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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  1.1 Latar Belakang 

Manusia sebagai perorangan atau individu cenderung untuk berkumpul dengan 

individu-individu lain dan dengan itu membentuk kelompok manusia yang hidup 

bersama. Kecendrungannya berkelompok ini manusia dinamakan mahluk sosial. 1 

Manusia diciptakan memang untuk bersosialisasi dengan sesamanya, Aristoteles 

menyebut manusia itu “zoon politikon”(mahluk sosial).2  Manusia merupakan mahluk 

sosial, tidak kaget jika manusia itu terkadang kala berselisih dengan manusia lainnya 

dikarenakan oleh suatu hal,  harus ada suatu hal untuk mengatur segala hubungan antar 

manusia, baik antar individu atau antara perorangan dengan kelompok-kelompok 

maupun antara individu atau kelompok dengan pemerintah yaitu diperlukannya hukum. 

         Hukum adalah segala aturan yang menjadi pedoman perilaku setiap orang dalam 

hubungan hidup bermasyarakat atau bernegara disertai sanksi yang tegas apabila 

dilanggar. 3  Di setiap negara itu pasti terdapat hukum termasuk Indonesia yang 

merupakan negara hukum. Tanpa adanya hukum dapat mengakibatkan chaos dimana-

mana, apalagi kalau tidak ada yang mau mengalah dalam menyelesaikan suatu 

                                                           
1 Mochtar Kusumaatmadja – B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama 

Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I (Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2009), hal. 12 
2 Ibid., hal. 12 
3 Abdulkadir Muhammad,vHukum Perdata Indonesia (Bandung: Penerbit PT . Citra Aditya ,2014), hal. 
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permasalahan, oleh karenanya diperlukan  penengah yang kita sebut hukum agar dapat 

mengatur setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia.  

          Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah pengakuan hak atas suatu 

objek, tidak ada manusia yang ingin haknya diambil secara paksa, oleh karenanya perlu 

suatu bukti yang sah agar objek tersebut tidak diaku-akui oleh orang lain. Contohnya 

seperti hak atas tanah, penulis terkadang melihat dua belah pihak memperebutkan 

sebidang tanah. Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang 

mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang 

dihakinya.4 

Tanah merupakan sesuatu yang sangat penting untuk manusia, karena manusia 

membutuhkan tanah sebagai tempat untuk beraktivitas dan mencari penghidupan, 

selain itu tanah juga dapat dijadikan tempat tinggal oleh manusia dan memiliki nilai 

ekonomi. Kepemilikan tanah dapat digunakan secara berkelompok maupun individu. 

Dalam kehidupan berkelompok manusia dapat menguasai tanah, mata air secara 

bersama-sama, akan tetapi karena manusia pada dasarnya merupakan mahluk individu 

tidak kaget jika manusia ingin memiliki sesuatu dalam kepemilikan suatu benda. Bisa 

dikatakan bahwa manusia adalah mahluk berkelompok sekaligus mahluk individual. 

Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Tanah memiliki nilai 

ekonomis, inilah salah satu yang menyebabkan tanah sedemikian penting dan 

muncullah jual beli tanah dalam kehidupan sehari hari. Manusia ingin juga memiliki 

                                                           
4 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah (Penerbit:Kencana,2010),  hal. 49 
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tanah secara individual agar dapat memenuhi kebutuhan ekonominya. Ini bisa 

menimbulkan suatu permasalahan, dan muncullah masalah persengketaan-

persengketaan tanah di Indonesia, sengketa tanah merupakan konflik antara dua orang 

atau lebih yang sama mempunyai kepentingan atas status hak objek tanah antara satu 

atau beberapa objek tanah yang dapat mengakibatkan akibat hukum tertentu bagi para 

pihak. 

Salah satu tujuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (Selanjutnya disebut “UUPA”) mengenal kepemilikan hak atas 

tanah, dalam Penjelasan Umum 1 angka 3 dinyatakan: “meletakkan dasar-dasar untuk 

memberikan kepastian hukum, mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.5 

dalam UUPA diakui adanya hak atas tanah: Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan 

(HGB), Hak Pakai (HP), Hak Guna Usaha (HGU) dan Wakaf. UUPA merupakan suatu 

peraturan yang penting, salah satu tujuan UUPA adalah untuk meletakkan dasar-dasar 

untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat.  

UUPA bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang jelas bagi kepemilikan 

hak-hak atas tanah, karena negara merupakan kekuasaan tertinggi di atas rakyat, oleh 

karenanya negara memiliki kewajiban untuk: 

a. Mengatur dan menyelesaikan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan                  

bumi, air, dan ruang angkasa; 

                                                           
5 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Penerbit:Djambatan, 2007), hal. 219 
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b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi,        

air, dan ruang angkasa 

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan 

perbuatan-perbuatan hukum yang menyangkut pengasaan bumi, air, dan ruang 

angkasa. 

         Salah satu hak atas tanah yang diatur dalam UUPA adalah tanah wakaf, 

sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (3) UUPA yang menentukan bahwa 

perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan 

Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang 

Perwakafan Tanah Milik dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 

 Muhammad Jawal Mughniyah dalam bukunya, al-Ahwalus – Syakhsiyah 

menyebutkan bahwa wakaf ialah suatu bentuk pemberian yang menghendaki 

penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat.6 Di satu 

pihak, Ulama Madzhab mendefinisikan wakaf dengan “menahan suatu harta benda dari 

suatu kegiatan transaksi disertai kekalnya kepemilikan atasnya, dan menyedekahkan 

manfaatnya untuk tujuan-tujuan kebaikan dengan pernyataan untuk waktu tertentu 

sesuai dengan kehendak pewakaf. 7 

                                                           
6 Abdul Halim, Hukum Perwakafan Indonesia, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hal. 9 
7 Taufiq Hamami, Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional, (Jakarta: PT.Tatanusa, 

2003), hal. 59 
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Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan 

sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk 

selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai 

dengan ajaran agama Islam. 

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pengertian wakaf meliputi: 

  a. Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang; 

b. Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis apabila dipakai; 

c. Harta tersebut dilepas kepemilikannya; 

d. Harta yang dilepas kepemilikannya tersebut tidak bisa dihibahkan,    

diwariskan, atau diperjualbelikan. 

e. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan                                    

ajaran Islam. 

             Penulis tidak jarang melihat persoalan sengketa tanah wakaf yang terjadi dalam 

masyarakat, salah satu alasan tanah wakaf disengketakan adalah tanah wakaf tersebut 

tidak memiliki sertifikat atau bukti otentik yang menjelaskan bahwa tanah tersebut 

adalah tanah wakaf. 

Masih sering terjadi akhir-akhir ini para ahli waris dari masyarakat yang 

mewakafkan tanah tersebut mengklaim tanah yang sudah diwakafkan. Tanah wakaf 
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yang belum didaftar sangat rentan untuk diambil alih oleh para waris tersebut. Oleh 

karenanya, perlu dilakukan pendaftaran tanah karena pendaftaran tanah juga meliputi 

penerbitan sertifikat tanah sebagai alat bukti yang kuat.8  

Di dalam UUPA juga mengharuskan untuk melakukan pendaftaran tanah untuk 

di seluruh wilayah Indonesia, dengan ini akan terjaminnya kepastian hak dan kepastian 

hukum atas tanah. Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan 

oleh Negara/Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan 

keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-

wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, 

dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk 

penerbitan tanda-buktinya dan pemeliharaannya.9 

Pendaftaran tanah ini merupakan kewajiban bagi pemerintah maupun 

pemegang hak atas tanah. Ketentuan yang mengatur tentang kewajiban bagi 

Pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik 

Indonesia diatur dalam pasal 19 UUPA yang berbunyi: 

(1)  Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintahan diadakan pendaftaran tanah 

di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

                                                           
8  AP Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Cetakan Kedua, (Bandung: Mandar Maju, 

1990), hal. 9 
9 Harsono, Op.Cit., hal. 72 
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(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: 

      a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; 

      b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 

      c. pemberian surat-surat tanda-bukti-hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian     

yang kuat. 

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan 

masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomis serta kemungkinan 

penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria 

(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan 

pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang 

tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. 

Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam pasal 19 UUPA tersebut 

semulanya adalah Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, 

namun diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah. 

Adapun sertifikat juga tidak berarti persoalan selesai, tetapi terkadang timbul 

permasalahan karena permasalahn tanah sejak dahulu merupakan persoalan hukum 

yang pelik dan kompleks serta mempunyai dimensi yang luas baik di negara maju 
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maupun berkembang. Sehingga tidak mudah diselesaikan dengan cepat.10 Tanah sangat 

berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat, oleh sebab itu sesuatu yang normal 

jika manusia ingin menguasainya dan dalam nyatanya memang banyak konflik-konflik 

yang terjadi terkait status kepemilikan tanah. 

Salah satu permasalahan sengketa tanah di Indonesia adalah putusan No. 1558 

K/Pdt/2016, putusan ini membatalkan putusan sebelumnya yaitu putusan No. 

36/Pdt//2015/PT PAL jo. Putusan No. 37/Pdt.G/2014/PN.PL. Gugatan ini 

dilatarbelakangi dari tidak terimanya Para Penggugat yang terdiri dari 1. Ahmad 

Sahuddin (Penggugat 1), 2. Hawi Laturupa (Penggugat 2), 3. Misniar Sahuddin 

(Penggugat 3) melawan 1. Hi. Asman Sahuddin (Tergugat 1) 2. Alm. Marma 

Tamongga/ Ahli Warisnya Mahadi Marma Tamongga (Tergugat 2) 3. Bustamin 

Marma Tamongga (Tergugat 3) 4. Ratna Dewi Marma Tamongga (Tergugat 4) 5. 

Zein Marma Tamongga (Tergugat 5) 6. Rostiwi Marma Tamongga (Tergugat 6) 7. 

Isa Marma Tamongga (Tergugat 7) 8. Samsu Marma Tamongga (Tergugat 8) 9. Ayub 

Marma Tamongga (Tergugat 9) 10. Zulkifli Marma Tamongga (Tergugat 10) 11. 

Kepala Kantor URUSAN AGAMA/KUA Palu Timur (Turut Tergugat 1) 12. Kepala 

Kantor PERTANAHAN DONGGALA(Dahulu)/ saat ini Kepala Kantor 

PERTANAHAN KOTA PALU (Turut Tergugat 2) atas tanah yang sudah diwakafkan, 

para Penggugat merupakan cucu daripada Kakek yang sudah mewakafkan tanah 

tersebut, akan tetapi para Penggugat merasa berhak akan tanah tersebut dan menuduh 

                                                           
10 Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia. (Surabaya: Arkola, 2002), hal. 25 
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Tergugat I telah memberikan tanah tersebut secara sepihak kepada pihak lain tanpa 

persetujuan para Penggugat, ini memunculkan permasalahan. PN mengabulkan 

permohonan Para Penggugat yang membatalkan status tanah wakaf tersebut, putusan 

PN tersebut dikuatkan di PT, akan tetapi di Kasasi Para Penggugat kalah. 

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka penulis merasa perlu untuk 

menganalisa lebih dalam dan menuangkannya dalam bentuk penulisan skripsi dengan 

judul: “Tinjauan Yuridis Hak Ahli Waris Terhadap Tanah yang Sudah 

Diwakafkan (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1558 K/Pdt/2016 )”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada sub-bab latar belakang terdapat 

permasalahan, agar permasalahan yang penulis teliti menjadi jelas dan penulisan ini 

mendapatkan tujuan yang diharapkan. Permasalahan dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana kesesuaian perwakafan tanah oleh Parigimpu Savulele (Kakek dari para 

Penggugat dan Tergugat I ) dengan perundang-undangan yang berlaku? 

2. Bagaimana hak ahli waris dalam putusan Mahkamah Agung No. 1558 K/Pdt/2016  

terhadap tanah yang sudah diwakafkan? 

3. Apakah putusan Mahkamah Agung No. 1558 K/Pdt/2016 sudah sesuai dengan 

hukum tanah nasional dan hukum waris? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui, menemukan, dan menganalisis kesesuaian perwakafan tanah yang 

dilakukan oleh Parigimpu Savulele dengan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Mengetahui, menemukan, dan menganalisis hak ahli waris dalam putusan 

Mahkamah Agung No. 1558 K/Pdt/2016 terhadap tanah yang sudah diwakafkan. 

3. Mengetahui, menemukan, dan menganalisis kesesuaian putusan Mahkamah Agung 

No. 1558 K/Pdt/2016 terhadap hukum tanah nasional dan hukum waris. 

1.4 Manfaat penelitian: 

1.4.1  Manfaat Teoritis  

Memberi masukan bagi perkembangan hukum agraria dan hukum waris. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pola pemikiran bagi 

praktisi hukum di bidang pertanahan seperti kantor pertanahan serta 

memberikan sumbangan secara praktis, khususnya bagi pembaca yang bergerak 

di bidang hukum. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai penelitian yang 

akan dilakukan oleh penulis, perlu dibuat sistematika penulisan dalam penulisan 

penelitian ini. Secara keseluruhan, penulisan hukum ini terbagi atas lima bab yaitu: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini akan mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, dan sistematika penulisan.  

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Di dalam bab ini penulis akan membahas beberapa hal yang menjadi landasan teori 

meliputi konsep hukum pertanahan yang menjelaskan mengenai pengertian tanah, 

asas-asas sistem hukum tanah nasional, dan hak penguasaan atas tanah nasional. Lalu 

meliputi konsep hukum perwakafan yang menjelaskan mengenai karakteristik wakaf, 

unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf, tata cara pendaftaran tanah wakaf, status dan 

kedudukan atas tanah wakaf, dan perubahan peruntukan/kegunaan dan status tanah. 

Dan terakhir meliputi konsep hukum waris yang menjelaskan mengenai pengertian 

waris, dasar hukum waris, unsur-unsur pewarisan, dan golongan ahli waris.  

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ketiga berisikan tentang metode-metode yang digunakan penulis guna 

memperoleh data dalam melakukan penelitian hukum ini. Bab ketiga ini menjelaskan 

tentang jenis penelitian, proses pengumpulan bahan penelitian, sifat analisis, dan 

hambatan dan penanggulangan. 
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BAB IV: HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

Bab keempat ini membahas hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis 

tentang penulisan penelitian ini yang meliputi Hasil kesesuaian perwakafan tanah oleh 

Parigimpu Savulele yang menejelaskan kronologi kasus dan analisis perwakafan yang 

dilakukan oleh Parigimpu Savulele. Lalu  meliputi hak ahli waris terhadap tanah yang 

sudah diwakafkan yang menjelaskan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan 

mahkamah agung, analisis pertimbangan hukum mahkamah agung, dan analisis hak 

ahli waris. Lalu yang terakhir adalah meliputi kesesuaian putusan mahkamah agung 

dengan hukum tanah nasional. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab kelima merupakan bab terakhir yang mengemukakan kesimpulan hasil penelitian 

yang telah dibahas dan saran sebagai suatu masukan ataupun perbaikan dari hal - hal 

yang telah didapatkan selama dilakukannya penelitian ini. 

 
 

 

 

 

 




