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah 

permukaan bumi. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia (1994) diartikan 

sebagai: 

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali 

2. Keadaan bumi di suatu tempat 

3. Permukaan bumi yang diberi batas 

4. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu ( Adam Nornies,1992: 

193 ). 

Berdasarkan dari pengertian tersebut diatas maka tanah diartikan sebagai 

permukaan bumi. Jadi harus dapat dibedakan antara pengertian dari “bumi” dan 
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“tanah”. Mengenai hak-hak yang melekat pada tanah dan berhubungan dengan 

penguasaan atas tanah, maka dapatlah diberikan oleh negara kepada perorangan 

maupun dipunyai oleh perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan 

orang lain serta badan-badan hukum. Hak-hak atas tanah ini antara lain adalah 

dimaksudkan untuk memberikan kewenangan bagi si pemilik hak untuk dapat 

mempergunakan tanah yang bersangkutan, sekedar diperlukan untuk kepentingan 

yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah, dalam batas-batas 

menurut Undang-undang dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi, hal ini 

sesuai dengan isi Pasal 4 ayat (2) UUPA 

Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi 

wewenag untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh 

bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentinan 

yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas 

menurut undang-undang ini dan peraturan–peraturan hukum lain yang lebih 

tinggi.  

Atas dasar hak menguasai dari negara, maka tanah-tanah yang ada haruslah 

dipergunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini adalah 

sesuai dengan makna yang terkandung dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 

Dasar 1945. Jadi pasal ini mengandung arti bahwa tanah sebagai sumber untuk 

mencukupi keperluan hidup rakyat adalah dikuasai oleh negara. Dan arti dari kata 

dikuasai disini adalah bukan berarti dimiliki, akan tetapi diatur atau 
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diselenggarakan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat pada 

umumnya. Hak menguasai dari Negara sendiri meliputi semua tanah yang ada di 

wilayah Indonesia, baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang tidak. 

Kekuasaan negara mengenai tanah yang telah dihaki akan memberikan batasan 

kepada kekuasaan negara atas seberapa jauh negara dapat memberikan kekuasaan 

kepada pemilik hak untuk menggunakan tanahnya. Hak menguasai dari negara itu 

antara lain adalah tertera dalam pasal 2 ayat (2) UUPA, yaitu : 

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan 
pemeliharaan bumi, air, dan penggunaan ruang angkasa tersebut,  

2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 
dengan bumi, air, dan ruang angkasa,  

3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 
dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang 
angkasa. 

 
Dalam administrasi pertanahan, maka tanah-tanah yang dikuasai oleh negara 

dapat disebut sebagai “Tanah-Tanah Negara”. Kekuasaan negara atas tanah tidak 

ada pemiliknya adalah bersifat luas dan penuh. Dengan demikian jika 

berpedoman pada tujuan yang ada, maka negara dapatlah memberikan tanah yang 

demikian itu kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut 

peruntukan dan keperluannya, misal Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak 

Pakai, ataupun dengan memberikan hak pengelolaannya kepada badan-badan 

hukum untuk dipergunakan sesuai dengan tugas masing-masing (Pasal 4 ayat (1) 

UUPA). 
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Tanah adalah merupakan sebuah kebutuhan yang vital bagi manusia, karena 

manusia tak dapat lepas dari tanah. Sangat erat sekali hubungan tanah dengan 

manusia karena manusia memerlukan tanah tidak hanya semasa hidupnya tetapi 

sudah meninggalpun manusia masih memerlukan tanah. Jadi tanah sangat penting 

bagi manusia untuk berpijak dan melakukan segala aktifitasnya semasa hidupnya 

dan menjadi tempat peristirahatan terakhir jika nanti ia sudah meninggal 

Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang 

disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. Diberikanya 

dan dipunyainya hak-hak tersebut tidak akan bermakna, jika penggunaanya 

terbatas hanya pada tanah bagian permukaanya saja. Untuk keperluan apapun 

dibutuhkan juga penggunaan sebagian tubuh bumi termasuk yang ada 

didalamnya.  

Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 4 Ayat (2) UUPA.Tubuh bumi dan air 

serta ruang angkasa yang dimaksudkan itu bukan kepunyaan pemegang hak atas 

tanah yang bersangkutan. Ia hanya diperbolehkan menggunakanya. 

 

B. Pendaftaran tanah  

Sebagai dasar penyelenggaraan dan pendaftaran tanah adalah Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai 

pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961. Terbitnya peraturan ini di 

latar belakangi oleh kesadaran akan semakin pentingnya peran tanah dalam 
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kehidupan manusia yang semakin memerlukan dukungan kepastian hukum di 

bidang pertanahan. Secara normatif kepastian hukum itu memerlukan tersedianya 

perangkat perundang-undangan yang secara operasional mampu mendukung 

pelaksanaannya. Secara empiris keberadaan peraturan perundang-undangan itu 

perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia 

pendukungnya. 

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah adalah:  

Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, 
berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, 
dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta 
dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, 
termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah  yang 
sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak hak tertentu 
yang membebani. Dengan diselenggarakanya pendaftaran tanah maka pihak pihak 
yang bersangkutan dapat dengan mudah mengetahui status kedudukan hukum 
daripada tanah tertentu yang dihadapi, letak dan luas batas batasnya, siapa 
pemiliknya, dan beban apa yang ada diatasnya.  

 
Selain itu pelaksanaan pendaftaran tanah dapat memberikan jaminan 

kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah di seluruh wilayah Indonesia. 

Sehingga dapat tercapai kesejahteraan masyarakat dimana dapat dilaksanakanya 

hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing anggota masyarakat 

sesuai dengan peraturan yang telah memberikan jaminan atas hak dan kewajiban 

tersebut. 

Untuk pendaftaran tanah pertama kali pada dasarnya dilakukan secara 

sistematik dan sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan 
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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, yang pelaksanaannya dilakukan atas 

prakarsa pemerintah. Sedangkan 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 atau masal, yang pelaksanaannya dilakukan atas dasar 

permintaan pihak yang berkepentingan. 

Berdasar Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pendaftaran 

tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan 

terbuka. Sederhana berarti ketentuan pokok dan tata caranya mudah dipahami. 

Aman berarti pendaftaran tanah diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga 

dapat memberikan kepastian hukum. Terjangkau berarti biaya tidak memberatkan 

golongan ekonomi lemah. Mutakhir berarti data pendaftaran tanah harus 

dipelihara. Dan terbuka berarti terbuka bagi masyarakat untuk memperoleh 

keterangan tentang data yang benar setiap saat. 

1. Sistem Pendaftaran Tanah  

Beberapa sistem pendaftaran tanah yang ada di beberapa negara yang 

menyelenggarakan pendaftaran tanah adalah : 
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 1) Sistem Torrens 

Sistem ini banyak dipakai di beberapa negara, dengan cirinya yaitu 

manakala seseorang mengklaim sebagai pemilik baik karena Undang-

Undang atau karena harus mengajukan suatu permohonan agar lahan yang 

bersangkutan diletakkan atas namanya ( Parlidungan AP,  1990:18 )  

Permohonan ini kemudian diteliti oleh Kepala Kantor Pertanahan 

dibantu panitia ajudikasi yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan maka 

dapat mengambil kesimpulan yaitu : 

a. Bahwa lahan yang dimohonkan untuk  didaftarkan itu baik dan jelas. 

b. Bahwa atas permohonan tersebut tidak ada sengketa dalam pemilikanya. 

c. Bahwa atas permohonanya secara meyakinkan dapat diberikan. 

d. Bahwa atas bukti dari alas hak, tidak ada orang yang berprasangka dan  

berkeberatan atas permohonan kepemilikan tanah tersebut. 

Beberapa keuntungan yang akan diperoleh dari penerapan sistem Torrens 

adalah : 

a. Menetapkan biaya-biaya tak terduga sebelumnya. 

b. Meniadakan atau menghilangkan pemeriksaan yang berulang-ulang 

c. Secara tegas meyatakan dasar haknya. 

d. Melindungi terhadap kesulitan–kesulitan yang tidak disebutkan dalam 

sertifikat. 
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e. Menghilangkan kemungkinan kepalsuan yang akan terjadi 

f. Meniadakan alas hak pajak. 

g. memberi suatu alas hak yang abadi, oleh karena negara menjaminya 

dengan tanpa batas. 

Adapun keuntungan yang lain dari sistem ini adalah : 

a. Memunculkan sebuah kepastian hukum 

b. Memperkecil biaya peralihan hak serta mempersingkat waktu 

penyelesaian proses pendaftaran dan pensertifikatan tanah ( 

Parlindungan AP, 1990: 19 ). 

Adapun sertifikat tanah menurut sistem ini merupakan alat bukti 

pemegang hak atas tanah yang paling lengkap serta tidak bisa diganggu 

gugat, ganti rugi terhadap pemilik yang sebenarnya adalah melalui dana 

asuransi. Dalam sistem ini tidak dimungkinkan merubah buku tanah.   

2) Sistem Positif  

Menurut sistem ini sertifikat adalah merupakan tanda bukti hak atas 

tanah yang mutlak dan satu-satunya. Ciri pokok dari  sistem ini adalah 

bahwa pendaftaran tanah menjamin dengan sempurna nama yang terdaftar 

dalam buku tanah sehingga tidak dapat dibantah lagi, sekalipun memang Ia 

bukan pemilik aslinya. 

Disini pejabat-pejabat balik nama tanah dalam sistem ini memiliki 

peranan yang sangat penting dan aktif, karena mereka harus menyelidiki hak 

atas tanah yang dipindahkan itu dapat terdaftar atau tidak, menyelidiki 
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identitas para pihak, wewenangnya dan apakah formalitas yang disyaratkan 

sudah terpenuhi. 

Kebaikan dari sistem positif ini adalah : 

a. Adanya kepastian hukum dari buku tanah 

b. Adanya peranan aktif dari pejabat balik nama. 

c. Mekanisme kerja dengan penerbitan sertifikat mudah dipahami oleh 

masyarakat awam ( Bachtiar Effendi, 1983: 32 ). 

Selain sistem positif memiliki beberapa kebaikan sistem ini juga memiliki 

beberapa kelemahan yaitu : 

a. Peranan aktif dari pejabat balik nama memakan waktu yang lama. 

b. Pemilik yang sebenarnya berhak atas tanah, akan kehilangan haknya 

oleh karena ketidakpastian dari buku tanah itu sendiri. 

c. Wewenang pengadilan diletakkan dalam kewenangan administratif         

( Bachtiar Effendi, 1983: 32 ) .  

 3) Sistem Negatif 

Menurut sistem ini segala apa yang tercantum dalam sertifikat tanah 

dianggap benar sampai terbukti sebaliknya dimuka pengadilan. Asas dalam 

sistem negatif adalah Nemo Plus Yuris yaitu melindungi pemegang hak atas 

tanah yang sebenarnya dari tindakan orang lain yang mengalihkan haknya 

tanpa diketahui pemegang hak yang sebenarnya. Pendaftaran tanah tidak 

merupakan jaminan pada nama yang terdaftar dalam buku tanah, hal ini 

merupakan ciri pokok dari sistem negatif. Dengan kata lain buku tanah bisa 
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berubah sepanjang dapat dibuktikan bahwa dialah pemilik yang sebenarnya 

melalui pengadilan yang berkekuatan hukum pasti.  

Sertifikat menurut sistem ini, tidak dapat dipergunakan sepanjang 

sertifikat itu ada yang menyanggah dari pihak ketiga dapat dibuktikan 

sebaliknya. Dan sertifikat dapat dibatalkan oleh Kantor Badan Pertanahan 

Nasional atas putusan pengadilan. 

Sistem pendaftaran tanah yang dipakai di Indonesia adalah sistem Negatif-Positif. 

Dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

bahwa pendaftaran tanah yang penyelenggaraanya diperintahkan oleh Undang-

Undang Pokok Agraria dengan menggunakan sistem negatif. 

Selain itu dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria 

menyatakan bahwa surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat 

bukti yang kuat. Ketentuan ini bertujuan, pada satu pihak untuk tetap berpegang 

pada sistem negatif dan pada lain pihak untuk secara seimbang memberikan 

kepastian hukum kepada pihak yang dengan itikad baik menguasai sebidang tanah 

dan didaftarkan sebagai pemegang hak dalam buku tanah, dengan sertifikat 

sebagai tanda buktinya, yang menurut Undang-Undang Pokok Agraria berlaku 

sebagai alat pembuktian yang kuat. 

Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak 

dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan yuridis yang tercantum didalamnya 

harus diterima sebagai data yang benar. Dalam sertifikat harus sesuai dengan data 

yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena itu 



 20

diambil dari buku tanah dan  surat ukur tersebut. Sedangkan yang dimaksud 

dengan kepastian hukum adalah kepastian tentang subyek hak atas tanah ( orang 

atau badan hukum ) dan kepastian tentang obyek hak atas tanah   ( letak tanah, 

panjang, dan lebar tanah ). 

2.   Pendaftaran dan Pensertifikatan Tanah 

1) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 

Dalam rangka pelaksanaan pendaftaran dan pensertifakatan tanah di 

Indonesia melalui Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 telah ditetapkanya kewajiban pokok. 

Kewajiban bagi pemerintah Indonesia adalah untuk melaksanakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, adapun 

kewajibanya meliputi : 

1. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah 

2. Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan haknya 

3. Pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian 

yang kuat dan kewajiban yang menjadi beban pemerintah ini disebut 

pendaftaran tanah. 

Kewajiban bagi pemegang hak atas tanah adalah untuk mendaftarkan 

hak-haknya yang meliputi : 

1. Hak milik  

Pengertian Hak Milik atas tanah terdapat dalam Pasal 20 UUPA, Hak 

Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 
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dipunyai orang atas tanah dengan ketentuan Pasal 6 ( semua hak atas 

tanah mempunyai fungsi sosial). Jadi dapat disimpulkan bahwa hak 

milik mempunyai unsur-unsur: 

a. Terkuat 

Yaitu unsur yang menunjuk pada jangka waktunya (jangka waktu 

tidak ditentukan) 

b. Terpenuh 

Yaitu unsur yang menunjuk pada luas wewenangnya dalam 

menggunakan tanah tersebut (wewenangnya tidak dibatasi) 

c. Turun-temurun 

Artinya dalam hal ini tanah milik dapat diwariskan atau dapat 

dipindahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Dengan demikian hak milik secara sah dapat: 

a. Diwariskan. 

b. Diperjual belikan. 

c. Diberikan secara suka rela. 

d. Dihibahkan. 

e. Diwakafkan. 

f. Dipakai sebagai jaminan hutang di Bank. 
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Menurut Pasal 21 Ayat 1 sampai 4 Unang Undang Pokok Agraria secara 

jelas digambarkan siapa saja yang berhak dan yang tidak berhak  

mempunyai hak milik. 

Ayat 1 

Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. 

Ayat 2 

Pemerintah menetapkan badan-badan hukum mana saja yang dapat 

mempunyai hak milik atas sebuah tanah. 

Ayat 3 

Orang asing yang memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat, 

atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula untuk warga 

negara yang kehilangan kewarganegaraanya wajib melepaskan hak itu 

dalam jangka waktu satu tahun sejak hilangnya hak kewarganegaraan. Hal 

ini hanya berlaku untuk proses pewarisan setelah undang-undang Pokok 

Agraria berlaku. 

Ayat 4 

Selama seseorang disamping mempunyai kewarganegaraan Indonesia 

juga memiliki kewarganegaraan asing maka ia tidak berhak mempunyai 

tanah dengan hak milik. 

Terjadinya hak milik bisa melalui dua jalur (Pasal 22 UUPA): 
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a. Berdasarkan hukum adat, bisaanya dengan jalan membuka tanah. 

Artinya membuka hutan untuk dijadikan sebuah lahan pertanian. 

b. Berdasarkan penetapan pemerintah, yaitu dengan pemberian tanah hak 

milik pada transmigran atau penetapan pemerintah melalui ketentuan 

Undang-undang. 

Hapusnya hak milik (Pasal 27 UUPA) dapat terjadi karena: 

a. Tanahnya jatuh pada negara, hal ini disebabkan: 

1) Karena pencabutan hak 

2) Karena penyerahan sukarela dari pemiliknya 

3) Karena tanah tersebut diterlantarkan oleh pemiliknya, dalam kondisi 

tidak terurus 

4) Subjeknya tidak memenuhi syarat. 

Dalam hal subjeknya tidak memenuhi syarat karena belum cukup 

umur, dibawah perwalian atau pengampuan dan tidak berakal sehat. 

b. Tanahnya Musnah. 

Artinya adalah bahwa tanah hak milik tersebut telah hilang sifat dan 

fungsinya. Hal ini dapat dicontohkan dengan adanya peristiwa 

letusan gunung yang mengakibatkan tanah pertanian yang berubah 
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menjadi sungai. Maka tanah tersebut telah mengalami kemusnahan 

atau fungsinya sebagai tanah pertanian telah hilang. 

2. Hak guna usaha 

Pengertian Hak Guna Usaha tertuang dalam pasal 28 UUPA; Hak 
Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah-tanah yang langsung 
dikuasai oleh Negara dalam jangka waktu seperti tersebut dalam Pasal 
28, guna perusahaan, pertanian, perikanan, atau peternakan. Hak Guna 
Usaha dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 25 tahun dan 35 
tahun untuk perusahaan yang memerlukan waktu lama. Jangka waktu 
tersebut masih dapat diperpanjang 25 tahun lagi atas permintaan 
pemegang hak dengan mengingat keadaan perusahaan ( Mudjiono, 
1992: 11 ). 

 

Subyek Hak Guna Usaha adalah : 

a.    Warga Negara Indonesia, dan tidak terbatas pada Warga Negara 

Asing yang tinggal di Indonesia, jadi orang yang 

berkewarganegaraan rangkap dapat mempunyai Hak Guna Usaha. 

b.   Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia. 

3. Hak guna bangunan 

Hak Guna Bangunan menurut Pasal 35 UUPA adalah hak untuk 

mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan 

miliknya sendiri dengan jangka waktu tertentu paling lama 30 tahun. 

Jangka waktu tersebut masih dapat diperpanjang paling lama 20 tahun 

atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta 

keadaan bangunan-bangunan. Yang menjadi subyek Hak Guna 

Bangunan adalah WNI dan Badan Hukum yang didirikan menurut 
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hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Hak guna bangunan 

bukan berasal dari Hukum Adat, akan tetapi diadakan untuk memenuhi 

kepentingan masyarakat ekonomi yang modern, jadi istilah dan lembaga 

Hak Guna Bangunan adalah suatu hak baru yang diciptakan oleh UUPA. 

Menurut Pasal 37 UUPA. 

a.    Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dengan penetapan 

pemerintah. 

b. Tanah milik, karena perjanjian yang berbentuk otentik antara 

pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan 

memperoleh Hak Guna Bangunan itu, yang bermaksud 

menimbulkan hak itu ( Mudjiono, 1992: 14 ). 

4. Hak pakai serta hak pengelolaan 

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari 

tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, 

yang memberi wewenang memberikannya atau perjanjian dengan 

pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian 

mengolah, selama tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan 

Undang-undang ini ( Pasal 41 UUPA ). 

Mengenai jangka waktunya, maka dalam Pasal 41 UUPA menetapkan: 

a.    Selama jangka waktu tertentu, disini tidak disebutkan berapa lama 

waktu diberikan, akan tetapi hak pakai yang diberikan pada 
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perseorangan atau badan hukum bisaanya 10 tahun, dan 

wewenangnya terbatas. 

b. Selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu misalnya 

untuk keperluan peribadatan, gedung kedutaan asing dan lain 

sebagainya. 

Sedangkan menurut Mudjiono yang dapat mempunyai hak pakai adalah: 

1. Warga Negara Indonesia 

2. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia; 

3. Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesiadan 

berkedudukan di Indonesia; 

4. Badan Hukum lain yang mempunyai perwakilan di Indonesia. 

Dalam penyelenggaraan hak atas tanah yang penting bukan hanya dasar 

permulaan, tetapi juga pemeliharaan atas tanah yang mengalami perubahan 

haknya. Oleh karena itu maka Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 

juga memuat ketentuan yang bertujuan agar setiap perubahan yang terjadi 

kemudian akan dicatatkan dalam daftar buku tanah dan sertifikat. 

Menurut Effendi Perangin, perubahan dalam tata usaha tanah yang 

mungkin terjadi adalah perubahan mengenai : 

a. Haknya 

b. Yang memiliki (subjeknya) 
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c. Tanahnya 

Dalam hal perubahan mengenai haknya, misal hak itu hapus maka dibebani 

hak atas tanah lainya. 

Hak atas tanah yang membebani itu bisa golongan yang wajib 

didaftarkan dan bisa juga hak yang tidak wajib didaftar. Jika hak yang 

membebani itu adalah hak yang wajib didaftar maka untuk hak tersebut 

dibuatkan buku tanah tersendiri dan dikeluarkan sertifikatnya kepada yang 

berhak. Bila perubahan terjadi karena subjeknya , misal hak karena warisan, 

jual beli, tukar menukar, hibah dan lain lain atau juga karena berubah 

kewarganegaraanya. Sedangkan apabila perubahan yang terjadi adalah pada 

tanahnya, maka seperti halnya ada pemisahan tanah menjadi beberapa 

bagian, harus didaftarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 

2) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diatur masalah 

pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah menurut peraturan pemerintah ini 

diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional yang dilakukan oleh 

Kepala Kantor Pertanahan. 

Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan 

dibantu oleh PPAT dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan Peraturan 

Perundang-Undangan yang bersangkutan.kegiatan-kegiatan tertentu tersebut 

misalnya adalah Pembuatan akta  PPAT oleh PPAT atau PPAT sementara, 
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pembuatan risalah lelang oleh pejabat lelang, Ajudikasi dalam pendaftaran  

tanah secara sistematik oleh panitia Ajudikasi dan lain sebagainya. 

Dalam Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

disebutkan Obyek Pendaftaran Tanah meliputi : 

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

usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. 

2. Tanah hak pengelolaan 

3. Tanah wakaf 

4. Hak milik atas satuan rumah susun  

5. Hak tanggungan  

6. Hak negara  

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi dua kegiatan yaitu : 

1. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang kegiatanya 

meliputi : 

a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik 

b. Pembuktian hak dan pembukuanya  

c. Penerbitan sertifikat 

d. Penyajian data fisik dan data yuridis 

e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen 

2. Kegiatan Pemeliharaan dan Pendaftaran tanah, yang meliputi : 

a. Pendaftaran peralihan dan pendaftaran hak 

b. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainya  
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Dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dijelaskan 

bahwa sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan 

sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah. 

Adapun penerbitan sertifikat dimaksudkan agar para pemegang hak dapat dengan 

mudah membuktikan haknya. Oleh karena itu sertifikat tersebut merupakan alat 

pembuktian yang kuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang 

Pokok Agraria. 

Apabila masih terdapat ketidakpastian mengenai hak atas tanah yang 

bersangkutan, yang ternyata dari masih adanya catatan dalam pembukuanya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1), pada prinsipnya sertifikat belum 

dapat diterbitkan. Namun apabila catatan mengenai kurangnya kelengkapan data 

fisik yang disengketakan, sertifikat dapat diterbitkan. 

Data fisik yang dimaksud tidak lengkap adalah apabila data fisik sebidang 

tanah yang bersangkutan merupakan hasil pemetaan sementara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (3) sedangkan dalam Pasal 31 Ayat (1) dinyatakan 

bahwa sertifikat tanah wakaf diserahkan pada Nadzirnya. Apabila pemegang hak 

sudah meninggal, sertifikat diterimakan kepada ahli warisnya / salah seorang ahli 

waris dengan persetujuan para ahli waris yang lain. 

3. Tujuan Pendaftaran dan Pensertifikatan Tanah 

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan 

bahwa pendaftaran dan pensertifikatan tanah bertujuan untuk : 
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1) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak 

lain yang terdaftar agardengan mudah dapat membuktikan dirinya 

sebagai pemegang hak yang bersangkutan. 

2) 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  rumah susun yang sudah terdaftar. 

3) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan . 

Sebagai akibat hukum dari pendaftaran tanah adalah diberikannya surat 

tanda bukti hak yang lazim disebut dengan sertifikat. Sedang pengertian sertifikat  

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Nomor 20 Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997 yang berbunyi : “ Sertifikat adalah surat tanda bukti hak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c Undang Undang Pokok 

Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan 

rumah susun, dan hak tanggungannya masing-masing sudah dibukukan dalam 

buku tanah yang bersangkutan ”. 

Dalam Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 juga 

disebutkan bahwa “ Salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu 

bersama-sama dengan suatu kertas sampul ditetapkan oleh Menteri Agraria, 

disebut sertifikat dan diberikan kepada yang berhak. 
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Adapun tujuan dari pensertifikatan tanah sendiri lebih spesifik adalah untuk 

memperoleh pembuktian yang kuat. Dan juga mempermudah bagi seseorang atau 

badan hukum untuk membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas suatu 

bidang tanah bila namanya telah tercantum dalam sertifikat. Seseorang atau badan 

hukum dapat membuktikan mengenai keadaan dari tanahnya seperti : luasnya, 

batas-batasnya, bangunan yang ada,jenis hak atas tanah dan sebagainya. 

4.  Sertifikat Tanah 

Sertifikat tanah adalah surat keterangan sebagai tanda bukti kepemilikan hak 

atas sebidang tanah. Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang 

bersangkutan, sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan atau yuridis 

yang telah didaftarkan dalam buku tanah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 

10 Tahun 1961 sertifikat terdiri atas salinan buku tanah yang memuat data yuridis 

dan surat ukur yang memuat data fisik hak yang bersangkutan, yang dijilid 

menjadi satu dalam suatu sampul dokumen. 

Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum 

dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau pihak lain yang 

dikuasakan olehnya.  

Berdasar Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang 

dimaksud dengan sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, 

tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang 

masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. 
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Berdasar Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka 

sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai 

data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Sertifikat hanya 

boleh diserahkan pada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang 

bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan 

olehnya. Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun 

kepunyaan bersama beberapa orang atau badan hukum diterbitkan satu sertipikat, 

yang diterimakan kepada salah satu pemegang hak bersama atas penunjukan 

tertulis para pemegang hak bersama yang lain, atau dapat pula diterbitkan 

sertifikat sebanyak jumlah pemegang hak bersama untuk diberikan kepada tiap 

pemegang hak bersama yang bersangkutan, yang memuat nama serta besarnya 

bagian masing-masing dari hak bersama tersebut. 

Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menetapkan bahwa 

sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian 

yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, 

sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam 

surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Dalam hal suatu bidang tanah 

sudah diterbitkan sertifikat secara sah, maka pihak lain yang merasa mempunyai 

hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut hak tersebut apabila dalam waktu 5 

(lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara 

tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang 
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bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai 

penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. 

Jaminan kepastian hukum yang terkandung dalam sebuah sertifikat  

diantaranya adalah : 

1. Subyek. 

2. Jenis hak. 

3. obyek (Letak, Bentuk, dan Luas). 

Hingga saat ini bentuk sertifikat tanah (Effendi Perangin, 1992 : 125), terdiri 

dari : 

1. Sertifikat Hak atas tanah. 

2. Sertifikat Hak Tanggungan (Hypotheek dan Crediet verband). 

3. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. 

Setiap subyek hukum yang ingin mendapatkan kepastian hukum hak atas 

tanahnya, maka ia harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota di wilayah tanah yang dimohonkan terletak, dengan 

mengisi blangko permohonan yang disediakan disetiap Kantor Pertanahan. 

Adapun permohonan tersebut harus disertai dengan akta asli dan lampiran-

lampiran lain sesuai dengan ketentuan. Adapun persyaratan tersebut  yaitu : 

1) Apabila tanah yang didaftarkan itu sebelumnya belum pernah terdaftar 

dan tanah tersebut berasal dari Tanah Milik Adat, maka syaratnya: 
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a. Subyek 

Melampirkan fotocopy KTP Pemohon/Pemegang hak atau Penerima 

Kuasa, yang dilampiri foto copy Surat Kuasa dan foto copy KTP 

Pemberi Kuasa yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 

b. Obyek 

Melampirkan surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah, 

penetapan batas, pemasangan tanda batas, dan tidak sengketa. 

c.    Dasar Pemilikan/Hak 

1. Foto Copy Letter D atau kutipan C desa, Pikukuh, dan lain-lain. 

2. Dasar peralihan hak (Foto copy Akta Jual Beli, Akta Hibah, 

Segel jual beli, dan sebagainya) yang dilegalisir pejabat yang 

berwenang. 

2) Apabila tanah yang didaftarkan itu sebelumnya belum pernah terdaftar 

dan tanah tersebut berasal dari Tanah Negara, maka : 

a. Subyek 

1. Subyek Perorangan, disertai foto copy KTP Pemohon atau 

Penerima Kuasa yang dilampiri foto copy Surat Kuasa dan foto 

copy  KTP Pemberi Kuasa yang dilegalisir pejabat yang 

berwenang. 

2. Subyek Badan Hukum, disertai foto copy Direksi atau Penerima 

Kuasa yang dilampiri foto copy surat kuasa dan foto copy KTP 
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Pemberi Kuasa serta foto copy akta Pendirian Badan Hukum 

yang telah disyahkan oleh Menteri Kehakiman/ Pejabat yang 

berwenang dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang. 

3. Subyek Instansi Pemerintah, disertai foto copy KTP Kepala 

Instansi/ Pejabat yang menerima delegasi yang dilegalisir Pejabat 

yang berwenang. 

b. Obyek 

1. Surat pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah, penetapan 

batas, pemasangan tanda batas dan tidak sengketa. 

2. Pertimbangan Teknis dari Seksi Penatagunaan Tanah tentang 

batas bidang tanah/ Advice Planning dari Tata Kota/ 

rekomendasi dari Bupati/ Walikota. 

c.    Dasar Penguasaan 

1. Surat Keterangan Kepala Desa/ Lurah. 

2. Advis dari Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah tentang Subyek 

dan Penguasaan Tanah Negara.    

Setelah berkas-berkas surat diterima oleh Seksi Pendaftaran tanah, maka 

seksi Pendaftaran Tanah akan melakukan pengukuran dan pemetaan untuk 

membuat gambar situasi;. Sementara itu akan di buat pengumuman yang 

ditempatkan di Kantor Pendaftaran Tanah dan Kecamatan, yang dipasang 

selama dua bulan. Apabila dalam jangka waktu dua bulan tidak ada yang 

mengajukan keberatan maka permohonan akan dapat dikabulkan. Setelah itu 
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dikeluarkanlah Surat Keputusan, yang kemudian akan dibuat buku tanah yang 

memuat nama pemilik tanah dan jenis haknya. “Salinan buku tanah serta surat 

ukur tanah, yang dijilid menjadi satu dan diberi kertas sampul yang bentuknya 

ditentukan oleh Peraturan Menteri itulah yang disebut dengan sertifikat” (K. 

Wantjik Saleh 1977 : 66). 

“Selain Sertifikat, maka dikenal pula apa yang disebut Sertifikat sementara” 

(K. Wantjik Saleh 1977 : 67). Sertifikat sementara adalah Sertifikat yang belum 

ada surat ukurnya. Sertifikat ini diberikan karena surat ukur tidak dapat dibuat 

dengan segera oleh karena peta pendaftaran yang bersangkutan dengan bidang 

tanah itu belum dibuat. Meskipun sifatnya sementara namun fungsi dan 

kekuatannya sama dengan Sertifikat terutama pembuktian macam hak dan siapa 

yang mempunyai hak, dan bukan mengenai luas dan batasnya. Apabila gambar 

situasi telah diganti dengan surat ukur, maka Sertifikat Sementara dapat berubah 

menjadi Sertifikat. 

 

C. Perwakafan Tanah  

 1.   Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 

Dalam Pasal 1 Ayat (1)  Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 

dinyatakan bahwa pengertian wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau 

badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaanya yang berupa 

tanah milik dan melembagakan untuk selama-lamanya untuk kepentingan 
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peribadatan atau keperluan umum yang lainya sesuai dengan ajaran agama 

Islam.  

Dari pengertian wakaf yang telah disebut dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 di atas, maka harta wakaf harus merupakan 

tanah hak milik, selain hak milik tidak diatur.  

Adapun unsur-unsur wakaf yang temuat dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 1977 adalah sebagai berikut : 

1.1 Wakif dan Ikrarnya. 

Adalah seseorang yang dengan tanggung jawab dan dengan sengaja 

menyerahkan hartanya untuk wakaf. 

 Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif, untuk mewakafkan 

tanah hak miliknya. Menurut Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa yang bisa 

menjadi wakif adalah : 

1)  Perseorangan 

2)  Sekelompok atau beberapa orang 

3)  Badan Hukum 

Dengan syarat : 

  1)   Dewasa 

  2)   Sehat akalnya 

  3)   Tidak terhalang oleh hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum. 
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      Ikrar wakaf ini dilaksanakan didepan PPAIW dan diharuskan dalam 

bentuk tertulis, sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 yaitu : 

1) Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang  

dihadapan PPAIW untuk melaksanakan ikrar wakaf.  

2) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) diangkat dan 

diberhentikan oeh Menteri Agama. 

3) Isi dan bentuk ikrar wakaf ditentukan oleh Menteri Agama. 

4) Pelaksanaan ikrar dan pembuatan akta ikrar wakaf dianggap sah jika 

dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. 

5) Dalam melaksanakan ikrar pihak mewakaf tanah diharuskan 

membawa serta dan menyerahkan pada PPAIW surat-surat : 

a. Sertifikat hak milik atas tanah. 

b. Surat keterangan Kepala Desa bahwa tanah tersebut bebas 

sengketa. 

c. Surat keterangan pendaftaran tanah 

d. Ijin Bupati atau Walikota  

Keharusan dibuatnya sebuah akta ikrar wakaf dalam proses 

Perwakafan Tanah Milik secara tertulis dapat dilihat dalam Pasal 2 

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yaitu: 

1) Ikrar dilakukan secara tertulis. 
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2) Dalam hal wakif tidak dapat menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar 

Wakaf (PPAIW), maka wakif dapat membuat ikrar wakaf secara 

tertulis dengan persetujuan dari Kakandepag yang kewenanganya 

meliputi tanah wakaf tersebut. 

Akta ikrar wakaf tersebut harus dibuat secara tertulis rangkap 3 (tiga), 

masing-masing untuk : 

1) Lembar pertama disimpan di Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan. 

2) Lembar kedua dilampirkan pada permohonan pendaftaran tanah 

wakaf kepada Bupati atau Walikota serta Kepala Kantor Pertanahan 

setempat. 

3) Lembar ketiga dikirim ke Pengadilan Agama setempat. 

Selain itu juga akan dibuatkan salinan akta ikrar wakaf yang masing-

masing akan diberikan kepada wakif, Nadzir, kantor Departemen Agama 

Kabupaten atau Kotamadya dan Kepala desa yang mewilayahi tanah 

wakaf tersebut.  

1.2 PPAIW ( Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf ) 

Sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 ditentukan bahwa pengucap Ikrar 

Wakaf  harus dilakukan di PPAIW. Semua Kepala Kantor Urusan Agama 

Kecamatan adalah ditunjuk sebagai PPAIW, bila pada suatu kecamatan 

tidak ada KUA maka  akan ditunjuk Kepala Kantor Urusan Agama yang 
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terdekat yang ditunjuk sebagai PPAIW. Pejabat Pembuat Akta Ikrar 

Wakaf mempunyai tugas : 

1) Meneliti kehendak wakif, memeriksa kelengkapan surat-surat yang 

dibutuhkan, khususnya tentang ada atau tidaknya hambatan si calon 

wakif melepaskan hak milik atas tanahya. 

2) Mengesahkan Nadzir, dengan didahului adanya penelitian tentang 

syarat-syarat Nadzir. 

3) Meneliti saksi-saksi. 

4) Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf dan menandatangani formulir 

ikrar wakaf tersebut. 

5) Membuat Akta Ikrar Wakaf rangkap 3 dan salinanya rangkap 4 dan 

mendistribusikanya pada masing-masing yang seharusnya 

memperolehnya. 

6) Mengajukan permohonan atas nama Nadzir yang bersangkutan kepada 

Bupati/Walikota bersama Kepala Kantor Pertanahan setempat untuk 

mendaftar Perwakafan Tanah Milik yang bersangkutan, selambat-

lambatnya dalam waktu 3 bulan sejak dibuatnya akta ikrar wakaf 

dengan dilampiri : 

a. Sertifikat tanah yang bersangkutan. 

b. Akta Ikrar Wakaf asli. 

c. Surat pengesahan Nadzir. 
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Jika tanah yang hendak diwakafkan belum bersertifikat maka harus 

dilampiri : 

a. Surat permohoan penegasan hak. 

b. Surat-surat bukti pemilikan tanah 

c. Akta Ikrar Wakaf asli  

d. Surat pengesahan Nadzir 

 1.3  Nadzir 

Untuk menjamin bahwa tanah wakaf akan dapat berfungsi 

sebagaiman tujuan wakaf, maka diperlukan seseorang atau sekelompok 

orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan 

pengurusan benda wakaf. Nadzir juga merupakan satu element yang 

sangat penting untuk menjaga tanah wakaf agar alokasinya sesuai dengan 

yang diinginkan. 

Nadzir ada yang berbentuk kelompok, susunanya harus memenuhi 

syarat-syarat : 

1) Sekurang kurangnya terdiri dari 3 orang yang salah satunya menjadi 

ketua. 

2) Dalam satu desa ditetapkan satu Nadzir. 

3) Dalam satu Kecamatan, jumlahnya paling banyak adalah sama dengan 

jumlah desa di Kecamatan tersebut. 

4) WNI, Islam, sehat jasmani dan rohani, tidak dibawah pengampuan, 

tinggal di kecamatan pada tanah yang diwakafkan. 
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Nadzir yang berbentuk Badan Hukum syaratnya : 

1) Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 

2) Mempunyai perwakilan di Kecamatan dimana tanah tersebut 

diwakafkan. 

3) Badan Hukum itu bertujuan untuk kepentingan peribadatan atau 

keperluan umum sesuai dengan ajaran Islam. 

Nadzir dalam pelaksanaan Perwakafantanah mempunyai beberapa 

kewajiban, adapun kewajiban Nadzir adalah sebagai berikut : 

1) Menyimpan salinan Akta Ikrar Wakaf. 

2) Memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf sesuai dengan tujuan 

wakaf serta berusaha menambah nilainya. 

3) Menggunakan hasil-hasil wakaf sesuai dengan Ikrar Wakaf. 

4) Mengadakan pembukuan tentang : 

a. Keadaan tanah 

b. Catatan pengelolaan hasil wakaf. 

c. Melaporkan hasil pencatatanya kepada KUA setiap tahunnya. 

5) Melaporkan pada KUA Kecamatan apabila terjadi perubahan aggota 

Nadzir.  

6) Mengajukan permohonan bila ada perubahan atas tanah wakaf baik 

statusnya maupun bila tidak sesuai lagi dengan ikrar wakaf. 
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7) Melaporkan pada Bupati/Walikota setempat serta Kepala Kantor 

Pertanahan setempat, bila terjadi perubahan status maupun 

penggunaan tanah wakaf. 

2. Menurut Hukum Islam 

Dalam Hukum Islam, yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan 

harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk 

penggunaan yang mubah (tidak dilarang oleh syara’) serta dimaksudkan 

untuk mendapatkan keridlaan dari Allah SWT ( Faisal Haq, 1993: 18 ).  

Dalam Hukum Islam wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau 

badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan 

melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau 

keperluan umum lainya sesuai dengan ajaran agama Islam. 

Adapun macam-macam wakaf dalam hukum Islam ada 2 yaitu : 

1) Wakaf Ahli 

Wakaf ini sering disebut wakaf khusus yaitu wakaf yang ditujukan 

kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga si wakif 

atau bukan. Wakaf ahli ini dipandang sah menurut hukum Islam, 

sedangkan yang berhak menikmati harta wakaf itu adalah mereka yang 

ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Apabila anak keturunan wakif yang 

menjadi tujuan wakaf sudah tidak ada maka kedudukan harta wakaf 

tetap sebagai harta wakaf yang digunakan untuk keperluan keluarga 
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yang lebih jauh atau dipergunakan untuk umum, sehingga sesuai 

dengan sifat wakaf untuk selamanya. 

2) Wakaf Khairi 

Wakaf ini sering disebut sebagai wakaf umum yaitu wakaf yang 

ditujukan untuk kepentingan umum seperti wakaf untuk masjid, rumah 

sakit, panti asuhan, dan lain-lain yang bersifat untuk kepentingan 

umum. 

Menurut hukum Islam adanya sebuah wakaf haruslah memenuhi 4 (empat) 

rukun wakaf yaitu : 

1) Adanya orang yang berwakaf (Wakif ) 

 2) Adanya sesuatu atau harta yang akan diwakafkan (Mauquf) 

3) Adanya tempat yang tertentu dimana harta wakaf itu akan diserahkan 

(Penerima Wakaf) 

4) Adanya aqad sebagai pernyataan serah terima harta wakaf dari wakif 

kepada penerima wakaf.  

Sedangkan untuk syarat sahnya wakaf harus memenuhi tiga syarat yaitu : 

1) Wakaf itu harus berkekalan dan terus menerus, artinya tidak dibatasi 

dengan suatu jangka waktu tertentu. 

2) Wakaf itu harus dilakukan secara tunai 

3) Hendaknya wakaf itu disebutkan dengan sejelas-jelasnya kepada siapa 

harta wakaf itu diserahkan. 
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3. Obyek dan fungsi wakaf 

1) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 

Dari ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 

disebutkan bahwa obyek Perwakafanadalah tanah dengan hak milik 

dimana tanah tersebut dalam keadaan bebas dari segala pembebanan, 

ikatan, sitaan dan sengketa. 

Menurut Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria dinyatakan bahwa 

hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 

dimiliki seseorang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6   

Undang-Undang Pokok Agraria. 

Adapun fungsi dari wakaf adalah mengekalkan benda wakaf sesuai 

dengan tujuan wakaf sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Benda wakaf itu harus dikelola dan 

dipelihara dengan baik dan bertanggung jawab kepada wakif, masyarakat 

dan kepada Tuhan. 

2) Menurut hukum Islam 

 Obyek wakaf menurut hukum Islam adalah segala benda baik yang 

berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak yang memiliki 

daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran 

Islam. 

 Sebagaimana dimaksud bahwa benda tersebut haruslah merupakan hak 

milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa. 
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Sedangkan fungsi wakaf menurut hukum Islam adalah mengekalkan 

manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. 

 Wakaf dalam hukum Islam dapat dibagi menjadi 3 (tiga) golongan 

yaitu : 

a. Untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin dengan tidak berbeda. 

b. Untuk keperluan yang kaya setelah itu baru digunakan untuk 

kepentingan yang miskin 

c. Untuk keperluan yang miskin semata-mata 

4. Tata pendaftaran tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik 

1) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 

Tata cara pendaftaran tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik  secara 

global juga diatur didalam BAB III Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 1977, yaitu : 

a. Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya (wakif) harus datang 

menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk 

melaksanakan ikrar wakaf. 

b. Bila wakif tidak dapat datang menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar 

Wakaf (PPAIW), maka wakif dapat membuat ikrar secara tertulis 

dengan persetujuan dari kantor Departemen Agama setempat. 

c. Pelaksanaan ikrar dan pembuatan akta ikrar wakaf harus dihadiri 

sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang memenuhi syarat-syarat : 
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dewasa, sehat akalnya dan tidak ada halangan baginya untuk 

melakukan perbuatan hukum. 

d. Dalam melaksanakan ikrar wakaf maka wakif diharuskan membawa serta 

dan menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) 

surat-surat sebagai berikut :  

a) Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan lainnya. 

b) Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Camat 

setempat yang menerangkan kebenaran kepemilikan tanah dan tidak 

tersangkut dalam suatu sengketa. 

c) Surat keterangan pendaftaran tanah. 

d) Ijin dari Bupati/Kepala daerah yang disetujui oleh Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten setempat  

e. Setelah melaksanakan ikrar wakaf, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf 

(PPAIW) membuat akta ikrar wakaf rangkap 3 (tiga), yaitu : 

a) Lembar pertama disimpan di Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan. 

b) Lembar kedua dilampirkan pada permohonan pendaftaran tanah wakaf 

kepada Bupati atau Walikota serta Kepala Kantor Pertanahan 

setempat. 

c) Lembar ketiga dikirim ke Pengadilan Agama setempat. 

Sedangkan untuk salinan akta ikrar wakaf dibuat rangkap 4 (Empat), yang 

akan diserahkan masing-masing kepada : 
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a) Salinan lembar pertama diserahkan pada Wakif 

b) Salinan lembar kedua diserahkan pada Nadzir 

c) Salinan lembar ketiga diserahkan pada Kantor Departemen Agama 

setempat 

d) Salinan lembar keempat diserahkan pada Kepala Desa setempat. 

2) Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 

Dalam BAB II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 

yang mengatur tentang pendaftaran dan pencatatan Perwakafan tanah hak 

milik. Adapun tanah yang diwakafkan harus merupakan tanah hak milik atau 

tanah milik yang baikseluruhnya maupun sebagian bebas dari beban ikatan, 

jaminan, sitaan dan sengketa, yang harus didaftarkan pada kantor Sub 

Direktorat Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat. 

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berkewajiban untuk 

mengajukan permohonan pendaftaran kepada kantor Sub Direktorat  

Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat, atas tanah-tanah yang telah 

dibuat akta ikrar wakaf. 

Untuk keperluan pendaftaran Perwakafantanah hak milik, maka calon 

wakif menyerahkan surat-surat kepada kantor Sub Direktorat Pertanahan 

Kabupaten/Kotamadya setempat, yang berupa : 

a. Sertifikat tanah yang bersangkutan. 

b. Akta ikrar wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf 

(PPAIW) setempat. 
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c. Surat pengesahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan  

setempat mengenai Nadzir yang bersangkutan.  

Apabila tanah milik yang akan diwakafkan tersebut belum terdaftar atau 

belum ada sertifikatnya, maka calon wakif harus menyerahkan kepada kantor 

Sub Direktorat Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat, yang berupa : 

a. Surat permohonan Konversi atau pengesahan haknya. 

b. Surat-surat bukti pemilikan tanahnya serta surat-surat keterangan lainya 

yang diperlukan sehubungan dengan permohonan konversi dan 

pendaftaran hak atas tanah. 

c. Akta ikrar wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf 

(PPAIW) setempat.  

d. Surat pengesahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan  

setempat mengenai Nadzir yang bersangkutan.  

Setelah dilakukan permohonan pendaftaran  Perwakafan Tanah Milik, 

maka kepala kantor Sub Direktorat Pertanahan Kabupaten/Kotamadya 

setempat, mencatat Perwakafantanah hak milik yang bersangkutan pada buku 

tanah dan sertifikatnya. Sedangkan untuk tanah milik yang belum terdaftar 

atau belum mempunyai sertifikat, maka pencatatanya dilakukan setelah tanah 

tersebut dibuatkan sertifikat. 
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 5. Peralihan hak atas tanah karena Perwakafan. 

1) Tanah yang bersertifikat. 

 Dalam hal peralihan hak atas tanah, maka ada beberapa hal yang perlu 

diserahkan kepada kantor Sub Direktorat Pertanahan Kabupaten adalah : 

a. Sertifikat tanah yang bersangkutan. 

b. Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf 

(PPAIW) setempat.  

c. Surat pengesahan mengenai Nadzir dari Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan  setempat 

2) Tanah yang belum bersertifikat. 

Dalam hal tanah yang diwakafkan itu belum mempunyai sertifikat atau 

belum terdaftar pada Kantor Pertanahan, kepada Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten setempat harus diserahkan : 

a. Surat permohonan Konversi atau pengesahan haknya. 

b. Surat bukti pemilikan atas tanahnya serta surat-surat keterangan lainya 

yang diperlukan sehubungan dengan permohonan konversi dan 

pendaftaran hak atas tanah. 

c. Akta ikrar wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf 

(PPAIW) setempat.  

d. Surat pengesahan mengenai Nadzir dari Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan  setempat. 
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D. Kerangka Berfikir 

Dalam penulisan skripsi ini penulis merumuskan secara skematis alur 

penulisan skripsi. Sebagai langkah awal penulis akan menentukan terlebih 

dahulu objek kajian dalam skripsi ini yaitu tanah. Tanah dalam proses 

Perwakafantanah mutlak harus ada selain satu unsur lainya yang mutlak harus 

ada yaitu Wakif. Dalam prosesnya maka Wakif akan melakukan ikrar untuk 

mewakafkan tanah miliknya didepan PPAIW ( Pejabat Pembuat Akta Ikrar 

Wakaf ) yang kemudian PPAIW akan membuatkan Akta Ikrar Wakaf. Tanah 

yang telah diwakafkan maka akan diserahkan kepada Nadzir yang bertugas 

untuk menjaga agar tanah yang telah diwakafkan tersebut berfungsi 

sebagaimana mestinya. 

Setelah wakif mengucapkan ikrar wakaf didepan PPAIW maka tanah milk 

yang diwakafkan dinamakan tanah wakaf, secara khusus penulis mengkaji 

tanah wakaf di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Dari objek penulisan yaitu 

tanah wakaf dapat ditarik dua elemen yang perlu dibicarakan yaitu proses 

pendaftaran tanah wakaf itu sendiri serta peruntukan tanah wakaf tersebut. 

Tanah yang telah diwakafkan harus dilaporkan dan didaftarkan ke BPN (Badan 

Pertanahan Nasional) hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan tertib 

administrasi pertanahan. Badan Pertanahan Nasional mencatat siapa yang 

mewakafkan tanah tersebut dan tanah wakaf itu dialokasikan atau difungsikan 

sebagai apa. Setelah adanya pencatatan dan pendaftaran, maka Badan 

Pertanahan Nasional menerbitkan sertifikat atas tanah wakaf yang didalamnya 
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memuat tentang siapa orang yang mewakafkan tanah tersebut dan tanah itu 

dialokasikan untuk apa. 

 

Bagan Skematis Kerangka Berfikir. 

 

  Tanah Milik                       WAKIF                                     NADZIR    

 

 

                                                                        PPAIW 

 

 

                 Peruntukan                    AKTA IKRAR WAKAF               Pendaftaran dan 

                     Wakaf                                                                               Pensertifikatan 

 

           

                                                               TANAH WAKAF 

 

 

                                                                          BPN 

 

 

                                                          SERTIFIKAT TANAH 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian. 

 Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif 

karena menekankan pada kualitas dan validitas data yang diperoleh untuk 

merumuskan atau menyelesaikan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.  

Definisi mengenai pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (dalam 

Moleong,2002: 3) bahwa metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan 

individu secara utuh dan menyeluruh, serta tidak boleh terjadi diskriminasi 

terhadap individu tetapi harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh. 

Sejalan dengan definisi dari Bogdan dan Taylor tersebut Kirk dan Miller 

(dalam Moleong,2002: 3) juga mendefinisikan metode kualitatif, yaitu tradisi 

tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung 

pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan 

orang-orang tersebut dalam bahasannya dan peristilahannya. 

Dalam pendekatan ini penelitian dilakukan secara intensif, terinci dan 

mendalam terhadap suatu lembaga, organisasi atau gejala tertentu. Metode 

kualitatif digunakan atas beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan 

metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. 
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Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti 

dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri 

dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang 

dihadapi. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yaitu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Kecamatan 

Cepu adalah Kecamatan terluar di Kabupaten Blora yang merupakan perbatasan 

Kabupaten Blora dan Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. 

Penentuan lokasi di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora dilakukan 

dengan sengaja (Purposive) karena Kecamatan Cepu Kabupaten Blora 

masyarakatnya agraris karena sebagian besar penduduknya bertani, maka secara 

langsung selalu berhubungan dengan tanah. Sehingga sangat dimungkinkan 

muncul alih fungsi tanah serta proses pemindahan hak atas tanah termasuk 

Perwakafan yang terdapat di Kecamatan Cepu, karena masyarakatnya juga 

agamis sehingga memicu Perwakafan untuk tempat Ibadah. Hal tersebut 

menjadi dasar bagi penulis untuk menjadikan Kecamatan Cepu Kabupaten 

Blora sebagai lokasi penelitian. 

Kecamatan Cepu memiliki potensi alamiah yang cukup besar yaitu 

sebagai penghasil minyak bumi dan gas alam yang cukup besar. Sehingga 

secara tidak langsung mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.  
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C.     Fokus Penelitian 

Sebagaimana telah dikemukakan penulis sebelumnya bahwa dalam 

pendaftaran dan pensertifikatan tanah ada banyak sekali permasalahan yang 

muncul, maka penulis memfokuskan penelitian dan pengkajian terhadap proses 

pendaftaran dan pensertifikatan tanah wakaf. Adapun yang menjadi 

konsentrasinya adalah masalah: 

1. Praktik pendaftaran dan pensertifikatan tanah wakaf di Kecamatan Cepu 

Kabupaten Blora. 

2. Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan 

pendaftaran dan pensertifikatan tanah wakaf. 

Dari pemfokusan masalah yang diambil oleh penulis ini diharapkan bisa 

memperjelas dan mempertajam bahasan yang akan diambil oleh penulis 

sehingga lebih detail dan rinci serta tidak menimbulkan berbagai persepsi yang 

terlalu luas tentang penulisan dan kajian yang terdapat dalam skripsi ini. 

 

D.     Sumber Data 

Penulis dalam menyusun skripsi ini hendak mengambil dari dua jenis data 

yang akan dipakai sebagai modal awal atau bahan dasar dalam penyusunan 

skripsi ini. Penulis akan menggunakan dua jenis sumber data sebagai bahan 

dasar, yaitu : 
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1. Data Primer 

Adalah data yang diambil atau diperoleh dari lapangan melalui kegiatan 

melihat dan mendengar secara langsung. Setelah mengamati dan 

menganalisa pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik di lokasi penelitian, 

termasuk didalamnya adalah para pihak yang terkait baik secara langsung 

maupun tidak langsung didalam masalah proses pendaftaran dan 

pensertifikatan tanah khusunya tanah wakaf. Data primer akan menjadi 

bahan utama untuk penyusunan skripsi ini. Untuk mendapatkan data utama 

atau data primer maka penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak 

yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan yaitu pendaftaran 

pensertifikatan tanah wakaf di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. 

2. Data Sekunder 

Adalah data-data yang diperoleh dari sumber-sumber selain kata-kata 

dan tindakan. Data sekunder atau data tambahan ini diperoleh dari arsip-

arsip dan catatan-catatan yang terdapat pada kantor atau instansi-instansi 

yang terkait dengan masalah pendaftaran dan pensertifikatan tanah 

khususnya tanah wakaf, maupun sumber-sumber lain yang terkait dan 

mendukung dalam penyusunan skripsi ini 

Termasuk dalam data sekunder adalah data dari hasil studi pustaka 

yaitu data yang diperoleh dengan jalan membaca literatur-literatur atau 

peraturan perundang-undangann yang berhubungan dengan proses 

pendaftaran dan pensertifikatan tanah wakaf, termasuk didalamnya adalah 
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PP Nomor 24 Tahun 1997, serta membaca bahan bahan bacaan yang ada 

dan catatan-catatan kuliah yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan 

skripsi. 

 

E.  Teknik dan Alat Pengumpulan Data. 

Penulis menggunakan beberapa metode atau teknik pengumpulan data dari 

objek penelitian, diantaranya yaitu : 

1. Observasi  

Seringkali orang mengartikan observasi secara sempit, dimana 

observasi selalu dipandang sebagai teknik menggali data dengan 

memperhatikan menggunakan mata. Sebenarnya observasi adalah sebuah 

kegiatan pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap 

suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. 

Penulis melakukan observasi di dua tempat, yang masih wilayah 

Kecamatan Cepu. Adapun tempat yang dimaksud adalah sebuah masjid dan 

KUA yang didirikan diatas tanah wakaf. Maksud dari kegiatan observasi ini 

adalah untuk mengetahui kondisi tentang tanah wakaf itu sendiri serta untuk 

lebih detail mengetahui tentang peruntukan atas tanah yang telah 

diwakafkan, apakah difungsikan sebagaimana mestinya. Serta melalui 

observasi ini penulis ingin mengetahui kecenderungan masyarakat sebagai 

wakif , dalam mewakafkan tanah miliknya ingin mengalokasikan  tanahnya 

untuk apa. 
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Observasi dilakukan dengan dua cara yaitu : 

a. Observasi non sistematis  

Observasi dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan 

instrument pengamatan. 

b. Observasi Sistematis  

Observasi dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman 

sebagai instrument pengamatan. 

Adapun alat yang digunakan penulis untuk mendukung pelaksanaan 

observasi adalah pedoman pelaksanaan observasi 

Untuk melaksanakan observasi diperlukan pedoman pelaksanaan 

observasi yang benar sehingga proses observasi dapat terstruktur dan 

berjalan sesuai dengan kebutuhan pelaku observasi. 

2. Wawancara  ( Interview ) 

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara ( Interviewer ) untuk memperoleh informasi dari 

terwawancara. 

Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan 

seseorang misalnya untuk mencari data tentang variabel latar belakang 

objek penelitian. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode 

Interview bebas, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja tetapi 

juga mengingat data apa yang ingin dikumpulkan.sehingga walaupun 
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bebas tetapi pertanyaaan harus terarah terhadap jawaban jawaban yang 

dibutuhkan oleh pewawancara untk melengkapi data. 

Penulis dalam skripsi ini akan melakukan wawancara terhadap ketua 

panitia ajudikasi atau panitia pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Blora serta kepala seksi pencatatan Perwakafantanah 

Departemen Agama Kabupaten Blora. Maksud dari penulis melakukan 

wawancara ini adalah untuk mendapatkan data yang valid dari orang-orang 

yang berhubungan langsung dengan proses pendaftaran tanah wakaf. 

Penulis inigin mengetahui tentang syarat wakaf, proses pelaksanaan wakaf, 

proses pendaftaran tanah wakaf baik yang bersertifikat ataupun yang 

belum bersertifikat. 

Adapun alat yang akan digunakan penulis untuk mendukung 

pelaksanaan observasi adalah pedoman pelaksanaan observasi 

Untuk melaksanakan observasi diperlukan pedoman pelaksanaan 

observasi yang benar sehingga proses wawancara dapat terstruktur dan 

berjalan sesuai dengan kebutuhan pelaku wawancara. Dalam hal ini 

pedoman melakukan wawancara menjadi sebuah alat yang penting bagi 

pewawancara untuk mempermudah dalam penggalian data dari narasumber 

atau terwawancara.  
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3. Dokumentasi 

Metode ini dilakukan dengan menyelidiki catatan-catatan tertulis 

seperti buku C-desa, sertifikat tanah wakaf, buku monografi Kecamatan 

Cepu, PP Nomor 24 Tahun 1997, dan catatan yang lain.  

Hal ini dimaksudkan untuk melengkapi data-data yang diperoleh 

penulis dari hasil observasi dan wawancara dengan yang ada dalam buku 

atau dokumen yang lain.  

 

F. Metoda analisis Data  

Setelah adanya proses pengumpulan data maka ada tahap selanjutnya yaitu 

tahap pengolahan atau analisis data. Data yang diperoleh dari proses pencarian 

data harus dipisahkan mana yang menjadi data yang digunakan dan data yang 

tidak berguna. 

Menurut Patton (dalam Moleong, 2002 : 103), analisis data adalah proses 

mengatur urutan data, mengorganisasikanya kedalam suatu pola, kategori dan 

satuan uraian dasar. 

Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan analisis data sebagai proses 

yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan 

hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk 

memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu (dalam Moleong, 2002 : 103). 

Dari rumusan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis data 

bermaksud pertama yang mengorganisasikan data. Data yang terkumpul dan 
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terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen 

berupa laporan, biografi, artikel dan sebagainya. Analisis data dalam hal ini 

adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokan, memberikan kode dan 

mengkategorikanya.  

Analisis data didalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan 

proses pengumpulan data. Milles dan Huberman, menyajikan dua proses 

analisis data yaitu: 

“ Pertama, model analisis mengalir, dimana tiga komponen analisis 
(reduksi data, analisis data, penarikan kesimpulan atau verifikasi) dilakukan 
saling menjalin dengan proses pengumpulan data dan mengalir bersamaan. 

Kedua, model analisis interaksi, dimana komponen reduksi data dan sajian 
data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data 
terkumpul, maka tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data. penarikan 
data) berinteraksi “  (dalam Rachman, 1993 :110) 

 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif 

analisis, dimana dalam pengolahan datanya dilakukan dengan empat tahap 

yaitu: 

1  Pengumpulan Data 

Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan 

data melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi untuk 

mendapatkan data yang lengkap. Peneliti mencatat semua data secara 

obyektif  dan apa adanya sesuai hasil observasi dan interview di lapangan 

(Milles dan Huberman,1992:15 ). 
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2  Reduksi data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis dilapangan ( Milles dan Huberman, 1992 : 16 ). 

3  Sajian Data 

Sajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan        

( Milles dan Huberman, 1992 :17 ). 

4  Kesimpulan / verifikasi data 

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi 

yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian 

berlangsung ( Milles dan Huberman, 1992 :18 ).  

Secara skematis proses pengolahan data, reduksi data, sajian data dan 

verifikasi data dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Milles and Huberman 1992: 20 

 Pengumpulan   Penyajian Data 

 Reduksi Data    Kesimpulan -
Kesimpulan atau 
Penafsiran Data 
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Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi 

dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan 

mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. 

Data yang telah dikumpulkan kemudian direduksi. Setelah direduksi kemudian 

diadakan sajian data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk 

penyajian data. Apabila ketiga hal tersebut selesai dilakukan, maka diambil 

suatu keputusan atau verifikasi. 

 

G. Pengujian keabsahan data atau validitas data. 

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. 

Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode Triangulasi. 

Triangulasi adalah metode atau teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Secara khusus penulis menggunakan 

teknik Triangulasi dengan sumber.   

Triangulasi dengan sumber  menurut Patton (dalam Moleong,2002:178 ) 

berarti membandigkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. 

Hal itu dapat dicapai dengan jalan : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan/observasi dengan data hasil dari 

wawancara. 
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2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang 

dikatakanya secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan oang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang pemerintahan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Dalam metode ini tidak bisa berharap bahwa hasil dari pembandingan tersebut 

merupakan kesamaan pandangan, pendapat atau pemikiran. Hal terpenting 

disini adalah bisa mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya peredaan-

perbedaan tersebut ( Moleong, 2002: 178 ) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A.  Hasil Penelitian 

1.Profil Lokasi Penelitian Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. 

1) Geografis Kecamatan Cepu. 

Sesuai dengan data monografi Kecamatan Cepu, Pemerintah wilayah 

Kecamatan Cepu terletak di bagian paling timur dari Pemerintah Daerah 

Kabupaten Blora. Dengan luas wilayahnya 49,14 Km2 dengan kondisi curah 

hujanya ±296 mm/tahun serta memiliki suhu minimum dan maksimum antara 

28° celcius - 32° celcius (Sumber : Data Monografi Kecamatan Cepu Juni 

2006) 

Secara administratif Kecamatan Cepu dikelilingi beberapa kecamatan 

yang lain dengan batas-batasnya yaitu: 

a. Sebelah Timur : Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro 

b. Sebelah Barat : Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora 

c. Sebelah Utara : Kecamatan Sambong Kabupaten Blora 

d. Sebelah Sealtan : Provinsi Jawa Timur 

Wilayah Kecamatan Cepu seluas 49,14 Km2 ini terbagi atas 17 (Tujuh 

belas) Desa yaitu : 
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a. Desa Ngroto 

b. Desa Karang Boyo 

c. Desa Ngelo 

d. Desa Cepu 

e. Desa Mernung 

f. Desa Mulyorejo 

g. Desa Balun 

h. Desa Tambakromo 

i. Desa Nglanjuk 

j. Desa Kentong 

k. Desa Sumberpitu 

l. Desa Cabeyan  

m. Desa Kapuan 

n. Desa Getas 

o. Desa Ngloram 

p. Desa Jipang 

q. Desa Gadon 

2) Keadaan Penduduk Kecamatan Cepu. 

Kecamatan Cepu tergolong penduduknya sangat padat. Kecamatan 

Cepu memiliki jumlah penduduk 74.700 jiwa, yang terdiri dari 19.300 Kepala 

Keluarga dengan rincian 36.987 jiwa laki-laki dan 37.783 jiwa perempuan 

(Sumber : Data Monografi Kecamatan Cepu Juni 2006). 
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Keseluruhan penduduk tersebut tersebar di 17 desa/kelurahan di 

Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Jumlah ini terjadi setelah adanya mutasi 

penduduk seperti berikut: 

a. Pindah ke Kecamatan lain  : 306 jiwa 

b. Datang ke Kecamatan Cepu : 937 jiwa 

c. Lahir    : 456 jiwa 

d. Mati    : 175 jiwa 

3) Pendidikan Masyarakat Kecamatan Cepu. 

Kondisi tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Cepu Kabupaten 

Blora cukup berada pada tingkat masyarakat yang sadar pendidikan. Hal ini 

dibuktikan  dari besarnya jumlah penduduk yang telah mengenyam 

pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan 

Tingkat Atas (SLTA), Akademi bahkan di Perguruan Tinggi. Namun secara 

mayoritas masyarakat Kecamatan Cepu Kabupaten Blora adalah masyarakat 

yang berpendidikan tidak terlalu tinggi, karena masyarakat Kecamatan Cepu 

Kabupaten Blora kebanyakan hanya berpendidikan Sekolah Dasar. Secara 

lengkap tentang  Jumlah Penduduk di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora jika 

dilihat menurut tingkat pendidikan yang telah mereka dapatkan dapat dilihat 

pada tabel 1: 

 

 



 68

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Di Kecamatan Cepu 
Kabupaten Blora.  

 
No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 Belum Sekolah 6.357    orang 

2 Tidak Tamat Sekolah Dasar 3.215    orang 

3 Tamat Sekolah Dasar/ Sederajat 32.318  orang 

4 Tamat SLTP/ Sederajat 15.618  orang 

5 Tamat SLTA 12.125  orang 

6 Tamat Akademi/ Sederajat 3.109    orang 

7 Tamat Perguruan Tinggi/ Sederajat 3.080    orang 

8 Buta Huruf - 

Sumber : Data Monografi Kecamatan Cepu Juni 2006 

4) Keagamaan Masyarakat Kecamatan Cepu 

Masyarakat Kecamatan Cepu Kabupaten Blora adalah sebuah 

masyarakat yang Agamis, hal ini tercermin dari beragamnya agama dan aliran 

kepercayaan yang dipeluk oleh masyarakat Kecamatan Cepu Kabupaten 

Blora. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Cepu Kabupaten Blora  

menganut Agama Islam. Jumlah penduduk yang menganut agama Kristen 

Protestan dan Katholik juga tidak kalah banyak dengan pemeluk agama Islam 

di wilayah Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Di Kecamatan Cepu juga 

masih mengenal aliran kepercayaan dengan jumlah penganut yang cukup 
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banyak pula. Data mengenai kondisi keagamaan masyarakat Kecamatan Cepu 

Kabupaten Blora  selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2: 

Tabel 2 : Jumlah Penduduk Menurut Agama Di Kecamatan Cepu 
Kabupaten Blora.  

 
No Agama/ Kepercayaan Jumlah 

1 Islam 66.425    orang 

2 Kristen Protestan  2.984      orang 

3 Kristen Katolik 2.559      orang 

4 Hindu 21           orang  

5 Budha 884         orang 

6 Aliran Kepercayaan 1.187      orang 

Sumber : Data Monografi Kecamatan Cepu Juni 2006 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk di 

Kecamatan Cepu Kabupaten Blora menganut Agama Islam.keadaan penduduk 

dari segi agama dan kepercayaan yang dianut ini sangat penting untuk 

diketahui dan dicantumkan dalam skripsi ini, sebab dalam masalah 

Perwakafan Tanah Milik pada dasarnya sangat berkaitan dengan keadaan 

kehidupan beragama dalam suatu masyarakat. 

5) Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Cepu 

Mata pencaharian yang merupakan modal dasar bagi kehidupan 

manusia, adalah merupakan sebuah sarana untuk menunjang dan 

melangsungkan kehidupan bagi setiap manusia. Masyarakat yang ada di 
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wilayah Kecamatan Cepu Kabupaten Blora sebagian besar mata 

pencaharianya adalah degan Bertani, karena masyarakat  Kecamatan Cepu 

adalah masyarakat yang agraris. 

Mayoritas masyarakat Kecamatan Cepu Kabupaten Blora berprofesi 

atau bermata pencaharian sebagai petani karena di wilayah Kecamatan Cepu 

Kabupaten Blora masih banyak terdapat areal persawahan dan ladang-ladang 

yang berpotensi untuk menghasilkan bahan pangan, sehingga secara tidak 

langsung kondisi tersebut memicu masyarakat sekitar untuk memanfaatkanya. 

Mereka tidak hanya menggunakan hasil panganya untuk konsumsi sendiri 

namun juga diperdagangkan sehingga dapat mensejahterakan kehidupan 

mereka. 

Selain faktor kondisi areal persawahan, alasan masyarakat Kecamatan 

Cepu Kabupaten Blora bermata pencaharian sebagai petani juga dipengaruhi 

oleh semakin sedikitnya peluang untuk bekerja diluar sektor pertanian. 

Meskipun di lingkungan Kecamatan Cepu Kabupaten Blora juga terdapat 

pertambangan minyak , namun hal ini juga dirasa kurang berpengaruh untuk 

merubah pola kehidupan masyarakat Kecamatan Cepu Kabupaten Blora yang 

sebagai masyarakat Agraris. 

Secara lengkap mengenai kondisi jumlah penduduk menurut mata 

pencaharianya di wilayah Kecamatan Cepu dapat dilihat pada tabel 3 berikut 

ini: 
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Tabel 3 : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Di 
Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.  

 
No  Mata Pencaharian Jumlah 

1 Petani 6.553      orang 

2 Nelayan  -              orang 

3 Pengusaha Sedang/ Besar 892         orang 

4 Pengrajin/Industri kecil 641         orang 

5 Buruh Tani 682         orang 

6 Buruh Industri 3.627       orang 

7 Buruh Bangunan 3.744       orang 

8 Buruh Pertambangan 478          orang 

9 Perkebunan Besar atau Kecil 71            orang 

10 Pedagang 4.503       orang 

11 Pngangkutan 771         orang 

12 Pegawai Negeri Sipil 4.012      orang 

13 ABRI 162         orang 

14 Pensiunan (ABRI/PNS) 1.463      orang 

15 Peternak 

a. Peternak sapi betina 

b. Peternak Kerbau 

c. Peternak Kambing 

d. Peternak Domba 

e. Peternak Kuda 

f. Peternak Ayam 

g. Peternak Itik 

 

1.515       orang 

49           orang 

1.411      orang 

369         orang 

34           orang 

4.120      orang 

298         orang 

Sumber : Data Monografi Kecamatan Cepu Juni 2006 
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6) Keadaan Tanah Kecamatan Cepu 

a. Keadaan Tanah secara umum. 

Sesuai dengan hasil penelitian yang penulis lakukan keadaan tanah 

di wilayah Kecamatan Cepu yang seluas 49,14 Km2 sebagian besar adalah 

tanah areal persawahan.  tanah persawahan di Kecamatan Cepu Kabupaten 

Blora rata-rata adalah sawah tadah hujan. Selain sawah tadah hujan 

terdapat juga jenis sawah dengan sistem irigasi teknis, irigasi non tekni 

serta tanah sawah dengan sistem irigasi  sederhana. 

Selain areal persawahan juga terdapat cukup besar lahan kering di 

wilayah Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Tanah atau lahan kering di 

Kecamatan Cepu Kabupaten Blora rata-rata adalah tanah yang berwujud 

pekarangan dan tegal.  

 Tanah di wilayah Kecamatan Cepu Kabupaten Blora banyak juga 

yang digunakan sebagai sarana pemerintahan dan fasilitas umum seperti 

sarana olahraga dan areal pekuburan. 

Selain tanah-tanah tersebut wilayah Kecamatan Cepu Kabupaten 

Blora  juga terdiri dari areal hutan dan areal tanah tandus yang tidak dapat 

dimanfaatkan untuk kegiatan yang sifatnya agraris. 

Secara lengkap kondisi tanah di wilayah Kecamatan Cepu 

Kabupaten Blora dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini: 
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Tabel 4 : Keadaan Tanah Di Wilayah Kecamatan Cepu Kabupaten 
Blora 

 
No Keadaan Tanah Luas Tanah 
1 Tanah Sawah 

a. Irigasi Teknis 
b. Irigasi setengah teknis 
c. Irigasi sederhana 
d. Tadah Hujan 
e. Sawah Pasang-Surut 

 
43,281        ha 
219,338      ha 
262,627      ha 
1.684,550   ha 
- 
 

2 Tanah Kering 
a. Pekarangan / bangunan 
b. Tegal / Kebun 
c. Ladang / Tanah Huma 
d. Ladang Penggembalaan 
 

 
935,07        ha 
882,760      ha 
- 
- 

 
3 

 
Tanah Basah 

 
- 
 

 
4 

 
Tanah Hutan 

a. Hutan Lebat 
b. Hutan / belukar 
c. Hutan sejenis 
d. Hutan Rawa 
e. Hutan Lindung 
f. Hutan Suaka Alam 

 
 
- 
- 
- 
- 
390,750      ha 
- 

 
5 

 
Tanah Perkebunan 

 
- 
 

6 Tanah Keperluan Fasilitas Umum 
a. Lapangan Olah Raga 
b. Taman Rekreasi 
c. Jalur Hijau 
d. Kuburan 

 
4,405          ha 
- 
- 
29,100        ha 

7 Lain-lain 
a. Tanah Tandus 
b. Tanah Pasir 

 
478,999      ha 
- 

Sumber : Data Monografi Kecamatan Cepu Juni 2006 
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b. PerwakafanTanah di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. 

a) Jumlah Tanah wakaf masing masing Desa di Kecamatan Cepu Kabupaten 

Blora 

Tanah Wakaf di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora sejumlah 76 

bidang, tanah-tanah wakaf tersebut tersebar di 16 Desa yang ada di 

wilayah Kecamatan Cepu. Satu-satunya Desa yang tidak memiliki tanah 

wakaf adalah desa Sumberpitu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora  

Tanah-tanah wakaf di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora 

kebanyakan berasa dari Cepu Kota. Dari Cepu kota tercatat sebanyak 16 

bidang tanah hak milik telah diwakafkan di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Selain Cepu kota, Desa Balun juga 

memiliki jumlah tanah milik yang telah diwakafkan sebanyak 16 bidang 

pula.  

Selain  Cepu dan Balun ada beberapa desa lain yang juga memiliki 

jumlah tanah wakaf cukup banyak, yaitu Desa Tambakromo 8 bidang, 

Desa Cabean 6 bidang, Desa Kentong sebanyak 6 bidang dan Desa 

Mulyorejo sebanyak 4 bidang tanah. Selain keenam Desa tersebut, desa-

desa yang lain hanya memiliki jumlah bidang tanah wakaf yang kurang 

dari 4 bidang. 

  Adapun  secara rinci jumlah tanah milik yang telah diwakafkan di 

Kecamatan Cepu Kabupaten Blora dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini: 
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Tabel 5 : Jumlah Tanah Wakaf  Masing-masing Desa di Wilayah 
Kecamatan Cepu Kabupaten Blora 

 
No Desa Jumlah 

1 Cepu 16  Bidang 

2 Tambakromo 8  Bidang 

3 Ngloram 2  Bidang 

4 Mulyorejo 4  Bidang 

5 Gadon  1   Bidang 

6 Cabean 6   Bidang 

7 Jipang 2   Bidang 

8 Balun 16 Bidang 

9 Ngroto 2   Bidang 

10 Kentong 6   Bidang 

11 Kapuan 3   Bidang 

12 Ngelo 2   Bidang 

13 Nglanjuk 2   Bidang 

14 Getas 4   Bidang 

15 Karangboyo 1   Bidang 

16 Mernung 1   Bidang 

Sumber : Data PerwakafanTanah KUA Kecamatan Cepu Juni 2006 
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b) Penggunaan Tanah Wakaf/ Alokasi Tanah Wakaf 

Mengenai perincian penggunaan tanah wakaf yang ada di wilayah 

Kecamatan Cepu Kabupaten Blora dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini: 

Tabel 6 :  Tanah Wakaf Menurut Peruntukanya Di Wilayah 
Kecamatan Cepu Kabupaten Blora 

 
No Peruntukan Jumlah 

1 Tempat Ibadah 54     Bidang 

2 Sarana Pendidikan 11     Bidang 

3 Sarana sosial keagamaan  9      Bidang 

4 Sarana Pemerintahan  1      Bidang 

5 Pertanian   1      Bidang 

Sumber : Data PerwakafanTanah KUA Kecamatan Cepu Juni 2006 

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa sebagian besar tanah wakaf 

digunakan untuk Masjid dengan jumlah 54 bidang tanah wakaf, yang tersebar 

di beberapa desa di Kecamatan Cepu.  

Melihat perincian kegunaan tanah-tanah wakaf tersebut menunjukan 

betapa pentingnya peranan tanah wakaf dalam menunjang pembangunan 

sebagai sarana pengembangan agama Islam. Karena adanya sarana 

peribadatan maupun sarana untuk kepentingan sosial kemasyarakatan lainya 

yang didirikan diatas tanah-tanah wakaf akan turut serta memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan fasilitas atau sarana peribadatan yang semakin meningkat 

dari tahun ke tahun.  
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c) Jumlah Tanah Wakaf menurut Statusnya di Kecamatan  Cepu Kabupaten 

Blora 

Dari data-data yang penulis peroleh dari Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Cepu Kabupaten Blora tanah wakaf di wilayah Cepu semuanya 

sudah memiliki sertifikat hak milik dan Akta Ikrar Wakaf.  

Kecamatan Cepu Kabupaten Blora dalam mengelola Perwakafantanah 

tergolong sangat rapi, hal ini tidak lepas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepu Kabupaten Blora tentang tanah milik 

yang hendak diwakafkan harus memiliki sertifikat hak milik. Hal ini seperti 

yang diungkapkan Bapak Suwono selaku PPAIW Kecamatan Cepu 

Kabupaten Blora:  

“ Disini kalau mau wakaf harus bersertifikat hak milik dulu tanahnya, 
atau tak suruh ngurus sertifikat dulu, soale kalau nggak gitu susah nantinya 
mas malah jadi rumit. Jadi harus punya sertifikat dulu, nah itu syarat 
tambahanya kalau mau wakaf di kecamatan sini ” ((Hasil wawancara dengan 
Bapak Suwono, juni 2006) 

 
Purnomo salah seorang wakif di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora 

juga membenarkan adanya kebijakan dari PPAIW Kecamatan Cepu 

Kabupaten Blora, bahwa untuk mewakafkan tanah terlebih dahulu memang 

harus bersertifikat hak milik. 

Mengenai perincian jumlah tanah wakaf yang bersertifikat dan ber-

Akta Ikrar Wakaf dapat diketahui pada tabel 7 berikut ini 
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Tabel 7 : Data Tanah Wakaf di Desa-Desa se-Kecamatan Cepu 
Kabupaten Blora 

 
No Desa Bersertifikat 

dan ber-AIW 
Bersertifikat AIW Jumlah 

1 Cepu 16 - - 16 

2 Tambakromo 8 - - 8 

3 Ngloram 2 - - 2 

4 Mulyorejo 4 - - 4 

5 Gadon  1 - - 1 

6 Cabean 6 - - 6 

7 Jipang 2 - - 2 

8 Balun 16 - - 16 

9 Ngroto 2 - - 2 

10 Kentong 6 - - 6 

11 Kapuan 3 - - 3 

12 Ngelo 2 - - 2 

13 Nglanjuk 2 - - 2 

14 Getas 4 - - 4 

15 Karangboyo 1 - - 1 

16 Mernung 1 - - 1 

Sumber : Data PerwakafanTanah KUA Kecamatan Cepu Juni 2006 
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa semua tanah yang diwakafkan 

telah bersertifikat dan ber-Akta Ikrar Wakaf , karena KUA Kecamatan Cepu 

hanya menerima tanah milik yang bersertifikat untuk diwakafkan. Hal ini 

merupakan kebijakan dari KUA Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. 

 

2.Pelaksanaan Pendaftaran dan Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kecamatan 

Cepu Kabupaten Blora 

Pendaftaran atas tanah-tanah wakaf adalah merupakan bagian dari 

pendaftaran tanah pada umumnya, sehingga secara umum juga berlaku ketentuan 

tentang pendaftaran tanah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Tujuan diadakanya pendaftaran tanah adalah 

untuk mencapai adanya kepastian hukum.  

Hal ini secara jelas dinyatakan oleh Bapak Sepyo selaku Kasi Pendaftaran 

Tanah, berikut adalah penggalan wawancaranya: 

“…….pendaftaran tanah itu sangat penting, terutama adalah untuk 
jaminan kepastian hukum Mas. Misalnya kita mendaftarkan tanah ya Mas, nah 
dari situ kita mendapatkan jaminan kepastian hukum atas letak tanahnya dan 
luasnya, statusnya, pemiliknya, terus batas-batasnya semua dilindungi Negara. 
Jadi itulah tujuanya mengapa tanah harus didaftarkan.” ( Hasil wawancara dengan 
Bapak Sepyo, juni 2006 ) 

 
Dari penggalan wawancara diatas dapat diketahui, bahwa yang dimaksud 

dengan kepastian hukum adalah kepastian mengenai: 

1. Letak, batas dan luas tanah. 

2. Status tanah 
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3. Orang yang berhak atas tanah. 

4. Pemberian tanda bukti berupa sertifikat tanah. 

Khusus tentang pendaftaran atas tanah-tanah wakaf, mengingat akan arti 

penting dan kedudukan tanah wakaf yang kian melembaga dalam masyarakat 

Islam Indonesia maka terhadap tanah wakaf sangat diperlukan pendaftaran tanah 

wakaf. Dengan adanya pendaftaran dan pensertifikatan tanah wakaf ini maka akan 

terdapat perlindungan dan jaminan akan kepastian hkum dari tanah-tanah wakaf 

di seluruh wilayah Indonesia. Oleh sebab itu maka usaha-usaha kearah itu perlu 

disadari sepenuhnya oleh berbagai pihak yang terkait baik langsung maupun tidak 

langsung dalam Perwakafan Tanah Milik. 

Berikut ini penulis uraikan lebih jauh mengenai tata cara atau proses 

pelaksanaan pendaftaran sampai kepada proses pensertifikatan atas tanah-tanah 

wakaf di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora yang dalam hal ini Instansi yang 

terkait langsung adalah Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Blora. 

1) Tanah yang sudah bersertifikat 

Mengenai tata cara atau prosedur dalam pendaftaran tanah wakaf di 

Kecamatan Cepu menurut Bapak Suwono selaku Kepala KUA Kecamatan 

Cepu/ PPAIW Kecamatan Cepu adalah berikut: 

“……Kalau sudah bersertifikat, wakif tinggal datang ke KUA bersama 
Nadzir trus saya ngecek ke lokasi, kemudian wakif Nadzir melakukan ikrar 
dihadapan saya selaku PPAIW, setelah semua selesai saya baru menerbitkan 
AIW yang nantinya dipakai untuk mendaftarkan tanah wakaf ini ke Kantor 
Pertanahan.”  (Hasil wawancara dengan Bapak Suwono, juni 2006) 

 



 81

Dari penggalan wawancara dengan Bapak Suwono tersebut maka 

dapat diperjelas mengenai tata cara Perwakafantanah di Kecamatan Cepu 

yaitu sebagai berikut: 

a. Wakif bersama dengan Nadzir datang ke Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Cepu Kabupaten Blora untuk mewakafkan tanah dengan 

membawa bukti sertifikat asli dari tanah yang akan diwakafkan, tanah 

tersebut harus merupakan tanah milik. 

Hal ini seperti diungkapakan oleh Purnomo selaku salah seorang wakif di 

Kecamatan Cepu Kabupaten Blora: 

“……..sepindah piyambak kedah teng KUA mbeto sertifikat lajeng 

diserahaken datang KUA, niku nggih sareng kalian Nadziripun” ( Hasil 

wawancara dengan Purnomo, juni 2006 ) 

b. Apabila Nadzir belum ditentukan oleh Wakif maka Kantor Urusan Agama 

setempat menunjuk Nadzir yang bertugas untuk mengurus dan mengelola 

tanah yang telah diwakafkan. 

Untuk wakif yang hendak mewakafkan, tapi belum memiliki Nadzir maka 

Bapak Suwono lebih lanjut mengatakan sebagai berikut: 

“………begini Mas, untuk yang nanti pada saat mewakaf kok belum 
mempunyai Nadzir kami selaku PPAIW, akan mencarikan atau dengan 
kata lain kami akan menyediakan orang yang akan menerima wakaf 
tersebut untuk kemudian mengelolanya, jadi wakif tidak harus mencari 
Nadzirnya sendiri.” (Hasil wawancara dengan Bapak Suwono, juni 2006) 
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c. Kantor Urusan Agama Setempat mendatangi lokasi tanah yang akan 

diwakafkan untuk memastikan tanah tersebut bebas dari masalah atau 

tidak dalam sengketa. 

Menurut penuturan Bapak Suwono selaku PPAIW Kecamatan Cepu 

Kabupaten Blora adalah sebagai berikut: 

“………setelah dicarikan Nadzir baru kami ngecek ke lokasi tanah 
yang akan diwakafkan, tidak itu saja lebih lanjut kami juga akan 
menyelidiki apakah tanah  tersebut masih bermasalah atau sudah bebas 
masalah, begitu  Mas.” (Hasil wawancara dengan Bapak Suwono, juni 
2006) 

 
d. Wakif melakukan ikrar wakaf dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama 

setempat selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang 

disertai dengan 2 orang saksi. 

Menurut penuturan Bapak Suwono selaku PPAIW Kecamatan Cepu 

Kabupaten Blora adalah sebagai berikut: 

“………nah setelah semuanya dicek lalu siap untuk dilakukan ikrar 

wakaf. Pada saat ikrar harus ada 2 orang  saksi yang mendampingi wakif 

dan Nadzir supaya sah ikrarnya secara hukum dan secara agama.” (Hasil 

wawancara dengan Bapak Suwono, juni 2006) 

e. Kepala Kantor Urusan Agama setempat selaku Pejabat Pembuat Akta 

Ikrar Wakaf (PPAIW) menerbitkan akta ikrar wakaf. 

Menurut penuturan Bapak Suwono selaku PPAIW Kecamatan Cepu 

Kabupaten Blora adalah sebagai berikut: 
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“………nanti tahap akhirnya yaitu menerbitkan akta dari ikrar yang sudah 

diucapkan oleh wakif itu sendiri, jadi ini merupakan tugas akhir dari KUA 

sendiri dalam proses Perwakafan.” (Hasil wawancara dengan Bapak 

Suwono, juni 2006) 

f. Nadzir sebagai pihak yang diberi wewenang atas tanah wakaf bersama 

PPAIW kemudian mendaftarkan tanah wakaf ke Kantor Pertanahan 

Kabupaten Blora. 

Hal ini seperti diungkapakan oleh M. Sofyan selaku salah seorang Nadzir 

di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora: 

“…….. setelah itu ya Mas nanti saya yang mendaftarkan tanah wakaf ini 

ke Kantor Pertanahan Mas, semua yang ngurus saya tapi juga dibantu 

KUA Mas.” (Hasil wawancara dengan M. Sofyan, juni 2006) 

Menurut Purnomo, salah seorang Wakif di wilayah Kecamatan Cepu 

Kabupaten Blora, tidak semuanya sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh 

Bapak Suwono selaku PPAIW setempat. Purnomo mengatakan: 

“…….Wekdal niku kulo dereng pados Nadzir sing pas, dados kulo 

kedah pados rumiyin Nadzire nembe wakaf.” ( Hasil wawancara dengan 

Purnomo, juni 2006 ) 

Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: 

Waktu itu saya belum punya Nadzir yang pas, dan saya belum bisa 

wakaf . jadinya saya harus mencari sendiri orang yang akan saya jadikan 

Nadzir.”  
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2) Tanah yang belum memiliki sertifikat hak milik. 

Untuk tanah yang hendak diwakafkan tapi belum memiliki sertifikat 

tanah hak milik maka Bapak Suwono lebih lanjut mengatakan sebagai berikut  

“ ……untuk tanah yang belum berserifikat sebenarnya sama, hanya 
saja saat mewakafkan wakif harus membawa surat keterangan Kades, Surat 
keterangan PP no.10 tahun 1961, C Desa dan surat warisan kalau perlu, terus 
dibawa ke Kantor pertanahan untuk mendapat sertifikat, dengan kata lain 
wakif harus buat sertifikat dulu, setelah itu prosedurnya sama aja kok dengan 
yang bersertifikat.”  (Hasil wawancara dengan Bapak Suwono, juni 2006) 

 
Menurut Purnomo selaku salah seorang wakif di Kecamatan Cepu 

Kabupaten Blora syarat untuk mewakafkan tanah adalah: 

“ …….. sakderenge nggih kedah mbeto surat saking Kades kalih surat 
lia-liane sing perlu kangge ndamel sertifikat. Soale mangkih kalihan Pak 
Kepala KUA diutus ndamel sertifikat rumiyin nembe saged wakaf. Tapi nek 
sampun gadah sertifikat nggih kantun  gampil dateng manggihi Pak Kepala 
KUA trus ikrar sampun naming niku ” ( Hasil wawancara dengan Purnomo, 
juni 2006 ) 

 
Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: 

Sebelumnya ya harus membawa surat dari Kepala Desa dan membawa 

surat-surat lainya yang diperlukan untuk membuat sertifikat, soalnya nanti 

sama Pak Kepala KUA pasti disuruh membuat sertifikat dulu baru bisa 

melakukan wakaf. Tapi kalau sudah punya sertifikat ya tinggal mudah, datang 

menemui Pak Kepala KUA lalu Ikrar, sudah cuma itu. 

Dari penggalan wawancara tersebut diketahui bahwa yang diperlukan 

untuk mewakafkan tanah yang belum bersertifikat hak milik adalah sebagai 

berikut 
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a. Wakif bersama dengan Nadzir datang ke Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Cepu untuk mewakafkan tanah dengan membawa surat-surat 

keterangan sebagai berikut: 

1) Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh kepala 

Kecamatan Cepu yang menerangkan bahwa tanah tersebut tidak dalam 

sengketa 

2) Surat keterangan Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1961 yang 

dibuat oleh kepala desa dan diperkuat oleh Kepala Kecamatan Cepu 

Kabupaten Blora.  

3) Surat pernyataan pemasangan tanda batas yang ditandatangani oleh 

pemohon    

4) Untuk tanah warisan, maka harus ada surat keterangan warisan  

5) Menyerahkan tanda bukti yang berupa petok D/kutipan letter C    

Hal ini seperti diutarakan oleh Bapak Sepyo selaku Kasi Pendaftaran 

Tannah Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, adapun penggalan 

wawancaranya adalah sebagai berikut: 

“………begini, untuk yang mau mewakaf ya harus punya sertifikat 
dulu, caranya ya sama aja, buat sertifikat hak milik bisa, syaratnya 
keterangan dari Kades, surat PP 10 tahun 61, pernyataan pemasangan 
batas,petok D atau Letter C terus yang berupa warisan harus ada surat 
keteranagan warisan juga.” ( Hasil wawancara dengan Bapak Sepyo, juni 
2006 ) 

 
 
 
 

 



 86

b. Setelah itu surat-keterangan tersebut dimasukkan ke Kantor Pertanahan 

Kabupaten Blora  

Hal senada diucapkan oleh Bapak Sepyo selaku Kasi Pendaftaran Tanah 

Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, adapun penggalan wawancaranya 

adalah sebagai berikut: 

“…….setelah semuanya ada lalu didaftarkan ke Kantor Pertanahan 

Blora.” ( Hasil wawancara dengan Bapak Sepyo, juni 2006 ) 

c. Kemudian diumumkan  

Kantor Pertanahan Kabupaten Blora memberi jangka waktu 60 hari 

terhitung dari hari pengumuman tersebut, jika dalam jangka waktu 

tersebut tidak ada sanggahan, maka dilakukan pengukuran, penetapan 

jangka waktu tersebut berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997. 

Berikut pembicaraan dengan Bapak Sepyo selaku Kasi Pendaftaran Tanah 

Kantor Pertanahan Kabupaten Blora: 

“……. Setelah berkas diumumkan Mas ditunggu selama 2 bulan, ada 
nggak sanggahan yang masuk, kalau nggak ada ya tanah bisa diukur dan 
dilaksanakan proses lainya yang berkaitan dengan pembuatan sertifikat 
tanah, termasuk tanah wakaf juga.” ( Hasil wawancara dengan Bapak 
Sepyo, juni 2006 ) 

 
Menurut Purnomo salah seorang wakif di Kecamatan Cepu 

Kabupaten Blora, setelah 2 bulan pemberian tempo untuk sanggahan telah 

selesai kantor Pertanahan tidak langsung memproses tanahnya untuk 

dilakukan pengukuran, pada kasusnya Purnomo harus menunggu 1 bulan 
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lagi untuk dilakukan pengukuran atas tanahnya dengan alasan banyaknya 

bidang tanah yang harus diselesaikan pengukuranya oleh Kantor 

Pertanahan. Berikut penggalan wawancaranya: 

“……..Lerese mboten naming 2 wulan, tapi saget langkung, mergo nggih 

niku menawi petugase sing nggladrah. Kadang ngantos tigang wulan 

nggih saget, kados kulo pas wakaf. Kulo tanahe nembe diukur niku 

wekdale tigang wulan.” (Hasil wawancara dengan Purnomo, juni 2006) 

d. Pengukuran selesai, kemudian diberi nomor hak yaitu perdesa dan 

perjenis. 

Lebih lanjut Bapak Sepyo selaku Kasi Pendaftaran Tanah menjelaskan 

bahwa: 

“……..setelah selesai pengukuran lalu diberikan nomor haknya, yaitu 

perdesa ataupun perjenis tanahnya.” ( Hasil wawancara dengan Bapak 

Sepyo, juni 2006 ) 

e. Kemudian sertfikat jadi 

f. Setelah itu wakif datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepu untuk 

mengadakan ikrar wakaf dan pengesahan Nadzir oleh Kepala KUA 

Kecamatan Cepu selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di 

wilayah Kecamatan Cepu disertai 2 orang saksi 

Menurut penuturan Bapak Suwono selaku PPAIW Kecamatan Cepu 

Kabupaten Blora adalah sebagai berikut: 
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“………nah setelah semuanya dicek lalu siap untuk dilakukan ikrar 

wakaf. Pada saat ikrar harus ada 2 orang  saksi yang mendampingi wakif 

dan Nadzir supaya sah ikrarnya secara hukum dan secara agama.” (Hasil 

wawancara dengan Bapak Suwono, juni 2006) 

g. Setelah diadakan ikrar wakaf, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Cepu selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan 

Cepu menerbitkan akta ikrar wakaf  

Menurut penuturan Bapak Suwono selaku PPAIW Kecamatan Cepu 

Kabupaten Blora adalah sebagai berikut: 

“………nanti tahap akhirnya yaitu menerbitkan akta dari ikrar yang sudah 

diucapkan oleh wakif itu sendiri, jadi ini merupakan tugas akhir dari KUA 

sendiri dalam proses Perwakafan.” (Hasil wawancara dengan Bapak 

Suwono, juni 2006) 

h. Dengan terbitnya akta ikrar wakaf tersebut maka dilakukan pendaftaran ke 

Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.     

 

3.Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf 

di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. 

Dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, telah diperoleh gambaran 

tentang bagaimana praktik pendaftaran dan pensertifikatan tanah wakaf di 

Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Kemudian diuraikan tentang faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 
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yang mengatur tentang Perwakafan Tanah Milik, dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 tahun 1997 yang mengatur tentang pendaftaran tanah di Kecamatan 

Cepu Kabupaten Blora. 

1) Faktor-faktor yang mendukung. 

Menurut M. Sofyan sebagai salah satu Nadzir yang ada di Kecamatan 

Cepu Kabupaten Blora adalah sebagai berikut: 

“ ……. peran instansi terkait adalah faktor utama mas, jelas kalau 
Instansinya itu mau kerjasama mungkin sangat lancar nanti proses pembuatan 
sertifikat tanah wakaf itu, tapi wakif disini juga harus punya keinginan untuk 
mendaftarkan tanah wakafnya, jadi nggak Nadzir sendiri yang susah ngurus 
sertifikatnya”  (Hasil wawancara dengan M. Sofyan, juni 2006) 

 
Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa faktor yang mendukung 

pendaftaran tanah di wilayah Kabupaten Blora khususnya tanah wakaf adalah  

a. Kerjasama antara PPAIW Kecamatan Cepu dan Nadzir di wilayah 

Kecamatan Cepu. 

Adanya kesadaran akan kerjasama antara Pejabat Pembuat Akta 

Ikrar Wakaf  (PPAIW) dengan Nadzir. Dengan adanya kerjasama yang 

baik antara  Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf  (PPAIW) dengan Nadzir, 

maka memungkinkan adanya pelaksanaan pendaftaran  dan pensertifikatan 

tanah wakaf, sehingga proses pensertifikatan tanah wakaf ini akan 

terlaksana lebih cepat dengan biaya yang lebih murah sekaligus akan 

menghemat tenaga pelaksana. 
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Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sepyo selaku Kasi 

Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora, beliau 

mengatakan sebagai berikut: 

“……Pendaftaran tanah wakaf di Blora ini banyak didukung sama 
peran serta PPAIW dan Nadzir dalam melakukan pendaftaran, wakifnya 
juga sadar pentingnya pendaftaran tanah, serta Instansi terkaitnya disini 
juga sangat tanggap Mas.”  ( Hasil wawancara dengan Bapak Sepyo, juni 
2006 ) 

 
b. Kesadaran Wakif untuk mendaftarkan tanahnya. 

Selain itu dibutuhkan kesadaran dari wakif untuk mendaftarkan 

tanah yang akan diwakafkan tersebut, sehingga dapat diperoleh sertifikat 

tanah yang akan diwakafkan, dimana sertifikat tersebut merupakan 

perlindungan dan jaminan akan kepastian hukum bagi tanah wakaf itu. 

c. Peran serta instansi terkait dalam pembinaan mengenai Pendaftaran tanah 

wakaf. 

Menurut Bapak Suwono selaku PPAIW Kecamatan Cepu 

Kabupaten Blora adalah sebagai berikut: 

“ …… kalau menurut saya paling penting itu ya Instansi terkait itu saling 

kerjasama, InsyaAllah bisa lancar. Disamping itu juga Nadzir itu harus 

berani aktif untuk ngurusi pendaftaran tanah wakaf ke BPN ” (Hasil 

wawancara dengan Bapak Suwono, juni 2006) 

Instansi terkait berani mengambil inisiatif untuk mengadakan 

sosialisasi atau pembinaan. Pembinaan ini baik yang dilakukan oleh 

Kantor Kecamatan Cepu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepu dan 



 91

Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Dimana dengan pembinaan yang 

dilakukan oleh intansi tersebut dapat lebih meningkatkan kesadaran baik 

dari pihak petugas pelaksana maupun yang terkait dalam pelaksanaan 

Perwakafan.  

2) Faktor Faktor yang menghambat 

Adapun faktor-faktor yang menghambat pendaftaran tanah di wilayah 

Kabupaten Blora khususnya tanah wakaf secara singkat digambarkan oleh 

Bapak Sepyo dalam wawancara yang dilakukan penulis di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Blora. 

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa faktor yang menghambat 

pendaftaran tanah di wilayah Kabupaten Blora khususnya tanah wakaf adalah  

a. Masih adanya tanah-tanah wakaf yang belum memiliki kelengkapan surat-

surat bukti kepemilikan, dalam hal ini adalah sertifikat atas tanah yang 

diwakafkan, sehingga akan menimbulkan hambatan atas kelancaran 

pendaftaran dan pensertifikatan tanah. 

Berikut penggalan wawancara dengan Bapak Sepyo mengenai 

faktor penghambat pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Blora. 

“……selain ada faktor pendorong mesti ada juga penghambatnya tho Mas, 

misalnya bukti kepemilikan tanah wakaf tersebut belum lengkap, tanahnya 

masih dalam sengketa dan kurangnya wawasan tentang Perwakafan.” ( 

Hasil wawancara dengan Bapak Sepyo, juni 2006 ) 
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b. Apabila tanah yang akan diwakafkan tersebut masih dalam sengketa. Hal 

ini juga merupakan suatu hambatan dan kesulitan bagi para petugas baik 

dari KUA Kecamatan Cepu maupun petugas di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Blora yang melaksanakan Perwakafan. 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh M. Sofyan salah satu 

anggota Nadzir Komunitas Muhammadiyah Cepu, adapun penggalan kata-

katanya adalah sebagai berikut:. 

“…… pernah ada mas yang tanahnya sudah diwakafkan, tetapi ahli 
warisnya tidak terima dan berusaha minta hak atas tanah orang tuanya 
tersebut dialihkan ke dia, tapi ya dia kalah soalnya sertifikat wakaf sudah 
keluar, jadi dia nggak bisa apa-apa, bagaimanapun tanah tersebut sudah 
menjadi tanah wakaf dan kami yang berhak mengurusnya, ya kan? Ini 
adalah hambatan kami yang paling besar mas apalagi kalau surat suratnya 
nggak lengkap.” ( Hasil wawancara dengan M. Sofyan, juni 2006 ) 
 

c. Masih adanya sebagian pihak yang tidak mengerti tentang Perwakafan 

Tanah Milik dalam proses pendaftaran dan pensertifikatan tanah tersebut 

di Kantor Pertanahan setempat. 

 

B. Pembahasan  

Berkaitan dengan adanya ketentuan tentang pendaftaran tanah yang 

termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  yang mengharuskan 

adanya pendafttaran atas tanah-tanah diseluruh wilayah Indonesia, dimana 

termasuk didalamnya adalah tanah-tanah wakaf. Maka sesuai dengan ketentuan 

yang termuat dalam Peraturan Pemerntah Nomor 28 Tahun 1977 mengenai 

Perwakafan Tanah Milik wakaf untuk tanah-tanah wakaf ketentuan pendaftaranya 
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berlaku ketentuan umum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 yang berlaku mulai 8 Oktober 1997 

1. Secara tekstual prosedur pendaftaran untuk tanah yang sudah bersertifikat  

a. Wakif datang ke Kantor Urusan Agama untuk mewakafkan tanah dengan 

membawa bukti sertifikat asli dari tanah yang akan diwakafkan  

b. Kemudian Kantor Urusan agama menunjuk Nadzir yang bertugas untuk 

mengurus dan mengelola tanah yang diwakafkan  

c. Setelah itu diadakan ikrar wakaf dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama 

selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) disertai 2 orang saksi  

d. Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf menerbitkan Akta 

ikrar wakaf 

e. Kemudian tanah wakaf tersebut didaftarkan ke Kantor Pertanahan 

Kabupaten setempat. 

2. Secara faktual proses pendaftaran tanah wakaf yang ada di Kecamatan Cepu 

Kabupaten Blora adalah sebagai berikut :  

a. Wakif bersama dengan Nadzir datang ke Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Cepu, dengan membawa bukti sertifikat asli dari tanah yang 

akan diwakafkan, tanah tersebut harus merupakan tanah milik. 

b. Nadzir ditunjuk oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepu  jika Nadzir 

belum ditentukan oleh Wakif. Nadzir bertugas untuk mengurus dan 

mengelola tanah yang telah diwakafkan. 
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c. Setelah itu Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepu melalui PPAIW 

Kecamatan Cepu mendatangi lokasi tanah yang akan diwakafkan untuk 

memastikan tanah tersebut bebas dari masalah atau tidak dalam sengketa. 

d. Wakif melakukan ikrar wakaf dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Cepu selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) 

Kecamatan Cepu yang disaksikan oleh  2 orang saksi. 

e. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepu selaku Pejabat Pembuat 

Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Cepu menerbitkan akta ikrar 

wakaf. 

f. Kemudian tanah wakaf tersebut didaftarkan ke Kantor Pertanahan 

Kabupaten Blora. 

Proses Perwakafan di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora tidak semuanya 

bisa berjalan sesuai dengan aturan baku yang berlaku saat ini. Dalam 

kenyataanya proses pendaftaran tanah wakaf yang seharusnya dapat 

terselesaikan dalam tempo 2 bulan terkadang mengalami kemunduran yang 

mencapai waktu 3 bulan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya hambatan yang 

berasal dari dalam kepengurusan Instansi yang mengurusi masalah Perwakafan, 

namun ada juga penghambat yang berasal dari masyarakat atau unsur ekstern 

dalam proses pendaftaran tanah wakaf. Sebagai wujud upaya instansi setempat 

untuk melancarkan proses Perwakafan dan pensertifikatanya diberikan syarat 

tambahan untuk tanah yang hendak diwakafkan. Tanah yang hendak 

diwakafkan haruslah sudah bersertifikat hak milik. Syarat ini merupakan sebuah 
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kebijakan yang diambil oleh Kepala KUA Kecamatan Cepu sebagai langkah 

untuk mengurangi hambatan terhadap proses pendaftaran tanah wakaf. Hal ini 

dimaksudkan juga untuk mempermudah dalam pembuatan AIW. Dikantor 

Pertanahan juga menerapkan metode yang sama untuk melancarkan proses 

pendaftaran tanah wakaf yaitu dengan mengharuskan tanah yang hendak 

didaftarkan harus bersertifikat hak milik terlebih dahulu, walaupun pada aturan 

baku tentang pendaftaran tanah wakaf dimungkinkan tanah yang belum 

bersertifikat hak milik bisa didaftarkan langsung menjadi tanah wakaf. 

Kantor Pertanahan Kabupaten Blora menerapkan ketentuan tersebut 

didasari berbagai alasan yaitu karena jika masyarakat langsung mendaftarkan 

tanah milik yang notabene belum berkekuatan hukum yang kuat dengan belum 

adanya sertifikat yang menerangkan kepemilikan hak atas tanah tersebut maka 

akan terjadi proses yang rumit untuk proses pendaftaranya, hal ini akhirnya 

akan berpengaruh pada keinginan masyarakat untuk mendaftarkan tanah wakaf 

menjadi turun karena proses pendaftaran tanah wakaf yang terlalu berbelit-belit. 

Maka untuk mengantisipasi kemungkinan turunnya gairah masyarakat 

untuk mendaftarkan tanah wakafnya Kantor Pertanahan membuat system yang 

intinya mewajibkan wakif untuk memiliki bukti yang sah atas tanah yang 

diwakafkannya yaitu berupa sertifikat hak milik. 

Dalam proses pendaftaran tanah wakaf terdapat beberapa faktor 

pendorong yaitu : 
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a. Kerjasama antara PPAIW dan Nadzir. 

Dengan adanya kerjasama yang baik antara  Pejabat Pembuat Akta Ikrar 

Wakaf  (PPAIW) dengan Nadzir, maka memungkinkan adanya pelaksanaan 

pendaftaran  dan pensertifikatan tanah wakaf, sehingga proses 

pensertifikatan tanah wakaf ini akan terlaksana lebih cepat dengan biaya 

yang lebih murah. 

b. Kesadaran Wakif untuk mendaftarkan tanahnya. 

Wakif sadar akan arti pentingnya pnsertifikatan tanah wakaf, sehingga 

kepastian hukum atas tanah wakaf telah terpenuhi. 

c. Peran serta instansi terkait dalam pembinaan mengenai Pendaftaran tanah 

wakaf. Instansi-instansi baik yang secara langsung maupun tidak langsung  

berhubungan dalam pelaksanaan proses pendaftaran tanah sangat berani 

dalam melakukan penyuluhan atau pembinaan kepada masyarakat tentang 

pntingnya sebuah pendaftaran tanah bagi kepastian hukum atas tanah-tanah 

mereka. 

Pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora sangat 

dipengaruhi oleh tiga faktor tersebut, namun pada dasarnya yang sangat 

berpengaruh adalah PPAIW dan Nadzir. Karena kedua posisi ini sangat 

berperan penting dalam kelancaran proses pendaftaran tanah wakaf ke Kantor 

Pertanahan. PPAIW sebagai orang yang mengarahkan atau memberikan 

informasi dan surat pengantar bagi Nadzir yang diberi wewenag untuk 

mengelola dan mendaftarkan status tanah yang dibebankan padanya. Jadi antara 
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PPAIW dan Nadzir harus selalu ada kerjasama agar proses pendaftaran tanah 

wakaf dapat berjalan lancar. Namun kedua unsur pendorong tersebut juga tidak  

dapat lepas dari beberapa unsur pendorong yang lain yaitu kesadaran wakif dan 

peran instansi dalam sosialisasi tentang proses Perwakafandan pendaftaranya.    

Selain itu ada juga faktor penghambat Pendaftaran tanah wakaf, 

hambatan-hambatanya adalah sebagai berikut: 

a. Masih adanya tanah-tanah wakaf yang belum memiliki kelengkapan surat-

surat bukti kepemilikan. 

b. Apabila tanah yang akan diwakafkan tersebut masih dalam sengketa. 

Tanah yang sedang dalam sengketa adalah sebuah masalah yang sangat 

besar untuk tanah yang hendak diwakafkan dan didaftarakan, karena 

statusnya yang tidak jelas.  

Tugas PPAIW atau Kepala KUA setelah ada ucapan seseorang ynag hendak 

melakukan wakaf adalah mengecek status tanah yang hendak diwakafkan. 

Hal ini untuk menghindari kasus tanah yang telah diwakafkan ternyata 

masih tanah sengketa sehingga tidak bisa didaftarkan sebagai tanah wakaf di 

Kantor Pertanahan.  

c. Masih adanya sebagian pihak yang tidak mengerti tentang pendaftaran tanah 

wakaf. 

Faktor yang paling menjadi hambatan dalam proses pendaftaran dan 

pensertifikatan tanah wakaf di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora adalah belum 

lengkapnya bukti kepemilikan sah atas tanah yang diwakafkan tersebut. Hal ini 
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sangat berpotensi untuk menimbulkan sengketa atas tanah wakaf sehingga tanah 

wakaf tersebut tidak akan bisa diproses karena masih merupakan tanah 

sengketa. Dari kurang bukti kepemilikan sah bisa saja memunculkan 

ketidakpuasan oleh orang-orang tertentu yang menganggap dirinya berhak atas 

tanah wakaf tersebut. Masalah masalah tersebut sebenarnya mudah saja untuk 

diselesaikan atau dihindari. Berakar pada masyarakat itu sendiri, jika 

masyarakat sadar akan arti pentingnya pendaftaran tanah yang merupakan 

langkah untuk memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah maka hal-hal yang 

menghambat tentang pendaftaran tanah wakaf tidak akan ada.  

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang 

berlaku mulai 8 Oktober 1997 tersebut diharapkan bahwa tanah-tanah wakaf 

yang ada di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora dapat didaftarkan guna 

tercapainya kepastian hukum bagi tanah wakaf tersebut. Selain itu juga untuk 

mendorong instansi-instansi yang tekait dengan Perwakafan Tanah Milik ini, 

baik Kantor Kecamatan Cepu, KUA Kecamatan Cepu maupun Kantor 

Pertanahan Kabupaten Blora untuk bekerjasama dalam melaksanaan 

Perwakafan Tanah Milik sehingga seluruh tanah wakaf yang ada di Kecamatan 

Cepu dapat memliki sertifikat tersebut yang terencana dan berkesinambungan 

demi terwujudnya perlindungan yang nyata atas tanah wakaf yang ada di 

Kecamatan Cepu. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Proses Perwakafan tanah yang ada di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora 

tidak sepenuhnya berjalan sesuai aturan baku yang ada dalam ketentuan 

Undang-undang. Di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora ada penambahan 

dan pengurangan aturan yang dilakukan dengan tujuan melancarkan 

proses pendaftaran dan pensertifikatan atas tanah wakaf. Di Kecamatan 

Cepu Kabupaten Blora diberlakukan ketentuan tanah yang hendak 

diwakafkan harus terlebih dahulu bersertifikat hak milik, dengan kata lain 

tanah yang belum bersertifikat hak milik belum bisa diwakafkan. 

Ketentuan ini tidak hanya digunakan oleh KUA Kecamatan Cepu saja, 

namun Kantor Pertanahan Kabupaten Blora juga menerapkanya. 

2. Dengan mengingat arti penting keberadaan tanah wakaf tersebut maka 

upaya untuk melindungi dan memberikan jaminan kepastian hak atas 

tanah wakaf tersebut semakin digalakkan. Adapun faktor pendorong usaha 

pemerintah untuk menggalakkan pendaftaran tanah khususnya tanah 

wakaf di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:  

Kerjasama antara PPAIW dan Nadzir adalah faktor utama yang memiliki 

pengaruh besar terhadap semua kelancaran proses pendaftaran tanah 

wakaf di Kecamatan Cepu. 
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Adapun faktor pendorong yang lain adalah: 

a. Kesadaran Wakif untuk mendaftarkan tanahnya. 

Wakif sadar akan arti pentingnya pnsertifikatan tanah wakaf, sehingga 

kepastian hukum atas tanah wakaf telah terpenuhi. 

b. Peran serta instansi terkait dalam pembinaan mengenai Pendaftaran 

tanah wakaf. 

3. Faktor penghambat Pendaftaran tanah wakaf 

a. Masih adanya tanah-tanah wakaf yang belum memiliki kelengkapan 

surat-surat bukti kepemilikan 

b. Tanah yang akan diwakafkan tersebut masih dalam sengketa. 

c. Masih adanya sebagian pihak yang tidak mengerti tentang Perwakafan 

Tanah Milik. 

 

B.  Saran-saran 

Demi perbaikan dalam pelaksanaan pendaftaran dan pensertifikatan tanah 

wakaf di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, maka penulis memiliki beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Dalam proses pendaftaran tanah-tanah wakaf akan lebih baik lagi 

ditingkatkan kerjasama antara instansi-instansi yang terkait yaitu Badan 

Pertanahan Nasional, Departemen Agama dan PPAIW didalam 

menyelenggarakan pendaftaran dan pensertifikatan tanah wakaf. Karena 

dengan adanya kerjasama yang solid diantara instansi-instansi yang terkait 



 101

dengan pensertifikatan tanah ini jelas sangat berpengaruh bagi kesadaran 

masyarakat untuk memiliki kesadaran mendaftarkan tanahnya. 

2. Untuk menaggulangi terjadinya sengketa atas tanah wakaf yang dapat 

mengganggu kelancaran proses pendaftaran tanah wakaf maka PPAIW 

sebagai pihak yang berwenang tentang pengecekan status tanah yang 

hendak diwakafkan harus melaksanakan tugasnya dengan teliti. Karena 

hasil pengecekanya akan dijadikan dasar untuk pembuatan AIW dan 

pensertifikatan atas tanah wakaf tersebut. 

3. Diadakan pembinaan dan pemberian informasi ataupun penyuluhan oleh 

instansi-instansi yang terkait dengan Perwakafanyaitu Departemen 

Agama, PPAIW dan Badan Perrtanahan Nasional kepada masyarakat yang 

ada, sehingga masyarakat dapat mengerti dan mengetahui tentang 

pendaftaran tanah wakaf pada khususnya serta pendaftaran tanah pada 

umumnya, dimana pendaftaran tanah tersebut sangat penting sebagai satu 

cara untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah wakaf tersebut. 
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