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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang 

diamanatkan dalam Pembukuan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain 

adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut 

bangsa Indonesia senantiasa melakukan pembangunan yang bersifat fisik, 

materi dan mental spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama 

yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh 

keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan meningkatkan 

peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Tanah merupakan 

bagian yang terkait langsung dengan pelaksanaan pembangunan. 

Tanah merupakan suatu hal yang penting untuk kehidupan 

bermasyarakat karena untuk menunjang kehidupan, hal ini ditandai dengan 

kenyataan bahwa sebagian penduduk Indonesia bermata pencaharian di bidang 

agraria. Peran penting dari tanah tersebut dalam kehidupan kemasyarakatan 

diperoleh dengan cara jual beli, tukar-menukar, hibah, dan dapat juga 

diperoleh dengan jalan wakaf. 

Wakaf adalah ibadah yang diutamakan dalam Islam sebagai taqorrob 

(pendekatan) diri kepada Allah SWT, juga salah satu sarana mewujudkan 

kesejahteraan sosial  dan sekaligus modal dalam perkembangan dan kemajuan 

agama Islam. Mewakafkan harta yang dimiliki, maka manfaat yang akan 
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diperoleh lebih dari bersedekah, sebab harta wakaf bersifat abadi dan hasilnya 

dapat terus menerus dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. 

Perwakafan tanah hak milik adalah perbuatan hukum suci, mulia, dan 

terpuji, yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, dengan 

memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah hak milik dan 

melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi wakaf sosial, yaitu wakaf 

yang diperuntukkan bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum 

lainnya, sesuai dengan ajaran agama Islam. Demikian maka fungsi wakaf 

adalah untuk mengekalkan manfaat tanah yang diwakafkan, sesuai dengan 

tujuan wakaf yang bersangkutan.Dengan dijadikannya tanah hak milik suatu 

wakaf, hak milik yang bersangkutan menjadi hapus.Tetapi tanahnya tidak 

menjadi tanah Negara, melainkan memperoleh status yang khusus sebagai 

tanah wakaf, yang diatur oleh hukum agama Islam.
1
 

Pada hakikatnya penuangan perwakafan tanah milik dalam Undang-

Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) secara yuridis merupakan 

realisasi dari pengakuan terhadap unsur-unsur yang bersandar pada hukum 

agama. Hal yang demikian itu sesuai dengan Politik Hukum Agraria Nasional 

maupun Pancasila sebagai asas kerohanian negara yang meliputi seluruh tertib 

hukum Indonesia. Dengan demikian, dalam menafsirkan dan melaksanakan 

Peraturan Agraria (Pertanahan) yang berlaku, harus berlandaskan dan 

bersumber pada Pancasila.
2
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Pemahaman masyarakat luas tentang pengertian pendaftaran tanah 

banyak yang rancu. Jika atas sebidang tanah telah dilakukannya pencatatannya 

secara administratif oleh instansi pemerintah banyak yang beranggapan bahwa 

tanahnya sudah terdaftar. Sementara ketentuan hukum agraria (pertanahan) 

tidak demikian. 

Pengertian pendaftaran tanah baru dimuat dalam pasal 1 angka 1 

Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997, yaitu “Serangkaian kegiatan yg 

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 membebaninya.”
3
 

Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat modern 

merupakan tugas negara yang dilaksanakan oleh pemerintah bagi kepentingan 

rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang 

pertanahan. Sebagian kegiatannya yang berupa pengumpulan data fisik tanah 

yang haknya didaftar, dapat ditugaskan kepada swasta. Tetapi untuk 

memperoleh kekuatan hukum, hasilnya memerlukan pengesahan pejabat 

pendaftaran yang berwenang, karena akan digunakan sebagai data bukti. 
4
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Pendaftaran tanah sebagaimana ketentuan pasal 19 ayat 2 UUPA 

adalah meliputi kegiatan mulai dari pengukuran, perpetaan, pembukuan tanah, 

pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihannya serta pemberian surat tanda 

bukti hak (sertifikat) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 

Kegiatan pendaftaran yang akan menghasilkan tanda bukti hak atas 

tanahyang disebut sertifikat, merupakan realisasi salah satu tujuan UUPA. 

Kewajiban untuk melakukan pendaftaran itu, pada prinsipnya dibebankan 

kepada pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, daerah 

demi daerah berdasarkan pertimbangan ketersediaan peta dasar pendaftaran.
5
 

Terdapat adanya suatu indikasi bahwa proses perwakafan tanah milik 

di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Propinsi Jawa Timur belum 

semuanya mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 

dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Beserta Peraturan 

Pelaksana Lainnya tentang Perwakafan Tanah Milik. 

Hal ini dapat diketahui dari kurangnya kepedulian pemerintah 

setempat untuk mengurus dan mengelola tanah wakaf, artinya pemerintah 

setempat hanya menerima orang yang datang untuk mewakafkan, tetapi 

sebelumnya pemerintah setempat tidak  memberikan arahan-arahan yang 

sebaiknya dilakukan oleh masyarakat sehingga termotivasi untuk mewakafkan 

tanahnya, selain itu kurangnya pemahaman pengelola wakaf (nazir) dalam 

mengelola tanah wakaf, halini dapat dilihat dari hasil yang di dapat dari tanah 

wakaf tersebut, khususnya di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun tanah 

                                                             
5
Maria S.W Sumardjono, 2001, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi & Implementasi, Jakarta: 
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wakaf umumnya digunakan untuk mesjid, mushola, sekolah, makam, 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, ada pula beberapa kasus yang masalahnya 

masih menggantung tanpa adanya penyelesaian dengan alasan bahwa Allah 

SWT yang akan menghukum, mengadili dan mengadzab orang atau pihak 

yang mengambil sebagian atau seluruh tanah wakaf tersebut. 

Hal tersebut di atas dapat terjadi karena sebagian masyarakat belum 

mengetahui, memahami dan mentaati secara benar ketentuan peraturan 

perwakafan yang ada. Ketidaktahuan masyarakat mengenai suatu peraturan 

perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Ttahun 1977 

dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, mungkin 

disebabkan oleh kurangnya sosialisasi atas peraturan tersebut kepada 

masyarakat khususnya masyarakat pedesaan yang letak wilayahnya jauh dari 

pusat pemerintahan daerah dan jauh dari pihak-pihak atau instansi yang 

berkompeten untuk melakukan sosialisasi tersebut. Untuk itu diperlukan suatu 

peran yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagai bagian dari aparat pemerintah 

daerah yang paling bawah dan memiliki akses secara langsung terhadap warga 

masyarakat. 

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian hukum dengan judul: PROBLEMATIKA 

PENDAFTARAN TANAH WAKAF (STUDI DI KECAMATAN 

KEBONSARI KABUPATEN MADIUN). 
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B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

1. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian dapat berjalan secara terarah dalam hubungannya 

dengan pembahasan permasalahan, maka diperlukan pembatasan masalah 

yang diteliti. Pembatasan ini setidaknya memberikan gambaran kemana 

arah penelitian dan memudahkan penelitian dalam menganalisis 

permasalahan yang sedang diteliti. 

Penelitian ini dibatasi pada problematika pendaftaran tanah wakaf 

di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan latar belakang tersebut, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimana pendaftaran perwakafan tanah di Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun? 

b. Bagaimana problematika serta peran Kantor Urusan Agama (KUA) 

dalam pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Mengetahui pendaftaran perwakafan tanah di Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun. 
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2. Mengetahui problematika serta peran Kantor Urusan Agama (selanjutnya 

disebut KUA) dalam pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil ini dapat dimanfaatkan untuk: 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk menjadi bahan pengembangan wawasan dan dapat digunakan 

sebagai literatur di bidang hukum perdata khususnya pendaftaran tanah 

wakaf. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah 

wawasan yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa 

pada khususnya terkait dengan pendaftaran tanah wakaf. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

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. 

Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 menyebutkan bahwa yang 

dimaksud dengan wakaf tanah adalah perbuatan hukum Seseorang atau Badan 

Hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah 
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milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan 

peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. 

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 

disebutkan bahwa 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 

membebaninya. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan 

dilaksanakan. Dalam upaya mencapai tujuan dari penelitian ini, metode 

penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Metode 

pendekatan yuridis empiris ialah metode penelitian yang condong bersifat 

kualitatif, berdasarkan data primer. Metode ini dimaksudkan untuk melihat 

kenyataan secara langsung yang terjadi dalam masyarakat. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, artinya 

hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, 
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mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.
6

Sehingga 

penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, 

sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan 

perwakafan tanah, prosedur pendaftaran wakaf tanah serta kendalanya di 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. 

3. Lokasi Penelitian 

Yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. 

4. Jenis Data 

Bahan penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder 

yaitu berupa:  

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan 

dengan melakukan interview kepada narasumber, yakni pegawai yang 

menangani permasalahan wakaf di Kantor Urusan Agama. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data-data lain yang berhubungan dengan 

penelitian ini.Fungsi data sekunder adalah untuk mendukung data 

primer. Data sekunder yang berkaitan dengan hal ini yaitu: 

1) Bahan Hukum Primer 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

                                                             
6
Soerjono Soekanto, 1998,  Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Pers, hal: 10 
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b) Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977. 

c) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997. 

d) Undang-Undang Pokok Agraria. 

e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian, 

artikel, buku-buku referensi, media informasi lainnya. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah studi kepustakaan, observasi, dan wawancara kepada 

pihak yang bersangkutan mengenai perwakafan tanah. 

6. Metode Analisis Data 

Langkah yang dilakukan setelah memperoleh data adalah 

menganalisis data tersebut.Analisis data mempunyai kedudukan penting 

dalam penelitian guna mencapai tujuan penelitian. Data yang akan 

diperoleh tersebut akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa 

sehingga didapat suatu kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari 

penelitian. Dalam pengumpulan data peneliti harus sudah memahami arti 

berbagai hal yang ditemui, dengan melakukan pencatatan-pencatatan, 

peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, atau konfigurasi-

konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan berbagai proposisi 

kesimpulan yang diverifikasi. 
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G. Sistematika Penulisan 

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian 

disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan berikut: 

BAB I   :  PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang 

b. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah 

c. TujuanPenelitian 

d. Manfaat Penelitian 

e. Metode Penelitian 

f. Sistematika Penulisan 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Mengenai tinjauan pustaka yang menjadi acuan dalam penulisan 

yang terdiri dari Tinjauan Umum tentang Tanah, dan Tinjauan 

Umum tentang Perwakafan Tanah. 

BAB III :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pendaftaran Tanah Wakaf di Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun 

B. Problematika dalam Pendaftaran Tanah Wakaf di Kecamatan 

Kebonsari Kabupaten Madiun 

BAB IV : PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 


