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ABSTRAK 

 

Putra, Oke Brahmantia. 2010. Sertifikasi Tanah Wakaf Yang Berasal Dari Hak 

Guna Bagunan Di Kabupaten Semarang (Studi Kasus Masjid Al-Hidayah 

Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang). Skripsi, 

Prodi  Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 

I, Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, MSi, Pembimbing II Drs. Suhadi, S.H., 

M.Si. Halaman 121 

 

Kata Kunci : Hak Guna Bangunan, Perwakafan Tanah 

Perwakafan merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut 

kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah. Dengan keterkaitan hal tersebut, 

maka peranan tanah – tanah wakaf sangatlah besar artinya. Dalam kehidupan 

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

agama yang didirikan diatas tanah wakaf. Mengingat peranan dan potensi tanah 

wakaf, maka pemerintah menyadari dan menganggap perlu untuk memberikan 

jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan.  Wakaf dalam syariah menempati 

posisi istimewa, bila kita bandingkan dengan sedekah lainnya seperti infak dan 

zakat. Ketiganya sama-sama sedekah, namun seperti dimaklumi, infak biasanya 

bersifat sunnah dalam jumlah kecil. Zakat sifatnya wajib bagi yang mampu. 

Sedangkan wakaf lebih dari itu, karena wakaf merupakan sedekah jariyah, 

biasanya berupa harta yang paling berharga dan tahan lama dan memberikan 

manfaat-manfaat yang besar. Kata jariyah sendiri berarti derma yang terus 

berlangsung walaupun pemberinya telah meninggal dunia. Dengan demikian, bila 

kita memakai ukuran tasawuf misalnya, maka wakaf merupakan tingkatan 

tertinggi dari sedekah. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan 

sertifikasi tanah wakaf yang berasal dari Hak Guna Bangunan di Kabupaten 

Semarang dan juga status berlakunya jangka waktu Hak Guna Bangunan itu 

sendiri setelah diwakafkan 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis empiris yaitu 

pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan 

data sekunder yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum, 

keputusan-keputusan. Data yang telah didapat dianalisis secara kualitatif dalam 

bentuk uraian sehingga dapat menjawab semua permasalahan. Sedangkan lokasi 

penelitian adalah Masjid Al-Hidayah Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran Timur, 

Kabupaten Semarang, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran Barat, Kantor 

Pertanahan Kabupaten Semarang. 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sertifikasi tanah wakaf 

yang berasal dari hak guna bangunan pada Masjid Al- Hidayah dimulai dari 

pelaksanaan Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama dan selanjutnya didaftarkan 

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. Dalam hal pelaksanaan Ikrar 

Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran Barat sesungguhnya sama 

viii 
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dengan pelaksanaan Ikrar Wakaf yang berasal dari Hak Milik. Namun 

pelaksanaan pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang 

pelaksanaannya terjadi pelepasan hak atas tanah sebagaian tanah yang berstatus 

HGB No 2/Beji dan kemudian dikeluarkan Surat Penetapan Wakaf dan baru 

diterbitkan Sertipikat wakafnya. 

Rekomendasi / saran yang ditawarkan Kantor Pertanahan lebih berinisiatif 

untuk melaksanakan sosialisasi mengenai pentingnya kepemilikan sertifikat tanah 

wakaf atas nama Nazhir dan adanya peraturan-peraturan yang baru tentang 

pendaftaran tanah wakaf kepada masyarakat dengan bekerjasama dengan pihak 

Departemen Agama di Kabupaten/Kota, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan 

setempat karena masih ada masyarakat yang masih awam tentang peraturan 

terbaru ini.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1  Latar Belakang 

Telah kita ketahui bersama bahwa tanah memiliki arti penting bagi 

kehidupan manusia karena tanah memberikan kehidupan yang begitu besar bagi 

manusia. Aktivitas manusia sehari-hari tidak dapat lepas dari fungsi dan manfaat 

tanah yang dapat kita rasakan sekarang ini, dimana tanah yang diatasnya didirikan 

bangunan untuk tempat tinggal kita. Masalah pertanahan merupakan masalah 

utama yang harus dihadapi karena manusia tidak dapat dipisahkan dengan tanah, 

disamping masalah pertanahan adalah masalah pertambahan penduduk dimana 

setiap tahun jumlah penduduk selalu bertambah. Setiap manusia yang hidup ingin 

mempunyai tanah sendiri sedangkan jumlah tanah yang ada tidak akan bertambah 

atau tetap.  

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada 

umat manusia di dunia agar dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber yang 

berfungsi serba guna yang mutlak dibutuhkan umat manusia sepanjang masa. 

Dapat diketahui bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan 

yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah tetapi penggunaan tanah harus 

disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari pada haknya, sehingga tanah tersebut 

dapat bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan pemiliknya dan juga dapat 

bermanfaat bagi masyarakat maupun negara.  

Perwakafan merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut 

kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah. Dengan keterkaitan hal tersebut, 
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maka peranan tanah – tanah wakaf sangatlah besar artinya. Dalam kehidupan 

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

agama yang didirikan diatas tanah wakaf. Mengingat peranan dan potensi tanah 

wakaf, maka pemerintah menyadari dan menganggap perlu untuk memberikan 

jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan.  Wakaf dalam syariah menempati 

posisi istimewa, bila kita bandingkan dengan sedekah lainnya seperti infak dan 

zakat. Ketiganya sama-sama sedekah, namun seperti dimaklumi, infak biasanya 

bersifat sunnah dalam jumlah kecil. Zakat sifatnya wajib bagi yang mampu. 

Sedangkan wakaf lebih dari itu, karena wakaf merupakan sedekah jariyah, 

biasanya berupa harta yang paling berharga dan tahan lama dan memberikan 

manfaat-manfaat yang besar. Kata jariyah sendiri berarti derma yang terus 

berlangsung walaupun pemberinya telah meninggal dunia. Dengan demikian, bila 

kita memakai ukuran tasawuf misalnya, maka wakaf merupakan tingkatan 

tertinggi dari sedekah. .(Muhammad Abid Abdullah,2004.vii-viii) 

Oleh karenanya masalah wakaf ini berkaitan dengan aturan Hukum Islam 

dan juga keterkaitan dengan aturan Hukum Agraria Nasional. Dan karena begitu 

pentingnya masalah wakaf ini dimata Hukum Agraria Nasional yang menganut 

faham bahwa bumi merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai 

fungsi sosial maka masalah tanah wakaf dan perwakafan tanah didudukan secara 

khusus. Tanah wakaf adalah tanah hak milik yang telah dipisahkan dari harta 

kekayaan dan dilembagakan untuk selama – lamanya menjadi wakaf sosial, yaitu 

wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum 

lainnya, sesuai dengan ajaran agama Islam. Didalam pasal 49 ayat( 1 ) Undang – 
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Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok  Agraria, yang 

sering disebut dengan UUPA. Pasal 49 ayat ( 1) UUPA menyatakan : “Hak Milik 

Tanah Badan – badan keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan – 

badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan 

dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial”. 

Untuk perwakafan tanah, karena kekhususannya di mata Hukum Agraria 

Nasional maka kedudukan dan praktek pelaksanaanya diatur dengan peraturan 

perundang-undangan tersendiri sebagaimana dicantumkan pada pasal 49 ayat (3)  

UUPA yang menerangkan : “Perwakafan tanah milik dilindungi  dan diatur 

dengan Peraturan Pemerintah” 

Perbuatan wakaf yang dilakukan pemilik tanah adalah perbuatan hukum 

mulia, dengan memisahkannya dari harta kekayaan yang berupa tanah dan 

melembagakannya untuk selama – lamanya menjadi tanah wakaf itu sendiri maka 

menurut pasal 4 PP No 28 Tahun 1977 bahwa tanah yang dapat diwakafkan 

adalah tanah yang berstatus Hak Milik. Menurut pasal 20 ayat 1 UUPA 

disebutkan : Hak Milik adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat 

dipunyai orang  atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 

menyebutkan :  “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial” 

Hak milik tersebut juga harus bebas dari segala pembebanan, ikatan, 

sitaan, dan perkara. Dasar pertimbangannya adalah karena wakaf itu bersifat suci 

dan abadi, maka selain tanah itu berstatus hak milik juga harus bersih dari 

perselisihan, tanggungan, beban dan persengketaan. Hak milik sebagai hak atas 
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tanah yang berbeda dengan hak-hak atas tanah yang lain.secara hakiki tidak 

terbatas jangka waktunya. 

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum 

dipandang perlu meningkatkan peran wakaf sebagai lembaga keagamaan yang 

tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, melainkan 

juga ekonomi yang juga berpotensi untuk memajukan kesejahteraan umum 

sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai prinsip syariah. 

Pada tanggal 28 Oktober 2004 secara sah Undang – Undang untuk 

pengaturan wakaf  disahkan dan Undang – Undang tersebut adalah Undang – 

Undang 41 Tahun 2004. Dan Didalam Undang – Undang 41 Tahun 2004  di pasal 

1 menjelaskan tentang pengertian wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk 

memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk 

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut 

syariah. Jadi didalam pasal ini juga dijelaskan bahwa pasca dilahirkan Undang – 

Undang ini untuk wakaf yang bersifat sementara diperbolehkan asalkan sesuai 

kepentingan yang telah ditentukan. Meskipun sebenarnya wakaf yang bersifat 

sementara tidak dapat memenuhi syarat wakaf dan ini bertentangan dengan sifat 

keabadian kekelan lembaga wakaf. Dan Undang-Undang ini membagi benda 

wakaf menjadi benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak 

contohnya hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan, tanaman dan benda 

lain yang berkaitan dengan tanah serta hak milik atas satuan rumah susun. 
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Ungaran merupakan Ibukota Kabupaten Semarang. Sebagai Ibukota 

Kabupaten, Kota Ungaran menjadi Kota mandiri yang memiliki daya dukung 

dalam segala bidang, baik bidang jasa, perdagangan, hiburan, dll. Daya dukung 

Kota Ungaran dalam berbagai bidang tersebut yakni memenuhi kebutuhan 

masyarakat Kabupaten Semarang, khususnya masyarakat Kota Ungaran. 

Selain sebagai Ibukota Kabupaten Semarang dan sebagai Kota mandiri, 

Kota Ungaran juga difungsikan sebagai daerah penyangga Kota Semarang. Kota 

Semarang yang memiliki konsentrasi penduduk yang cukup tinggi dibanding 

dengan Kota Ungaran telah menjadi Kota Mandiri. Berbagai fasilitas di segala 

bidang tersedia di Kota Semarang. Diharapkan Kota Ungaran yang berjarak 22 

km dari Kota Semarang dapat mendukung atau bahkan mengurangi kepadatan 

penduduk di Kota Semarang dengan memberikan fasilitas-fasilitas pendukung 

bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam perkembangannya, Kota 

Ungaran mulai meningkatkan daya dukungnya, seperti pemukiman, pasar, fasilitas 

kota, dan kawasan industri. (www.Eprints.undip.Ac.id/1340. Sejarah Kota 

Ungaran(accessed 03/01/11)). 

Terlalu tingginya biaya hidup, maupun semakin sulitnya untuk menghirup 

ketenangan, banyak warga di pusat kota yang berpenghasilan pas-pasan terpaksa 

pindah kedaerah pinggiran. Hal ini dapat dilihat dari tingginya angka permintaan 

rumah yang dibangun di kawasan Ungaran. Keadaan tersebut menarik minat para 

pemodal baik yang besar maupun kecil untuk memanfaatkan peluang tersebut. 

Para pemodal besar mencoba untuk merelokasi dan mengembangkan suatu konsep 

hunian yang berkelas atau lingkungan perumahan yang asri, lengkap dengan 

http://www.eprints.undip.ac.id/1340
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segala saran dan prasarananya atau infrastruktur yang memadai namun tetap 

berwawasan sosial. Sedangkan untuk pemodal kecil yang biasanya perorangan 

berusaha untuk mengembangkan suatu konsep hunian berupa kavling siap 

bangun. Dengan keterbatasan modal tersebut, pengembang hanya 

mengembangkan suatu konsep hunian berupa kavling siap bangun tersebut tanpa 

tersedianya sarana dan prasarana atau infrastruktur yang memadai. 

Prasarana dan sarana atau infrastrukutur sering diartikan sebagai fasilitas 

fisik dan merupakan aset yang berumur panjang yang dimiliki pemerintah daerah, 

maupun pusat dan utilitas yang dimiliki oleh pengusaha. Prasarana dan sarana 

menurut Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah merupakan bangunan 

dasar yang sangat diperlukan untuk mendukung kehidupan manusia yang hidup 

bersama-sama dalam dalam suatu ruang yang terbatas agar manusia dapat 

bermukim dengan nyaman dan dapat bergerak dengan mudah dalam segala waktu 

dan cuaca, sehingga dapat hidup dengan sehat dan dapat berinteraksi satu dengan 

lainnya dalam mempertahankan kehidupannya. Prasarana dan sarana atau 

infrastrukutur sering diartikan sebagai fasilitas. (Suripin, Sistem Drainase 

Perkotaan yang Berkelanjutan, Yogyakarta, Andi, 2003, halaman 1-2). 

Masjid Al-Hidayah adalah Masjid yang didirikan di lingkungan 

perumahan pondok Badadan Baru, terletak di Kelurahan Beji, Kecamatan 

Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Perumahan Pondok Babadan Baru adalah 

sebuah perumahan yang dikembangkan dan dikelola oleh PT Selamarta, sebuah 

badan usaha bergerak di bidang Real Estate, Developer, Kontraktor, Perdagangan 

dan Industri,berkedudukan di Semarang. Masjid Al-Hidayah merupakan salah 
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satu sarana dibidang peribadatan yang disediakan oleh PT Selamarta dan 

pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat setempat. Masjid tersebut berdiri 

di atas sebidang tanah seluas ± 565 m2 dengan status Hak Guna Bangunan, dengan 

sertipikat (tanda bukti hak) nomor 2/Beji, tercatat atas nama PT Selamarta 

berkedudukan di Semarang. Tanah tersebut diwakafkan oleh PT Selamarta kepada 

pengelola /takmir Masjid Al-Hidayah, agar dapat memaksimalkan pendayagunaan 

masjid tersebut. 

Wakaf tanah yang dilakukan oleh pemilik tanah dalam hal ini PT 

Selamarta merupakan salah satu ibadah sosial agama Islam yang sangat erat 

hubungannya dengan keagrariaan. Oleh karenanya masalah wakaf ini selain 

terikat dengan aturan Hukum Islam juga terikat dengan aturan Hukum Agraria 

Nasional. Karena begitu pentingnya masalah tanah wakaf ini dimata Hukum 

Agraria Nasional yang menganut paham bahwa bumi merupakan karunia Tuhan 

Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi sosial, maka masalah tanah wakaf dan 

perwakafan tanah didudukkan secara khusus. Tanah wakaf adalah tanah hak milik 

yang telah dipisahkan dari harta kekayaannya dan dilembagakan untuk selama-

lamanya menjadi wakaf sosial, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan 

peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran agama Islam. 

Mengingat tanah Masjid A-Hidayah yang diwakafkan oleh PT Selamarta 

adalah tanah dengan status Hak Guna BangunanTanah yang mengandung hak 

yang terbatas dan terikat oleh jangka waktu tertentu yang dimilikinya tersebut 

jelas tidak dapat memenuhi syarat wakaf. Hal ini bertentangan dengan sifat 

keabadian dan kekekalan lembaga wakaf. 
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Hak Guna Bangunan dahulu sebelum diatur dalam Hukum Nasional 

Agraria bernama hak opstal, yang didalam Hukum Agraria Barat dan 

pengaturannya diatur dalam pasal 711 BW berarti Hak Menumpang Karang yaitu 

suatu hak kebendaan untuk mempunyai gedung-gedung, banguanan dan 

penanaman diatas pekarangan orang lain. Hak Guna Bangunan diatur dalam pasal 

35 ayat ( 1 ) UUPA, yang menjelaskan : “Hak Guna Bangunan adalah hak untuk 

mendirikan dan mempunyai bangunan – bangunan atas tanah yang bukan 

miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun” 

Sebagaimana diuraikan diatas dalam latar belakang diatas maka penulis 

mengambil judul skripsi : Sertifikasi Tanah Wakaf Yang Berasal Dari Hak 

Guna Bangunan di Kabupaten  Semarang ( Studi Kasus Masjid Al-Hidayah 

Di Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang ) 

 

1.2 Identifikasi Dan Pembatasan Masalah 

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 No 5 Tahun 1960, 

dinyatakan bahwa ketentuan yang memuat tentang pendaftaran akan diatur 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. 

Pendaftaran dan pensertifikatan tanah wakaf  merupakan bagian dari 

pendaftaran dan pensertifikatan tanah di seluruh wilayah Indonesia. Dalam Pasal 9 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 dicantumkan bahwa obyek dari 
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pendaftaran tanah meliputi tanah wakaf. Namun sebelum itu semua maka wakaf  

harus memenuhi syarat – syarat yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 

41 tahun 2004 seperti dalam pasal 6.Yang menjelaskan bahwa Wakaf 

dilaksanakan berdasarkan unsur wakaf yakni wakif , nazhir , harta benda wakaf , 

ikrar wakaf , peruntukan harta benda wakaf , jangka waktu wakaf. 

Dari pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah ini juga ditunjukan untuk 

menjamin adanya kepastian hukum terhadap hak atas tanah di seluruh wilayah 

Indonesia, termasuk juga pelaksanaan pendaftarann di wilayah Kabupaten 

Semarang. Yang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tanah sudah menjadi bagian 

terpenting bagi masyarakat.  Dengan adanya unsur tersebut maka diperlukan 

untuk adanya kepastian hukum agar tidak terjadi permasalahan yang akan timbul 

nantinya. Pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Semarang juga dimaksudkan 

agar mendapatkan kepastian hukum mengenai status tanah dan alokasinya. 

Tanah dengan berstatus Hak Guna Bangunan atau tanah yang terbatas oleh 

jangka waktu tertentu yang dimilikinya tersebut jelas tidak dapat memenuhi syarat 

wakaf. Hal ini bertentangan dengan sifat keabadian dan kekekalan lembaga 

wakaf. Sedangkan pemilik yang sebenarnya dari tanah tersebut adalah bukan 

pemegang Hak Guna Bangunan, tetapi Negara atau orang lain. Oleh karenanya 

tanah tersebut tidak dapat diwakafkan. Ada anggapan salah yang selama ini 

berada dan berkembang dilingkungan masyarakat, yaitu bahwa masyarakat saat 

ini sangat kurang memperhatikan status tanah dalam sertifikatnya yang dimiliki 

dan beranggapan tanah yang telah bersertifikat itu adalah miliknya tanpa melihat 

status tanahnya. Sedangkan yang sebenarnya adalah hanya tanah yang dengan 
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berstatus Hak Milik yang dapat dikatakan sebagai pmilik, untuk tanah yang 

berstatus Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai dikatakan sebagai 

pemegang hak bukan pemilik. 

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka penulis dengan dasar UU No 41 

Tahun 2004 berkeinginan untuk mengangkat masalah sertifikasi  tanah wakaf 

yang berasal dari Hak Guna Bangunan di Kabupaten Semarang dalam  skripsi ini, 

dengan harapan sedikit banyak dapat memberikan masukan bagi pihak yang 

terkait dalam pelaksanaan pensertifikatan tanah wakaf. 

1.3 Rumusan Masalah 

Mengingat luasnya masalah yang akan dibahas, maka penulis perlu 

merumuskan masalah yang akan dikaji. Secara rinci penulis akan membahas 

tentang : 

1. Bagaimanakah proses sertifikasi tanah wakaf yang berasal dari Hak Guna 

Bangunan di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang  ? 

2. Bagaimanakah jangka waktu Hak Guna Bangunan setelah menjadi tanah 

wakaf ? 

1.4  Tujuan Penelitian 

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan dan 

mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Adapun tujuan dai 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan proses sertifikasi tanah wakaf 

yang berasal dari Hak Guna Bangunan pada masjid Al-Hidayah Kelurahan 

Beji, Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang 
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2. Untuk mengetahui bagaimana status berlakunya jangka waktu Hak Guna 

Bangunan itu sendiri setelah diwakafkan 

 

1.5   Kegunaan Penelitian 

Dari alasan atau pentingnya penulisan skripsi ini diharapkan dapat 

bermanfaat dan berguna secara teoritis dan praktis 

1.5.1 Secara Teoritis 

1. Hasil penelitian dapat sebagai masukan bagi perkembangan Ilmu Hukum, 

khususnya Hukum Pertanahan, Serta dalam mewujudkan tertib administrasi 

pertanahan melalui  pensertifikatan tanah wakaf yang berasal dari Hak Guna 

Bangunan. 

2. Menambah khasanah bahan pustaka pada ilmu hukum Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Semarang. 

1.5.2 Secara Praktis 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang pensertifikatan tanah 

wakaf yang berasal dari Hak Guna Bangunan sebagai cara pelaksanaan 

pendaftran tanah 

2. Memberikan pengaruh yang baik bagi Kantor Pertanahan dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapai tingkat kepercayaan 

masyarakat yang tingi terhadap Badan Pertanahan Nasioanal. 
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1.6   Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, dimana antara bab  yang 

satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan berkaitan. Sistematika skripsi 

ini disusun sebagai berikut: 

BAB I:  Pendahuluan  

Pada BAB ini disajikan latar belakang pemikiran yang menimbulkan 

permasalahan yang muncul serta dasar pemikiran secara ringkas 

sehingga timbul permasalahan, yang diuraikan dalam enam sub bab, 

yaitu : latar belakang penelitian, identifikasi dan pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan 

sistematika skripsi 

BAB II:  Tinjauan Pustaka 

Pada BAB ini disajikan tentang norma-norma hukum, teori-teori 

hukum yang berhubungan dengan fakta atau kasus yang dibahas. 

Disamping itu juga disajikan mengenai berbagai asas hukum atau 

pendapat yang berhubungan dengan teori hukum yang benar-benar 

bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap kasus 

atau fakta yang sedang diteliti pada BAB IV. Yang meliputi tentang 

pengertian tanah, pendaftaran dan pensertifikatan tanah, tujuan 

pendaftaran dan pensertifikatan tanah, pengertian pewakafan tanah, 

sejarah wakaf , unsur-unsur dan syarat wakaf, dasar wakaf. 

BAB III:  Metode Penelitian  

Pada Bab ini disajikan secara sederhana metode penelitian yang 

meliputi sub bab : metode pendekatan, lokasi penelitian, spesifikasi 

penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data 
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BAB IV:  Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Memuat hasil penelitian tentang proses pendaftaran dan 

pensertifikatan tanah wakaf diKantor Pertanahan Kabupaten 

Semarang, jangka waktu setelah Hak Guna Bangunan diwakafkan 

dalam pendaftaraan dan pensertifikatan tanah wakaf. 

BAB V:  Penutup 

Pada BAB ini disajikan dari fakta dan analisis yang telah dilakukan 

dengan menggunakan tinjauan pustaka yang diuraikan dalam sub bab 

kesimpulan dan sub bab saran-saran. 
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BAB 2 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
2.1     Perwakafan 

2.1.2  Pengertian Perwakafan  

Secara bahasa wakaf berasal dari kata “waqf” sinonim kata “habs” dengan 

makna aslinya berhenti, diam ditempat untuk menahan. Kata al-waqf adalah 

bentuk masdar (gerund) dari ungkapan waqfu al-syai yang berarti menahan 

sesuatu. Sebagai kata benda, kata wakaf semakna dengan kata al – habs. Kalimat: 

habistu ahbisu habsan dan kalimat ahbastu uhbisu ahbaasan, maksudnya adalah 

waqaftu ( menahan ).( Abdul Ghofur Anshori, 2005, : 7 ) 

Sedangkan secara istilah muncul beragam pendapat mengenai pengertian 

wakaf. Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam sesuai 

dengan perbedaan mahzab yang di anut. Ketka mendefinisikan wakaf, para ulama 

merujuk kepada imam mahzab, seperti abu Hanifah, Malik, Syafi‟i dan imam-

imam lainnya. Adapun pendapat masing-masing mahzab tersebut tentang definisi 

wakaf menurut istilah sebagai berikut : 

1) Menurut Mazhab Syafi‟i 

Para ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi‟I mendefinisikan wakaf dengan 

berbangai definisi, yang dapat diringkas sebagai berikut : 

(a) Imam Nawawi mendefinisikan wakaf dengan “ Menahan harta yang dapat 

diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada, dan 

digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah‟. 
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(b) Ibnu Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah mendefinsikan wakaf : 

“Menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta 

tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya 

untuk hal yang diperbolehkan. 

(c) Syaikh Syihabudin al Qalyubi mendefinisikan wakaf sebagai: „Menahan harta 

untuk dimanfaatan, dalam hal yang diperbolehkan, dengan menjaga keutuhan 

barang tersebut”.  

(d) Al- Syarbini Al-Khatib dan Ramli Al- Kabir mendefinisikan wakaf 

:”Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan 

benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya 

untuk hal yang dibolehkan.” (Abdul Ghofur Anshori, 2005,:8). 

(e) Kata harta merupakan kata penjelas dari habs. Harta diartikan sebagai barang 

tertentu yang dapat dimiliki yang bisa dipindahkan dan dapat menghasilkan 

manfaat serta bisa disewakan. Dengan demikian tidak termasuk didalamnya 

segala sesuatu yang bukan harta seperti arak dan babi, karena ia bukan harta 

menurut kau muslimin dan seperti anak adam yang merdeka. 

Makna kalimat “Bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya” 

adalah pengecualian bagi barang riil yang tidak bisa diambil manfaatnya, seperti 

wangi-wangian dan makanan. Karena itu keduanya tidak dapat diwakafkan 

meskipun menyewakan wangi-wangian diperbolehkan, sedangkan makanan tidak 

mungkin bisa dimanfaatkan, kecuali dengan mengkonsumsinya. 
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Kalimat “Memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya 

adalah untuk mengecualikan harta-harta lain yang ditahan, yang bukan termasuk 

wakaf adalah gadai.  

Kalimat “Disalurkan untuk jalan yang diperbolehkan” maksudnya adalah 

berfungsi membatalakan wakaf jika diberikan kepada jalur yang tidak mubah, 

seperti memberikan wakaf kepada orang-orang  yang sering memerangi umat 

Islam. (Abdul Ghofur Anshori, 2005,:9). 

2) Menurut Mahzab Hanafi 

a) A.Imam Syarkhasi mendefinisikan wakaf dengan “ Menahan harta dari 

jangkauan kepemilikan orang lain ( Habsul mamluk‟an min al-ghair)”. Kata 

harta milik ( mamluk) maksudnya memberikan batasan bahwa perwakafan 

terhadap harta tidak bias dianggap milik akan membatalkan wakaf. Seangkan 

kalimat “ dari jangkauan kepemilikan orang lain ( an al-tamlik min al-ghair) 

maksudnya harta yang akan diwakafkan itu tidak boleh dimanfaatkan untuk 

kepentingan Wakif, seperti halnya untuk jual beli,hibah atau jaminan. (Abdul 

Ghofur Anshori, 2005,:9). 

b) Al-Murghiny mendefinisikan wakaf :” Menahan harta di bawah tangan 

pemiliknya, disertai pemberian manfaat sedekah. (Abdul Ghofur Anshori, 

2005,:10) 

Para ahli lainnya juga mendefinisikan wakaf adalah pemisahan suatu harta 

benda seseorang yang disahkan dan benda itu ditarik dari benda milik 

perseorangan dialihkan penggunaanya kepada jalan kebaikan diridhai Allah SWT, 
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sehingga benda-benda tersebut tidak boleh dihutangkan, dikurangi atau 

dilenyapkan.(Imam Suhadi,1985,:3) 

 

2.1.2    Dasar Hukum Wakaf 

2.1.2.1 Dasar Hukum Wakaf di Dalam Al-Qur’an 

Al Qur‟an sebagai sumber hukum Islam yang utama memberi petunjuk 

secara umum tentang amalan wakaf, sebab amalan wakaf termasuk salah satu 

yang di golongkan dalam perbuatan baik. Ayat-ayat Al Qur‟an yang berkaitan 

dengan wakaf tersebut antara lain  

a. Al Qur‟an Surat Al-Hajj ayat 77: 

“Wahai orang-orang yang beriman, ruku‟lah kamu, sujudlah kamu, 

sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat 

kemenangan.” 

Al Qurthubi mengartikan “berbuat baiklah kamu” dengan pengertian baik 

itu dalah perbutan sunnah bukan perbuatan wajib, sebab perbuatan wajib adalah 

kewajiban yang sudah semestinya dilakukan hamba kepada Tuhannya.( al- 

Qurthubi, CD. Program Holy Qur‟an tafsir surat al-hajj ayat 77).   

Salah satu perbuatan sunnah itu adalah wakaf yang selalu menawarkan 

pahala di sisi Allah. Bunyi akhir dari ayat di atas adalah “mudah-mudahan kamu 

sekalian beruntung” adalah gambaran dampak positif dari berbuat amal kebaikan 

termasuk wakaf. 
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b. Al Qur‟an Surat Ali Imron ayat 92: 

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna) 

sebelum kamu menafkahkan sebagaian harta yang kamu cinta. Dan apa saja yang 

kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui”. 

c. Al Qur‟an Surat  Al- Baqarah ayat 267: 

“ Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami 

keluarkan dari bumi untuk kamu” 

“Dan jangankah kamu memilih untuk buruk-buruk lalu nafkahkan dari 

padanya, padahal kamu sendiri mau mengambilnya melainkan kamu akan 

memicingkan mata padanya, dan ketahuilah bahwa Allah Kaya lagi Maha Terpuji. 

Para ulama berselisih paham mengenai makna “nafkahkanlah sebagian 

dari hasil usahamu yang baik”. Sebagian ulama mengartikan ayat tersebut 

hubungannya dengan sedekah wajib ( zakat ). Dari pengertian di atas tersirat 

makna perintah memberikan sebagaian dari hasil usaha yang halal dan terbaik 

untuk kepentingan umum di luar kepentingan pribadi. Artinya, urusan Islam 

secara umum mendapat perhatian lebih. Perhatian itu tersirat dari harta yang 

diberikan adalah yang terbaik, pilihan dan halal. Hal ini bertentangan dengan 

kenyataan yang banyak terjadi. Sedekah, baik yang sedekah wajib maupun 

sedekah sunnah (termasuk wakaf) banyak yang diambilkan dari harta yang tidak 

produktif dan efektif. Akibatnya nilai guna sedekah terbengkalai. 
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2.1.2.2  Dasar Amalan Wakaf Yang Tercantum Dalam Hadist Antara Lain 

Adalah :  

1).  Hadist riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar r.a,  

Mengatakan bahwa Umar r.a datang kepada Nabi Muhammad Saw untuk 

minta petunjuk tentang tanah yang diperolehnya di Khaibar, sebaiknya 

dipergunakan untuk apa, oleh Rasulullah Saw, dinasehatkan :”Kalau engkau mau, 

tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya”. Umar mengikuti nasehat 

Rasulullah Saw tersebut, kemudian disedekahkan (diwakafkan), dengan syarat 

pokoknya tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. 

Dari Hadist perihal wakaf Umar tersebut, dapat diperoleh ketentuan-

ketentuan sebagai berikut : 

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

dijualbelikan, diwariskan atau dihibahkan. 

b. Harta wakaf terlepas kepemilikannya dari Waqif (orang yang berwakaf). 

c. Tujuan wakaf harus jelas dan termasuk amal kebaikan menurut pandangan 

islam. 

d. Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang mempunyai hak 

untuk ikut menikmati harta wakaf sekedar perlunya dan tidak berlebih-

lebihan. 

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

musnah seketika setelah dipergunakan. 
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(2) Hadist riwayat An-Nisa’i dan Ibnu Majah. 

Bahwa Umar r.a telah berkata kepada Nabi saw ;“Sesungguhnya saya 

mempunyai seratus saham di Khaibar, belum pernah saya mempunyai harta yang 

lebih saya cintai daripada itu, sesungguhnya saya bermaksud hendak 

menyedekahkannya”. Jawab Nabi Saw, “Engkau tahan pokoknya (asalnya) dan 

sedekahkan buahnya”. 

(3) Hadist riwayat Muslim, al-Tarmidzi, al-Nasa’i dan Abu Daud dari Abu 

Hurairah r.a mengatakan, “ 

Apabila mati anak adam, terputuslah segala amalnya kecuali tiga macam 

amalannya yaitu sedekah yang mengalir terus menerus (wakaf), ilmu yang 

bermanfaat yang diamalkan dan anak yang soleh selalu mendoakan baik untuk 

kedua orang tuanya”. 

Dari Hadist tersebut diatas dapat dipahami bahwa mewakafkan harta 

benda lebih utama ketimbang infak atau sedekah. Amalan wakaf lebih besar 

manfaatnya bagi kehidupan sosial ekonomi, keagamaan dan perkembangan 

kebudayaan. Sejarah telah mencatat bahwa dari beberapa hadist tersebut, di masa 

lalu hingga sekarang, merupakan motivator kaum muslimin untuk berwakaf, giat 

mengadakan penelitian ilmiah, usaha-usaha pengembangan berbagai ilmu 

pengetahuan yang bermanfaat. 
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2.1.3 UNSUR-UNSUR ATAU RUKUN WAKAF 

Dalam bahasa Arab , secara etimologi dapat diterjemahkan sebagai sisi 

dari yang terkuat,kemudian dapat diartikan sebagai sisi lain sesuatu yang menjadi 

tempat bertumpu. Dalam terminologi Fikih, rukun adalah sesuatu yang dianggap 

menentukan suatu disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian integral dari 

disiplin itu sendiri. Dengan kata lain rukun dapat diartikan sebagi penyempurnaan 

sesuatu, dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.( Abdul Ghofur,2005.:24) 

Oleh karena itulah, sempurna atau tidaknya wakaf sangat dipengaruhi oleh unsur-

unsur yang ada dalam perbuatan wakaf tersebut. Masing-masing unsur tersebut 

harus saling menopang satu dengan lainnya. Keberadaan yang satu sangat 

menentukan keberadaan yang lainnya. Adapun unsur-unsur atau rukun wakaf 

tersebut menurut sebagian besar ulama. ( mazhab Malikiyah, Syafi‟iyah, Zaidiyah 

dan Hanabilah ) adalah : 

(1) Ada orang yang berwakaf (Waqif) 

Waqif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang 

mewakafakan tanah milliknya. Orang yang mewakafkan (waqif) harus 

mempunyai kecakapan melakukan tabarru yaitu melepaskan hak milik tanpa 

imbalan mateial. Artinya mereka telah dewasa (baligh), berakal sehat, tidak 

dibawah pengampunan dan tidak karena terpaksa berbuat. Didalam fikih Islam 

dikenal dua pengertian yaitu baligh dan rasyid,pada istilah baligh dititikberatkan 

pada umur sedangkan rasyid mengacu kepada kematangan jiwa atau kematangan 

akalnya. Jadi dalam menentukan kecakapan didasarkan pada kenyataan pada sisi 
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kematangan jiwa, kemampuan untuk mandiri, cukup umur dan juga cakap untuk 

bertindak.(Abdul Ghofur,2005:25) 

Oleh karena wakaf adalah perbuatan hukum, maka orang yang melakukan 

(Waqif) harus dalam keadaan mampu dan tidak terhalang untuk melakukan 

perbuatan hukum, kehendak sendiri dan atas kesadarannya, serta tanpa paksan 

orang lain.(Abdul Ghofur,2005:26) 

(2)   Ada harta yang diwakafkan (Mauquf) 

Barang yang dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama 

dipergunakan dan hak milik Waqif murni. Harta wakaf dapat berupa benda tetap 

maupun benda bergerak. Dalam hal barang wakaf adalah tanah, maka harus 

berstatus hak milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan 

perkara. .(Abdul Ghofur,2005:26) 

(3) Ada tempat kemana diwakafkan harta itu / tujuan wakaf (Mauquf’alaih) 

Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini 

sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah, termasuk 

dalam kategori ibadah pada umumnya, sekurang-kurangnya merupakan hal-hal 

yang dibolehkan atau Mubah menurut nilai hukum Islam. 

Selain itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, Mauquf 

Alaih harus jelas apakah untuk kepentingan umum seperti untuk mendirikan 

masjid, ataukah untuk kepentingan sosial seperti panti asuhan bahkan untuk 

keperluan keluarga sendiri. .(Abdul Ghofur,2005:27) 
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(4)  Ada akad / pernyataan wakaf (sighat) 

Persyaratan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau dengan 

suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau 

lisan dapat dipergunakan menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara 

isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat mempergunakan dengan cara tulisan 

atau lisan. 

Pernyataan wakaf tersebut dituangkan dalam sebuah akta yaitu Akta Ikrar 

Wakaf. Akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf setelah Wakif 

mengikrarkan penyerahan tanah wakafnya, disamping ikrar secara lisan. Akta 

tersebut sah menurut agama Islam dan merupakan bahan untuk pendaftaran tanah 

wakaf di Kantor Pertanahan setempat. Sebagaimana pengalihan hak atas tanah 

pada umumnya yang aktanya dibuat oleh ketentuan akta ikrar wakaf itu. .(Abdul 

Ghofur,2005:28) 

(5)  Ada pengelola wakaf (Nazhir) 

Pengelolaan wakaf adalah orang, organisasi atau bahan hukun yang 

memegang amanat untuk memelihara dan mengurus wakaf sebaik-baiknya sesuai 

dengan wujud dan tujuannya. Siapapun dapat menjadi Nazhir asalkan tidak 

terhalang melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi kalau Nazhirnya adalah 

perorangan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu : beragama Islam, 

dewasa, dan dapat dipercaya (amanah) serta mampu secara jasmani dan rohani 

untuk menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan harta wakaf.(Abdul 

Ghofur,2005:28) 
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(6)  Ada jangka waktu yang tidak terbatas 

Mengenai syarat jangka waktu masih kalangan yang mempertentangkan. 

Pendapat pertama menyatakan bahwa wakaf haruslah bersifat permanen dan 

merupakan pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama. Bahwa wakaf harus 

diberikan untuk selamanya (permanen) dan harus diserakan statemen yang jelas 

untuk itu. Pendapat kedua menyatakan bahwa wakaf boleh bersifat sementara dan 

sah baik dalam jangka waktu yang panjang maupun pendek. 

Sejak dikeluarkanya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, syarat tersebut 

berubah. Pasal 1 UU tersebut menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum 

Waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya 

untk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat. 

Jadi, menurut ketentuan ini wakaf sementara juga diperbolehkan asalkan sesuai 

dengan kepentingannya. .(Abdul Ghofur,2005:30) 

 

2.1.4 Macam – Macam Wakaf 

Wakaf pada prinsipnya dibagi menjadi dua bagian yaitu wakaf Ahli dan 

Wakaf Khairi 

2.1.4.1 Wakaf Ahli 

Wakaf ahli atau wakaf keluarga ialah wakaf yang ditunjukan pada orang-

orang tertentu seorang atau lebih, baik keluarga Wakif atau bukan. Wakaf ahli 

dapat dijumpai misalnya wakaf kepada kyai yang sehari-hari bertugas mengajar 

santri-santrinya di Pondok Pesantren. Wakaf semacam itu dipandang sah, dan 
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yang berhak menikmati harta wakaf itu adalah mereka yang telah ditunjuk dalam 

pernyataan wakaf tersebut. (Abdul Ghofur,2005:32). 

Wakaf semacam ini dalam praktek kelanjutannya sering menemui 

kesulitan, khususnya bila keturunan si penerima wakaf telah berkembang biak 

sedemikian rupa dan tidak ada yang melanjutkan untuk mengelola wakaf seperti 

semula. Untuk menyulitkan nantinya setelah penerima wakaf meninggal dunia 

maka wakaf semacam ini harus dianggap sebagai hibah. Karena jika dianggap 

wakaf akan terjadi kesulitan kelanjutan dari status wakaf tersebut setelah 

meninggalnya penerima wakaf, mengingat atas harta wakaf tidak dapat 

diwariskan dari penerima wakaf kepada ahli warisnya.(H.Taufiq 

Hamami,2003:66). 

2.1.4.2  Wakaf Khairi 

Maksud wakaf Khairi adalah wakaf yang sejak semula ditunjukan untuk 

kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu seperti 

mewakafkan tanah untuk mendirikan masjid, mewakafkan sebidang kebun yang 

hasilnya untuk dapat dimanfaatkan untuk membina suatu pengajian dan 

sebagainya. Wakaf inilah yang perlu digalakkan dan dianjurkan untuk umat 

muslim. Karena wakaf ini dapat dijadikan modal untuk menegakkan agama Allah, 

membina sarana keagamaan, membangun sekolah, menolong kaum fakir miskin, 

anak yatim piatu, dan orang terlantar. Wakaf semacam inilah yang mendapat 

pahala terus menerus mengalir dan diperoleh wakif sekalipun ia telah meninggal 

dunia. (Abdul Ghofur,2005:31). 



26 

 

2.1.5 Pengaturan Wakaf Setelah Berlakunya Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan Tanah 

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya 

berjalan tertib dan efisien sehingga banyak kasus harta wakaf tidak terpelihara 

sebagaimana mestinya, terlantar atau bahkan beralih kepada pihak ketiga dengan 

cara melawan hukum. Keadaan demikian itu terjadi tidak hanya karena kalalaian 

atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf 

tetapi juga dikarenakan sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum 

mamahami status benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk 

kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi wakaf 

Berdasarkan pertimbangan diatas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum 

dalam rangka pembangunan hukum nasional, maka pada tanggal 27 Oktober 2004 

telah diundangkan dan disahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf. Dalam UU No 41 Tahun 2004 tidak hanya terbatas pada wakaf tanah dan 

bangunan saja tetapi juga dapat berupa benda wakaf bergerak, baik berwujud 

maupun yang tidak berwujud, yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, 

hak kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain. 

 

2.1.5.1 Beberapa istilah dan pengertian tentang wakaf  

a) Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 41 Tahun 2004 

“Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau 

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya 
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atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna 

keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.” 

b) Dalam Pasal 1 ayat (1) PP No 28 Tahun 1977 dan Pasal 1 huruf b 

PerMenAg No 1 Tahun 1978  

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang 

memisahkan sebagaian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan 

melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan 

atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam” 

2.1.5.2 Dasar – dasar Wakaf 

Dasar- dasar wakaf diatur dalam Pasal 2 dan 3 UU No 41 Tahun 2004, yaitu: 

1) Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah. 

2) Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. 

2.1.5.3  Tujuan dan Fungsi Wakaf 

Tujuan wakaf telah diatur dalam Pasal 4 UU No 41 Tahun 2004, dimana 

wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. 

Sedangkan fungsi wakaf sendiri adalah untuk mewujudkan potensi dan manfaat 

ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum. Wakaf juga berfungsi mengekalkan manfaat benda wakaf 

sesuai dengan tujuan wakaf. 

2.1.5.4 Unsur dan Syarat Wakaf 

Dalam Pasal 6 UU No 41 Tahun 2004, disebutkan wakaf  dilaksanakan 

dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 
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(1) Wakif 

Menurut Pasal 7 UU No 41 Tahun 2004, wakif meliputi: 

a) Perseorangan 

Syarat bagi wakif perseorangan diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No 41 

Tahun 2004 jo Pasal 3 ayat (1) PP No 28 Tahun 1977. Wakif  hanya dapat 

melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: dewasa, berakal sehat, tidak 

terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. 

b) Organisasi 

Dalam Pasal 8 ayat (2) No 41 Tahun 2004 disebutkan untuk wakif 

organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi 

yang mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran 

dasar organisasi yang bersangkutan. 

c)  Badan Hukum 

Badan-badan hukum Indonesia yang oleh hukum tidak terhalang untuk 

melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak-

pihak dapat mewakafkan tanah miliknya dengan memperhatikan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal badan hukum, maka yang bertindak 

atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum. Wakif badan hukum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c UU No 41 Tahun 2004, hanya dapat 

melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan 

harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan 

hukum yang bersangkutan. 
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(2) Nazhir 

Dalam Pasal 9 UU No 41 Tahun 2004 menyebutkan Nazhir meliputi: 

a) Perseorangan 

Untuk perseorangan hanya dapat Nazhir apabila memenuhi persyaratan: 

1. Warga Negara Indonesia. 

2. Beragama Islam. 

3. Dewasa. 

4. Amanah. 

5. Mampu secara jasmani dan rohani. 

6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. 

Selain pernyataan di atas, menurut Pasal 6 ayat (1) PP No 28 Tahun 1977 

ada persyaratan lainnya untuk dapat menjadi Nazhir perorangan, khususnya untuk 

wakaf yang berupa tanah, yaitu: 

7. Tidak berada di bawah pengampunan 

8.     Bertempat tinggal di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan. 

b)  Organisasi 

Sebuah organisasi hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi 

persyaratan: 
 

1. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan    

perseorangan. 

2. Organisasi tersebut harus bergerak di bidang sosial, pendidikan, 

kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. 
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c)   Badan Hukum 

Syarat Nazhir Badan Hukum menurut Pasal 10 ayat (3) UU No 41 Tahun 

2004 adalah: 

1. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan 

perseorangan. 

2. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan berkedudukan di Indonesia. 

3. Badan hukum tersebut harus bergerak di bidang sosial, pendidikan, 

kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. 

Selain pernyaratan di atas, menurut Pasal 6 ayat (2) huruf b PP No 28 

Tahun 1977 ada persyaratan lainnya untuk dapat menjadi Nazhir badan hukum, 

khususnya untuk wakaf berupa tanah, yaitu mempunyai perwakilan di kecamatan 

tempat letaknya tanah yang diwakafkan. 

Hak dan Kewajiban Nazhir 

Nazhir mempunyai tugas dan kewajiban, yaitu:  

a. Melakukan pembukuan/administrasian harta benda wakaf yang meliputi: 

– buku catatan keadaan tanah wakaf 

– :buku catatan pengelolaan dari hasil tanah wakaf 

– buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf. 

b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, 

fungsi dan peruntukannya. 

c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. 

– menyimpan lembar salinan akta ikrar wakaf 
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– memelihara tanah wakaf 

– memanfaatkan tanah wakaf. 

d. Melaporkan pelaksanaan tugas Kepala Badan Wakaf (dalam PerMenAg No 1 

Tahun 1978 Nazhir wajib melaporkan kepada Kepala KUA setempat tiap satu 

tahun sekali). 

e. Nazhir berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perwakafan tanah milik 

yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya. 

f. Nazhir berkewajiban melaporkan perubahan status tanah milik yang telah 

diwakafkan dan perubahan penggunaannya. 

g. Nazhir berkewajiban pula untuk melaporkan adanya salah seorang anggota 

Nazhir yang berhenti dari jabatannya, yaitu dikarenakan: 

1. Meninggal dunia 

2. Mengundurkan diri 

3. Dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir oleh Kepala KUA karena: 

– Tidak memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) PP 

No 28 Tahun 1977. 

– Melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan 

jabatannya sebagai Nazhir. 

– Tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai Nazhir. 

3) Harta Benda Wakaf 

Pasal 15 UU No 41 Tahun 2004 menyatakan, harta benda hanya dapat 

diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah. 

Macam-macam harta benda wakaf, yaitu: 
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a. Benda tidak bergerak, meliputi: 

1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. 

2. Bangunan atau sebagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana 

tersebut pada angka 1 tersebut di atas. 

3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. 

4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

5. Benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

b. Benda bergerak, adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, 

meliputi: 

1. uang 

2. logam mulia 

3. surat berharga 

4. kendaraan 

5. hak kekayaan intelektual 

6. hak sewa 

7. benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, seperti mushaf, buku dan kitab. 

Sesuai dengan obyek dari penelitian ini, maka harta benda wakaf yang 

dibicarakan hanyalah mengenai tanah. Dalam Pasal 4 PP No 28 Tahun 1977 jo 

Pasal 1 PerMenAg No 6 Tahun 1977 disebutkan bahwa tanah yang diwakafkan 
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harus merupakan tanah Hak Milik atau tanah milik yang baik seluruhnya maupun 

sebagian harus bebas dari segala pembebanan, ikatan, jaminan, sitaan dan 

sengketa. 

4). Ikrar Wakaf dan Aktanya 

Dijelaskan didalam pasal 17 UU No 41 Tahun 2004 Ikrar wakaf dilakukan 

oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 orang 

saksi. Ikrar wakaf dapat dinyatakan secara lisan maupun tulisan. Dalam hal wakif 

tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan dan tidak dapat hadir dalam 

pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat 

menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 orang saksi. 

Didalam pasal 20 UU 41 Tahun 2004 Saksi dalam Ikrar Wakaf harus memenuhi 

persyaratan, yaitu:  

a. dewasa 

b. beragama Islam 

c. berakal sehat, dan 

d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. 

Sedangkan menurut PP No 28 Tahun 1977 Pasal 2 ayatan (2), dalam hal 

Wakif tidak dapat menghadap PPAIW maka Wakif dapat membuat ikrar secara 

tertulis dengan persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Agama setempat. 

Untuk dapat melaksanakan Ikrar Wakaf, Wakif atau kuasanya menyerahkan susrat 

dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. Sesaat setelah 

pelaksanaan ikrar wakaf, PPAIW membuat Akt Ikrar Wakaf dan salinannya. Akta 

Ikrar Wakaf paling sedikit memuat: 
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a. nama dan identitas Wakif 

b. nama dan identitas Nazhir 

c. data dan keterangan harta benda wakaf 

d. jangka waktu wakaf. 

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 huruf b, Permendagri No 6 Tahun 

1977, bentuk akta ikrar wakaf ditentukan oleh Menteri Agama. Akta ikrar wakaf 

dibuat rangkap tiga, yaitu: Lembaran pertama disimpan oleh PPAIW, Lembaran 

kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada bupati/walikota 

kepala daerah c.q kepala Kantor Pertanahan setempat, dan Lembaran ketiga 

dikirim ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut. Sedangkan 

salinan Akta Ikrar Wakaf dibuat rangkap empat, yaitu: Salinan lembar pertama 

disampaikan kepada Wakif, Salinan lembar kedua disampaikan kepada Nazhir, 

Salinan lembar ketiga disampaikan kepada Kepala Kantor Departemen Agama 

setempat, dan Salinan lembar keempat dikirim kepada Kepala Desa yang 

mewilayai tanah wakaf tersebut. 

5)  Pejabat Pembat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) 

Dalam pasal 9 ayat (2) UU No 41 Tahun 2004 dijleaskan bahwa Pejabat 

Pembat Akta Ikrar Wakaf diatur dalam PerMenAg No 1 Tahun 1978, Bab III 

Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7. Kepala Kantor Urusan Agama ditunjuk sebagai 

Pejabat Pembat Akta Ikrar Wakaf dan administrasi perwakafan diselenggarakan 

oleh KUA Kecamatan. Bila dalam suatu kecamatan tidak ada KUA-nya maka 

Kepala Kanwil Depag menunjuk Kepala KUA terdekat sebagai Pejabat Pembat 
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Akta Ikrar Wakaf di kecamatan tersebut. Pejabat Pembat Akta Ikrar Wakaf adalah 

pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Meteri Agama. 

Tugas Pejabat Pembat Akta Ikrar Wakaf adalah: 

(1) Meneliti kehendak Wakif. 

(2) Meneliti dan mengesahkan Nazhir atau anggota Nazhir yang baru. 

(3) Meneliti saksi ikrar wakaf 

(4)  Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf. 

(5)  Membuat Akta Ikrar Wakaf. 

(6) Menyampaikan Akta Ikrar Wakaf dan salinannya selambat lambatnya dalam 

waktu satu bulan sejak dibuatnya. 

(7)  Menyelenggarakan daftar Akta Ikrar Wakaf. 

(8) Menyimpan dan memelihara akta dan daftarnya. 

(9) Mengurus pendaftaran perwakafan seperti yang tercantum dalam Pasal 10 ayat 

(10) PP No 28 Tahun 1977. 

6.  Pendaftaran Wakaf Tanah Milik 

Tata cara pendaftaran tanah wakaf diatur dalam UU No 41 Tahun 2004, 

Pasal 32-39 jo PP No 28 Tahun 1977, Pasal 9 dan 10 jo Inpres No 1 Tahun 1991 

tentang Kompilasi Hukum Islam,  Pasal 223-224 jo PerMenAg No 1 Tahun 1978 

pasal 15 jo Permendagri No 6 Tahun 1977, Pasal 3-13. 

Untuk semua harta benda wakaf (dalam hal ini dikhususkan tanah) yang 

diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Permendagri No 6 Tahun 1977 

harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat. PPAIW atas nama Nazhir 

berkewajiban untuk mengajukan permohonan pendaftaran pada Kantor 
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Pertanahan setempat atas tanah-tanah yang telah dibuatkan Akta Ikrar Wakaf. 

Untuk jangka waktu pendaftaran harta benda wakaf terdapat perbedaan dalam 2 

peraturan yang mengatur tentang wakaf, yaitu: 

a. Pada Pasal 32 UU No 41 Tahun 2004 disebutkan, PPAIW atas nama Nazhir 

mendaftarkan harta benda wakaf pada instansi yang berwenang paling lambat 

7 (tujuh) hari sejak Akta Ikrar Wakaf ditandatangani. 

b. Pada Pasal 3 ayat (3) Permendagri No 6 Tahun 1977 disebutkan, Permohonan 

pendaftaran perwakafan tanah hak milik tersebut pada ayat (1) pasal ini harus 

disampaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 bulan sejak 

dibuatnya Akta Ikrar Wakaf. 

Instansi yang berwenang dalam hal ini Kantor Pertanahan setempat 

menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf. Bukti pendaftaran tersebut 

disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.  Dalam PP No 28 Tahun 1977 Pasal 10 

ayat (1) dan (5) disebutkan setelah pelaksanaan Akta Ikrar Wakaf, maka PPAIW 

atas nama Nazhir diharuskan mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan 

setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan. Setelah 

dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertipikatnya 

maka Nazhir yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Pejabat Pembuat yang 

ditunjuk oleh Menteri Agama. 

7. Perubahan Status Harta Wakaf 

Perubahan status harta benda wakaf diatur dalam pasal 40 dan 41 UU No 

41 Tahun 2004 jo Pasal 11 PP No 28 Tahun 1977 jo Pasal 12 dan 13 PerMenAg 

No 1 Tahun 1978 jo Pasal 225 KHI. 
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Pada dasarnya tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan 

perubahan peruntukan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar 

wakaf. Namun perubahan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu 

setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama. 

Perubahan tersebut dapat disebabkan karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf 

seperti yang diikrarkan oleh Wakif dan juga karena kepentingan umum. 

Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan harus dilaporkan oleh Nazhir 

kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat untuk mendapatkan penyelesaian 

lebih lanjut. Untuk kepentingan administrasi pertanahan, perubahan tersebut 

diharuskan untuk didaftarkan pada kantor Pertanahan setempat. Setelah 

dikeluarkannya PP No 28 Tahun 1977 diadakan pembatasan-pembatasan yang 

ketat, hal tersebut diharapkan dapat menghindari praktek-praktek yang merugikan 

perwakafan. 

8. Badan Wakaf Indonesia 

Badan Wakaf Indonesia berdasarkan pasal 1 angka 7 adalah lembaga 

independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Tugas dan 

wewenang dari Badan Wakaf Indonesia sesuai pasal 49 Undang-Undang 41 

Tahun 2004 diantaranya adalah melakukan pengelolaan dan pengembangan harta 

benda wakaf berskala nasional dan Internasional, serta memberikan persetujuan 

atas penukaran harta benda wakaf. Jumlkah anggota terdiri paling sedikit 20 ( dua 

Puluh ) orang dan paling banyak 30 ( tiga puluh ) orang yang berasal dari 

masyarakat. Adapun syarat untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia antara 

lain : 
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(1) Warga Negara Indonesia. 

(2) Beragama Islam 

(3) Dewasa. 

(4) Amanah 

(5) Mampu Secara Jasmani dan Rohani. 

(6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. 

(7) Memiliki pengetahuan, kemampuan, dan /atau pengalaman di bidang 

perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya dibidang ekonomi syariah, dan  

(8) Mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan 

nasional. 

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan atau 

Kabupaten atau Kota. 

 

2.2 Hak Atas Tanah  

2.2.1 Pengertian Hak Atas Tanah 

Dalam hukum tanah sebutan “tanah” dipakai dalam arti yuridis, sebagai 

suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA. Didalam Pasal 4 

ayat (1) UUPA menjelaskan bahwa atas dasar hak menguasai dari Negara. 

Sebagai yang dimaksud didalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak 

permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki 

orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan 

hukum. 
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Dengan demikian jelaslah bahwa tanah memiliki pengertian dalam yuridis 

adalah permukaan bumi. Sedangkan hak atas tanah sebagian tertentu permukaan 

bumi. Dengan demikian yang dipunyai dengan hak atas tanah itu adalah tanahnya. 

(Boedi Harsono,1999:18). 

Kewajiban yang dapat dipenuhi dari pemegang hak atas tanah adalah 

sebagai berikut : 

(1) Tanah Yang dikuasainya itu tidak ditelantarkan. 

(2) Tanah yang dikuasainya itu harus selalu ada fungsi social, dalam arti 

dapat juga bermanfaat bagi orang lain atau kepentingan umum. 

(3) Tanah yang dikuasain atau yang digunakan itu tidak digunakan untuk 

kepentingan apapun yang sifatnya merugikan atau menggangun 

kepentingan umum. 

Macam-macam hak atas tanah tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) UUPA 

antara lain sebagai berikut 

(1) Hak Milik 

Hak Milik ini sebelum berlakunya Hukum Agraria Nasional berasal dari Hak 

Eigendom, milik, jasan, andarbeni, hak atas druwe desa, pesini, grant Sultan, 

landerigenbezitreacht erpacht dan lainya. 

Menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA disebutkan : 

“Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 

dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 

“Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. 
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Hak Milik adalah hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang 

dapat dipunyai orang atas tanah dan memberi kewenangan untuk 

menggunakannya bagi segala macam, keperluan selama waktu yang tidak 

terbatas, sepanjang tidak ada larangan khusus untuk  itu.Hak Milik merupakan 

salah satu bentuk hak pakai yang bersifat sangat khusus, serta memiliki hubungan 

serta antara pemegang hak dengan tanah yang dikuasainya, dan bukan sekedar 

kewenangan untuk memakai tanah tersebut. Hak Milik dapat beralih karena 

pewarisan maupun dipindah tangankan kepada pihak lain yang memenuhi syarat. 

Hak Milik adalah hak atas tanah yang “terkuat dan terpenuh”, penyataan 

tersebut menunjukkan bahwa batas waktu penguasaaan tanah atau berlakunya Hak 

Milik tidak terbatas serta lingkup penggunaannya tidak terbatas baik untuk tanah 

yang diusahakan maupun untuk keperluan membangun sesuatu diatasnya. 

(2)   Hak Guna Usaha 

Hak Guna Usaha sebelum berlakunya Hukum Agraria Nasional bernama 

Hak Erpacht, merupakan istilah dari Hukum Agraria Barat dan diatur dalam pasal 

720 BW. Hak Erpacht adalah suatu hak kebendaan untuk mengenyam kenikmatan 

yang penuh atas benda yang tidak bergerak kepunyaan orang lain, dengan 

kewajiban membayar pacht (canon) tiap tahun, sebagai pengakuan eigendom 

kepada empunya baik berupa uang maupun in natural. 

Oleh Hukum Agraria Nasional, Hak Erpacht atau Hak Guna Usaha 

dirumuskannya pengertiannya sebagai suatu hak untuk mengusahakan tanah yang 

dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu 25 tahun atau 35 tahun untuk 

perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama. Waktu itu dapat 
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diperpanjang lagi untuk jangka waktu paling lama 25 tahun.  Hak semacam ini 

dipergunakan sebagai perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. . Dan 

apabila syarat tersebut tidak dipenuhi lagi walaupun tenggang waktunya belum 

habis, maka pemegang haknya itu sendiri dalam waktu 1 tahun harus segera 

melepaskan dan mengalihkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat. 

Berdasarkan pasal 34 UUPA Hak Guna Usaha dapat juga hapus karena : 

1. Dilepaskan oleh pemegang haknya 

2. Dicabut untuk kepentingan umum 

3. Jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat yang tidak dipenuhi, dan 

4. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat yang 

tidak dipenuhi.  

(3) Hak Guna Bangunaan 

Hak Guna bangunan dulu sebelum diatur dalam Hukum Nasional Agraria 

bernama Hak Opstal, yang dalam Hukum Agraria Barat dan pengaturannya diatur 

dalam Pasal 711 BW berarti Hak Menumpang Karang, yaitu suatu hak kebendaan 

untuk mempunyai gedung-gedung, bangunan dan penanaman diatas pekarangan 

lain. Setelah Hukum Agraria Nasional berlaku Hak Opstal atau Hak Menumpang 

Karang dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan, yang diatur dalam Pasal 35 ayat 

1 UUPA ; yaitu mempunyai pengertian yaitu hak untuk mendirikan dan 

mempunyai bangunan diatas tanah negara atau milik orang lain, selama jangka 

waktu yang terbatas. Jangka waktu yang terbatas itu paling lama adalah 30 (tiga 

puluh) tahun dan menurut Pasal 35 ayat 2 UUPA dapat diperpanjang lagi hingga 

jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun. 
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Hak Guna Bangunan dapat juga hapus karena : 

1. Dilepaskan oleh pemegang haknya 

2. Dicabut untuk kepentingan umum 

3. Diterlantarkan dan 

4. Tanahnya musnah 

(4) Hak Pakai 

Hak Pakai adalah suatu hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari 

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

memberi wewenang dan kwajiban yang ditentukan di dalam keputusan perjanjian 

oleh Pejabat yang berwenang memberikanya atau didalam perjanjian dengan 

pemilik tanahnya. Hak ini berlaku di dalam jangka waktu tertentu atau selama 

tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. 

Subyek Hak Pakai atau yang dapat mempunyai Hak Pakai adalah : 

1. Warga Negara Indonesia; 

2. Badan hukum yang didirikan menganut hukum Indonesia dan berkedudukan 

di Indonesia; 

3. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah; 

4. Badan-badan keagamaan dan sosial; 

5. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia; 

6. Badan Hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia; Perwakilan 

Negara asing dan perwakilan badan Internasional. 
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5) Hak Sewa 

Didalam Pasal 44 UUPA disebutkan seseorang atau badan hokum 

mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak untuk mempergunakan tanah 

tersebut dengan cara membayar kepada pemiliknya dengan sejumlah uang. 

6) Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan 

Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan hanya dapat 

dipunyai oleh warga Negara Indonesia dan diatur dalam Peraturan Pemerintah 

dalam hal ini adalah Pasal 46 UUPA. 

7) Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan 

ditetapkan dengan undang-undangserta hak-hak yang sifatnya sementara 

sesuai Pasal 53 UUPA. 

2.2.2  Fungsi Sosial Hak-Hak Atas Tanah  

Seperti diuraikan di atas, semua hak atas tanah dalam Hukum Agraria 

Nasional mempunyai fungsi sosial, yang berarti bahwa hak-hak tersebut harus 

mampu memenuhi satu atau lebih kepentingan masyarakat. Oleh karena itu 

Hukum Agraria Nasional tidak menganut sistem adanya suatu hak mutlak atas 

tanah. Hak milik sekalipun haknya sendiri masih dibatasi oleh : 

a. Adanya fungsi sosial yang dianggap melekat padanya; 

b. Corak masyarakat Indonesia yang sejak jaman dahulu membebankan 

manusia perseorangan dengan berbagai kewajiban terhadap keluarga, 

masyarakat dan sekitarnya. 

Fungsi sosial hak-hak atas tanah diatur dalam pasal 6 UUPA, yang 

memuat suatu pernyataan penting mengenai hak-hak atas tanah, yang 



44 

 

merumuskan secara singkat sifat kebersamaan atau kemasyarakatan hak-hak atas 

tanah menurut konsepsi yang mendasari hukum tanah nasional. Pasal 6 UUPA 

tersebut berbunyi sebagai berikut : 

“Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial” 

Tidak hanya hak milik, tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, 

demikian ditegaskan dalam penjelasan pasal 6 UUPA tersebut. Dalam penjelasan 

umum fungsi sosial hak-hak atas tanah disebut sebagai dasar yang keempat dari 

hukum tanah nasional. Dinyatakan dalam penjelasan umum tersebut : 

“Ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah 

dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak 

dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu 

menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan 

dengan keadaannya dan sifat dari pada haknya, hingga bermanfaat baik bagi 

kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula 

bagi masyarakat dan negara. Tetapi dalam pada itu, ketentuan tersebut tidak 

berarti, bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh 

kepentingan umum (masyarakat). Undang-undang pokok agraria memperhatikan 

pula kepentingan-kepentingan perseorangan. Kepentingan perseorangan dan 

kepentingan masyarakat haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan 

tercapai tujuan pokok : kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat 

seluruhnya (pasal 2 ayat (3) ). 

Jadi tanah yang dihaki seseorang bukan hanya mempunyai fungsi bagi 

yang empunya hak itu saja, tetapi juga bangsa Indonesia seluruhnya. Sebagai 
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konsekuensinya, dalam mempergunakannya tidak hanya berpedoman pada 

kepentingan yang berhak saja tetapi harus mengingat dan memperhatikan 

kepentingan masyarakat. Dengan mempergunakan tanah sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka terpenuhilah fungsi sosialnya.  

 

2.3 Pendaftaran Tanah 

2.3.1 Pengertian Pendaftaran Tanah 

Sebagaimana telah tercantum didalam pasal 1 Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 yang dimaksud  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. 

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.  
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Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk 

pertama kali dan pemelihararan data pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah untuk 

pertama kali adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan terhadap obyek 

pendaftaran tanah yang belum didaftar. Pendaftaran tanah untuk pertama kali 

meliputi pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara 

sporadik. 

Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah 

untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi obyek 

pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu 

desa / kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematik diselenggarakan atas 

prakarsa pemerintah berdasarkan pada suatu rencana kerja jangka panjang dan 

tahunan serta dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Mentri 

Negara Agraria/Kepala BPN. ( Boedi Harsono, 2007: 474 ) 

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 massal atau individual. ( Boedi 

Harsono, 2007: 475 ) 

2.3.2 Tujuan Pendaftaran Dan Pensertipikatan Tanah 

Sebagimana yang tertuang didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997 disebutkan bahwa pendaftaran dan pensertifikatan tanah bertujuan 

untuk : 

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain 
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yang terdaftar agar dengan 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 sertipikat. Sedang pengertian sertipikat 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Nomor 20 Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997 yang berbunyi : ”Sertipikat 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”. 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 sertipikat.  

 

2.2.2 Objek Pendaftaran Tanah 

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

disebutkan Obyek Pendaftaran Tanah meliputi : 
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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 

Dalam hal tanah negara sebagai objek pendaftaran tanah, maka 

pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang 

merupakan tanah negara dalam daftar negara. 

 

2.3.4 Asas – Asas Pendafaran Tanah 

Pendaftaran tanah harus sesuai dengan asas-asas pendaftaran yang ada.  

Asas – asas pendaftaran tanah terdapat dalam PP No. 24 Tahun 1997 yang  

meliputi : asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Adapun 

penjelasan dari asas-asas tersebut sebagai berikut: 

1) Asas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan ketentuan-

ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat 

dipahaminoleh semua pihak yang berkepentingan terutama pemegang hak 

atas tanah. 

2) Asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah 

perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilknya dapat 
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memberikan jaminan hokum sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah itu 

sendiri 

3) Asas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang 

memerlukan khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan 

kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam 

rangka pendaftaran tanah harus bias terjangkau oleh para pihak yang 

memerlukan 

4) Asas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam 

pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. 

5) Asas terbuka dimaksudkan adalah menuntut dipeliharanya data pendaftaran 

tanah secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang 

tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan yang nyata di 

lapangan dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang 

benar setiap saat.(Boedi Harsono,2000:557) 

 

2.4 Peningkatan Status Tanah Dari Hak Guna Bangunan Menjadi 

Hak Milik 

Hak Guna Bangunan merupakan hak atas tanah, yang tujuan 

penggunaannya hanya dibatasi untuk mendirikan dan mempunyai bangunan. Masa 

berlaku Hak Guna Bangunan dibatasi hanya 30 tahun dan dapat diperpanjang 

selama 20 tahun, demikian seterusnya sepanjang mendapat persetujuan dari 

pemerintah. (Boedi Harsono,2004:299-301). Perubahan status tanah dari Hak 

Guna bangunan menjadi Hak Milik atau yang lebih sering disebut dengan 
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peningkatan hak, diatur dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas 

Tanah Untuk Rumah Tinggal yang ditetapkan dan berlaku sejak 26 Juni 1998. 

Menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian. Dan 

Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, disebutkan : 

“Perubahan hak adalah penetapan Pemerintah mengenai penegasan bahwa 

sebidang tanah yang semula dipunyai dengan suatu hak atas tanah tertentu,atas 

permohonan pemegang haknya, menjadi tanah Negara dan sekaligus memberikan 

tanah tersebut kepadanya dengan hak atas tanah jenis lainnya.” Dengan demikan 

secara teori sebenarnya peningkatan status Hak Guna Bangunan menjadi Hak 

Milik terdiri dari 2 Proses yang bersambungan yaitu : 

1). Pelepasan Hak Guna Bangunan dari pemegangnya kepada Negara sehingga 

menjadi tanah Negara; dan 

2). Pemberian Hak Milik atas tanah Negara dari pemerintah kepada mantan 

pemegang Hak Guna Bangunan dimaksud.(www.google.com.peningkatan 

status Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik(accessed 03/02/11)).  

Dokumen yang harus disertakan dalam peningkatan hak adalah sebagai berikut: 

a. Fotokopy KTP pemohon 

b. Sertipikat asli Hak Guna Bangunan 

c. Fotokopi IMB rumah tinggal atau kalau tidak ada bisa digantikan dengan surat 

keterangan dari Kepala Desa / Kelurahan setempat yang menyatakan bahwa 

bangunan tersebut benar digunakan untuk tempat tinggal. 

http://www.google.com.peningkatan/
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d. Fotokopy SPPT PBB terakhir.  

e. Pernyataan pemohon yang menegaskan bahwa dengan akan diperolehnya tanah 

Hak Milik tersebut akan mempunyai Hak Milik atas tanah rumah tinggal tidak 

lebih dari 5 bidang tanah yang seluruhnya mencapai luas tidak lebih dari 5.000 m2 

Kemudian setelah menerima surat perintah setor pungutan dari Kepala 

Kantor Pertanahan, kita sebagai pemohon harus membayar lunas 3 jenis biaya 

berikut : 

a. Uang pemasukan kas Negara sebesar 2% X luas tanah X harga dasar tanah, 

untuk tanah dengan luas 200 – 600 m2, untuk tanah kurang dari 200 m2 atau sama 

dengan 200 m2 dibebaskan dari pungutan ini. 

b. Biaya pengukuran bidang tanah 

c. Biaya peningkatan hak.(Herman Hermit,2004:111-120) 
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2.5 Kerangka Berfikir 
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Penjelasan 

Dengan dibentuknya UUPA, reformasi di bidang pertanahan bersifat 

komprehensif dan fundamental. Dalam UUPA dimuat tujuan, konsepsi, asas-asas, 

lembaga-lembaga hukum dan garis-garis besar ketentuan-ketentuan pokok 

agrarian atau Tanah Nasional. Penjabarannya dilakukan dengan membuat 

berbagai peraturan pelaksanaan, yang bersama-sama UUPA merupakan Hukum 

Agraria atau Tanah Nasional Indonesia. Tujuannya adalah akan mewujudkan apa 

yang digariskan dalam Pasal 3 ayat(3) UUD 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya, yang penguasaannya ditugaskan kepada 

Negara Republik Indonesia, harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 memberi pengertian 

pendaftaran tanah yaitu tercantum didalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : 

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur yang meliputi 

pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data 

fisik dan yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan 

satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti hanya bagi 

bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah 

susun, serta hak- hak tertentu yang membebaninya. 

Pada tanggal 28 Oktober 2004 secara sah Undang-Undang untuk 

pengaturan wakaf disahkan. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004. Dan di dalam Undang-Undang 41 Tahun 2004 di Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang pengertian wakaf adalah 
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perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta 

benda miliknya untuk dimanfaatkan selamaya atau untuk jangka waktu tertentu 

sesuai dengan kepentingnnya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan 

umum menurut syariah. Jadi didalam pasal ini juga dijelaskan bahwa pasca 

dilahirkannya Undang-Undang ini untuk wakaf yang bersifat sementarab 

diperbolehkan asalkan sesuai kepentingan yang telah ditentukan. Meskipun 

sebenarnya wakaf yang bersifat sementara tidak dapat memenuhi syarat wakaf 

dan ini bertentangan dengan sifat keabadian kekekalan lembaga wakaf. Dan 

Undang –Undang ini membagi benda wakaf menjadi benda tidak bergerak dan 

benda bergerak. 

Masjid Al-Hidayah adalah Masjid yang didirikan di lingkungan 

perumahan pondok Badadan Baru, terletak di Kelurahan Beji, Kecamatan 

Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Perumahan Pondok Babadan Baru adalah 

sebuah perumahan yang dikembangkan dan dikelola oleh PT Selamarta, sebuah 

badan usaha bergerak di bidang Real Estate, Developer, Kontraktor, Perdagangan 

dan Industri,berkedudukan di Semarang. Masjid Al-Hidayah merupakan salah 

satu sarana dibidang peribadatan yang disediakan oleh PT Selamarta dan 

pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat setempat. Masjid tersebut berdiri 

di atas sebidang tanah seluas ± 565 m2 dengan status Hak Guna Bangunan, dengan 

sertipikat (tanda bukti hak) nomor 2/Beji, tercatat atas nama PT Selamarta 

berkedudukan di Semarang. 

Oleh karena Masjid Al-Hidayah merupakan sarana yang diberikan oleh 

pengembang dan berdiri di atas tanah milik pengembang, maka takmir masjid 
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terlebih dahulu meminta persetujuan dari PT Selamarta untuk mewakafkan tanah 

tersebut. Komisaris PT Selamarta atau yang diberi kuasa untuk mewakafkan tanah 

yang diatasnya didirikan Masjid Al-Hidayah. 

Dalam pelaksanaan perwakafan tanah ini melalui dua tahapan sebagai 

berikut : 

1) Pelaksanaan Ikrar Wakaf Yang Berasal dari Hak Guna Bangunan di Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Ungaran Barat. 

Menurut Drs H Noor Habib selaku kepala Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Ungaran Barat, pelaksanaan ikrar wakaf ini sangat berpengaruh dalam 

perwakafan tanah sebab dalam tahapan ini calon wakif mengucapkan Ikrar Wakaf 

untuk melepaskan sebagian tanahnya di jalan Allah SWT. 

Tahap sebelum pelaksanaan Ikrar Wakaf, PPAIW Kecamatan Ungaran 

Barat, berkewajiban untuk memeriksa terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut : 

a) Meneliti kehendak dan latar belakang calon wakif. 

b) Meneliti keadaan tanah yang hendak diwakafkan 

c) Meneliti calon wakif. 

d) Meneliti para nazhir 

e) Meneliti para saksi 

2) Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wkaf di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Semarang 

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 32 bahwa PPAIW 

atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang 
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berwenang paling lambat 7(tujuh) hari kerja sejak Akta Ikrar Wakaf ditanda 

tangani. 

Permohonan pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari Hak Guna 

Bangunan di Masjid Al-Hidayah Kelurahan Beji, Kabupaten Semarang dapat 

diluluskan dengan pertimbangan sebagai berikut : 

a) Bahwa permohonan tersebut telah sesuai dengan PMBN / KA BPN No 9 

Tahun 1999. 

b) Tanah wakaf tersebut telah sesuai dengan kebijakan tata ruang wilayah 

Kabupaten Semarang yang tertuang dalam Perda No 1 Tahun 1965 Tentang 

Rencana Tata Ruang Kota Ungaran. 

c) Bahwa penetapan bidang-bidang tanah tersebut sebagai tanah wakaf tidak 

bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau asas-asas kebijaksanaan 

pemerintah karena tidak bertentangan dengan Pola Dasar Pembangunan 

Daerah Kabupaten Semarang, bahwa hal tersebut juga tidak akan merugikan 

orang lain. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Dasar  Penelitian 

Metode penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan 

dengan pengetahuan yang menjadi induknya. Oleh karena itu metode penelitian 

ilmu  hukum berbeda dengan metode penelitian ilmu sosial. Metode penelitian 

hukum memiliki cirri tertentu yang merupakan identitasnya.(Kartono 

Kartini,1996: 22) 

Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang berupaya memperoleh 

pemecahan suatu masalah. Oleh karena itu, penelitian sebagai sarana dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-

kebenaran secara sistematis , analisis dan konstruktif terhadap data yang telah 

dikumpulkan dan diolah.(Soerjono Soekanto dkk,1985:1) 

Metode adalah salah satu cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data 

dan menguji kebenaran yang valid. Penelitian hukum ini peneliti menggunakan 

metode penelitian deskriptif. 

Maksud dari penelitian deskriptif adalah penelitian untuk memecahkan 

masalah yang ada sekarang dengan mengumpulkan data, menyusun, 

mengklarifikasi, menganalisis dan menginterprestasikan. Penelitian deskriptif 

dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau 

kenyataan social dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan 

dengan masalah dan unit yang diteliti.  Sehingga penelitian ini diharapkan mampu 
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memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal 

yang berkaitan dengan perwakafan tanah, prosedur pendaftaran wakaf tanah di 

Kabupaten Semarang 

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yang memberikan 

kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu 

kebenaran. Pada penelitian ini yang diteliti adalah data sekunder yang kemudian 

dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer dilapangan. Dapat 

dikatakan pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang berusaha 

menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di 

masyarakat dan penelitian berupa studi empiris berusaha menemukan teori 

mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum. 

Pendekatan yuridis yang dimaksudkan di sini adalah ditinjau dari sudut 

peraturan /norma-norma hukum yang merupakan data sekunder dan yang 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Peraturan-peraturan / norma-norma 

hukum yang berkaitan dengan perwakafan tanah serta prosedur pendaftaran wakaf 

tanah. Sedangkan pendekatan empiris dipergunakan untuk menganalisa hukum 

bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang 

bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat 

yang menggejala dan mempola dalam kehidupan bermasyarakat, selalu 

berinteraksi, dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan serta politik, 

ekonomi, sosial, dan budaya. Berbagai temuan dilapangan yang bersifat individual 

dan dijadikan bahan utama dalam mengungkap permasalahan yang diteliti dengan 

berpegang pada ketentuan yang normatif.(Ronny Hanitijo Soemitro,1994: 9) 
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3.2 Lokasi Dan Fokus Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk 

menentukan data yang diambil, sehingga lokasi sangat menunjang untuk dapat 

memberikan informasi yang valid. Lokasi yang dijadikan obyek penelitian oleh 

penulis yaitu Kabupaten Semarang.  

Pengambilan lokasi di Kabupaten Semarang ini penulis memiliki alasan 

bahwa pensertifikatan tanah wakaf yang berasal dari hak guna bangunan terdapat  

pada wilayah Kabupaten Semarang yaitu terletak pada Kelurahan Beji Kecamatan 

Ungaran Timur 

3.2.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian sertifikasi tanah wakaf yang berasal dari hak guna 

bangunan di Kabupaten Semarang yaitu : 

 

a. Proses pensertifikatan tanah wakaf yang berasal dari Hak Guna 

Bangunan di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang   

b. Jangka waktu Hak Guna Bangunan setelah menjadi tanah wakaf 

 

3.3 Sumber Data Penelitian 

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : 

3.3.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, 

yakni warga masyarakat, melalui penelitian. .(Soerjono Soekanto dkk,1985:14 ) 

Biasanya data primer dipreroleh melalui wawancara langsung dengan 

responden atau narasumber yang berhubungan dalam penelitian ini. Sistem 
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wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas 

terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai 

pedoman tetapi masih dimungkinkan dengan variasi pertanyaan yang disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara dilakukan.( Soetrisno Hadi,1985: 

26). Wawancara dilakukan secara mendalam dengan pejabat Kantor Pertanahan 

yang berkompetensi dibidang keagrarian dan Kantor Urusan Agama yang 

berkompetensi dibidang perwakafan. Hal ini bertujuan untuk menggali informasi 

dan mendapatkan data yang relevan 

 

3.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah  data  yang diperoleh melalui kepustakaan dengan 

jalan membaca, mengkaji serta mempelajari buku-buku yang relevan dengan 

obyek yang diteliti. (Soerjono Soekanto dkk,1985:14) 

 Data sekunder dipergunakan untuk mendukung keterangan atau 

menunjang kelengkapan data primer. 

Data Sekunder meliputi : 

a) Bahan Hukum Primer 

Data sekunder yang berupa bahan hukum primer dapat berupa peraturan – 

peraturan yang berkaitan dengan perwakafan milik dan pendaftaran tanah 

 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – 

Pokok Agaria. 

 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang wakaf  
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 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah 

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  42 Tahun 2006 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang 41 tahun 2004 tentang Wakaf. 

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang 

Perwakafan Tanah Milik. 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Data sekunder yang berupa bahan hukum sekunder dapat berupa buku-

buku referensi, makalah-makalah, maupun hasil penemuan atau pendapat ilmiah 

yang berkaitan dengan meteri penelitian 

c) Bahan Hukum tersier atau Bahan Hukum Menunjang 

Data sekunder yang berupa bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder, yang berupa kamus hukum 

 

3.4    Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data 

yang dilakukan adalah: 

a. Wawancara 

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dengan cara Wawancara 

(Interview) yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 
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langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden 

dicatat atau direkam. (M. Iqbal Hasan 2002:85). 

Wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari 

pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung yang 

berhubungan dengan data-data primer. Wawancara dilakukan secara bebas 

terpimpin, dengan pihak yang dipandang memahami masalah yang diteliti. 

Sehubungan dengan obyek penelitian yang akan diteliti, maka yang akan 

menjadi responden dan narasumber adalah : 

1. Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang sebanyak 1 orang, yaitu: 

Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak 

2. Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang 

sebanyak 1 orang , yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Ungaran sekaligus Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf 

3. Direktur II PT Selamarta, selaku Wakif 

4. 1 orang anggota Takmir Masjid Al- Hidayah, Kelurahan Beiji Kecamatan 

Ungaran Kabupaten Semarang, sekaligus menjadi Nazhir. 

b. Dokumen 

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan 

melalui data tertulis dengan mempergunakan “content analysis” (Soerjono 

Soekanto 1986:21) 

Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari dokumen 

sebagai sarana pengumpulan data peneliti dengan pengumpulan dan pengecekan 
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berkas-berkas yang ada kaitannya dengan penulisan penelitian yang ada di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Semarang. 

Dokumen tersebut meliputi: 

1) Dokumen Ikrar Wakaf  

2) Akta Ikrar Wakaf 

3) Surat Pengesahan Nadzir 

4) Dokumen- dokumen dari Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang 

3.5 Objektifitas Dan Keabsahan Data 

Didalam hal ini penulis akan mengunakan penentuan populasi dan sampel. 

Maksudnya di sini adalah penelitian senantiasa akan selalu dihadapkan dengan 

berbagai macam masalah sumber data yang disebut populasi dan sampel 

penelitian. Secara singkat populasi dapat dimaknai sebagai kumpulan unsur atau 

elemen yang akan dijadikan objek dan elemen populasi itu merupakan suatu 

analisis. Populasi merupakan objek individual atau masyarakat dan seluruh 

gejalan kejadian yang akan diteliti. Setelah populasi ditentukan dengan jelas, 

barulah dapat ditetapkan apakah mungkin untuk diteliti. 

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang karateristiknya hendak 

diteliti. Adapun teknik-teknik penarikan sampel yang digunkan adalah non 

random sampling dengan jenis penentuan purposive sampling yaitu teknik tujuan 

tertentu.( Ronny Hanitijo Soemitro, 1994:51). 
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3.6  Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis dengan 

menggunakan metode kualitatif. Maksud dari metode kualitatif adalah suatu cara 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu hasil dari apa yang 

dinyatakan oleh responden secara lisan maupun tertulis serta tingkah laku nyata, 

yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.( Soerjono Soekanto, 

1985:20). Data yang telah terkumpul dan disajikan selanjutnya dianalisis secara 

deskriptif, yaitu dalam bentuk uraian yang dihubungkan antara teori dan hasil 

lapangan yang nantinya akan mendapatkan sebuah jawaban atas apa yang telah 

menjadi permasalahan. Atau dengan kata lain adalah memadukan antara 

penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan 

mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai suatu 

yang utuh.  

Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-

peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh, 

kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran 

menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan 

diteliti. Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yang 

dilakukakan dengan cara wawancara dengan pihak yang terkait dengan data yang 

diperoleh sehingga mendapat gambaran lengkap mengenai obyek permasalahan. 

Dengan demikian dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh 

gambaran yang jelas mengenai sertifikasi tanah wakaf yang berasal dari Hak Guna 

Bangunan di Kabupaten Semarang.  
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3.7 Prosedur Penelitian  

Dalam penelitian ini membagi empat tahap yaitu: tahap sebelum ke 

lapangan, pekerjaan lapangan, analisis data, dan penulisan laporan. Pada tahap 

sebelum ke lapangan, peneliti mempersiapkan segala macam yang diperlukan 

sebelum peneliti terjun ke dalam kegiatan penelitian yaitu: 

(1) Menyusun rancangan penelitian. 

(2) Mempertimbangkan secara konseptual teknis serta praktis terhadap 

tempat yang akan digunakan dalam penelitian. 

(3) Membuat surat ijin penelitian. 

(4) Menentukan responden yang akan membantu peneliti. 

(5) Mempersiapkan perlengkapan penelitian. 

(6) Dalam penelitian, peneliti harus bertindak sesuai etika yang 

berkaitan dengan tata cara penelitian yaitu di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Semarang 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Hasil Penelitian. 

4.1.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian. 

Kecamatan Ungaran Timur merupakan salah satu kecamatan yang berada 

di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Propinsi Jawa Tengah. 

Dengan batas administrasi sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara     :  Kota Semarang 

b. Sebelah Selatan  :  Kecamatan Klepu 

c. Sebelah Barat    :  Kecamatan Ungaran Barat. 

d. Sebelah Timur   :  Kecamatan Demak 

( Monografi Kecamatan Ungaran Timur  tahun 2010) 

Luas wilayah Kecamatan Ungaran Timur berdasarkan data monografi di 

Kecamatan tersebut adalah 3632,85 Ha dengan tinggi pusat pemerintahan wilayah 

adalah 318 m – 1450 m diatas permukaan laut serta mempunyai suhu maksimum 

26 derajat celcius dan suhu minimum 23 derajat celcius. Kecamatan Ungaran 

Timur terdiri dari 5 Desa, dan 5 Kelurahan. 

Banyak penduduk di wilayah Kecamatan Ungaran Timur berpendidikan 

terakhir Sekolah Dasar (SD). Hal ini dapat dilihat dari table berikut : 
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Tabel 4.1 

Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Ungaran Timur 

No Tingkat Pendidikan Jumlah (orang) 

1 Tidak Sekolah 6.448 orang 

2 Belum Tamat SD 8.876 orang 

3 Tidak Tamat SD 5.900 orang 

4 Tamat SD 16.261 orang 

5 Tamat SLTP 10.248 orang 

6 Tamat SLTA 8.157 orang 

7 Tamat Akademik 2.921 orang 

8 Sarjana Keatas 2.034 orang 

 Jumlah 60.845 orang 

Monografi Kecamatan Ungaran Timur Tahun 2010 

Kelurahan Beji dahulunya masih bergabung di daerah kawasan 

Kecamaatan Ungaran. Namun setelah adanya perluasan wilayah yang membagi 

Ungaran menjadi dua Kecamatan yakni Kecamatan Ungaran Barat dan 

Kecamatan Ungaran Timur. Maksud dari itu semua adalah untuk mempermudah 

masyarakat didaerah-daerah untuk memperoleh informasi-informasi secara merata 

dan cepat. Dan dalam pengurusan kegiatan administrasi kemasyarakatan pada 

khususnya. 

Sedangkan Kelurahan Beji merupakan salah satu unit wilayah administrasi 

kelurahan di Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang yang terletak 

dibagian selatan Kecamatan Ungaran Barat. Dengan wilayah seluas ± 90,395 ha 
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atau sekitar 1,22 % dari luas Kecamatan Ungaran Timur. Secara topografis, 

Kelurahan Beji terbagi dalam 3 wilayah yaitu: 

1. Ketinggian wilayah 100 m – 500 m  mencakup sekitar 30 % dari luas 

keseluruhan Kelurahan Beji 

2. Ketinggian wilayah 500 m – 1.000 m mencakup sekitar 30 % dari luas 

keseluruhan Kelurahan Beji 

3. Ketinggian wilayah 1.000 m – 1.500 m mencakup sekitar 40 % dari luas 

keseluruhan Kelurahan Beji 

Kelurahan Beji juga memiliki batas – batas administrasi sebagai berikut : 

Sebelah Utara   : Kelurahan Gedanganak. 

Sebelah Selatan : Kelurahan Karangjati 

Sebelah Timur  : Desa Leyangan 

Sebelah Barat   : Kelurahan Langensari. 

( Monografi Kelurahan Beji  tahun 2010) 

Kelurahan Beji secara administrasi terbagi menjadi 13 Rukun Warga dan 

terdiri dari 48 Rukun Tetangga yang tersebut kedalam 8 wilayah lingkungan / 

dusun, yaitu 

1.Sekebrok 

2. Prampelan. 

3.Lewono 

4. Krajan. 

5. Perum Nitibuana. 

6. Parakan. 
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7. Manggihan. 

8. Perum Selamarta 

Pada bulan Januari jumlah penduduk Beji termasuk wilayah yang 

mempunyai penduduk padat. Jumlah penduduk pada bulan Januari tahun 2011, di 

kelurahan Beji mencapai 8.169 jiwa yang terdiri atas penduduk laki-laki 4.031 

jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 4.138 jiwa. 

Banyak penduduk di wilayah Kelurahan Beji memeluk agama Islam. Hal 

ini dapat dilihat dari table berikut ini 

Tabel 4.2 

Jumlah Umat Beragama Di Kelurahan Beji 

No Agama Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 Islam 3.787 orang 3.794 orang 7.581 orang 

2 Kristen 148 orang 158 orang 306 orang 

3 Khatolik 140 orang 141 orang 281 orang 

4 Budha 1 orang - 1 orang 

5 Hindu - - - 

 Monografi Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timur Tahun 2011. 

Penduduk Kelurahan Beji hampir sebagian besar atau sekitar 92,66 % 

memeluk agama Islam. Tempat ibadah yang tersedia di Kelurahan Beji untuk 

sarana peribadatan umat Islam ada 8 buah Masjid dan 18 buah Surau / Mushola / 

Langgar. Sebagian besar Masjid dan Surau yang ada di Kelurahan Beji berdiri 

diatas tanah wakaf. Tanah wakaf tersebut 14 bidang sudah memiliki Akta Ikrar 

Wakaf tetapi belum didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dan 4 
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bidang telah terdaftar dan memiliki sertipikat wakaf. Salah satunya adalah Masjid 

Al-Hidayah yang terletak di Jalan Panasan RT 03 RW 13 Perumahan Pondok 

Babadan Baru. ( Muhlasin, S.Sos dalam wawancara tanggal 13 Januari 2011 ) 

Selain itu tingkat pendidikan pun masih banyak didominasi dengan lulusan 

SLTA  data tersebut dapat dilihat dari table berikut : 

Tabel 4.3 

Tingkat Pendidikan Di Kelurahan Beji 

No Pendidikan Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 Tidak Sekolah 257 orang 343 orang 600 orang 

2 Belum Tamat SD 437 orang 437 orang 874 orang 

3 Tidak Tamat SD 521 orang 554 orang 1.075 orang 

4 Tamat SD 848 orang 934 orang 1.782 orang 

5 Tamat SLTP 567 orang 582 orang 1.149 orang 

6 Tamat SLTA/MA 994 orang 969 orang 1.963 orang 

7 D3 196 orang 302 orang 498 orang 

8 Sarjana 133 orang 95 orang 228 orang 

 Monografi Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timur Tahun 2011. 

Dari data tersebut diatas dapat diketahui bahwa banyak warga di 

Kelurahan Beji lulusan SLTA/MA dan juga lulusan SLTP dibandingkan dengan 

lulusan sarjana atau D3. 
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4.1.2 Proses Sertifikasi Tanah Wakaf Yang Berasal Dari Hak Guna 

Bangunan Kabupaten Semarang  

Perwakafan merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut 

kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah. Dengan keterkaitan hal tersebut, 

maka peranan tanah – tanah wakaf sangatlah besar artinya. Dalam kehidupan 

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

agama yang didirikan diatas tanah wakaf. Mengingat peranan dan potensi tanah 

wakaf, maka pemerintah menyadari dan menganggap perlu untuk memberikan 

jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan. Wakaf dalam syariah menempati 

posisi istimewa, bila kita bandingkan dengan sedekah lainnya aeperti infak dan 

zakat. Ketiganya sama-sama sedekah, namun seperti dimaklumi, infak biasanya 

bersifat sunnah dalam jumlah kecil. Zakat sifatnya wajib bagi yang mampu. 

Sedangkan wakaf lebih dari itu, karena wakaf merupakan sedekah jariyah, 

biasanya berupa harta yang paling berharga dan tahan lama dan memberikan 

manfaat-manfaat yang besar. Kata jariyah sendiri berarti derma yang terus 

berlangsung walaupun pemberinya telah meninggal dunia. Dengan demikian, bila 

kita memakai ukuran tasawuf misalnya, maka wakaf merupakan tingkatan 

tertinggi dari sedekah 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tri Hartanto selaku wakif  

“Masjid Al- Hidayah adalah masjid yang didirikan dilingkungan perumahan 

Pondok Babadan Baru, terletak di Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran Timur, 

Kabupaten Semarang, tepatnya terletak di Jalan Panasan RT 03 RW 13. 

Perumahan Babadan Baru adalah sebuah perumahan yang dikembangkan dan 

dikelola oleh PT Selamarta, sebuah badan usaha bergerak dibidang Real Estate, 
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Developer, Kontraktor, Perdagangan dan Industri, berkedudukan di Semarang. 

(wawancara tanggal 16 Januari 2011, jam 13.00 (satu- siang )) 

Pembangunan. Masjid Al- Hidayah merupakan salah satu fasilitas umum 

atau sarana yang disediakan oleh PT Selamarta selaku pengembang perumahan 

Pondok Babadan Baru. Sarana yang disediakan awalnya adalah lahan kosong atau 

open space, yang penggunaan dan pengelolaannya diserahkan kepada warga 

sepenuhnya.  

Mengingat pada saat itu mayoritas warganya adalah memeluk agama Islam 

dan membutuhkan saranan tempat beribadah, maka warga berinisiatif untuk 

mendirikan masjid diatas lahan kosong tersebut. Masjid tersebut berfungsi untuk 

penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan beragama warga perumahan 

khusunya umat Islam. Masjid Al- Hidayah didirikan diatas sebagian tanah Hak 

Guna Bangunan milik PT Selamarta seluas ± 565 m
2

  dengan sertifikat Hak Guna 

Bangunan Nomor 2/Beji. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs Muh Ja‟far selaku nadzir 

Selama berdiri Masjid Al-Hidayah perlu diadakan renovasi karena kondisinya 

sudah rapuh dan juga perlu diadakan penambahan ruang karena semakin 

banyak umat Islam di Lingkungan Pondok Babadan Baru yang sudah tidak 

tertampung lagi pada saat diadakan kegiatan keagamaan seperti Shalat Jumat, 

Shalat Tarawih, Shalat Idul Fitri, dan Shalat Idul Adha” (wawancara tanggal 22 

Januari 2011, jam 13.00 (satu- siang )) 

Selama berdiri Masjid Al- Hidayah belum jelas kedudukan hukumnya 

karena selama ini Masjid hanya diserahkan kepada warga  sepenuhnya untuk umat 

Islam namun secara hukumnya kedudukan ini belum sah karena tidak memiliki 

bukti yang sah. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian 
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waktu dan mencegah perselisihan diantara umat Islam khususnya warga di 

Lingkungan Pondok Babadan Baru, dalam hal ini maka Takmir Masjid Al- 

Hidayah bermaksud untuk mengkekalkan keberadaan masjid tersebut dengan 

jalan wakaf. Maksud ini semua adalah agar kepastian hukum yang dimiliki Masjid 

Al-Hidayah dapat membuat takmir Masjid Al-Hidayah lebih leluasa untuk 

mengelola dan mendayagunakan secara tuntas. 

Oleh karena Masjid Al-Hidayah merupakan sarana yang diberikan oleh 

pengembang dan berdiri di atas tanah milik pengembang, maka takmir masjid 

terlebih dahulu meminta persetujuan dari PT Selamarta untuk mewakafkan tanah 

tersebut. Komisaris PT Selamarta memberikan persetujuannya secara tertulis 

kepada Direksi PT Selamarta atau yang diberi kuasa untuk mewakafkan tanah 

yang diatasnya didirikan Masjid Al-Hidayah. Dengan berbekal persetujuan dari 

komisaris PT Selamarta maka Direksi dalam hal ini diwakili oleh Direktur II 

dapat melakukan tindakan hukum mewakafkan sebagian tanah milik PT Selamarta 

dan sekaligus bertindak sebagai wakifnya. 

Wakaf tanah yang dilakukan oleh pemilik tanah dalam hal ini PT 

Selamarta merupakan salah satu ibadah sosial agama Islam yang sangat erat 

hubungannya dengan keagrariaan. Oleh karenanya masalah wakaf ini selain 

terikat dengan aturan Hukum Islam juga terikat dengan aturan Hukum Agraria 

Nasional. Karena begitu pentingnya masalah tanah wakaf ini dimata Hukum 

Agraria Nasional yang menganut paham bahwa bumi merupakan karunia Tuhan 

Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi sosial, maka masalah tanah wakaf dan 

perwakafan tanah didudukkan secara khusus. Tanah wakaf adalah tanah hak milik 
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yang telah dipisahkan dari harta kekayaannya dan dilembagakan untuk selama-

lamanya. 

Sedangkan dari pihak umat Islam yakni masyarakat lingkungan Pondok 

Babadan Baru yang menjadi Nadzhir mempersiapkan syarat-syarat administrasi 

sebelum melaksanakan ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Ungaran. Oleh sebabnya yang mewakafkan adalah pihak berbadan hukum dan 

tanahnya berstatus  HGB No 2/Beji, pihak wakifnya mengeluarkan Surat 

Keterangan yang menyatakan bahwa tanah dimana Majid Al-Hidayah didirikan 

adalah milik wakif. 

Wakaf sebagai salah satu institusi keagamaan dapat dikatakan sebagai 

suatu pernyataan dari rasa iman yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi 

antara manusia. Sehingga wakaf merupakan salah satu usaha mewujudkan dan 

memelihara hablum min allah dan hablum min an-nas. Oleh karena wakaf 

merupakan suatu bentuk perwujudan hablum min an-nas, berarti keberadaannya 

merupakan perbuatan muamalat yang dalam pelaksanaannya memerlukan bantuan 

Negara untuk tercapainya kesempurnaan pelaksanan wakaf. Untuk mewujudkan 

kehendaknya itu harus terlebih dahulu melalui prosedur atau tata cara tersendiri 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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4.1.2.1  Prosedur Dan Tata Cara Pelaksanaan Ikrar Wakaf  Yang Berasal 

Dari Hak Guna Bangunan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Ungaran Barat 

Secara bahasa wakaf berasal dari kata “waqf” sinonim kata “habs” dengan 

makna aslinya berhenti, diam ditempat untuk menahan. Kata al-waqf adalah 

bentuk masdar (gerund) dari ungkapan waqfu al-syai yang berarti menahan 

sesuatu. Sebagai kata benda, kata wakaf semakna dengan kata al – habs. Kalimat: 

habistu ahbisu habsan dan kalimat ahbastu uhbisu ahbaasan, maksudnya adalah 

waqaftu (menahan). ( Abdul Ghofur Anshori, 2005, : 7 ) 

Oleh karena wakaf merupakan suatu bentuk perwujudan hablum min an-

nas, berarti keberadaannya merupakan perbuatan muamalat yang dalam 

pelaksanaannya memerlukan bantuan Negara untuk tercapainya kesempurnaan 

pelaksanan wakaf. Untuk mewujudkan kehendaknya itu harus terlebih dahulu 

melalui prosedur atau tata cara tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Karena wakaf adalah perbuatan hukum, maka orang yang 

melakukan (Wakif) harus dalam keadaan mapu dan tidak terhalang untuk 

melakukan perbuatan hukum, kehendaknya sendiri, dan atas kesadarannya, serta 

tanpa paksaan orang lain.  

Seperti penjelasan singkat diatas bahwa yang dimaksud Ikrar Wakaf 

menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah 

pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan  dan/atau tulisan kepada 

Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Dijelaskan pula dalam pasal 17 
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UU No 41 Tahun 2004 Ikrar wakaf dilakukan oleh Wakif kepada Nazhir di 

hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 orang saksi.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Ungaran Barat Abdul Kholik M.Pdi mengatakan bahwa  

“Sebelum pelaksanaan Ikrar Wakaf ini diperlukan tahap persiapan agar 

dalam pelaksanaan nantinya tidak akan ada permasalahan, adapun tahapan 

yang yang dilakukan adalah pengumpulan bahan-bahan persyaratan 

administrasi yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan ikrar wakaf. 

Persyaratan administrasi tersebut meliputi:  

(1) Tanda bukti Kepemilikan Hak atas Tanah. 

Tanda bukti kepemilikannya harus berupa sertipikat Hak Milik. 

Persyaratan ini mutlak diperlukan untuk membuktikan bahwa tanah yang 

akan diwakafkan tersebut betul-betul tanah miliknya. Mengingat sifat 

keabadian dan kekelan wakaf. Tanda bukti Kepemilikan Hak atas Tanah 

ini adalah sertipikat. Maksud sertipikat adalah surat tanda bukti hak atas 

tanah yang telah didaftar, sebagai alat pembuktian yang kuat seperti yang 

tercantum dalam pasal 19 ayat(2) huruf c pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat 

(2) dan pasal 38 ayat (2) UUPA. Dalam perwakafan, tanah yang akan 

diwakafkan harus berupa tanah yang berstatus Hak Milik. 

(2) Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam 

sengketa, ikatan, sitaan, dan tidak dijaminkan di Bank yang diketahui oleh 

kepala desa atau pejabat setingkat, yang diperkuat oleh Camat. Maksudnya 

adalah agar tidak permasalahan di hari kemudian. Sehingga pelaksanaan 

wakaf bisa kekal abadi. 
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(3) Surat Keterangan Pendaftran Tanah 

Surat keterangan yang dimaksud adalah surat pendaftaran tanah yang 

diatur oleh PP No 10 Tahun 1961 dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor 

Pertanahan Setempat. 

(4) Surat ijin Bupati atau Walikota 

Surat ijin ini sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk mengetahui 

apakah tanah yang akan diwakafkan telah sesuai dengan rencana 

pemerintah dan fungsi kawasan.(Wawancara hari Jumat 21 Januari 2011 

jam 13.00 WIB(satu-siang)) 

Hal yang sama disampaikan oleh Drs Noor  Habib  selaku Kepala Kantor 

Urusan Agama Kecamtan Ungaran Barat bahwa :  

“Untuk  persiapan lain yang juga harus dilakukan adalah menghubungi 

para saksi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan ikrar wakaf. Para saksi 

sebaiknya orang yang dapat dipercaya kesalehan dan kebaikannya oleh 

masyarakat setempat. Seperti Kyai, Ustadz, Pemuka Masyarakat, Imam 

Masjid. Dan saksi harus benar-benar yang mengetahui dan mendengar 

perbuatan wakaf dan mengetahui keberadaan benda wakaf tersebut. 

Pengertian saksi disini adalah orang yang bertindak sebagai penguat 

terhadap adanya peralihan status tanah dari pihak pemilik menjadi tanah 

wakaf. Saksi yang dibutuhkan adalah sekurang-kurangnya dua orang yang 

menghadiri ikrar”. (Wawancara hari jumat 23 Januari 2011,jam 08.00 WIB 

( delapan- pagi ). 

Diuraikan pula oleh Abdul Kholik M.Pdi  selaku pegawai Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Ungaran Barat bahwa : 

“Selain itu juga calon wakif juga harus menghubungi pihak – pihak yang 

hendak diserahi amanat guna pengurusan dan pengelolaan tanah wakaf 
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tersebut.  Dalam tahap persiapan ini, ada beberapa orang dan institusi yang 

juga harus dihubungi oleh calon wakif untuk memenuhi syarat-syarat 

administrasi, orang atau institusi yang dimaksud antara lain : 

 

(1) Kepala Desa atau Lurah. 

(2) Camat. 

(3) Kepala Kantor Pertanahan Setempat. 

(4) Saksi-Saksi 

(5) Nazhir 

Syarat saksi dalam Ikrar Wakaf harus memenuhi syarat antara lain : 

(1) Dewasa. 

(2) Beragama Islam. 

(3) Beragama Sehat. 

(4) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.(Wawancara hari jumat 23 

Januari 2011,jam 08.00 WIB ( delapan- pagi )). 

Setelah persyaratan dipenuhi selanjutnya dalam tahap sebelum 

pelakasanaan Ikrar Wakaf, PPAIW Kecamatan Ungaran Barat berkewajiban untuk 

memeriksa terlebih dahulu hal- hal sebagai berikut: 

(1) Meneliti Kehendak dan Latar Belakang Calon Wakif 

Latar belakang calon wakif untuk melaksanakan ikrar wakaf ini adalah 

karena kewajiban dari calon wakif yang merupakan pengembang perumahan 

untuk menyediakan sarana ibadah bagi warga perumahan Pondok Babadan Baru. 

Dan atas masukan bersama dari pemuka agama di lingkungan Babadan Baru agar 

tidak terjadi permasalahan dalam hal ini adalah sengketa tanah atau perebutan hak 
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pada Masjid Al-Hidayah.Dan juga untuk mendapatkan alat bukti yang sah yaitu 

berupa sertipikat. 

(2) Meneliti keadaan Tanah yang Hendak diwakafkan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Ungaran Abdul Kholik M.Pdi mengatakan bahwa  

“Dalam hal ini Petugas KUA membentuk panitia untuk meneliti keadaan tanah 

pada Masjid Al-Hidayah tersebut yang mana tanah  untuk diwakafkan harus 

tidak dalam sengketa, ikatan ,sitaan dan tidak dijaminkan di Bank yang 

diketahui oleh Kepala Desa. Setelah diadakan pengecekan dilapangan petugas 

PPAIW Kecamatan Ungaran Barat tidak menemukan adanya permasalahan 

dalam tanah ynag diatasnya berdiri Masjid Al – Hidayah.(Wawancara hari 

jumat 23 Januari 2011,jam 08.00 WIB ( delapan- pagi ))”. 

Selanjutnya PPAIW juga berkewajiban untuk mengecek terlebih  sertipikat 

tanah yang hendak diwakafkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. 

Tanah dan ternyata yang hendak diwakafkan adalah sebagian tanah Hak Guna 

Bangunan dengan sertipikat No2/Beji, seluas ± 565 m
2
, tercatat atas nama PT 

Selamarta, terletak di Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran Timur  , Kabupaten 

Semarang. Adapaun tanah tersebut memiliki batas-batas: 

Sebelah Utara  : Jalan 

Sebelah Timur  : Taman 

Sebelah Selatan : Jalan 

Sebelah Barat   : Nurwiyanto / Budi Suswanto 
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(3) Meneliti Calon wakif 

Orang yang melakukan wakaf (Wakif) harus dalam keadaan mampu dan 

tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, kehendaknya sendiri, dan atas 

kesadarannya, serta tanpa paksaan orang lain.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Ungaran Barat Abdul Kholik M.Pdi mengatakan bahwa  

Oleh Karena wakifnya adalah berbadan hukum yang berbentuk perseroan 

terbatas. Maka menurut pasal 8 ayat(3) Undang-Undang 41 Tahun 2004 dapat 

untuk melakukan tindakan hukum dengan menjadi wakif tetapi harus 

disesuaikan dengan anggaran dasar perseroan tersebut serta mendapat 

persetujuan dari komisaris. .(Wawancara hari jumat 23 Januari 2011,jam 

08.00 WIB ( delapan- pagi )). 

Dalam hal ini pelaksanaan Ikrar Wakaf untuk Masjid Al-Hidayah, yang 

bertindak sebagai Wakif adalah: 

 Nama : Ir Tri Hartanto 

Tanggal Lahir : 27 April 1977 

Agama : Islam 

Pekerjaan : Swasta 

Jabatan : Direktur II PT Selamarta 

Tempat Tinggal : Jl. Kakap Raya No 6 RT 01 RW 12 Sebantengan Ungaran 

(4) Meneliti Para Nazhir 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Ungaran Barat Abdul Kholik M.Pdi mengatakan bahwa  

“Dalam hal ini yang bertindak untuk sebagai Nazhir dalam Perwakafan yang 

terjadi pada Masjid Al-Hidayah adalah berbentuk perorangan. Nazhir 

perorangan harus memenuhi syarat dan ketentuan warga negara Indonesia, 
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beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan 

tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.” .(Wawancara hari jumat 23 

Januari 2011,jam 08.00 WIB ( delapan- pagi )). 

Nazhir dalam pelaksanaan wakaf di Masjid Al- Hidayah beranggotakan 5 

orang, yaitu : 

a. Nama Lengkap :  Drs. Muh Ja‟far 

Tanggal Lahir  : 10 Maret 1965 

Agama   : Islam 

Pekerjaan  :  Pegawai Negeri Sipil 

Kewarganegaraan : Indonesia 

Tempat Tinggal : Jl Panasan III, Rt 03 Rw 13, Beji Ungaran Timur 

Jabatan dalam Nazhir : Ketua 

b. Nama Lengkap :  Mujiyatna, SH 

Tanggal Lahir  : 12 Juni 1961 

Agama   : Islam 

Pekerjaan  :  Pegawai Negeri Sipil 

Kewarganegaraan : Indonesia 

Tempat Tinggal : Babadan Baru F138 RT 05RW13 Beji Ungaran 

Timur 

Jabatan dalam Nazhir : Sekretaris 

c. Nama Lengkap :  Slamet Sunarto 

Tanggal Lahir  : 27 Februari 1961 

Agama   : Islam 

Pekerjaan  :  Swasta 
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Kewarganegaraan : Indonesia 

Tempat Tinggal : Brantas Raya 04, Rt 02 Rw13, Beji Ungaran Timur 

Jabatan dalam Nazhir : Bendahara 

d. Nama Lengkap :  Sutrisno Dadi Mulyono 

Tanggal Lahir  : 09 Maret 1959 

Agama   : Islam 

Pekerjaan  :  Swasta 

Kewarganegaraan : Indonesia 

Tempat Tinggal : Jl Panasan IV/12,Rt 03Rw 13,Beji Ungaran   Timur 

Jabatan dalam Nazhir : Anggota 

e. Nama Lengkap :  Mashudi 

Tanggal Lahir  : 31 Desember 1960 

Agama   : Islam 

Pekerjaan  :  Swasta 

Kewarganegaraan : Indonesia 

Tempat Tinggal : Jl Brantas Raya , Rt 02Rw 13, Beji Ungaran Timur 

Jabatan dalam Nazhir : Anggota 

(5) Meneliti Para Saksi 

Pelaksanaan ikrar wakaf harus disaksikan oleh para saksi. Para saksi 

berasal dari perangkat kelurahan setempat karena para saksi memang mengetahui 

dengan jelas bagaimana keadaan tanah yang hendak diwakafkan tersebut dan 

mereka mempunyai kapasitas untuk memberikan kesaksian yaitu : 
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(a) Nama Lengkap : Muhlasin, S.Sos 

Tanggal Lahir  : 10 Juni 1960 

Agama   : Islam 

Pekerjaan  : Pegawai Negeri Sipil 

Jabatan  : Kepala Kelurahan Beji 

Kewarganegaraan : Indonesia 

Tempat Tinggal : Lingkungan Parakan, RT 01 Rw 10 Beji Ungaran   

  Timur. 

(b) Nama Lengkap : Sabari 

Tanggal Lahir  : 30 Agustus 1961 

Agama   : Islam 

Pekerjaan  : Pegawai Negeri Sipil 

Jabatan  : Perangkat Kelurahan Beji 

Kewarganegaraan : Indonesia 

Tempat Tinggal : Lingkungan Sekebrok,RT 01 Rw 07 Beji Ungaran   

   Timur. 

Para saksi yang dihadirkan merupakan orang-orang yang berasal dari 

daerah setempat yang sudah tidak diragukan lagi dan telah jelas mengetahui 

bagaimana keadaan tanah yang hendak diwakafkan dan mereka semua telah 

memenuhi syarat-syarat untuk memberikan kesaksian. Dalam surat Al- Baqarah 

ayat 282 yang menjelaskan “Ambilah kesaksian dari dua orang laki-laki (diantara 

kamu ). Dan persilahkanlah apabila kamu berjual beli”.  
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Setelah semua persyaratan di penuhi maka selanjutnya calon wakif 

bersama-sama Nazhir dan para saksi harus datang menghadap Kepala Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Ungaran yang berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat 

Akta Ikrar Wakaf ( PPAIW ) untuk melaksanakan ikrar wakaf.  Pejabat Pembuat 

Akta Ikrar Wakaf ini adalah pejabat yang ditunjuk oleh Mentri Agama untuk 

membuat Akta Ikrar Wakaf, 

Setelah persyaratan administrasi dipenuhi maka oleh KUA dalam hal ini 

adalah PPAIW akan mengisi lembaran formulir sebagai berikut : 

(1) Lembaran model W1, yaitu Lembaran tentang isian Ikrar Wakaf sebanyak 

satu lembar untuk PPAIW. 

(2) Lembaran model W2, yaitu Lembaran tentang isian Ikrar Wakaf sebanyak 

tiga lembar. 

(3) Lembaran model W2.a, yaitu Lembaran tentang salinan Akta Ikrar Wakaf 

sebanyak empat lembar. 

(4) Lembaran model W5, yaitu Lembaran pengesahan Nazhir sebanyak delapan 

lembar. 

(5) Lembaran model W7, yaitu Surat pengantar untuk Permohonan Pendaftaran 

Tanah Wakaf di Kantor Pertanahan dari KUA. 

Setelah semua persyaratan administrasi dipenuhi dan PPAIW telah 

meneliti semua kelengkapannya dan telah mengisi formulir-formulir diatas. Maka 

segera setelah itu wakif mengucapkan Ikrar Wakaf. Pelaksanaan Ikrar Wakaf 

harus  disaksikan oleh para saksi yang telah ditunjuk dan PPAIW. Sebelum itu 

pengucapan harus diawali dengan membaca surat Al- Fatihah sebanyak 2 (dua)  
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kali, dan membaca dua kalimat Syahadat sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu wakif 

mengucapan ikrar wakaf, pengucapannya harus mencakup beberapa hal 

diantaranya: 

(1) Identitas wakif 

(2) Pernyataan kehendak 

(3) Identitas tanah yang diwakafkan 

(4) Tujuan yang diinginkan 

(5) Identitas nazhir  

(6) Identitas para saksi yang berjumlah dua orang.  

Ikrar wakaf diucapkan secara jelas dan tegas oleh para pihak dan 

dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW guna memperoleh bukti yang 

autentik. Pernyataan kehendak wakif selanjutnya dituangkan dalam bentuk akta 

ikrar wakaf sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, yang 

diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nazhir dan 

sekurang – kurang dua orang saksi. Akta Ikrar wakaf selanjutnya di tanda tangani 

oleh Wakif, Nazhir, 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya disahkan oleh PPAIW. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Ungaran Barat Abdul Kholik M.Pdi mengatakan bahwa  

“Akan tetapi apabila ternyata wakifnya tidak mampu menyatakan 

kehendaknya secara lisan, dikarenakan calon wakif bisu maka wakif dapat 

saja menyatakannya secara isyarat. Tetapi diusahakan untuk wakifnya yang 

sehat dan tidak ada kekurangan sama sekali atau dalam kata lain harus sesuai 

dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Namun bila tidak ada maka 

kesaksiannya dalam pelaksanaan Ikrar Wakaf dapat dikatakatan tidak sah. 

Dengan demikian dapat dianggap bahwa pengucapan dan penuangan ikrar 
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wakaf yang tanpan saksi sehingga dapat mengakibatkan perbuatan wakaf 

tersebut tidak sah. Namun disarankan agar calon wakif harus 

sehat.(Wawancara hari jumat 23 Januari 2011,jam 08.00 WIB( delapan- pagi 

)) 

Setelah pelaksanaan Ikrar wakaf Lembaran model W2, yaitu Lembaran 

tentang isian Ikrar Wakaf dibuat sebanyak tiga lembar. Maksudnya adalah : 

a. Lembaran pertama disimpan sebagai arsip oleh PPAIW Kecamatan Ungaran 

Barat 

b. Lembaran kedua untuk keperluan Pendaftaran di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Semarang,  

c. Lembar ketiga dikirim ke Pengadilan Agama Kabupaten Semarang 

Selain itu PPAIW juga harus membuat lembaran model W2.a, yaitu 

Lembaran tentang salinan Akta Ikrar Wakaf dibuat sebanyak empat lembar 

dengan maksud : 

a. Salinan lembar pertama diserahkan kepada wakif,  

b. Salinan lembar kedua diserahkan kepada nazhir,  

c. Salinan lembar ketiga dikirim ke Kantor Departemen Agama Kabupaten 

Semarang, dan 

d. Salinan lembar keempat dikirim kepada Kepala Kelurahan Beji. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Ungaran Barat Abdul Kholik M.Pdi mengatakan bahwa  

“Atas pelaksanaan ikrar wakaf yang telah dilakukan KUA 

Kecamatan/PPAIW tidak memungut biaya apapun, termasuk formulir-

formulir yang dipergunakan, kecuali untuk biaya materai sebesar 

Rp.6.000,00 untuk dibubuhkan dalam Akta Ikrar Wakaf,  Surat Ikrar Wakaf 



87 

 

maupun Akta Penggati Ikrar Wakaf”.(Wawancara hari jumat 23 Januari 

2011,jam 08.00 WIB ( delapan- pagi ). 

Dengan selesainya pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan Akta Ikrar 

Wakaf, maka perbuatan wakaf tersebut dianggap telah terwujud dalam keadaan 

sah dan mempunyai kekuatan bukti yang kuat. Dengan demikian tanah wakaf 

tersebut telah terjamin dan terlindungi eksistensi dan keberadaannya. Untuk lebih 

memperkuat, maka harus dilakukan pendaftaran atas tanah wakaf tersebut di 

Kantor Pertanahan setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan diberikan tanda 

bukti haknya. 

4.1.2.2 Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Yang Berasal Dari Hak Guna 

Bangunan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Yanti Acmad, A.Ptnh, SH, M.kn 

selaku Ka Subseksi Penetapan Hak Atas Tanah  menjelaskan bahwa : 

“Tanah wakaf menurut pasal 9 PP No 24 tahun 1997 merupakan salah satu 

obyek dari pendaftaran tanah, disamping hak-hak atas tanah yang lain dan Hak 

Milik atas satuan rumah susun. Tanah wakaf dibuktikan dengan Akta Ikrar 

Wakaf, ditinjau dari sudut obyeknya, pembukuan tanah wakaf merupakan 

pendafataran untuk pertama kali, meskipun bidang tanah tersebut sebelumnya 

sudah pernah didaftarkan. (Wawancara hari senin 17 Januari 2011,jam 13.00 

WIB (satu- siang)). 

Dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 pasal 32 bahwa PPAIW atas 

nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instatnsi yang berwenang 

paling lambat 7 (tujuh ) hari kerja sejak Akta Ikrar Wakaf ditanda tangani. 

Sebenarnya wakaf telah lahir ketika diucapkannya Ikrar Wakaf didepan PPAIW, 

dan dibuktikan dengan Akta Ikra Wakaf. Dijelaskan pula dalam Undang-Undang 
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41 tahun 2004 mengharuskan perwakafan dilakukan secara tertulis. Tujuannya 

adalah untuk memperoleh bukti outentik sehingga bisa dihindari penyelewengan 

yang tidak perlu baik oleh Nazhir maupun pihak ketiga dan sebagai bukti hukum 

apabila timbul sengketa di kemudian hari tentang tanah yang telah diwakafkan. 

Sebagimana yang tertuang didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997 disebutkan bahwa pendaftaran dan pensertifikatan tanah bertujuan 

untuk : 

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

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

yang terdaftar agar dengan 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. 

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.  
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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”. 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. Dalam Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 

1997 disebutkan Obyek Pendaftaran Tanah meliputi : Bidang-bidang tanah yang 

dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai, 

Tanah, hak pengelolaan, Tanah wakaf, Hak milik atas satuan rumah susun, Hak 

tanggungan, Hak negara. Pendaftaran tanah harus sesuai dengan asas-asas 

pendaftaran yang ada.   

Perbuatan wakaf adalah termasuk suatu pelepasan hak berupa pemindahan 

hak milik dari wakif sebagai pemilik kepada pihak lain, yaitu Allah, tanpa disertai 

penggantian atau imbalan apapun. Wakaf juga sebagai salah satu institusi 

keagamaan dapat dikatakan sebagai suatu pernyataan dari rasa iman yang 

mantapmdan rasa solidaritas yang tinggi antara manusia. Sehingga wakaf 

merupakan salah satu usaha mewujudkan dan memelihara hablum min allah dan 
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hablum min an-nas. Pada hakekatnya, wakaf adalah suatu perjanjian peralihan hak 

atas tanah.  

Dalam UUPA tidak ditetapkan secara detinitif apa yang dimaksud dengan 

pendaftaran tanah. Namun dalam pasal 19 ayat (2) UUPA di tegaskan pendaftaran 

tanh meliputi : 

(1) Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah 

(2) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut 

(3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat bukti 

yang kuat. 

Maka setelah pelaksanaan Ikrar Wakaf dilakukan Nazhir harus 

mendaftarkan tanah wakaf ke Kantor Pertanahan setempat. Menurut UU Nomor 

41 Tahun 2004 pasal 32 pengajuan permohon  dalam waktu selambat-lambatnya 7 

hari kerja setelah Akta Ikrar Wakaf tersebut ditandatangani.   

Pendaftaran tanah wakaf ini adalah pendaftaran terhadap tanah baik yang 

sudah ada serpikatnya maupun tanah yang belum ada sertipikatnya. Hal ini sesuai 

dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Hak Milik, harus didaftarkan pada Kantor 

Urusan Agama Kecamatan setempat, kemudian didaftarkan kepada Kantor 

Pertanahan Kabupaten setempat. Dalam politik hukum Agraria Nasional 

menentukan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan hukum berupa 

peralihan hak atas tanah, wajib melakukannya dihadapan pejabat yang berwenang 

dan yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan,guna mendapatkan akta 

sebagai alat buktinya yang sah. Dalam pasal 49 ayat (3) UUPA yang menyatakan 



91 

 

bahwa tanah-tanah wakaf yang telah ada dan praktek perwakafan tanah yang 

terjadi dalam masyarakat Islam di Indonesia keberadaannya diakui dan dilindungi 

secara hukum.  

Untuk mewujudkan pengakuan harus didaftarkan dan dicatatkan guna 

mendapat kepastian hukum dan untuk memperoleh tanda bukti yang sah menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendaftaran tanah wakaf sangat 

penting artinya, baik ditinjau dari tertib hukum maupun administrasi penguasaan 

dan penggunaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Yanti Acmad, A.Ptnh, SH, M.kn 

selaku Ka Subseksi Penetapan Hak Atas Tanah  mengatakan bahwa : 

“Setelah akta ikrar wakaf dilaksanakan sesuai aturan dan prosedur tata cara 

yang belaku di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran, maka tanah 

wakaf harus didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. 

Pendaftaran tanah wakaf wajib dilakukan oleh PPAIW atas nama nazhir 

yang bersangkutan dengan cara mengajukan permohonan kepada Kantor 

Pertanahan Kabupaten Semarang”.(Wawancara hari senin 17 Januari 

2011,jam 13.00 WIB (satu- siang). 

Kegiatan mewakafkan sebenarnya sudah sah sesaat setelah wakif selesai 

mengucapkan ikrar wakaf kepada orang yang bertugas mengelola tanah wakaf 

dalam hal ini adalah Nazhir dihadapan PPAIW dan disaksikan oleh dua orang 

saksi. Namum demikian, untuk urusan administrasi dan hukum pertanahan 

keabsahannya itu belumlah sempurna. Artinya belum bisa memperoleh kepastian 

dan perlindungan hukum apabila perwakafan tersebut tidak sampai di terbitkannya 
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Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW di KUA dan sertifikat tanah wakaf oleh Kepala 

Kantor Pertanahan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Yanti Acmad, A.Ptnh, SH, M.kn 

selaku Ka Subseksi Penetapan Hak Atas Tanah  mengatakan bahwa : 

“Dalam mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf kepada Kantor 

Pertanahan tersebut, PPAIW dalam hal ini Nazhir juga harus menyerahkan 

dokumen-dokumen yang dibutuh untuk pendafataran sebagai berikut” : 

(1) Permohonan pendaftaran tanah wakaf dari KUA Kecamatan Ungaran  

(2) Asli Sertipikat Hak Guna Bagunan No 2/Beji tercatat atas nama PT 

Selamarta. 

(3) Fotocopi identitas (KTP) wakif dan Nazhir. 

(4) Surat Permohonan tanah wakaf kepada Kepala Kantor Pertanahan atas nama 

nazhir. 

(5) Surat Keterangan Kepala Desa tentang Perwakafan Milik. 

(6) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Kelurahan Beji. 

(7) Surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon. 

(8) Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan. 

(9) Akta Ikrar Wakaf. 

(10)  Surat pengesahan Nazhir. 

 (Wawancara hari senin 17 Januari 2011,jam 13.00 WIB (satu- siang). 

Setelah dinyatakan lengkap maka Nahzir selanjutnya melakuan 

permohonan pendaftaran tanah wakaf tersebut kepada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Semarang. Dan Nazhir selanjutnya mengajukan permohonan 
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pendaftaran tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

(1) Pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu 

(2) Pendaftaran hak baru berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 23 PP No 24 Tahun 1997 

(3) Pendaftaran hak lama. 

Setelah surat pengajuan permohonan lengkap dan diterima selanjutnya  

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang memeriksa surat permohonan 

dan kelengkapan persyaratannya. Namun didalam pelaksanaannya Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten Semarang beranggapan bahwa ada persyaratan yang tidak 

sah. Persyaratan itu adalah Akta Ikrar Wakaf dari Masjid Al-Hidayah yang 

menurut Pasal 49 UUPA jo Pasal 4 PP No 28 Tahun 1977 adalah tanah yang 

diwakafkan harus berasal Tanah Hak Milik, sedangkan Masjid Al-Hidayah adalah 

tanah berstatus Hak Guna Bagunan ketika dibuatkan akta ikrar wakafnya.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Yanti Acmad, A.Ptnh, SH, M.kn 

selaku Ka Subseksi Penetapan Hak Atas Tanah  mengatakan bahwa : 

“Dengan merujuk pada surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nomor 630.1-

2782 tanggal 27 Agustus 1991, dalam tambahan penjelasan dikatakan bahwa 

menunjuk pada Pasal 3 PP No 28 Tahun 1977 jo PerMendagri No 6 Tahun 

1977, Pengertian “tanah milik” adalah semua jenis hak seperti diatur dalam 

Pasal 16 UUPA termasuk hak atas tanah Negara dimana diatasnya terdapat 

bangunan yang diwakafkan. Berdasarkan dasar tersebut permohonan 

pendaftaran tanah wakaf yang diajukan oleh Nazhir Masjid Al-Hidayah 

diterima atau diluluskan  oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 

Semarang.(Wawancara hari senin 17 Januari 2011,jam 13.00 WIB(satu- 

siang). 
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Selain itu pada dasarnya permohonan pendaftaran yang diajukan atas tanah 

wakaf yang berasal dari Hak Guna Bangunan di Masjid Al- Hidayah Kelurahan 

Beji, Kabupaten Semarang dapat diluluskan dengan pertimbangan sebagai berikut: 

(1) Bahwa perrmohonan tersebut telah sesuai dengan PMBN / KA BPN No 9 

Tahun 1999. 

(2) Tanah wakaf tersebut telah sesuai dengan kebijakan tata ruang wilayah 

Kabupaten Semarang yang tertuang dalam Perda No 1 Tahun 195 Tentang 

Rencana Tata Ruang Kota Ungaran. 

(3) Bahwa penetapan bidang-bidang tanah tersebut sebagai tanah wakaf tidak 

bertentangan dengan kepentingan umum dn/atau asas-asas kebijaksanaan 

pemerintah karena tidak bertentangan dengan Pola Dasar Pembangunan 

Daerah Kabupaten Semarang, bahwa hal tersebut juga tidak akan merugikan 

orang lain. 

Selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2005 oleh Panitia Pemeriksaan 

Tanah “A” dibuat Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Nomor : 

137/RPT/XII/2005. Panitia Pemeriksaan Tanah “A” dibentuk berdasarkan 

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 12 tahun 1992 jo Keputusan 

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang tanggal 5 September 2005 

Nomor : 500/922.1/2005 terdiri dari Staff Kantor Pertanahan Kabupaten 

Semarang dan disertai orang yang dituakan dari Kelurahan Beji, yaitu : 
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(1) Sumidi, SH, M.Kn : Kepala Seksi Hak-Hak atas Tanah, Kantor 

Pertanahan Kabupaten Semarang, Selaku 

ketua merangkap anggota 

(2) Ir Wimbo Cahyono : Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran 

Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten 

Semarang,selaku anggota 

(3) Drs Amri Amno, MSc : Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah, 

Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, 

selaku anggota 

(4) Ir Sri Astuti, MM : Kepala Seksi Penatagunaan Tanah, Kantor 

Pertanahan Kabupaten Semarang, selaku 

anggota 

(5) Yuhri : Aparat Kelurahan Beji, selaku anggota 

 

Dalam risalah tersebut dibuat mengenai : 

(1) Data pemohon, 

(2) Riwayat tanah wakaf tersebut, 

(3) Keadaan tanah tersebut, 

(4) Kepentingan orang lain dan kepentingan umum terhadap tanah tersebut 

(5) Peninjauan dari aspek pengaturan penguasaan tanah 

(6) Pertimbangan teknis penatagunaan tanah 

(7) Kesimpulan. 
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Dan setelah mempertimbangkan pendapat dari semua anggota Panitia 

Pemeriksa Tanah “A” maka selanjutnya semua anggota membubuhkan tanda 

tangan, maka risalah tersebut telah sah dan selanjutnya dapat dijadikan dasar 

untuk Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah 

untuk menertbitkan Surat Penetapan Wakaf. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Yanti Acmad, A.Ptnh, SH, M.kn 

selaku Ka Subseksi Penetapan Hak Atas Tanah  mengatakan bahwa : 

“Oleh karena tanah wakaf tersebut hanya sebagian dari seluruh tanah yang 

dipunyai oleh pemegang hak dan masih berstatus Hak Guna Bangunan 

walaupun telah memiliki Akta Ikrar Wakaf, maka tanah tersebut harus 

mengalami perubahan hak terlebih dahulu. Perubahan hak dimaksud adalah 

penetapan dari pemerintah mengenai penegasan bahwa sebidang tanah yang 

semula dipunya oleh pemegang hak dengan status Hak Guna Bangunan 

menjadi tanah Negara terlebih dahulu dan sekaligus memberikan tanah 

tersebut kepadanya dengan hak tanah jenis lain yaitu Tanah Wakaf”. 

”.(Wawancara hari senin 17 Januari 2011,jam 13.00 WIB (satu- siang). 

Berdasarkan hasil uraian diatas dan ketentuan yang berlaku, maka setelah 

Panitia Pemeriksa Tanah “A” membuat dan mengesahkan Risalah Pemeriksaan  

Tanah “A” selanjutnya dari Kepala Kanor Pertanahan Kabupaten Semarang 

mengajukan permohonan penetapan Tanah wakaf kepada Kepala Kantor Wilayah 

Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah untuk memberikan dan 

menerbitkan surat penetapan wakaf. 

Adapun syarat –syarat yang dibutuhkan antara lain adalah : 
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1. Surat Permohonan Penetapan sebagai Tanah Wakaf. 

2. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” 

3. Surat Keterangan Tanah yang dimohon tidak dalam sengketa dan disahkan 

oleh Kepala Kelurahan Beji 

4. Surat Pengesahan Nadzir 

5. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 

Setelah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa 

Tengah menerima dan meneliti permohonan tersebut maka sebelum melakukan  

proses penetapan menjadi tanah wakaf yang berasal dari Hak Guna Bangunan 

pada Masjid Al-Hidayah terlebih dahulu melalui dua tahapan. 

1. Pelepasan sebagian dari Hak Guna Bangunan seluas ± 565 m2 dari luas 

keseluruhan sekitar ± 20.200m2 tercatat atas nama PT Selamarta sebagai 

pemegang haknya kepada Negara sehingga menjadi tanah Negara. 

2. Pemberian hak sebagai Tanah Wakaf atas tanah Negara tersebut dari 

pemerintah kepada pemohon dalam hal ini adalah Nazhir Masjid Al-Hidayah. 

Dalam hal ini adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Propinsi Jawa Tengah 

Selanjutnya setelah dua tahapan tersebut dilakukan maka Kepala Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah menerbitkan Surat 

Keterangan Penetapan Tanah Wakaf yang Nadzirnya atas nama Drs. Muh Ja‟far 

yang tertulis didalam Nomor Surat Keterangan 010-520.1-33-2007. Yang isisnya 

“ Menetapkan tanah seluas 565 m
2

 ( lima ratus enam puluh lima meter persegi ) 
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terletak di Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Propinsi 

Jawa Tengah sebagai Tanah Wakaf dengan nadzirnya : 

(1) Ketua       : Drs. Muh Ja‟far 

(2) Sekretaris : Mujiyatna 

(3) Bendahara : Slamet Sunarto 

(4) Anggota : a. Sutrisno Dadi Mulyono 

 b  Mashudi 

Setelah ditertbitkannya Surat Keterangan Penetapan Wakaf selanjutnya 

dikirim kembali kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang untuk 

diproses kembali sehingga terbit sertipikat tanah wakaf.  Kemudian Kepala Kantor 

Pertanahan memerintahkan Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah untuk melakukan 

kegiatan pemeriksaan dan memberikan fatwa atau keputusan mengenai pemberian 

hak atas tanah. Bersamaan dengan itu oleh Kepala Seksi Pengukuran dan 

Pemetaan  melakukan kegiatan yaitu pengukuran dan pemetaan atas tanah wakaf 

tersebut. Kegiatan ini meliputi: Pemasangan tanda batas dengan persetujuan 

tetangga batas sebelum diukur. Setelah itu selanjutnya dari petugas pengukuran 

melaksanakan pengukuran dan akan menghasilkan Peta Bidang Tanah (data Fisik) 

tujuan dari kegiatan pengukuran ini adalah untuk memperoleh data fisik dari tanah 

dan kemudian dbukukan dalam daftar tanah dan surat ukur. 

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sujadi, ST,A. Ptnh 

selaku seksi survey pengukuran dan pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten 

Semarang, mengatakan bahwa : 

“Pelaksanaan Pengumpulan dan Pengelohan data fisik di mulai dengan 

penetapan batas-batas bidang tanah dan pemasangan tanda batas yang 
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dilakukan oleh satgas pengukuran dan pemetaan. Setelah penetapan batas-batas 

bidang tanah dan pemasangan tanda-tanda batas selesai maka dilaksanakanlah 

pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah yang telah ditandai dengan 

penomoran bidang tanah dan pembuatan peta dasar pendaftaran tanah. 

”.(Wawancara hari senin 17 Januari 2011,jam 13.00 WIB (satu- siang). 

 Selanjutnya Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dengan 

berdasar Surat Penetapan Wakaf dan hasil dari pengukuran dan pemetaan 

mendaftarkan Tanah Wakaf tersebut dengan membukukannya dalam buku tanah 

yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan dan 

sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut. Pembukuan hak 

dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur merupakan bukti bahwa 

hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang 

diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah didaftar. Setelah secara hukum sah 

terdaftar maka oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah diterbitkan 

Sertipikat sebagai tanda bukti hak, yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten Semarang.  

Tujuannya adalah untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan 

sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah 

didaftar dalam buku tanah. Sertipikat Wakaf menurut PP No 24 Tahun 1997 ini 

bisa berupa satu lembar dokumen yang memuat data fisik dan data yuridis yang 

diperlukan. Dengan demikian proses pendaftaran sampai terbitnya sertifikat telah 

dilakukan. Mulai dari pengumpulan data fisik, data yuridis,dan pada penyerahan 

sertifikat. 
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4.1.3 Jangka Waktu Hak Guna Bangunan Setelah Di Wakafkan. 

Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai 

bangunan-banguan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu 

paling lama 30 tahun. Namun, atas permintaan pemegang hak dan dengan 

mengingat keperluan serta keadaan bangunan-banguannya, jangka waktu tersebut 

dapat diperpanjang dalam waktu paling lama 20 tahun. Selain itu HGB juga dapat 

dijadikan jaminan utang dengan dibebani oleh hak tanggungan.  

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin 17 Januari 2011, jam 13.00 

dengan Sri Yanti Acmad, A.Ptnh, SH, M.kn selaku Ka Subseksi Penetapan Hak 

Atas Tanah  mengatakan bahwa : 

 Pelaksanaan proses sertifikasi tanah wakaf yang berasal dari Hak Guna 

Bangunan dapat dilakukan dengan dua tahapan.Tahapan-tahapan tersebut adalah 

sebagai berikut : 

(1) Tahap pertama melalui perubahan Hak,dalam hal ini HGB ditingkatkan 

menjadi Hak Milik.  

(2) Tahap Kedua melalui pelepasan hak maksudnya Hak Guna Bangunan 

dilepaskan menjadi Tanah Negara dan dimohonkan untuk sertifikat wakaf 

dengan proses SK pemberian Hak untuk tanah wakaf dari Kanwil BPN 

Provinsi Jawa Tengah. 

Dalam kasus Pensertifikatan Tanah Wakaf  Yang  Berasal dari Hak Guna 

Banguan pada Masjid Al-Hidayah melakukan proses pelepasan Hak yaitu 

Pelepasan sebagian dari Hak Guna Bangunan seluas ± 565 m2 dari luas 

keseluruhan sekitar ± 20.200m2 tercatat atas nama PT Selamarta sebagai 
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pemegang haknya kepada Negara sehingga menjadi tanah Negara. Dan 

selanjutnya dari Negara memberikan Surat Ketetapan untuk pemberian Penetapan 

Tanah Wakaf Atas Nama Nazhir. 

Dari pembahasan diatas jelas bahwa dalam kasus ini Hak Guna Bangunan 

setelah melalui pelepasan hak maka haknya akan menjadi hapus. Dan Setelah 

menjadi wakaf maka sudah tidak ada lagi Hak Guna Bangunan tesebut dan 

menjadi kekal abadi sesuai dengan tujuan wakaf sendiri. 

Berdasarkan Pasal 35 UUPA Hak Guna Bangunan dapat juga hapus karena : 

5. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. 

6. Dicabut untuk kepentingan umum. 

7. Diterlantarkan dan. 

8. Tanahnya musnah. 

9. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang pemegang Hak Pengelolaan atau 

pemegang Hak Milik sebelum jangka waktu berakhir. 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Tata Cara Perwakafan Tanah Yang Berasal Dari Hak Guna 

Bangunan di Masjid Al- Hidayah Kelurahan Beji Kecamatan 

Ungaran Timur Kabupaten Semarang. 

Masalah tanah ini diatur dalam Hukum Agraria Nasional, yang tertuang 

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok 

Agraria dan ditindak lanjuti oleh berbagai peraturan perundangan-undangan yang  

lainnya. Dalam salah satu konsiderannya disebutkan bahwa “berhubung dengan 

apa yang disebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adanya Hukum  

Agraria Nasional, yang berdasar atas hukum adat tentang tanah yang sederhana  

dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak   

mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.” Salah satu hal 

yang bersandar pada hukum agama yang menyangkut tanah ini adalah perwakafan 

tanah 

Negara kita merupakan suatu negara yang mayoritas penduduknya 

beragama Islam. Sebagaimana kita ketahui, bahwa agama Islam menganjurkan 

untuk melaksanakan ibadah, yang salah satunya yaitu dengan melaksanakan 

wakaf. Pada dasarnya tidak hanya mencakup tanah sebagai benda tidak bergerak, 

akan tetapi juga mencakup benda bergerak misalnya uang atau mobil, surat. Pada 

umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid, musholla, sekolah, 

makam, ponpes, rumah yatim piatu dan sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola 

secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi 

pihak-pihak yang memerlukan khususnya kaum fakir miskin. 
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Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum 

sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga banyak kasus harta wakaf tidak 

terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau bahkan beralih kepada pihak 

ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu terjadi tidak hanya 

karena kalalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan 

mengembangkan harta wakaf tetapi juga dikarenakan sikap masyarakat yang 

kurang peduli atau belum mamahami status benda wakaf yang seharusnya 

dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan 

peruntukan wakaf. Di dalam praktik pelaksanaan perwakafan tanah ini sebelum 

diatur dalam Hukum Agraria Nasional, pelaksanaannya sangat sederhana yaitu 

cukup ditandai oleh adanya rasa kepercayaan dan terpenuhinya beberapa unsur 

dan syarat tertentu.  

Sesuai dengan ajaran hukum Islam saja. Dengan cukup diikrarkan di 

hadapan nadzir serta disaksikan oleh beberapa orang saksi, maka telah dianggap 

selesailah pelaksanaan wakaf tersebut. Sebagai akibatnya, sering tidak ada usaha 

pengadministrasiannya sama sekali atau hanya sampai pencatatan ke desa saja, 

tidak sampai pada instansi yang berwenang terhadap masalah pertanahan. 

Pelaksanaan perwakafan seperti tersebut di atas, memang lebih mudah karena 

tidak ada prosedur dan tata cara yang rumit dan berbelit-belit. Akan tetapi sebagai 

akibatnya hal tersebut tidak menjamin kelestarian dan kesinambungan 

pengelolaan wakaf dari generasi ke generasi berikutnya secara tertib, yang  

disebabkan oleh tidak dilindunginya perwakafan tanah tersebut dengan suatu alat 

bukti yang kuat atau dengan kata lain belum terdapat adanya kepastian hukum di 
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dalamnya. Setelah diterbitkanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang 

menjelaskan didalam pasal 32 semua tanah wakaf yang telah berakta ikrar wakaf 

harus didaftarkan kepada instansi yang berwenang yaitu Kantor Pertanahan 

setempat dan pengajuan permohon  dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja 

setelah Akta Ikrar Wakaf tersebut ditandatangani.   

Secara bahasa wakaf berasal dari kata “waqf” sinonim kata “habs” dengan 

makna aslinya berhenti, diam ditempat untuk menahan. Kata al-waqf adalah 

bentuk masdar (gerund) dari ungkapan waqfu al-syai yang berarti menahan 

sesuatu. Sebagai kata benda, kata wakaf semakna dengan kata al – habs. Kalimat: 

habistu ahbisu habsan dan kalimat ahbastu uhbisu ahbaasan, maksudnya adalah 

waqaftu(menahan).( Abdul Ghofur Anshori, 2005, : 7 ). 

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 41 Tahun 2004 menjelaskan tentang 

“Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan 

sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka 

waktu tertentu sesuai dengan kepentingan ya guna keperluan ibadah dan/atau 

kesejahteraan umum menurut syariah.” 

Peranan Departemen Agama dalam perwakafan tanah sangat komplek 

yaitu sebagai lembaga pemerintah yang menangani dan secara administratif 

berwenang untuk merubah atau mengalihkan tanah wakaf. Merubah/mengalihkan 

disini maksudnya bahwa tanah wakaf yang sudah bersertifikat kemudian dianggap 

oleh Nadzir sudah tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya lagi. 

Dapat diketahui pula bahwa pelaksanaan perwakafan tanah masih tetap 

mengacu pada peraturan Perundang-Undangan terdahulu. Dengan 
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diberlakukannya Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang wakaf, ketentuan dalam 

Pasal 16 ayat (1) huruf a dan ayat 2 ketentuan mengenai perwakafan benda tidak 

bergerak yang dalam hal ini adalah tanah. Di Kabupaten Semarang sendiri 

Pelaksanaan wakaf telah sesuai dengan Peraturan- Peraturan yang berlaku, 

walaupun sebagian besar dari tanah tanah wakaf belum bersertifikat tanah wakaf 

atau belum terdaftar di Kantor Pertanahan dalam arti masih berbentuk Akta Ikrar 

Wakaf saja, namun semuanya telah dilakukan sesuai dengana ketentuan yang ada.  

Unsur-unsur atau rukun wakaf sangat diperlukan dalam perwakafan. Oleh 

karena itulah, sempurna atau tidaknya wakaf sangat dipengaruhi oleh unsure unsur 

yang ada dalam perbuatan wakaf tersebut. Masing-masing unsur tersebut harus 

saling menopang satu dengan lainnya. Keberadaan yang satu sangat menentukan 

keberadaan yang lainnya. Adapun unsur-unsur atau rukun wakaf tersebut menurut 

antara lain : Ada orang yang berwakaf (Waqif), Ada harta yang diwakafkan 

(Mauquf), tempat kemana diwakafkan harta itu / tujuan wakaf (Mauquf‟alaih), 

Ada akad / pernyataan wakaf (sighat), Ada pengelola wakaf (Nazhir), Ada jangka 

waktu yang tidak terbatas. 

Sebagaimana telah tercantum didalam pasal 1 Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 yang dimaksud  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 
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sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu 

yang membebani. 

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.  

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”. 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.  

Dengan diterbitkan sertipikat hak atas tanah maka diharapkan tercapainya 

Catur Tertib Pertanahan, yaitu : 

(1) Tertib hukum pertanahan 
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(2) Tertib administrasi pertanahan 

(3) Tertib penggunaan tanah 

(4) Tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup 

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 

Selain itu pula dasar hukum yang melandasi pelaksanaan sertifikasi tanah 

wakaf yang berasal dari Hak Guna Bangunan adalah sebagai berikut : 

(1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok 

Agraria. 

(2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. 

(3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, tentang 

Pendaftaran Tanah. 

(4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977, tentang 

Perwakafan Tanah Milik. 
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(5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 tentang 

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Badan 

Pertanahan Nasional. 

(6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006, tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 

Adapun di dalam prosedur pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf yang 

berasal dari Hak Guna Bangunan pada Masjid Al-Hidayah  melalui dua tahapan 

yang melibatkan dua instantsi berbeda yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Ungaran  dan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. Pelaksanaan 

pensertifikatan tanah wakaf yang berasal dari Hak Guna Bangunan adalah sebagai 

berikut : 

(a) Pertama : Dalam penyelengaraan ini sebelum pendaftaran dan pelaksanaan 

Ikrar Wakaf yang dilakukan di Kantor Urusan Agama terlebih dahulu 

pemilik tanah dalam hal ini adalah PT Selamarta yang oleh pihak 

komisaris memberikan persetujuan dan menunjuk pihak direksi yang 

diwakili oleh Direktur II untuk melakukan perbuatan hukum mewakafkan 

sebagian tanah milik PT Selamarta dan selanjutnya bertindak sebagai 

wakifnya. Setelah mendapat persetujuan dari pihak komisaris selanjutnya 

adalah pengumpulan syarat-syarat yang dibutuhkan yang dibantu oleh 

nazhir.  

(b) Kedua : Setelah data-data yang dibutuhkan telah lengkap selanjutnya 

Calon Wakif dan Nazhir mendaftarkan untuk melaksanakan Ikrar Wakaf 

di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Dalam proses ini terlebih 
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dahulu calon wakif menyerahkan data administrasi yang diantaranya 

adalah: Tanda bukti Kepemilikan Hak atas tanah, Surat Pernyataan dari 

yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, ikatan,sitaan, 

dan tidak dijaminkan di Bank yang diperkuat oleh Camat. Persyaratan ini 

dimaksudkan untuk menghindari permasalahan dihari kemudian, Surat ijin 

Bupati atau Walikota dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah. Setelah 

persyaratan administarasi ini dipenuhi selanjutnya dari petugas Kantor 

Urusan Agama memeriksa kelengkapan administrasi. Selain itu juga calon 

wakif juga harus menghubungi pihak-pihak yang hendak diserahi amanat 

guna pengurusan dan pengelolaan tanah wakaf tersebut. Pihak-pihak 

tersebut diantaranya adalah kepala desa atau lurah, camat, saksi-saksi dan 

Nazhir dan Kepala Kantor Pertanahan Setempat. 

(c) Ketiga :  Setelah persyaratan administrasi diperiksa dan dipenuhi 

selanjutnya dalam tahapan  ini adalah persiapan pelaksanaan Ikrar Wakaf 

Calon wakif menghubungi para saksi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 

ikrar wakaf. Para saksi ini sebaiknya orang yang dapat dipercaya 

kesalehan dan kebaikannya oleh masyarakat setempat. Seperti Kyai, 

Ustadz, Pemuka masyarakat, atau Imam Masjid setempat. Saksi pun harus 

memenuhi syarat-syarat diantaranya adalah : Dewasa, Beragama Islam,  

Sehat Jasmani dan Rohani dan Tidak terhalang melakukan perbuatan 

hukum. Dalam hal ini PPAIW dalam hal ini adalah Pegawai Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Ungaran berkewajiban untuk memeriksa 

terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut : Meneliti Kehendak dan Latar 
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Belakang Calon Wakif, Meneliti keadaan tanah yang hendak diwakafkan, 

Meneliti Calon wakif,  Meneliti para Nazhir, Meneliti para saksi. 

(d) Keempat : Setelah semua terpenuhi maka selanjutnya calon wakif 

bersama-sama nazhir dan para saksi harus datang menghadap Kepala 

Kantor Urusan  Agama Kecamatan setempat yang berkedudukan sebagai 

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan Ikrar 

Wakaf. Sebelum pengucapan Ikrar Wakaf terlebih dahulu memberikan 

saran-saran dan nasehat tentang wakaf. Selain itu juga PPAIW akan 

mengisi formulir-formulir terlebih dahulu. Formulir- formulir tersebut 

diantaranya adalah W1, W2, W2.a, W5, dan W7. Setelah semua 

persyaratan administrasi dipenuhi dan PPAIW telah meneliti semua 

kelengkapannya dan formulir-formulir diisi selanjutnya wakif melakukan 

pngucapan Ikrar Wakaf. Pelaksanaan Ikrar Wakaf harus disaksikan oleh 

para saksi. Pengucapan  Ikrar Wakaf harus diawali dengan membaca surat 

Al- Fatihah, sebanyak 2 (dua) kali, dan mengucapkan dua kalimat syahadat 

sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu wakif mengucapkan Ikara Wakaf, 

pengucapan harus mencakup beberapa hal diantaranya : Identitas wakif, 

Pernyataan kehendak, Identitas tanah yang diwakafkan, tujuan yang 

diinginkan, dan identitas nazhir. Ikrar wakaf harus diucapkan secara jelas 

dan tegas oleh para pihak dan dituangkan ikrar wakaf oleh PPAIW guna 

memperoleh bukti yang autentik. Disaran agar wakif yang mengucapkan 

Ikrar Wakaf harus yang tidak memiliki kekurangan misalkan bisu. Wakif 

harus yang harus benar-benar yang sehat. Selanjutnya akta Ikrar Wakaf di 



111 

 

tanda tangani oleh  wakif, Nazhir, dan dua orang saksi yang selanjutnya 

yang disahkan oleh PPAIW. 

(e) Kelima : Setelah pelaksanaan ikrar wakaf selanjutnya lembaran formulir 

w2: yaitu lembaran tentang isian Ikrar Wakaf oleh PPAIW dibuat 

sebanyak tiga lembar. Maksud itu semua adalah untuk lembaran yang 

pertama disimpan sebagai arsip oleh PPAIW Kecamatan Ungaran, 

lembaran kedua untuk keperluan pendaftaran di Kantor Pertanahan di 

Kabupaten Semarang, dan yang ketiga dikirim ke Pengadilan Agama 

Kabupaten Semarang. Selain itu PPAIW juga harus membuat lembaran 

W2.a yaitu lembarab tentang salinan Akta Ikrar Wakaf dibuat sebanyak 

empat lembar dengan maksud : salinan lembar pertama untuk disimpan 

oleh wakif, salinan lembar kedua diserahkan kepada nazhir, salinan lembar 

ketiga dikirim kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten Semarang 

dan salinan lembar keempat untuk dikirim kepada Kepala Kelurahan Beji. 

Dalam pelaksanaan ikrar wakaf ini pihak PPAIW tidak memungut biaya 

apapun untuk formulir-formulir tesebut. Namun dari pihak PPAIW hanya 

meminta kepada pihak wakif dan nazhir untuk menyediakan materai sebesar 

Rp6.000 yang fungsinya untuk dibubuhkan pada akta ikrar wakaf. Adapun 

formulir-formulir yang dibebaskan dari bea materai adalah : Salinan akta ikrar 

wakaf, surat keterangan Kepala Desa mengenai perwakafan tanah, surat 

keterangan Pendaftaran Tanah, daftrar ikrar wakaf, akta ikrar pengganti ikrar 

wakaf, surat pngesahan nazhir, buku catatan tentang pengelolaan dan hasil tanh 

wakaf, buku catatan mengenai penggunaan hasil tanah wakaf, permohonan 



112 

 

pendaftaran tanah wakaf. Dengan selesainya pelaksanaan ikrar wakaf dan 

pembuatan akta ikrar wakaf, maka perbuatan wakaf yang dilakukan oleh wakif 

tersebut telah dianggap sah karena telah memiliki kekuatan bukti yang sah dan 

tanah wakaf tersebut telah terjamin dan terlindungi eksistensinya dan 

keberadaannya. 

(f) Keenam : Setelah akta ikrar wakaf dilaksanakan sesuai prosedur dan tata cara 

diatas maka selanjutnya tanah tersebut harus didaftarkan di Kantor 

Pertanahan Setempat. Pendafataran tanah wakaf wajib dilakukan oleh pihak 

PPAIW atas nama nazhir yang bersangkutan dengan cara mengajukan 

permohonan kepada Kantor Pertanahan setempat sekurang-kurangnya dalam 

jangka waktu tujuh hari setelah akta ikrar wakaf tersebut ditanda tangani. 

Dalam mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf kepada Kantor 

Pertanahan, pemohon harus mempersiapkan dokumen-dokumen sebagai 

berikut : 

(1) Salinan Akta Ikra Wakaf 

(2) Sertipikat tanah wakaf yang bersangkutan atau surat-surat dan bukti-

bukti lain kepemilikan tanah 

(3) Surat pengesahan nazhir dari Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Setempat 

(4) Kartu identitas para nazhir dan para saksi 

(5) Serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan. 

(g) Ketujuh : Setelah persiapan kelengkapan permohonan dipenuhi, selanjutnya 

pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan 
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Kabupaten Semarang untuk menerbitkan sertipikat tanah wakaf. Namun 

sebelum itu pemohon juga harus mengisi formulir permohonan pendaftaran. 

Permohonan pendaftaran tersebut diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan 

untuk kegiatan- kegiatan yang diantaranya adalah : pengukuran bidang tanah 

untuk keperluan bidang tertentu, Pendaftaran hak baru, Pendaftaran hak lama. 

Dalam pengajuan permohonan diatas harus disertai dengan dokumen asli 

yang membuktikan pemilikan dan penguasaan tanah. Dokumen tersebut 

meliputi : Permohoan pendaftaran tanah wakaf dari KUA Kecamatan 

Ungaran, Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan, Fotokopi Identitas (KTP) 

wakif dan Nazhir, Surat permohonan tanah wakaf kepada Kepala Kantor 

Pertanahan atas nama Nazhir, Surat keterangan tanah dari Kepala Desa, Surat 

pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon, fotocopy SPPT PBB tahun 

berjalan, Akta Ikrar Wakaf, Surat pengesahan Nazhir. Permohoan ini 

selanjutnya diperiksa oleh petugas loket pendaftaran permohonan hak untuk 

selanjutnya akan diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan. 

(h) Kedelapan : Setelah seluruh berkas permohonan lengkap semua dan telah 

diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. 

Kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang memeriksa surat 

permohonan dan kelengkapan persyaratannya. Oleh karena tanah wakaf 

tersebut hanya sebagian dari seluruh tanah yang dipunyai oleh pemegang hak 

dan masih berstatus Hak Guna Bangunan walaupun telah memiliki Akta Ikrar 

Wakaf, maka tanah tersebut harus mengalami perubahan hak terlebih dahulu. 

Perubahan hak dimaksud adalah penetapan dari pemerintah mengenai 
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penegasan bahwa sebidang tanah yang semula dipunya oleh pemegang hak 

dengan status Hak Guna Bangunan menjadi tanah Negara terlebih dahulu dan 

sekaligus memberikan tanah tersebut kepadanya dengan hak tanah jenis lain 

yaitu Tanah Wakaf. 

(i) Kesembilan : Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten membentuk 

Panitia Pemeriksaan Tanah “A”. Dasar Hukum Panitia ini adalah keputusan 

Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 12 Tahun 1992 tentang susunan 

dan tugas Panitia Pemeriksaan Tanah. Susunan Panitia Pemeriksaan Tanah 

“Panitia A” terdiri dari Kepala Seksi Hak-hak atas tanah dari Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, Kepala seksi Pengaturan Penguasaan 

Tanah, Kepala seksi Penatagunaan tanah dari Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kotamadya dan Kepala Desa /Lurah yang bersangkutan, Kepala 

sub seksi Pengurusan hak-hak atas tanah dari Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kotamadya. Oleh Panitia Pemeriksa Tanah “A” telah melakukan 

siding dan pemeriksaan data-data yuridis dan menyatakan tidak terjadi suatu 

permasalahn maka dibuatlah Risalah Pemeriksaan Tanah “A” dan untuk  

sahnya risalah tersebut harus ditandatangani oleh seluruh anggota panitia 

tersebut. Setelah mempertimbangkan pendapat Panitia Pemeriksa Tanah “A” 

dan semua anggota menyetujui maka selanjutnya seluruh panitia 

membubuhkan tandatangannya, maka risalah tersebut telah sah. Selanjutnya 

dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang mengajukan 

permohonan penetapan Tanah wakaf kepada Kepala Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah untuk memberikan dan 
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menerbitkan surat penetapan wakaf. Panitia “A” memiliki tugas diantaranya 

adalah mengadakan penelitian terhadap kelengkapan berkas pemohon, 

mengadakan penelitian peninjauan pisik atas tanah yang dimohon meliputi 

status tanah, riwayat, keadaan tanah, luas, batas tanahnya,dan hubungan 

hukum antara tanah yang dimohonkan dengan pemohon serta kepentingan-

kepentingan lainnya, mengumpulkan data,keterangan atau penjelasan dari 

para pemegang hak atas tanah yang berbatasan, menentukan sesuai tidaknya 

penggunaan tanah tersebut dengan rencana pembangunan daerah, 

memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut yang 

dituangkan dalam risalah pemeriksaan tanah. 

(j) Kesepuluh : Setelah Risalah Pemeriksaan Tanah “A” telah disetujui dan 

ditanda tangani oleh seluruh panitia dan telah diterima oleh Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten Semarang, selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan 

melakukan permohonan penetapan tanah wakaf kepada Kepala Badan 

Pertanahan Nasioanal Propinsi Jawa Tengah. Dalam proses ini status tanah 

yang berasal dari Hak Guna Bangunan berstatus Tanah Negara. Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten Semarang dalam hal pengajuan ini melengkapi dengan 

berkas-berkas yang menjadi bukti untuk pemohonan penetapan wakaf atas 

nama Nazhir. 

(k) Kesebelas : Setelah berkas dikirim dan diterima oleh Kepala Kantor Wilayah 

Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah. Selanjutnya oleh Kepala 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah meneliti 

dan memeriksa keabsahan data tersebut dan maksud tujuan wakaf tersebut. 
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Setelah  Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa 

Tengah memeriksa dan menyatakan bahwa permohonan tersebut memenuhi 

syarat dan telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah menurut ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku akhirnya permohonan  tersebut 

dikabulkan. Dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi 

Jawa Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Tanah Wakaf. Setelah 

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah 

mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Tanah Wakaf selajutnya Surat 

Keputusan tersebut dikirm kembali keKantor Pertanahan Kabupaten Semarang 

yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dan 

nantinya untuk dijadikan dasar dikeluarkannya Sertifikat Tanah Wakaf. 

(l) Kedua belas : Setelah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang 

menerima Surat Keputusan Penetapan Tanah Wakaf selanjutnya Kepala 

Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang memerintahkan Kepala Seksi 

Pengukuran dan Pemetaan untuk melakukan kegiatan pengukuran dan juga 

pemetaan atas tanah tersebut untuk menentukan batas-batas tanah wakaf 

dengan tanah yang berada disebelahnya. Kegiatan tersebut meliputi : 

Pemasangan tanda batas dengan persetujuan tetangga sebelum diukur. Pada 

kegiatan ini petugas pengukuran akan menghasikan peta bidang tanah ( data 

fisik ). Tujuan dari kegiatan pengukuran ini adalah untuk memperoleh data 

fisik dari tanah dan kemudian dibukukan dalam daftar tanah dan surat ukur. 

(m) Ketiga belas : Setelah Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan  melakukan 

kegiatan pengukuran dan juga pemetaan atas tanah tersebut, selanjutnya hasil 
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dari pengukuran tersebut diserahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran dan 

Pendaftaran Tanah selanjutnya membukukannya dalam buku tanah yang 

memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan 

Pembukuan hak dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur 

merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya 

dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah 

didaftar. Setelah secara hukum sah terdaftar maka oleh Kepala Seksi 

Pengukuran dan Pendaftaran Tanah diterbitkan Sertipikat sebagai tanda bukti 

hak, yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 

Semarang. 

Tujuannya diterbitkannya sertifikat tanah adalah untuk kepentingan 

pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat 

ukur dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Sertipikat Wakaf 

menurut PP No 24 Tahun 1997 ini bisa berupa satu lembar dokumen yang 

memuat data fisik dan data yuridis yang diperlukan. Dengan demikian proses 

pendaftaran sampai terbitnya sertipikat telah dilakukan. Mulai dari pengumpulan 

data fisik, data yuridis,dan pada penyerahan sertipikat.  

 

4.2.2 Jangka Waktu Hak Guna Bangunan Setelah Menjadi Wakaf. 

Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai 

bangunan-banguan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu 

paling lama 30 tahun. Namun, atas permintaan pemegang hak dan dengan 

mengingat keperluan serta keadaan bangunan-banguannya, jangka waktu tersebut 
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dapat diperpanjang dalam waktu paling lama 20 tahun. Selain itu HGB juga dapat 

dijadikan jaminan utang dengan dibebani oleh hak tanggungan. Yang dapat 

menjadi pemegang Hak Guna Bangunan adalah warga Negara Indonesia dan 

Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di 

Inonesia. Selain itu Hak Guna Bangunan dapat diberikan kepada tanah yang 

berstatus tanah Negara, Tanah Hak Pengelolaan, Dan Tanah Hak Milik 

Didalam proses pensertifikatan tanah wakaf yang berasal dari Hak Guna 

Bangunan pada Masjid Al-Hidayah ini melalui tahapan sebagai berikut : 

(1) Pelepasan Tanah yang masih memiliki Sertipikat Hak Guna Bangunan 

untuk menjadi tanah Negara terlebih dahulu. 

(2)  Penetapan Wakaf dari pemerintah dalam hal ini Kakanwil BPN Propinsi 

Jawa Tengah atas nama Nazhir. 

Dari hal tersebut jelas status Hak Guna Bangunan akan menjadi hapus 

haknya karena ada proses pelepasan hak. Ini berdasarkan Pasal 35 UUPA Hak 

Guna Bangunan dapat juga hapus karena : dilepaskan oleh pemegang haknya 

sebelum jangka waktunya berakhir, dicabut untuk kepentingan umum, 

diterlantarkan dan.tanahnya musnah. 
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BAB 5 

 

 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf yang berasal dari Hak 

Guna Bangunan melalui dua tahapan dan juga melibatkan dua instansi yang 

berbeda yaitu : 

1. Pelaksanaan Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran Barat 

Didalam tahapan ini calon wakif melaksanakan pengucapan Ikrar Wakaf 

yang mana Ikrar tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki, serta tujuan uyang 

ingin dicapai. Selain itu pula dalam hal ini niat dari calon wakif untuk 

mewakafkan tanah harus didasari rasa Ikhlas. Dalam pengucapan Ikrar Wakaf ini 

harus disaksikan oleh dua orang saksi, agar Ikrar menjadi sah dan harus diucapkan 

secara jelas dan tegas. 

3. Pendaftaran tanah wakaf di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang 

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari Hak Guna 

Bangunan di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dilakukan dengan dua 

tahapan, yaitu : 

(1) Tahap pertama Pelepasan Hak Atas Tanah yang masih memiliki Sertipikat 

Hak Guna Bangunan untuk menjadi tanah Negara terlebih dahulu. 

(2) Tahap kedua Penetapan Wakaf dari pemerintah dalam hal ini Kakanwil 

BPN Propinsi Jawa Tengah atas Nama Nazhir. 
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4. Jangkau Waktu Hak Guna Bangunan Setelah Menjadi Tanah Wakaf. 

Jangka Waktu tanah yang berstatus Hak Guna Bangunan akan menjadi 

hapus haknya karena ada proses pelepasan hak. Ini berdasarkan Pasal 35 UUPA 

Hak Guna Bangunan dapat juga hapus karena : dilepaskan oleh pemegang haknya 

sebelum jangka waktunya berakhir, dicabut untuk kepentingan umum, 

diterlantarkan dan.tanahnya musnah. 

 

5.2 SARAN 

1. Hendaknya PPAIW lebih teliti lagi dalam memeriksa kelengkapan berkas 

sebelum mewakafkan tanahnya, dan memberikan arahan kepada pihak 

nazhir dan wakif supaya  wakaf berfungsi sesuai tujuannya. 

2. Sebaiknya ada koordinasi yang lebih baik antara Nadzir dan Kepala Kantor 

Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dengan Kantor 

Pertanahan Kabupaten untuk mengatasi masalah pensertifikatan tanah tanah 

wakaf yang juga belum memiliki surat-surat bukti kepemilikan atas tanah 

yang akan di wakafkan. 

3. Kantor Pertanahan lebih berinisiatif untuk melaksanakan sosialisasi 

mengenai pentingnya kepemilikan sertifikat tanah wakaf atas nama Nazhir 

dan adanya peraturan-peraturan yang baru tentang pendaftaran tanah 

wakaf kepada masyarakat dengan bekerjasama dengan pihak Departemen 

Agama di Kabupaten/Kota, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan 

setempat karena masih ada masyarakat yang masih awam tentang 

peraturan terbaru ini.  
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INSTRUMEN 1 

 

Informan : Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak  

Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang 

 

 

Nama :  Sriyanti Achmad A.Ptnh, SH,Mkn 

Pekerjaan :  Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang 

Pendidikan :  S2 Notariat 
 

1. Apa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten sebelum 

menerbitkan sertifikat tanah wakaf yang berasal dari HGB ? 

Jawaban : mengecek sertipikat yang dimiliki pemohon,pembentukan 

panitia,serta pengukuran. 

2. Dokumen apa saja yang dibutuhkan oleh Kantor  Pertanahan Kabupaten 

Semarang untuk pembuktian dari kepemilikan dan penguasaan 

tanah,dalam pendaftaran tanah wakaf tersebut ? 

Jawaban : Permohonan pendaftaran tanah wakaf dari KUA Kecamatan 

Ungaran, asli sertipikat Hak Guna Bagunan No 2/Beji tercatat atas nama 

PT Selamarta,Fotocopi identitas (KTP) wakif dan Nazhir, Surat 

Permohonan tanah wakaf kepada Kepala Kantor Pertanahan atas nama 

nazhir, Surat Keterangan Kepala Desa tentang Perwakafan Milik, Surat 

Keterangan Tanah dari Kepala Kelurahan Beji, Surat pernyataan tanah-

tanah yang dipunyai pemohon, Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan, Akta 

Ikrar Wakaf, Surat pengesahan Nazhir. 

3. Dasar apa yang menjadikan sahnya syarat permohonan tanah wakaf dari 

HGB di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, Mengingat syarat sesuai 

Pasal 49 UUPA jo Pasal 4 PP No 28 Tahun 1977 harus dari Tanah Milik ? 
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Jawaban: UU No 5 Tahun 1960, PP No 48/1994 jo PP No 79/1996, PP No 

24/1997, PP No 13/2010, PMNA/KBPN No.3/1997, PMNA/KBPN No 

3/1999jo 9/1999, Peraturan KBPN RI No3/2006, Peraturan KPBN RI No 

4/2006, Keputusan Bersama Mentri Agama RI dan KBPN No 442/2004 

dan no3/skb/bpn/2004 tanggal 19 oktober 2004 

4. Adakah proses pelepasan hak terlebih dahulu untuk wakaf yang berstatus 

HGB ? 

Jawaban : Ada 

5. Apakah ada tanda khusus untuk nantinya setelah terbit sertifikat wakaf 

yang berasal dari HGB ? 

Jawaban : Tidak Ada 

6.   Bagaimana proses pensetifikatan itu sendiri? 

Jawaban : Prosesnya ada 2 (dua ) tahap 

Tahap pertama melalui perubahan Hak,dalam hal ini HGB ditingkatkan 

menjadi Hak Milik 

Tahap Kedua melalui pelepasan hak maksudnya Hak Guna Bangunan 

dilepaskan menjadi Tanah Negara dan dimohonkan untuk sertifikat wakaf 

dengan proses SK pemberian Hak untuk tanah wakaf dari Kanwil BPN 

Provinsi Jawa Tengah. 

7. Bagaimana status HGB setelah menjadi wakaf ? 

Jawaban : Setelah menjadi wakaf status Haknya akan hapus dan menjadi 

kekal abadi sesuai tujuan wakaf. 
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INSTRUMEN 2 

 

Informan : Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran 
 

Nama : Drs H Nur Khabib 

Pekerjaan :  Pegawai  Kantor Urusan Agama Kecamatan     

Ungaran Kabupaten Semarang 
 

1. Persyaratan administrasi apa saja yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan 

ikrar wakaf ? 

Jawab : Syarat yang harus di penuhi adalah: 

1. Tanda bukti kepemilikan hak atas tanah 

2. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam keadaan sengketa 

3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 

4. Surat Ijin Bupati atau Walikota 

2. Kewajiban apa saja yang terlebih dahulu PPAIW lakukan sebelum 

pelaksanaan ikrar wakaf ? 

Jawab:  

1. Meneliti kehendak calon wakif 

2. Meneliti keadaan tanah yang hendak diwakafkan 

3. Meneliti Nazhir yang diajukan oleh calon wakif 

4. Meneliti para saksi Ikrar Wakaf 

3. Apabila calon wakif tidak dapat berbicara ( bisu ) pengucapan ikrar wakaf 

dapat dilakukan bagaimana ? 

Jawab : apabila calon wakif ternyata tidak dapat berbicara  maka calon 

wakif dapat menggunakan bahasa isyarat. 
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4. Adakah biaya administrasi untuk pelaksanaan perwakafan ? 

Jawab : Tidak ada biaya apapun dalam pelaksanaan Ikrar Wakaf disini. 

Namun hanya biaya untuk materai sebesar Rp 6.0000 untuk nantinya 

dibubuhkan pada Akta Ikrar Wakaf 

5. Bagaimana  pelaksanaan  Ikrar Wakaf dengan status tanah yang berstatus 

Hak Guna Bangunan Di Kantor Urusan Agama ? 

Jawab : Pada dasarnya pelaksanaan Ikrar Wakaf baik yang berasal dari 

Hak Milik maupun Hak Guna Bangunan adalah sama. 

6. Apa saja yang menjadi syarat pendaftaran wakaf yang berstatus HGB di 

Kantor Urusan Agama ? 

Jawab : Tidak ada syarat lain.Syaratnya sama saja dengan syarat yang 

terjadi pada Ikrar Wakaf yang berasal dari Hak Milik 

7. Apa yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama sebelum pelaksaan Ikrar 

Wakaf yang wakifnya berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas ? 

Jawaba : Meminta Calon wakif untuk menyesuaikan anggaran dasar 

perseroan tersebut. Atau meminta persetujuan dari pimpinan 
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INSTRUMEN 3 

Informan : Wakif 

Direktur II PT Selamarta 

 

Nama :  Ir Tri Hartanto  

Alamat : Jalan Kakap Raya No6 Ungaran 

Pekerjaan :  Swasta 

5. Mengapa wakif mewakafkan sebagian tanahnya untuk kepentingan warga? 

Jawab : Karena mengingat bahwa sebagiab besar warga memeluk Agama 

Islam 

6. Berapa luas yang di wakafkan? 

Jawab: Luas tanah yang dimaksud  ± 565 m
2 

7. Sebelum di wakafkan status tanah  masih dalam status apa? 

Jawaba : Sesuai dengan sertipikat yang dimiliki tanah masih berstatus Hak 

Guna Bangunan dan tercatat sertipikat No 2 /Beji 

8. Bagaimana pengelolaan tanah tersebut? 

Jawab : Awalmula tanah tersebut berupa lahan kosong dan pengelolaannya 

diserahkan kepada Masyarakat. 

9. Apakah ada persetujuan terlebih dahulu sebelum melaksanakan wakaf 

tanah? 

Jawab : Ada.Sebelum pelaksanaan Ikrar Wakaf kami harus memnuhi 

persyaratan atau anggaran dasar yang ada untuk mendapatkan persetujuan 

dari komisaris. 

10. Bagaimana status Hak Guna Bangunan itu setelah menjadi wakaf ? 

Jawab : Hak Guna Bangunan menjadi Hapus karena ada proses pelepasan 

Hak saat proses pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang 
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INSTRUMEN 4 

 

Informan : Nazhir 

Takmir Masjid Al- Hidayah, Kelurahan Beiji 

 

Nama :  Drs Muh Ja‟far 

Alamat : Jl Panasan  III, RT 03 RW 13 Beji Ungaran 

Pekerjaan :  Pegawai Negeri Sipil 
 

1. Sudah berapa tahun Masjid Al-Hidayah didirikan? 

Jawab : 18 tahun..Masjid Al Hidayah Sudah berdiri dari tahun 1993. 

2. Apa yang menjadi maksud untuk mendaftarkan menjadi tanah wakaf ? 

Jawab : agar tidak terjadi sesuatu hal dikemudian hari. Misalkan ada pihak 

yang ingin meminta tanah tersebut.atau mengusurnya.karena dari awal 

memang sudah diperuntukan untuk Masjid Al- Hidayah 

3. Langkah apa yang dilakukan memperoleh persetujuan dari pihak PT untuk 

melaksanakan sertifikat wakaf ? 

Jawab : Menghubungi pihak pengembang dan mengajak berunding. Dan 

ternyata dari pihak pengembang menyetujui. Dengan alasan memang itu 

sudah untuk masjid 

4. Adakah syarat  untuk Nazhir yang tanah wakafnya berstatus HGB atau 

berbadan Hukum? 

Jawab :tidak. Semua nazhir sama yakni WNI, Beragama Islam, dewasa, 

Amanah, Mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang 

melakukan perbuatan hukum. 
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5. Dengan status HGB bagaimana pengelolaan masjid sebelum diwakafkan ? 

Jawab : sebelum diwakafkan memang masih berstatus HGB dan 

pengelolaan diserahkan ke Masyarakat sekitar. 

 

 

 

 

 

 


