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Puji ayukur kepada Tuhan yang Uahaesa ataa karu- 
nia yang diberikan aehingga aaya dapat menyeleBalkan 
penuliaan akripai ini*

Penulisan akripai ini dimakaudkan untuk memenuhi 
oalah aatu ayarat dalam uaaha untuk memperoleh gelar 
sarjana hokum di lingkungan Pakultao Hukum Univoraitaa 
Airlangga Surabaya*

Oleh karena itu* audah pada tempatnya bilamano 
aaya menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikcn 
penghargaan yang aetinggi-tingginya dan rasa terima 
kasih yang sebesar-besamya kopadai
1. ibu bapak yang torcinta dioertai hormat yang aedalam- 

dalamnya, kakak dan adik aorta eeluruh keluarga aaya 
yang d eng an penuh pongertian telah memberi sogalo 
pongorbanan dan dorongan aolama aaya menjalani zoaoa 
otudi hingga terausunnya akripai Ini;

2 m Pakultao Hukum tfniveraitaa Airlangga yang telah mom- 
beri koacmpatan monuntut ilmu di bidang hukum, tcru- 
tama:
a. kopada yang terhormat Bapak Soodalhar, S.II, cola- 

ku pembimbing per tama yang telah sudi memborikcn 
bimbingan di dalam penyuaunan skripoi ini;

b. kepada yang terhormat Bapak ffianoe Soeaanto, S.II.
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sebagai pembimbing kedua atao kritik, bimbingan, 
den saran beliau;

o. kepada yang terhormat pirapinan fakultao dan ataf, 
dosen dan aoisten, oorta staf pengajaran di Fa- 
kultas Hukum Unlversltaa Alriangga yang tel ah 
mengajarkan ilrau pengotahuan hokum dan membantu 
kelancaran otudi dan penulisan ini;

3. kepada pimpinan dan coluruh staf Direktorat Agrarie 
Proplnsi Jawa Timur, Kant or Y/ilayah Departemen Aga- 
ma Propinai Jawa Timur, dan teman-teman yang telah 
memberikan bantuan dan penjelaean dalam penulisan 
ini.

Surabaya, Pebruari 1983 

Franziecus Budisuliotyo
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PENDAHULUAU

1. Permasalahant I»atar Belakang dan Rumuaannya
Fersoalan tanah dalam kehidupan manusla mempu- 

nyai art! yang sangat pcnting sekali oleh karena ooba- 
gian besar darl kohidupan manusla tergantung pada tanah.

Betapa tidak, agama mengajarkan bahwa manusla 
berasal darl tanaht dan pada akhlmya tanah pulalah 
yang dljadlkan tempat persemayaman torakhlr bagl soo- 
rang yang menlnggal dunla.

Salah satu masalah dl bldang kcagamaan yang mo- 
nyangkut pelaksanaan tugas-tugas koagrarlaan adalah 
perwakafan tanah mllik. Begitu pentingnya masalah per
wakafan tanah mlllk tersebut ditinjau darl sudut Un- 
dang-undang Nomor 5 Tahun I960 ten tang Feraturan Dasar 
Pokok-pokok Agrarla dan ditinjau darl Feraturan Feme- 
rintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Fendaftaran Tanah, 
maka tanah mlllk yang diuakafkan itu porlu diberl sor- 
tifikat.

Fada waktu yang lampau, pengaturan ton tang per
wakafan tanah mlllk ini tldak dlatur secara tuntas da
lam bentuk suatu peraturan perundang-undangan sohingga 
momudahkan terjadinya pony imp angan darl haklkat dan tu- 
juan wakaf ltu sendlri, torutama sokoll dicobabkan tor-
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dapatnya beranoka bentuk v/akaf itu oendiri yaitu, rakaf 
koluargat v;akaf umum, dan lain-lain. Dengan tidak ada- 
nya keharuaan untuk didaftarkannya benda yang diwakaf- 
kan itu, raaka banyaklah bonda-benda wakaf yang tidak 
dlketahui lag! koadaannya* Halahan dapat torjadi, bon- 
da-bonda yang div/akafkan itu soolah-olah audah monjadl 
millk darl ahli waris penguruo*

Kejadian-kejadian torsebut di atas menimbulkon 
kerooahan dan men^urus ko arah antipati di kalangon 
tunat boragama, khusuonya moroka yang monganut agama 
Islam* Di lain pihak banyak tordapat poraongkotaan ta- 
nah milik yang diwakafkan dioobabkan karena tidak Jo- 
laanya statue tanahnya, sehingga apabila tanah milik 
yang diwakafkan tidak sogera dibori aertifikat, mako 
tidak oaja mengurangi kosadaran boragama dari mereka 
yang menganut agama Islam, bahkan lebih jauh lagi aki- 
batnya yaitu, akan menghambat usaha-uoaha pemerintah 
dalam menggalakkan semangat dan bimbingon kewajiban ko 
arah boragama soporti torkandung dalam ajaran Pancaoi- 
la.

Untuk menghadapi kojadian-kojadian yang diurai- 
kan aeperti tersebut di ataa tontunya diporlukan oarc~ 
na pongamanan. Sertifikat pada umumnya adalah aangat 
penting eobagai alat pembuktian dan untuk kepastian 
hak atas tanah. Oleh karona itu, pongamanan yang ter-
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balk menurut hemat soya adalah dengon memberikan serti
fikat untuk tanah hak milik yang diwakafkan tersebut.

Konyataan oelama Ini menurut peraturan perun- 
dang-undangan tanah yang dinakafkan tersebut hanya di- 
daftarkan saja kepada Kantor Agraria setempat o.q* Sek- 
ai Pendaftaran Tanah. Pejabat yang berwenang hanya mem- 
berikeen sekodar catatan saja pada oertifikat yang akan 
diwakafkan.

Ilengenai konyataan ini timbul masalah:
1* apakah perlu diberikan oertifikat tcroendiri untuk 

tanah-tanah yang diwakafkan itu demi kepastian hak 
atas tanahnya?;

2. bagaimana bila timbul masalah seperti nisalnya, 
biaya untuk mensertifikatkan tanah hak milik yang 
diwakafkan itu dibebankan kepada oiapa?;

3* atas nama siapa sertifikat itu dibuat atau dibcri- 
kan?;

4* hombatan-hambatan atau kosulitan-kcsulitan apa ycng 
timbul untuk memperoloh sertifikat atas wakof ycng 
berasal dari tanah hak milik?}

5. don bagaimana penyelesaiannya?

2* Pen.lelasan Judul
Pcngertian wakaf seoara etimologi (bahasa), ua- 

kaf berasal darl kata Arab waat yang berarti monahan, 
yaitu, barang apa yang diuntukkan bagi keperluan umum
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(terutama aebagai derda) atau untuk kepcrluan yang ber- 
talion dengan agama. Monurut istilah, wakaf berarti mo- 
nahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah 
aoketika dan untuk yang mubahi carta dimaksudkan untuk 
mendapatkan keridhaan Allah Svrt.1

Fengertian sertifikat monurut bentuknya adalah 
oalinan buku tanah dan aurat-aurat ukumya, setelah di- 
jilld menjadi satu beraama-oama sampul yang bentuknya 
telah dltentukan dengan poraturan mentor!. Sedangkan 
monurut artl yuridienya adalah curat tanda buktl yang 
menunjukkan alat pembuktian yang kuat, balk mangonel 
maoam hak, subyek maupun tonahnya (paeal 13 Peraturan 
Pomorintah Nomor 10 Tahun 1961 juncto paaal 19 UUPA/ 
I960). -

3* Alasan Pemilihon Judul
Wakaf erat kaltannya dengan masyarakat pemeluk 

agama Islam, maka tidaklah mustahll maaalah vmkaf ***& 
dapat terjadl dalam masyarakat.

Sebagaimana klta ketahui, perbuatan mewakafkan 
adalah uuatu perbuatan ouoi, mulla dan terpuji oesual 
dengan agama Islam. Oleh karena itu, apablla v/akaf di- 
gunakan tidak sesuai dengan tujuannya atau komungkinan

Âhmad Azhar Baoyir, Hukum Islam tentann Uakaf- 
Xlayah-Sylrkah* Alma'arif, Bamlung, 1977, h. 5.-----
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disalahgunakan/dieelewengkon oleh IJadzirf maka perbuat- 
on itu selain bertentangan dongan ajaran agama Islam 
juga bertentangan dongan tujuan wakaf itu sendiri.

Untuk mencegah hal itu, maka wakaf tanah milik 
perlu diberi sertifikat. Solain jelas statue tanahnya 
juga dapat dipakai sebagai alat bukti yang otentik ycng 
dapat dipergunakan untuk koperluan penyelesaian sengko- 
ta yang mungkin timbul di kcmudian hari ton tang tanah 
milik yang diwakafkan itu.

4. Tujuan Penulisan
Tujuan yang ingin dioapai dalam penulisan ini

odalaht
a. untuk melengkapi tugas dan guna mcmonuhi syarot-oya- 

rat untuk memperoleh gelar sarjano hukumj
b. memberikan sumbangan pcmlkiran kepada masyarakat 

yang mungkin ada gunanya bag! masyarakat;
c. untuk menambah porbendaharaan tulioen ilmlah di ka- 

langan masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada 
khususnya.

5* Ketodologi
Untuk mengadakan pembahasan yang leblh mendalam 

dalam masalah ini, soya menggunakan metode deduksi. llo- 
todo deduksi adalah suotu proses penarlkan kesimpulcn
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yang berelfat khusus darl pomyataan yang beroifat umtn. 
Oleh korena l*tu, penulisan ini didahului dengan mengu- 
raikan pengertian-pengertian kemudlnn dilon j utkan do- 
ngan uralan kaous tentong uakaf tanah milik yang timbul 
dalam maayarakat*

a* Prosedur pengumpulan dan pcngolaan data.
Data yang dlporlukan dalam penulioan ini aaya 

peroleh darl perpuotakacn dan otudi lapangan* Uhtuk 
pengumpulan data perpuctakaan diporoloh darl buku dan 
peraturan perundang-imdangon. Untuk otudi lapangan di- 
peroleh darl Direktorat Agraria dan Kantor V/ilayoh Do- 
partcmen Agama Propinci Jav/a Timur. Dari inatanai-ino- 
tanai ini akan diporoloh tatacara penyeleaaian pcrmaoG- 
lahan aecara yuridia formal terhadap maaalah-maooloh 
yang berkaitan dengan judul penulioan.

b. Tehnik analisia data.
Data yang telah oaya himpun oaya ououn dan digu- 

nakan untuk membahaa permaoalahan. Untuk mempermudah 
pembahaaan aaya menggunakan cara deakrlptlf analitio. 
Deakriptif, mula-mula diuralkan pcngortian-pengertian 
wakaf dan sertifikat monurut peraturan porundang-undang- 
an dan teori-teori hukum yang beroangkuton. Kemudlan di- 
lanjutkan dengan uralan mengenai maoalah-masalah yang 
timbul dalam penaertifikatan wakaf tanah milik, Anali- 
tis, maaalah-masalah yang timbul lnilah yang akan di-
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analioa dengon pengertian-pongertian yang telah dlurai- 
kan lebih dahulu. Haeil dari analioa inilah yang diper- 
gimakan untuk mcmbontu menyuoun lcosimpulon dan ooran*

6. 31stematlka d m  Pextm^iwdflwabiva
Sebagai pengantar kepada pombaca sebelum momaouki 

bab-bab pcmbahaoan matori, dalam bab 1 merupakon pendo- 
huluan yang akan dijelaskan oocara garis besar pe:raaoa- 
lahan yang akan dibahos.

Dalam pembahaoan borikutnya akan dijelaokan menge- 
nai pengertian wakaf dan pengortian sertifikat* Pengerti- 
an-pengertian wakaf dan sertifikat ini tidak dimungkin- 
kan untuk diuraikan dalam ootu bab, meskipun antara ke- 
duanya merupakan pemyataan yang beroifat umum* Karena 
penguraian maoing-maoing pengertian itu diperlukan urai- 
an yang loblh mondalanu Oleh aebab itu, pengertian wakaf 
oay a letakkan dal an bab II dan pengertian sertifikat so
ya letakkan dalam bab III.

Untuk oengetahui tataoara memperoleh sertifikat 
menurut prooedur yang bcrlaku, maka akan diuraikan dalan 
bab IV.

Selanjutnya dalam bab V memuat maoalah-maoalch 
yang timbul darl pensertlfikatan wakaf tanah mlllk. tta- 
salah-maoalah yang timbul inilah yang akan dianalisa 
dengon perayataon umum ycng telah diuraikan dalam bab-
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bab yang terdahulu,
Akhimya hasil analioo dongan menggunakan raotode 

deduksi Ini berupa keoimpulon aorta caran yang aton ca~ 
ya lotakkan dalam bab VI,
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U K A P

1. Pengertian Wakaf
Uengenai pengertian wakaf ini terlebih dahulu 

kita ikutl pembehasan yang dilakukan oleh tlga orang 
ulama besar Islam, ialah:
a. monurut Imam As Syafi’i (pemimpin madzab eyafl'i); 
b* menurut Abu Hanifah (pemimpin madzab Hanafi);
c. menurut I bn Qasim al Chozzi (di dalam buktmya Fath 

al Qarib).2 
ad. a menurut Imam As Syafi1i:

wakaf ialah pengiketan sesuatu barang di bawah 
hak milik Allah yang Mahaesa dengan tujuan bahwa 
buahnya atau hasilnya dipergunakan untuk kepcn- 
tingan manuoia. 

ad. b menurut Abu Hanifah:
wakaf ialah merupakan pengikatan barang milik 
orang yang membuat wakaf dan mempergunakan ha
silnya untuk tujuan keogamaan maupun kedermawan- 
an«

ad. c menurut Ibn Qasim al Chozzii
perkataan wakaf boraoal dari kata waqofa yang

oHormien Hadiati Koeowadji, SeJarah dan Pertum- 
buhanLambafla Wakaf oebâ ai Lembar,allukumdl Indonesia. 
Diktat, 1972, h. 1.
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berarti mendirikan atau menghentikan; wakaf eo- 
bagai ietilah hokum berarti porbuatan yang mem- 
buat sesuatu barang dlberhentlkan darl peredaran 
dagang.
Sementara itu para ulema lain memberikan penger-

tian wakaf antara leini
1. Abu Yusuf dan Imam Kuhammads

Wakaf adalah penahanan pokok suatu benda di bawah 
hukum bonda Tuhan yang uahakuasa, sehingga hak pe- 
milikan dan wakif berakhir dan berpindah kepada 
Tuhan yang Kahakuasa untuk sesuatu tujuan yang ha- silnya dipergunakan untuk monfaat makhluknya,3

2* Haula lluhammad All:
menurut oyara, waqf berarti penetapan yang bersi- 
fat abadl untuk memungut hasil darl barang yang 
diwakafkan guna kepentlngan orang gqorang, atau * 
yang bercifat keagamaon, atau untuk tujuan amal.

ileskipun pada haklkatnya lembaga wakaf beraoal 
darl hukum Islam, tetapl pada kenyataannya aeakan-aken 
Gild ah merupakon kesepakatan di kalangan para ahll hu
kum kita untuk memandang masalah wakaf Ini sebagai na- 
salah dalam hukum adat Indonesia. Hal ini dioobabkcn 
sudah mereaapnya penerimaan lembaga wakaf di maoyarc- 
kat Indonesia dan dlanggap sebagai ouatu lembaga hukun 
yang timbul dalam pergaulan hidup mereka sebagai kebi- 
aoaan.

Âbdurrahman, Uasalah Perwakafan Tanah llillk 
dan Kedudukan Tanah rtakaf1 Ai jfor.nra Kita. Alumni. Lnn- 
dung, i9?9, h.
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Menurut Ter H&ar, wakaf adalah:
Suatu perbuatan hukum yang bersifat tersendiri dan 
dipandang dari euatu sudut tertentu bersifat rang- 
kap* Maksud bersifat rsngkap ialah bahwa perbuatan 
itu di satu plhak adalah suatu perbuatan mengenai 
tanah atau benda, yang menyebabkan obyek itu men~ 
dapat kedudukan hukum yang khusus, tetapi di lain 
pihak seraya itu, perbuatan tadi menimbulkan suatu 
oadan dalam hukum adat, ialah suatu badan hukum 
(rechtspersoon) yang bersanggup ikut oerta dalam 
kehidupan hukum sebagai oubyek hukum (rechtsou- bject)*5

Koesoema Atmadja dalam disertasinya yang berju-
dul "Uohammedaansche Vrome Stichtingen" merumuskan po-
ngertian wakaf sebagai:

Suatu perbuatan hukum dengan perbuatan mana suatu 
barang/barang keadaan telah dikeluarkan/diambil 
kegunaannya dalam lalu lintas masyarakat eemila, 
guna kepentingan seseorang/orang tertentu atau gu- 
na seseorang maksudnya/tujuan/barang tersebut ou- 
dah berada dalam tangcn yang mati.°

Dari pendapat-pendapat para sarjana tentang 
pengertian wakaf yang telah dikemukakan di atas, sayo 
menooba menyimpulkan bahwa wakaf adalah suatu perbuat
an hukum dalam hal peralihan hak atas benda atau ba
rang yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum 
dengan kotentuan benda atau barang tersebut dikeluaav 
kan dari perodaran pemiagaan dan hasilnya digunakan 
untuk tujuon keagamaan.

c'Ter Haar, Aoas-asas dan Susunan Hukum Adat 
(torjemahan Soebaktl toesponotoj, tradnya Paramiia, Ja
karta, 1976, h. l6l,

Âbdurrahman, op* olt*. h* 15.
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2. Wakaf Tanah Milik
Sebagaimana kita ketahul ada beberapa mac am wa- 

kaf antara lain wakaf keluarga, wakaf umtun (social), 
dan lain-lain* Dalam penulisan skripsi ini saya memba- 
tasi pada masalah perwakafan tanah milik* Pembatasan 
ini perlu diadakan untuk monghindari kckaburan masalah 
perwakafan, Demikian pula mengenai bendanya dibataai 
hanya kepada tanah dengan hak milik,

Sampai oaat ini peraturan perundang-undangan 
yang terakhir mengatur ten tang masalah perwakafan di 
Indonesia hanyalah mengenai perwakafan tanah milik* 
Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Per
aturan Pemerintah ITomor 28 Tahun 1977 ten tang Porwa- 
kafan Tanah Itilik (IG 1977 no. 38; TLU no. 3107)*

Wakaf tanah milik adalah perbuatan hukum seo- 
rang atau badan hukum yang memisahkon oebogion dari 
harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan molombo- 
gakannya untuk selama-lamenya untuk kopentingan pori- 
badatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengcn ajar- 
an agama Islam (pasal 1 ayat 1 jo pasal 4 Peraturan Po- 
meirintah Nomor 28 Tahun 1977)*

Dalam Undang-undang Pokok Agraria hanya hak mi
lik yang mempunyai sifat terkuat dan terpenuh. Penger- 
tian terkuat adalah hak milik itu sifatnya lebih kuat 
dari hak-hak lain atas tanah yang hanya mempunyai jang-

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
MASALAH DALAM PEMBERIAN SERTIFIKAT BAGI TANAH HAK MILIK 
YANG DIWAKAFKAN DALAM RANGKA KEPASTIAN HAK ATAS TANAH 

FRANZISCUS BUDISULISTYO



ka waktu yang terbatas, misalnya hak guna usaha, hak 
guna bangunan, hak pakal. Pengertian terpenuh adalah 
menyangkut kewenangan penuh subyek pemilik dan yang 
dapat membatasi hanyalah fungsi sosial (pasal 20 ayat
1 UUPA)•

Karena masalah perwakafan tersebut bersifat un
tuk oelama-lomanya (abadi), maka hak atas tanah yang 
jangka waktunya terbatas tidak dapat diwakafkan.

3. Beberapa Peraturan Perundannan yang Hengatur flakaf 
Tnnoh Illllk

Kalau klta menlnjau masalah pengaturan ten tang 
wakaf dl Indonesia, semenjak jaman dahulu persoalan 
ten tang wakaf ini diatur dalam hukum adat yang tidak 
tertulis dengan mengambil sumbor darl hukum Islam, dl 
samping itu Pemerintah Belanda Juga mengeluarkan berbc- 
gal ketentuan, misalnya dalam;
a* Surat Edaran Sekretaris Gubernemen p or tama tanggol 

31 Januari 1905 No. 435, sobagalmana termuat dalcn 
Bijblad 1905 Ho, 6196;

b. Surat Edaran Sekretaris Gubemomen tanggal 4 Junl 
1931 Ho. 1361/A, sebagaimana termuat dalam Bijblad 
1931 Ho. 125/3;

c. Surat Edaran Sekretaris Gubememen tanggal 24 Dos cm- 
ber 1934 Ho. 3088/A, sebagaimana termuat dalam Bi;J- 
blad 1935 Ho. 13390;
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d. Surat Edaran Sekretaris Gubememen tanggal 27 Uei 
1935 No, 1273/A, sebagaimana termuat dalam Bijblad 
1935 No. 13480.

Sesudah kemerdekaan, di samping perat uran-pera- 
turan yang berasal dari pemerlntah Belnnda masih dapat 
diperlakukan berdasar pasal II Aturan Peralihan Undang- 
undang Dasar 1945, Pemerlntah Indonesia juga mengeluar- 
kan beberapa peraturan dan petunjuk tentang wakaf, mi- 
salnya:
a* dari Departemen Agama tanggal 22 Dosembor 1953 ten- 

tang Petunjuk-petunjuk Uengonsi Wakaf; 
b* Surat Edaran Jawatan Urusan Agoma no. 5/D/1956 ten- 

tang Prosedur Perwakafan Tanah.
Hengingat arti pentingnya masalah wakaf tanah 

milik, dan juga bila kita melihat peraturan perundang- 
undangan yang ada yang mengatur tentang wakaf tanah mi
lik sudah ketinggalan jamon atau belum memenuhi kobu- 
tuhan mengenai tata cara wakaf, maka Pemerlntah Indo
nesia merasa perlu untuk merumuskan suatu peraturan ba- 
ru, sehingga dalam waktu pombaharuan hukum agraria per- 
soalan wakaf tanah milik tolah mendapat porhation khu- 
sus. Hal ini terlihat dong on dicantumkennya dalam Bab 
II Undang-undang No* 5 Tahun I960 (121 I960 No# 104) 
yang mulai berlaku tanggal 24 September I960, tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang lebih aj-kflnni 
dengan Undang-undang Pokok Agraria, yaitu dalam panel
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49 yang mengatur hak tanah untuk keperluan suoi don 
sosial*

Pasal 49 UUPA memberikan ketentuan flobagai beri-
kuts

1. hak milik tanah badan-badan keagamaan dan soci
al sepanjong dipergunakan untuk usaha dalam bi- 
dang keagamaan dan ooolal diakui dan dilindungi, 
badan tersebut dljamln pula akan memperoleh ta
nah yang cukup untuk bangunan dan usahanya da
lam bidang keagamaan dan sosial;

2* untuk keperluan pcribadatan don keperluan suol 
lalnnya dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan- 
nya tanah yang dikuaoai langsung oleh negara do- 
ngan hak pakai;

3* perwakafan tanah milik dillndungi dan diatur dengan peraturan pemerlntah.
Darl ketentuan pasal 49 ayat 3 UUPA dengan ber- 

bagai pertimbangan, maka pemerlntah pada tanggal 17 Hei
1977 telah menetapkan Peraturan Pemerlntah Nomor 28 Ta- 
hun 1977 yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 38 Ta- 
hun 1977 tent eng Perv/akafan Tanah Uilik.

Dengan borlakunyo PP No. 28 Tahun 1977 ini, maka 
semua peraturan dan ketentuan yang bortentangcn dengan 
PP No. 28 Tahun 1977 dianggap tidak bcrlaku lagi, oo- 
dangkan monurut pasal 17 cyat 2 PP No. 28 Tahun 1977 
untuk hal-hal yang boluo cukup diatur dalam PP ini di
atur lebih lanjut oleh Hon tori Agama dan Kentori Dalam 
Nogeri seouai bidangnya maslng-masing.

Sebagai tindak lanjut daripada ditetapkannya PP 
ini, maka sesual dengan ketentuan paool 17 ayat 2 PP 
No. 28 Tahun 1977 telah dikeluarkan beberapa peraturan
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pelaksanaan yaitus
a. Peraturan tSenteri DAlam Ilegeri IJomor 6 Tahun 1977 

tanggal 26 Nopember 1977 tentang Tata Pendaftaran 
Tanah Ziengenai Perwakafan Tanah milk;

b. Peraturan Henteri Agama ITomor I Tahun 1978 tanggal
10 Januari 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Per
aturan Pemerlntah ITomor 28 Tahun 1977;

c. Inotruksi Bersama Uenterl Agama dan tlenterl Dalam 
Ilegeri tanggal 28 Januari 1978 Ho. I Tahun 1978 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerlntah ITomor 28
Tahun 1977;

d. Peraturan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat 
Islam tanggal 19 April 1978 Uomor Kep./D/75/1979 
tentang Foraulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan- 
peraturan tentang Perwakafan Tanah Hilik*

Dengan dlkeluarkannya berbagal peraturan oleh 
pemerlntah yang mengatur tentang wakaf (terutama tanah 
mlllk)» maka dapat disimpulkan bahwa yang semula lemba
ga wakaf ini hanya merupakon lembaga keagamaem yang 
bersendar pada hukum Islam cemota kinj sudah menjadi 
lembaga formal dalam hukum agraria nosional, sehingga 
segala sesuatunya tidak hanya harus memenuhi persyarat- 
an ycng diatur dan ditentukan oleh ajoron agama Islam 
semata tetapi juga harus memenuhi segala persyaratan 
yang ditentukan dalam berbagal peraturan yang Aitetap- 
kan oleh pemerlntah.
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PERANAN SERTIFIKAT TERHADAP WAKAF 
YANG BERASAL DARI TANAH HAK UILIK

1, Tu.luan dan Peranan PP Nomor 10 Tahun 19.6.1
Pendaftaran tanah merupakan col ah satu oarana 

untuk menjamin kepastian hak atas tanah sekaligus da-* 
pat berfungsi sebagai sumber data yang dlperlukan da- 
lam melaksanakan program-program pembangunan.1 Penga- 
turannya dituangkan dalam PP Nomor 10 Tahun 1961 dan 
berbagai peraturan perundangan pelaksanaannya*

Kalau kita tinjau tujuan pendaftaran tanah dari 
segi pendaftar adalah:
a. agar mudah mengetahui kaldah hukunmya;
b. agar mudah mengetahui wewenang dan kewajiban yang 

berhubungan dengan hak atas tanah dan sumbor alam 
yang dihaki;

c. agar mudah mengetahui status tanah yang bersangkut-* 
cn;

d. agar mudah mongetahui kodudukan hukum tanahnya mo- 
ngenai letak, batasv luas, subyek hak dan beban

'Boedi Harsono, "Uenyempuraakan dan llelengkapi Poraturan Perundang-undangen Portanahan". Hukum dan 
Pombangunan. No. 4, Th. VIII, Juli 1978, h7~4W.
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Qyang membebaninya.
Jadi tujuan pendaftaran tanah secara umum yang 

dilakukan Pemerlntah Republik Indonesia untuk memberi- 
kan kepastian hukum hak atas tanah yang raengandung duo 
kepastlan hukum yaltu:
a. terhadap tanah Itu sendiri mellputl lokosl, luas, 

dan batas;
b. terhadap subyek hak atas tanah balk pemlllk roaupun 

penguasa atas tanah Itu.
Pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Pemerln

tah Hepubllk Indonesia menurut PP Nomor 10 Tahun 1961 
ten tuny a menlmbulkan akibat-akibat yang berslfat psl- 
kologls dan soslologls bagi masyarakat Indonesia* Akl
bat-aklbat yang timbul torsobut Itulah yang saya sebut 
sebagai peranan darl PP ITomor 10 Tahun 1961. Aklbat- 
aklbat yang dltlmbulkan oleh kepastlan hukum dan ke
pastian hak atas tanah itu mempunyai dun aspek, yaltu 
ketertiban dan ketontraman.

Kedua aspek tersebut menlmbulkan akibat leblh lan- 
jut yaltu kedamaian dalam pergaulon hidup manusla. 
Kodamalan dalam pergaulon hidup manusla dlcapal 
melalul keseroslan antara ketertiban yang berslfat 
ekstsra ant or pribadl atau inter personal dan ko- 
tentraman yang berslfat intern pribadi atau porco- nal.y

0Kuliah Hukum Agraria di Pakultas Hukum Univer- sitas Airlangga Surabaya, tahun 1981.
Q'Socrjono Soekanto dan Kustafa Abdullah, Sosio-

logl Hukum dalam Masyarakat, Rajawali, Jakarta, I9Sff7 H* 25 •
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2. Pcngertian Sertifikat
Sertifikat adalah suatu surat keputusan yang di- 

keluarkan oleh direktorat agraria yang menyatakan bah
wa yang bersangkutan benar-benar sebagai perallik/pcng- 
usaha atas tanah.

Dalam pasal 13 ayat 4 PP No. 10 Tahun 1961 yo 
pasal 19 ayat 2 UUPA disobutken bahwa, sertifikat adc- 
lah surat tanda bukti hak yang kuat yaitu sortifikat 
yang ditorbitkan disertai dengan gambar batas-batas 
tanah yang diuraikannya. Batas-batas tanah yang diurai- 
kan pada gambar 'disebut surat ukur dan atau gambar si- 
tuasi yang mempunyai kekuatcn hukum.

Sertifikat hak atas tanah itu secara phisik tor- 
diri darl:
a. sampul luar; 
b* sampul dalam;
e. buku tanah;
d. surat ukur/gambarsltuasl.
Salinan buku tanah dan surat ukur torsobut setolah di- 
jilid menjodi satu bersama-sama sampul luar dan sampul 
dalam yang bentuknya telah ditetapkan oleh Peraturan 
Henterl Dalam Eogeri disebut sebagai sertifikat.

Uaoam-macam sortifikat tanah, yaltu*
I* sertifikat hak tanggungan/pembebanan hak, mlsalnya 

sertifikat hypotik, credit verband;
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II. sertifikat hak atas tanah* yang terdiri dari*
!♦ kriterium sifatnya, yaitut 

a* sertifikat tetopj
b. sertifikat sementara;

2, kriterium perbuatan hukumnya, yaitui
a, sertifikat peralihan hak yang terjadi karena 

jual-beli, tukar-menukar, hibah, dan jual-be-
11 karena warlsan;

b, sertifikat peralihan hak yang terjadi henya 
karena warlsan;

c, sertifikat konversi, yaitu untuk tanah-tanah 
yang masih mempunyai status bekas hak tanah 
sebelum berlakunya UUPA balk berasal dari 
hak adat maupun hak barat;

d, sertifikat pemisahan dan penggabungan, yaitu 
blla terjadl pemisahan tanah menjadi dua ke- 
satuan baru atau dapat juga berupa pengga- 
bungan dua bidang tanah hak, maka di ter bit- 
kan buku tanah yang baru sehingga setiap ko- 
satuan tanah terdaftar dalam satu buku tanah, 
Jadi sertifikat yang lama juga diganti. Dalam 
praktek pemisahan tidak selalu diselenggara- 
kan seperti tersebut dl atas, hanya untuk 
baglan yang dlplsahkan saja yang dlbuatkan 
buku tanah dan sertifikat yang baru.
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Bagian yang lain masih tetap raempergunakan boku 
tanah dan sertifikat yang lama, dibubuhi keterangan oo- 
porlunya mengenai terjadinya pomiaahan tersebut.

3, Pentingnya Sertifikat Terhadap Wakaf Tanah milk
Pelaksanaan pendaftaran tanah untuk memperoleh 

kepastlan hukum, mollputl duo hal, yaltui 
1* peine gang hak yang sebenamya atas sobldang tanah 

hak;
2. luas tanahnya, letakziya serta batas-batas bidang ta

nah yang bersangkutan*
Untuk memperoleh pondaftaron tanah bag! kepasti- 

an hak yang mcmadai perlu dilaksanakan kogiatan-kegiat- 
an yang berbeda-beda, namun pada hakikatnya sallng 
mengisi, antara laim
a. dalam bidang yuridlo, borupa pengumpulan koterangan/ 

inventariairj
1. hak atas tanah (status hukum darl tanah);
2* slapa pemegang haknya (subyeknya);
3* hak-hak/boban-boban lain yang ada di atas tanah; 

b# dalam bidang tehnisĵ odasl, yang berupa pengukuron 
den pemetaon tanah d eng an hasil peta-peto pemllikon 
tanah dan surat-surat ukur; 

o» dalam bidang administrasl, borupa pembukuan darl 
hasil kegiatan tersebut pada a dan b di atas, dalam
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daftar tpnwg secaro t orus-raenerufl;
d. pemberian surat-ourat tcnda bukti hak don pcmberlcn 

keterangan/pelayanan kopada yang berkepentingon mo- 
ngenai segala sesuatu yang berhubungan dengan hak 
atas tanah*

Untuk monjemin kepastian hak dan kepastian hu
kum atas tanah, UUPA telah monggarlskan adanya keharus- 
m  untuk melaksanakon pendaftaran tanah di seluruh vd- 
layah Hepublik Indonesia (pasal 19 ayat 1 UUPA), seba- 
gal tindak lanjut daripada hal tersebut telah dikoluar- 
kan PP Ho. 10 Tahun 1961 Itf 1961 ITo. 28 TUI Ho. 2171 
tent eng Pendaftaran Tanah. Pasal 19 PP Ho* 10 Tahun 
1961 menentukant

bahwa setlap perjanjlon yang bermaksud memindahkan 
hak atas tanah, memberikan suatu hak baru atas ta
nah, menggadaikan tanah atau mominjam uang dengan 
hak atas tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan 
dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan 
pojabat yang ditunjuk oleh tlenteri Agraria.

Kotentuan tersobut mewajibkan ootiap orang yang 
melakukan suatu perbuatan hukum tertentu (dalam hal ini 
pemindahan hak atas tanah) dong an molakcanokan trensak- 
si tersebut di muka pejabat pembuat akta tanah komudion 
dilanjutkan dengan pendaftaran hak yang beraangkuton.

Dalam pasal 19 PP Ho. 10 Tahun 1961 tidak meng- 
atur secara khusus tentang tata pendaftaran wakaf tanah 
milik, tetapi kalau kita melihat pada lembaga wakaf ta
nah milik juga merupakan suatu pemindahan hak atas tanah.
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Uengingat pendaftaran ini penting artinya balk ditinjau 
dari aegi tortib hukum maupun aegi adminiotrasi penguo- 
aaan dan penggunaan tanah oeouai dengan peraturan por- 
undang-undangan agraria, maka secara analog! sudah co- 
patutnyalah wakaf tanah milik ini perlu juga didaftar- 
kan, oleh karena wakaf tanah milik terkena ketentuan 
paoal 19 PP Ho. 10 Tahun 1961, maka pada waktu pemorin- 
tah menetapkan PP Ho. 28 Tahun 1977 mencantumkan dalcn 
pasal 10 ayat 1 adanya keharuoan untuk mendaftarkan ca- 
kaf tanah milik.

Secara yuridia, sertifikat hak atac tanah mempu- 
nyai fungal utama ocbagai clot pombuktian yang kuat 
tentang aahnya porbuatan hukum mengenoi tanah.

ttonurut PP Uo. 10 Tahun 1961, oiotcm pembuktion 
dalam hal pendaftaran tanah yang dianut adalah oiotem 
negatip. Pendaftaran tanah adalah alat pembuktion yang 
kuat, artinya bahwa kotcrongan-ketcrangan yang torcon- 
tum di dalam daftar buku tcnoh dan di dalam sortifikot 
mempunyai kekuatan hukum dan haruo diterima oleh hakim 
eobagci koterangon yang bcnar, oolama dan oepanjong 
tidak oda alat pembuktion lain yong membuktikon aoba- 
liknya.

Bahwa TJUPA tidak mcmerintahkon dipergunakannya 
siotem poaitip dapat kite eimpulkan dari kotcntium pa- 
eal 19 ayat 2c PP Uo. 10 Tahun 1961, oobab dalam po- 
ngertian siatem positip apa yang tercantum di dalam
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buku tanah dan ourat-surat tenda bukti hak yang diko- 
luarkan morupakan alat pembuktian yang mutlak* Sedang- 
kan dalam ayat 2c teraebut tidak menyatakan bahwa au- 
rat-ourat tonda bukti hak itu berlaku oebagai alat 
pembuktian yang mutlak*

Jaminan perllndungan yang diberikan oleh eistea 
negatip kopada pihak ketiga juga tidak bersifat mutlak, 
artinya pihak ketiga maaih harue berhati-hati dan ti
dak boleh percaya bogitu oaja pada apa yang tcrcantum 
dalam buku pondaftaran/curat tanda bukti hak yang di- 
keluorkan. Dengan adanya kolemahan ini, maka diimbangi 
oleh asao bahwa pihak ketiga yang beritikad balk dan 
mendasarkan perbuatannya pada koterangetn yang diberi
kan oleh pendaftaran tanah, umuranya mendapat perlin- 
dungan hukum.

UUPA tidak memillh cistern poaitip karena aiataa 
ini ponyelenggaraannya memerlukan banyak waktu, tenaga, 
dan biaya* Hal mana tidak berarti bahwa pendaftaran 
tanah dengan siotem negatip yang dlperlntahkan oleh 
UUPA itu tidak akan diselenggarakan dengan teliti. So- 
bagai oontoh, ovcrochrijvingo ordonnantio yang juga 
memakai sisteia negatip yang dilakukon harapir 100 tahun 
menunjukkan Jorang terjadi keaalahan* Di oinilah tan- 
tangan bag! para petugao untuk tidak beroifat paoip, 
artinya mereka tidak bogitu caja menorina apa yang dl-
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ajukan don dikatokon pihok-pihak yang roemohon certifi- 
kat* Petugoa wajlb melokuken penelitian EGperlimya un
tuk mencegah terjadinya kekeliruan, oehingga perlu di- 
adakan pengumuman dan diusahakan keterangan-ketersngan 
yang ada pada tata usaha kantor pendaftaran tanah oe- 
sual dengan keadaon yang oobenarnya.
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PROSEDUR UNTUK MEUPEROKEH SERTIFIKAT ATAS WAKAF 
YANG BERASAL DARI TAB AH HAK M1IK

1* Prosedur
Pada bab ini soya akan mengupas prosedur untuk 

memperoleh sertifikat wakaf tanah milik setelah berla- 
kunya Peraturan Pemerlntah Ho* 28 Tahun 1977 tanggal 
17 H0i 1977.

Menurut PP Ho. 28 Tohun 1977 dan semua peratur
an pelaksanaannya telah menentukan bagaimana cara-cara 
yang harus ditcmpuh pihak yang akan melokukan wakaf 
tanah milik*

Pertama-tama di dalam pasal 9 ayat 1 membori 
ketentuan bahwa pihak yang ok on melakukan wakaf diha- 
ruskan datang di hadapan Pojabat Pembuat Akta Ikrar 
Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf, dengan 
membawa dan menyerahkant
a. sertifikat hak mlllk atau tanda buktl pomlllkan to- 

nah lainnya*
b* surat keterangan dari kopala desa yang diperkuat 

oleh kepala kecamatan oetempat yang menerangkan ke- 
benaran pemllikan tanah dan tidak tersongkut suatu 
sengketa;

c. surat keterangan pendaftaran tanah;
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d. ijin dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah cq Ko- 
pala sub Direktorat Agraria sotempat*

PPAIW dalam hal Ini adalah kepala Kantor Uruom 
Agama (KUA). Apabila dalam suatu kecamatan tidak ado 
kepala KUA nya, maka kepala kantor wilayah departemon 
agama menunjuk kepala KUA terdekat sebagai PPAIV/ di 
kocsmatan tersebut.

Peraturan Pemerlntah Ho* 28 Tahun 1977 ini meng- 
haruskan pelaksanaan ikrar wakaf dllaksanakan oeoaro 
tertulls don tidak cukup dongaa lisan saja, hal Ini 
bertujuan untuk memperoloh bukti yang otentik yang da
pat dlpergunakan dalam berbagai persoalan. Uloalnya un
tuk bah on pendoftaran pada kantor sub direktorat agra- 
ria kabupaten/kotamadya, keperluan penyelesaian sengko- 
ta yang mungkln timbul dl kemudlan hari tentang tanah 
wakaf. Apabila dalam hal ini wakif tidak dapat mengha- 
dap PPAIV/, maka wakif dapat membuat ikrar secara tertu- 
lis dengan persetujuan dari kepala kantor wilayah do- 
partemen agama yang mewllayahi tanah wakaf tersebut.

Setelah pelaksanaan ikrar wakaf, PPAIW membuat 
akta ikrar wakaf dan salinannya. Untuk akta ikrar wa
kaf dibuat rangkap tiga masing-maoing dieampaikan: 
lembaran pertama disimpan PPAIV/, lemboran kedua dilam- 
pirkan pada surat pormohonan pendaftaran kepada Bupati/ 
Walikotamadya Kepala Daorah cq Kepala sub Direktorat 
Agrario setempat, dan lembaran ketiga dikirim ko Peng-
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adilan Agama yang mewilayahi tanah tersebut. Sedangkcn 
untuk salinan akta Ikrar wakaf dibuat rangkap empat 
mafling-masing dioampaikan: salinan lembaran portama 
dieampaikan kepada wakif, salinan lembaran kedua dieam- 
paikan pada nadsir, salinan lembaran ketiga dikirim ko- 
pada kantor departemen agama, dan oalinan lembaran ko- 
empat dikirim kepada kepala desa yang mewilayahi tanah 
wakaf tersebut*

Pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan akta ikrar 
wakaf dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh 
ookurang-kurangnya dua orang saksi yang telah dewaoa 
dan sehat akalnya aerta oleh hukum tidak terhalang un
tuk melakukan perbuatan hukum*

Pada waktu pemerlntah menetapkan PP Ho* 28 Ta
hun 1977 mencantumkan dalam pasal 10 ayat 1 ketcntucn 
adanya keharusan untuk mendaftarkan wakaf tanah milik, 
den sebagai pelaksanaan selanjutnya ditetapkan pula 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No* 6 Tahun 1977 ten
tang Tata Cara Pendaftaran Tanah Perwakafan Tanah I!l- 
11k, yang di dalamnya terdapat oedikit penylmpangcn 
dari PP No. 10 Tahun 1961* Ulsalnya hal pejabat yang 
berwenang membuat akta ikrar wakaf bukanlah pojabat 
pembuat akta tanah (PPAT) totapi pejabat pembuat ckta 
ikrar wakaf (PPAIV7) yang diangkat dan diberhentikcn 
oleh Menteri Agama, dan biaya-biaya yang berkonacn de
ngan pembuatan akta ikrar wakaf serta para saksi di-
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tetapkan oleh Uenteri Agama.
Adapun car a yang harus ditempuh dalam hal pen

daftaran wakaf tanah mlllk Ialah setelah akta Ikrar 
wakaf dilaksanakan sesual dengan ketentuan pasal 9 
ayat 4 dan 5 PP No. 28 Tahun 1977, maka PPAIW atas na- 
m a nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan 
permohonan kepada Bupatl/Uallkotamadya Kepala Daerah 
cq Kepala sub Direktorat Agraria setempat untuk men- 
daftar wakaf tanah milik yang borsangkutan dengan no- 
nyerahkam
a* sertifikat tanah yang bersangkutanj
b* akta ikrar wakaf yang dibuat oleh PPJKIW setempat;
c. surat pengesahan darl KUA kecamaten setempat.

Permohonan pendaftaran wakaf yang tanahnya bo- 
lum terdaftar di Kantor sub Direktorat Agraria Kabtipa- 
ten/Kotamadya atau belum ada sertlfikatnya dilakukcn 
bersama-sama dengan permohonan pendaftaran haknya. Un- 
tuk ini menurut ketentuan pasal 6 ayat 2 Peraturan 
Uenterl Dalam Negerl No* 6 Tahun 1977 pemohon harus 
menyerahkans
a* surat permohonan konversl/penegasan haknya; 
b« surat-surat bukti pemllikan tanahnya sort a surat- 

surat keterangan lainnya yang dlperlukan oohubun ôn 
dengan permohonan konveroi dan pendaftaran haknya; 

o* akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh PPAIV7 setempat;
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d. surat pengesahan dari Kantor Urusan Agama keeamatcn 
setempat mengenai nadzir yang bersangkutan*

Permohonan pendaftaran ini haruo dieampaikan 
oelambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga bulan sojak 
dibuatnya akta ikrar wakaf*

Setelah menerima pormohonon pendaftaran tadi9 
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah oq Kepala Sub Dirok- 
torat Agraria mencatat wakaf tanah milik yang berscng- 
kutan pada buku tanah don sortifikatnya. Jika tanah 
yang diwakafkan tereebut bclum terdaftar di Kantor Sub 
Direktorat Agraria Kabupatcn/Kotamadya atau belum mcm- 
punyai sertifikat, maka pencatatan ini dilakukan soto~ 
lah tanah tersebut dibuat sortifikatnya.

2* Biaya Untuk Hemperoleh Sertifikat
Uengenai masalah biaya pendaftaran dan pencatat

an pada waktu tanah milik yang tanahnya belum terdaftar 
di Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Welikotcna- 
<3ya atau belum adanya sertifikat, serta biaya pembuat
an sertifikat pemisahan (pada suatu bidang tanah ycng 
diwakafkan sebagian), didascrkan pada ketentuan Pora- 
turan Mentori Dalam Uegeri Uo. SK. 41/DDA/1969, oohu- 
bungan ditetapkannya Peraturan Uenteri Dalam Hogori Ho.
2 Tahun 1978 tentang Biaya Pendaftaran Tanah, mnfrn tcn- 
tang biaya pendaftaran tanah harus dlseouaikan dencen 
ketentuan yang tersebut terakhir.
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Keringanon atau pcmbebasan atas biaya-biaya tor- 
sebut dapat diajukan wakif kepada lienteri Dalam Hocori 
oq Direktorat Jenderal Agraria. Sedangkan untuk kopor- 
luon pendaftaran dan pencatatan wakaf tanah milik ycng 
tanahnya sudah terdaftar pada Kantor Sub Direktorat 
Agraria Kabupaten/Walikotamadya atau oudah mempunyai 
sertifikat tidak dikenakan biaya pendaftaran, kocuali 
biaya pongukuran dan materai.

Bagaimana ten tang wakaf tanah milik yang oudch 
ada sebelum dikeluarkannya PP Ho. 28 Tahun 1977? Di da- 
lam peraturan peralihan PP Uo. 28 Tahun 1977 pasal 16 
member! ketentuan, bahwa nadzir yang bersangkutan di- 
wajibkan untuk menyeouaikan wakaf tersebut dengan ko- 
tcntuan yang ada dalam PP Uo. 28 Tahun 1977, misalnya 
dalam hal pendaftarannya. Berhubung masalah penyesuoi- 
an wakaf tanah milik yang sudah ada dongan ketentuan- 
kotentuan yang ada dalam PP Ho. 28 Tahun 1977 memerlu- 
ketn waktu dan kobijakocnaan khusuo, maka tata oara pe- 
lokoonaannya akan diatur lebih Ion jut dalam peraturan- 
peraturan pelaksanaan PP Ho. 28 Tahun 1977, mioalnya 
dolam hal pendaftarannya, pasal 13 Peraturan Uenteri 
Dalam Nogeri Ho. 6 Tahun 1977 menentukan: "pendaftaran 
tanah-tonah wakaf yang oudah ada oebelum berlakunyo 
Peraturan Pemerintah llomor 28 Tahun 1977 dilakukcn mo
nurut kotentuan di dalam peraturan ini, setelah diada- 
kan peraturan penyosuaian oleh Uenteri Agama".
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Kalau memperhatikan ketentuan dalam pasal 13 
Feraturan Uenteri Dalam Negerl No* 6 Tahun 1977 terae- 
but, maka pelaksanaan pendaftaran wakaf tanah mlllk 
yang sudah ada sebelum PP No* 28 Tahun 1977 pengatur- 
annya maslh memerlukan penyesuaian oleh Menteri Agama. 
Penyesuaian lnl baru terwujud dengan dlkaluarkaxmya 
Peraturan Uenteri Agama No, I Tahun 1978 tentang Por- 
aturan Pelaksanaan Peraturan Pemerlntah Nomor 28 Tahun 
1977, yang tercantum dl dalam Bab VII pasal 15 dan 16.

Pasal 15 Peraturan Ilenteri Agama Nomor I Tahun
1978 memberikan ketentuan sebagai berikuti 
1* tanah wakaf yang terjadi sebelum berlakunya peratur

an pemerlntah pandaftarannya dilakukan oleh nadzir 
yang bersangkutan kepada KUA setempat;

2. apablla nadzir yang bersangkutan sudah tidak ada la- 
gli maka wakif atau ahli warisnya, anak keturunannya 
nadzir atau anggota masyarakat yang mengetahuinya 
mendaftarkan kepada KUA setempat;

3. apablla ada tanah wakaf dan tidak ada orang yang 
mau mendaftarkannya kepada KUA setempat;

4. pendaftaran dimakeud pada ayat 1, 2, dan 3 lnl dise- 
rahit
a. surat keterangan tentang tanah atau surat kete- 

rangan kepala desa tentang perwakafan tanah ter- 
sebutj

b* dua orang saksi ikrar wakaf atau dua orang saksi
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istifadhah (orang yang mengetahui atau mendengar 
tentang perwakafan tersebut)*
Dl dalam pasal 16 Peraturan Uenteri Agama Ho. X 

Tahun 1978 mengatur tentang alat pembuktian pendaftar
an tanah wakaf yang dimaksud pasal 15» ditetapkcn akta 
pengganti ikrar wakaf*

llasalah biaya pendaftaran wakaf tanah milik yang 
ada sebelum PP No* 28 Tahun 1977v dalam Instruksi Ber- 
sama Uenteri Agama dan I'enteri Dalam Negerl Nomor I 
Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerlntah No* 
28 Tahun 1977 bagion kotiga menentukan tanpa biaya cpo- 
pun kecaall biaya pengukuran dan materai*

Dengan dlkeluarkannya beberapa ketentuan/pcra- 
taren yang mengatur lembaga wakaf tanah milik ini di- 
maksudkan jangan sampai timbul oalah pangertian dan 
tonggapan yang negatip bahwa pemorintah bermaksud Ingin 
monguaoai, justru dongan adanya pengaturan ini pemerin- 
tah ingln member! perlindungan dan pengawasan agar da
lam wakaf tanah milik tidak torjadi sengketa di kcmudi- 
an hari, hal ini merupakan realisasi perlindungan dari 
negara Panoasila kepada warganya untuk bobao melckeana- 
kocn ibadah agamanya socara tertib dan terarah.
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MASALAH-MASALAH YANG TIMBUL 
DALAI! PEMBERIAN SERTIFIKAT UNTUK WAKAF YANG BERASAL

DARI TANAH HAK MILIK SERTA PENYELESAIAHNYA

Untuk menjamin kepastlan hak dan kepastlan hu
kum atas tanah, UUPA telah menggariskan adanya keha- 
rusan untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh 
Y/ilayah Republik Indonesia (pasal 19 ayat 1 UUPA). Se- 
bagai tlndak lanjut daripada hal tersebut telah diko- 
luarkan Peraturan Pemerlntah Nomor 10 Tahun 1961 tcn- 
tang pendaftaran tanah yang memuat pengaturan secara 
tehnis penyelenggaraan pendaftaran tanah di negora ki
ta.

Di dalam Peraturan Pemerlntah Nomor 10 Tahun 
1961 ini, antara lain ditentukan bahwa setlap perjon- 
jian yang bermaksud memlndahkan hak atas tanah, ncng- 
gadalkan tanah atau mcminjam uang dengan hak atas ta
nah sebagai tanggungan harus dibuktlkan dengan suatu 
akta yang dibuat oleh dan di ha dap an pejabat yang di
tun juk oleh Menteri Agraria (sekarang Menteri Dalam 
Negerl) (pasal 19 PP No* 10 Tahun 1961). Ketcntucn ter
sebut mev/ajlbkan kepada setlap orang yang melakukcn 
suatu perbuatan hukum tertentu yang berupa pcmlndchan 
hak atas tanah untuk molaksanakannya di muka pojabat
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pembuat akta tanah dan setelah dilakukannya tronoakci 
tersebut dilonjutkan dengan pendaftaran darlpada adc- 
nya hak yang bersangkutan.

Pendaftaran tanah perwakafan adalah sangat pen- 
ting artinya, balk ditinjau dari segi tertib hukum 
maupun darl segi administrasi penguasaan dan pengguna- 
an tanah sesuai dengan peraturan perundang-undsngsn 
agraria*

Dalam Peraturan Uenteri Dalam Negerl Ho* 6 Ta
hun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah, mengenal por- 
wakafan tanah milik dltentukan tentang masalah ini se- 
bagal berikut:

Dengan penyimpangan eoporlunya darl ketentuan 
pasal 19 Peraturan Pemerlntah Romor 10 Tahun 1961, ma- 
ka:
a. yang bertindak sobagai pojabat akta tanah ikrar wa

kaf, solan jutnya disingkat PPAIW, ialah pejabat 
yang dlangkat dan diberhentlkan oleh Uenteri Agoraa, 
sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 2 PP. Ho, 28 
Tahun 1977;

b* bentuk akta ikrar wakaf dltentukan oleh Hentori 
Agama, sesuai dengan kotentuan pasal 9 ayat 3 PP 
JTomor 28 Tahun 1977;

c. biaya-biaya yang berkonaan dengan pembuatan okto 
ikrar wakaf dan untuk para saksi ditetapkan oloh 
Menteri Agama*
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Menurut ketentuan tersebut, maka semua tanah 
yang diwakafkan harus didaftarkan pada Kantor Agrario 
Kabupaten/Kotamadya setenpat, setelah akta ikrar wakaf 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ayat A dan 5 pa- 
sal 9 PP Ho. 28 Tahun 1977, maka pejabat pembuat akta 
ikrar wakaf atas noma nadzir yang bersangkutan, diha- 
ruskan mengajukon permohonan kepada Bupati/\7alikotcna- 
dya Kepala Daerah cq Kepala Kantor Agraria setempat 
untuk mendaftar perwakafan tanah-tanah mlllk yang bor- 
sangkutan menurut ketentuan PP Ho. 10 Tahun 1961*

Pejabat pembuat akta Ikrar wakaf untuk mcngcJu- 
kan permohonan pendaftaran kepada Kantor Agraria Kcbu- 
paten/Kotamadya setempat atas tanah-tanah yang telah 
dlbuatkon akta ikrar wakaf*

Permohonan pendaftaran perwakafan tanah hak ol- 
11k tersebut di atas harus diaampalkan selambat-lcn- 
batnya dalam jangka waktu tiga bulan sejak dlbuatnya 
akta Ikrar wakaf.

Bupatl/Walikotamadya Kopala Daerah Tingkat II 
oq Kepala Kantor Agraria setempat, setelah menerlma 
permohonan tersebut dalam ayat 1 pasal 10 PP nomor 28 
Tahun 1977 mencatat perwakafan tanah milik yang bcr- 
sangkutan pada buku tanah dan sortifikatnya.

Dengan adanya ketentuan-kotentuan sepertl tor- 
sebut di atas, maka timbul masalah yaltu bagaimcnQ de
ngan tanah milik yang diwakafkan yang belum mompunyai
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sortifikat?
Menurut pasal 10 ayat 3 PP Ho, 28 Tahun 1977 di- 

tentukan bahwa jika tanah milik yang diwakafkan itu bo- 
lum mempunyai sertifikat, maka penoatatan yang dimak- 
sudkan dalam ayat 2 dilakukan setelah untuk tanah tor- 
sebut dibuatkan sertifikatnya. Kemudian dalam pasal 4 
Peraturan Uenteri Dalam Hegori Ho. 6 Tahun 1977 ditcn- 
tukan, bahwa permohonan pendaftaran perwakafan tanah- 
tanah milik yang belum terdaftar di Kantor Agraria Ka- 
bupaten/Kotamadya atau belum ada sertlfikatnya, dilaku- 
kan bersama-sama dengan ponnohonan pendaftaran haknya 
kepada Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya setempat me
nurut Peraturan Pemerlntah Homor 10 Tahun 1961*

Bagalmana pula jika seseorang mau mewakafkan se- 
baglan darl tanah millknya? Jika suatu bidang tanah 
akan diwakafkan sebagien* maka oleh calon wakif torha- 
dap bidang tanah tersebut harus dilakukan pemisahan 
terlebih dahulu atas baglan-baglan yang tidak diwakaf
kan dan baglan yang akan diwakafkan. Maslng-maslng bo- 
gian bidang tanah tersebut pada ayat 1 pasal 10 Pora- 
turan Pemerlntah Homor 28 Tahun 1977 dibuatkcn buku 
tanah dan sertlfikatnya tetap atas noma calon wakif.

Untuk keperluan pendaftaran perwakafan tanah- 
tanah hak milik kepada Kantor Agraria Kabupaten/Kota- 
madya setempat, harus diserahkan:
1. sertifikat tanah yang bersangkutan;
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2* akta ikrar vrakaf yang dibuat oleh PPAIW setempat;
3* surat pengeeahan dari Kantor Urusam Agama kecamatan 

setempat mengenai nadzir yang bersangkutan#
Dalam hal bidang tanah milik yang diwakafkan 

tersebut belum terdaftar atau belum ada sertlfikatnya, 
maka kepada Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya setem
pat harus diserahkant
1* surat permohonan konvorsi/penegacon haknya;
2. surat-surat bukti pemilikon tanahnya serta surat- 

surat keterangan lainnya yang diperlukan oehubungan 
dengan permohonan konversi den pendaftaran haknyaj

3. akta ikrar wakaf yang dibuat oleh PPAIW setempat;
4. surat pengesahan dari Kantor Urusan Agama kecamatan 

setempat mengenai nadzir yang bersangkutan,
Setelah menorima permohonan pendaftaran sebagai- 

zrtana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1, Kepala Kantor 
Agraria Kabupaten/Kotamadya setempat monoatat peruakaf- 
an tanah milik yang bersangkutan pada buku tanah dan 
sortifikatnya.

Jika tanah milik yang diwakafkan torsebut belum 
tordaftar di Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya atau 
belum mempunyai sertifikat, maka penoatatan yang di
maksud dalam ayat 2 pasal 10 pp Uomor 28 Tahun 1977 di- 
lakukan setelah tanah torsebut dibuatkan sortifikatnya.

Siapakah yang dibobani biaya oengurusan serti
fikat tanah wakaf, yang pelaksanaannya dilakukan sebe-
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lum berlakunya Peraturan Pemerlntah Nomor 28 Tahun 
1977? Dalam pengurusan sertifikat tenah wakaf yang 
pelaksanaannya dilakukan sebelum berlakunya Peraturan 
Pemerlntah No. 28 Tahun 1977 bloyanya dlbebankan pada 
wakif* Apabila wakif tersebut sudah morrtnggal dunla, 
biaya pengurusan sertifikat tersebut dapat dibcbenkcn 
pada ahli warls wakif tersobut. Seandainya wakif den 
ahli warlsnya tidak songgup atau tidak mampu membioyai 
pengurusan sertifikat tanah wakaf tersebutt maka dicda- 
kan pemutlhan dengan mengajukan permohonan kepada i;an- 
tor Agraria Kabupaten/Kotamadya setempat. Pcngajucn 
permohonan pemutlhan kepada Kantor Agraria Kabupatcn/ 
Kotamadya itu dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen 
Agama setempat baglan wakaf don bantuan sosial, sote- 
lah menerima lap or an darl nadsir dan telah dldaftarkan 
pada pejabat pembuat akta ikrar wakaf setempat* Untuk 
biaya pemutlhan tersobut dlbebankan kepada anggaran 
departemen agama* ̂  Pada saat sekarang ini biaya pemu- 
tihan itu menjadi lebih ringon dengan adanya Proyek 
Operasi Nasional Agraria (PRONA).

Hambatan atau kesuliton apa yang timbul untuk 
memperoleh sortifikat atas wakaf yang berasal darl ta-

Wawancara dengan Haji Shoddiq, Kepala Baglan 
Wakaf dan Bantuan Sosial Kantor Wilayah Depertemen Agama Propinsl Java Timur, 1 Desember 1982.
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nah hak milik dan bagaimana penyelesaiannya?
Ilambatan atau keaulitan yang sering timbul un

tuk memperoleh sertifikat vrakaf adalah persoalan batas- 
batas tanah yang akan diwakafkan. Hal tersebut dikare- 
nakan batas-batas tanah yang ada di desa-desa banyak 
yang tidak menggunakan tonggak-tonggak dari beoi boton 
untuk batas. Kobanyakan orang-orang di desa mengguna- 
kan tonggak dari kayu untuk batas, sohlngga batao-bo- 
tas dari tonggak kayu itu mudah rusak dan batasnya 
menjadl berubah-ubah* Hal-hal seperti ituloh yang co- 
rlngkali meninbulkan porsengketaan mongenai batac-ba- 
tas tanah*

Apablla torjadi poroongkotaan mengenai betac- 
batas tanah wakaf dengan batas tanah-tonoh tetangga oe- 
belahnya, maka pcrsengkotaan torsebut dapat diseleoai- 
kan oleh kepala desa cotempat, Apablla persengketesn 
tersebut maslh belum dapat diselesaikan oleh kopola de
sa setempat, maka kepala desa mlnta bantuan kepeda ke
camatan setempat untuk menyelesaJJtan porsengketaoa ter
sebut, baru sengketa tersebut diajuken ke pengadilcn 
negeri oleh pihak-plhak yang bersengkota.11

Vtawancara dengan Soejadi, Kepala Seksi Pendaf
taran Tanah pada Kantor Agraria Kotamadya Surabaya.20 Agustus 1982. ^  1
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PENUTUP

1. Keelmpulan
Wakaf adalah suatu perbuatan hukum dalam hal 

peralihan hak atas benda atau barang yang dilakukan 
oleh seseorang atau badan hukum dengan ketentuan benda 
atau barang tersebut dikeluarkan dari peredaran pemi- 
agaan dan hasilnya digunakan untuk tujuan keagamaan* 

Wakaf sebagai suatu sarana yang bermanfaat un
tuk kesejahteraan sosial bagi umat manusia untuk mon- 
capai kemakmuran dan koadilan merata.

Wakaf di Indonesia dikenal sebagai salah satu 
perbuatan hukum yang bersumber pada hukum Islam don 
telah menjadi kebiasaan atau adat-istiadat bagi bangsa 
Indonesia yang beragama Islam untuk melakukan sal ah 
satu amal perbuatan yang berfaedah bagi dirinya dan 
bagi orang lain.

Wakaf dapat dilakukan oleh orang yang boragama 
Islam atau darl golongan lain Islam, asalkan tujuannya 
untuk kepentingan keagamaan atau hal-hal yang lain 
yang tidak bertentangan dengan a Jar on agama Islam.

Tata cara perwakafan tanah milik dalam hukum 
positip di Indonesia diperinoi seoara longkap dalam 
suatu Peraturan Pemerlntah Homor 28 Tahun 1977 yang
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pasal-pasalnya berkaiten dengan hukum agraria, dipor- 
jelas dan diperkuat oleh Peraturan Uenteri Dalam Uogori 
Homor 6 Tahun 1977. Sedangkan yang menyangkut bidang 
agama diperjelas don diperkuat oleh Peraturan Uenteri 
Agraria Homor I Tahun 1978*

Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersobut, 
maka Uenteri Agama dan Uenteri Dalam Hegeri telah mem- 
buat Inetruksi Bersama Homor I Tahun 1978 yang dituju- 
kan kepada seluruh Gubemur se Indonesia dan Kopala 
Kantor Wilayah Departemen Agama se Indonesia. Sebagai 
pelengkap DirJen Bimas Islam mengeluarkan Peraturan 
Homor Kep/D/75/78 sebagai petunjuk tehnis mengenai pen
daftaran tanah wakaf.

Sertifikat adalah suatu surat keputusan yang 
dikeluarkan oleh Direktorat Agraria yang menyatakan 
bahwa yang bersangkutan benar-benar sebagai pemilik/ 
penguasa atas tanah.

Pendaftaran tanah merupakan salah satu sarona 
untuk znenjamin kepastian hak atas tanah sekaliguo da
pat berfungai sebagai sumber data yang diperlukan da
lam melaksanakan program-program pembangunan.

Secara yuridis, sertifikat hak atas tanah nen- 
punyai fungsi utoma sebagai alat pembuktian yang kuat 
tentang sahnya perbuatan hukum mengenai tanah.
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2. Saran
Untuk menjamin kepastlan hak dan kepastlan hu

kum atas tanah sebaiknya tanah-tanah wakaf yang belum 
mompunyai sertifikat itu didaftarkan untuk memperoloh 
sertifikat.

Untuk itu Kantor Wilayah Departeraen Agama Pro- 
pinsi Jawa Timur agar secepatnya menginventarisasi ua- 
kaf tanah milik yang belum ada sertifikatnya di daerah 
Jawa Timur. Untuk keperluan ini Kantor Wilayah Dcpar*- 
temen Agama Proplnsl Jawa Timur mengeluarkan surat 
edaran kepada seluruh Kantor Urusan Agama di Jawa Ti
mur untuk molaksanakan pendaftaran tanah wakaf yang 
belum ada sortifikatnya.

Dengan adanya onggaran depertemen agama yang 
sangat kecll untuk keperluan pendaftaran tanah-tanah 
wakaf yang belum ada sertifikatnya, maka Kantor Wila
yah Depertemen Agama Proplnsl Jawa Timur harus menga- 
dakan prioritas pensertlfikatan terhadap tanah-tanah 
wakaf tersebut.

Prioritas itu hanya dltujukan pada tanah-tanah 
wakaf yang ada kecenderungan dljadlkan peraengketaen 
oleh pihak-plhak tertentu yang menginginkan tanah ua- 
kaf tersebut.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
MASALAH DALAM PEMBERIAN SERTIFIKAT BAGI TANAH HAK MILIK 
YANG DIWAKAFKAN DALAM RANGKA KEPASTIAN HAK ATAS TANAH 

FRANZISCUS BUDISULISTYO



DAFTAR BACAAN

Abdurrahman, Itesalah Perwakafan Tanah Kilik don Kqdu- 
dukan Tanah Wakaf di Negara Kitat Alumni, Bandung«
TSTT.

Boedl Hareono, "llenyempuxnakan dan Helengkapi Peraturan Perundong-undangan Pertonahan". Hukum dan Pem- 
bangunan, No, 4, Th« VIIIf Juli 1976*

Ilermien Hadiati Koeswadji, ffe.1arah dan Pertumbuhan 
Lembaga Wakaf sebagai Lembaga Hukum di Indonesia* 
biktat, 3572.

Soerjono Soekanto dan tluatafa Abdullah, Sooiolofd. Hu
kum dalam Magyarakat. Rajawali, Jakarta, i^SoV

Ter Haar, Asaa-asas dan Susunan Hukum Adat (terjemah- 
an^Soobakti Poeeponoto, tradnya toramita, ■ Jakarta,

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
MASALAH DALAM PEMBERIAN SERTIFIKAT BAGI TANAH HAK MILIK 
YANG DIWAKAFKAN DALAM RANGKA KEPASTIAN HAK ATAS TANAH 

FRANZISCUS BUDISULISTYO


	gdlhub-gdl-s1-2013-franziscus-25282-1.cover.pdf
	gdlhub-gdl-s1-2013-franziscus-25282-2.halam-n
	gdlhub-gdl-s1-2013-franziscus-25282-3.kata-r
	gdlhub-gdl-s1-2013-franziscus-25282-4.dafta-i
	gdlhub-gdl-s1-2013-franziscus-25282-5.babi-n
	gdlhub-gdl-s1-2013-franziscus-25282-6.babi-f
	gdlhub-gdl-s1-2013-franziscus-25282-7.babi-k
	gdlhub-gdl-s1-2013-franziscus-25282-8.babi-k
	gdlhub-gdl-s1-2013-franziscus-25282-9.babv-a
	gdlhub-gdl-s1-2013-franziscus-25282-10.bab-p
	gdlhub-gdl-s1-2013-franziscus-25282-11.daft-n



