
Judul Penelitian : Penyelesaian Sengketa Perwakafan 

Tanah Milik Di Kabupaten Bangkalan 
. . ~. 

Dan Kabupaten Banyuwangi 

Ketua Peneliti Abd. Shpmad. 

Anggota Peneliti : Agus Sekar.adji 

Atdol 

D1dik Endro P. 

Lilil Pudjiastuti 

Fakultas/Puslit : Fakultas Hukum Unair 

Sumber biaya DIP Operasi dan Perawatan Faailitas 

Uhiversitas Airlangga tahun 1994/ 

1995. S.K. Rektor Nomor : 5655/ 

P!03.mvN/1994. Tanggal 20 Juli 1994. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagai.a
nakah penyelesaian sengketa perwakafan tanah milik yang
terjadi di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten BanyuwangiZ
Bagaimanakah tingkat pendaftaran wakaf tanah milik di 
Bangkalan dan lilanyuwangi '!' Berta apa yang menjadi ken
dala dan 'faktor pendukung pelaksanaan pendaftaran tanah 
wakaf di Bangkalan dan Sanyuwangi? ' . . 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapat
kan pengetahuan dan pemahaman tentangpenyelesaian
sengketa perwakafan tanah,.: milik di Bangkalan .dan Banyu
wangi, tingkat pendaftaran wakaf tanah milik serta ken
dala-kendala dan taktor-tektor pendukung pelaksanaan
pendaftaran tanah waka! di Eabupaten Bangkalan dan Kabu
paten Banyuwangi. 
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Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagqi berikut; penelitian ini termasuk kategori 
sosio-legal research. Data yang digunakan adalah data 
primer dan data skunder. Lokasi penelitian ini di daerah 
Kab. Bangkalan dan Kab. Banyuwangi dengan asumsi bahwa 
di kedua wilayah tersebut mayoritas penduduknYa adalah 
pemeluk Islam. Sehingga dalam kehidupan sehari-harinya
dimungkinkan mencerminkan agama yang dianutnya, misalnya 
dalam pelaksanaan waka!. Di kedua wilayah itu terdapat 
sejumlah harta waka! yang berguna sepagai salah satu 
sumber dana kegiatan sosial kealamaan. Dalam rangka men
jawab permasalahan dalam penelitian ini, pertama kali di 
lakukan studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan ini, 
yang merupakan data skunedr, dilakukan dengan jalan mem
pelajari pendapat para pakar atau ahli yang berhubungan 
dengan permasalahan,dalam penelitian ini. Data skunder 
yang lain diperoleh dengan jalan mempelajari proses 
penyelesaian yang tercantum dalam keputusan pengadilan 
agama setempat. Data primer diperoleh dengan jalan me
lakukan wawancara dengan aparat yang terkait di dua 
kabupaten tersebu$, yakni : Kantor Dep. Agama, Pengadil 
Agama,KUA";'KBA, dan tokoh-tokoh masyarakat di kedua 
wilayah ,tersebut. WawaMara . dilakukan dengan mengajukan 
pertanyaan yang sUdah dipersiapkan sebelumnya. Setelah 
data terkumpul, dilakukan analisa data secara silang 
guna mempertajam hasil studi dari data yang diperoleh. 
Hal ini dilakukan deagan harapan agar diperoleh gambaran 
yang agak menyeluruh dan akhirnya diperoleh kesimpulan 
mengenai permasalah8.n~:y'anE diteliti. 

Kesimpulan ya,ng dapat ditarik adalah bahwa .ber,
dasarkan peraturan penundangan yang berlaku penyelesaian 
perselisihan perwakafan tanah milik sepanjang yang me
nyangkut Hukum Islam diselesaikan di Pengadilan !gama. 
Sedang masalah lain yang menyangkut sengketa Hukum Perdata 
dan perkara Hukum Pidana diselesaikan Di Pengadilan Negeri 
Dalam prakteknya, perselisihan perw.kafan yang tel'~a4i 
dapat diseleaaikan dengan musyawarah antara para pihak dan 
dibawah bimbingan tokoh agama dan aparat terkait, dan 
belum ada yang sampai ke pengadilan. Tingkat penda!taran 
tanah wakaf di Kab._.Bangkalan yang sedah lengkap dengan 
sertifikatnya mencapai 98 %, sedang di Banyuwangi yang 
sUdah memiliki akte ikrqr wakaf mepcapai 20 %. K~ndala 
yang dibadapi dalam pendaftaran wakaf adalah pembiayaan 
dalam 'masalah administrasi. Sedangkan faktor pendorongnya 
adalah adnya program khusus dari Depag yang menuntaskan 
pendataan ,tanah wakaf dan peran serta masyarakat di dalam 
nya terutama aparata desa dan tokoh agama. Saran yang 
dapat diberikan adalah hendaknya penyelesaian perselisihan 
perwakafan dengan jalan musyawarah yang dilakukan di kedua 
kabupatan dalam penelitian In.:\.. dapat menjadi contoh dalam 
menyelesaikan perselisihan di daerah lain. Dalam pendaftar 
an perwakafan tanah milik hendaknya dibebaskan dari segala 
biaya administrasi, mengingat tanah waka! adalah tanah 
milik bersama dan untuk, kepentingan bersama. 
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