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ABSTRAK 

Suhardi: Status Hukum Bangunan Instansi Pemerintah Yang Didirikan Di atas 

Tanah Wakaf Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf. 

Harta benda wakaf adalah barang yang disakralkan dalam agama Islam 

dan merupakan amalan yang mulia yang keberadaannya harus dijaga dan 

kembangkan dengan baik sesuai dengan syariah, untuk menjaga agar harta benda 

wakaf tersebut digunakan sesuai dengan tujuan dan fungsinya, maka pemerintah 

mengeluarkan peraturan perundang-undangan No.41 tahun 2004 tentang wakaf. 

Namun, dilapangan masih banyak ditemukan harta benda wakaf yang digunakan 

oleh pemerintah untuk bangunan gedung KUA dan hal tersebut bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan tentang wakaf dan jika mengacu pada 

aturan asset Negara maka bangunan KUA tersebut tidak tercatat sebagai asset 

Negara. 

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan tentang: (1) alasan 

terjadinya bangunan instansi pemerintah di atas tanah wakaf. (2) untuk 

mengetahui tentang status hukumnya. (3) untuk memahami lebih mendalam 

mengenai cara penyelesaian hukum bangunan instansi pemerintah yang didirikan 

di atas tanah wakaf. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Negara Hukum 

sebagai teori utama dan teori Wakaf. Teori negara hukum (rechtstaat) adalah teori 

negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Wakaf adalah 

perbuatan hukum yang dilakukan oleh wakif untuk memisahkan sebagian 

hartanya untuk dimanfaatkan selama-lamanya sesuai dengan peruntukannya yang 

ada dalam ikrar wakaf maupun pengganti akta ikrar wakaf 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, dengan mengunakan 

metode penelitian deskriptif analitis yaitu suatau metode penelitian yang 

memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat terhadap fakta-fakta 

serta hubungan antara fenomena tanah wakaf yang diteliti untuk selanjutnya 

dianalisis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

yuridis empiris. 

Kesimpulan akhir dari penelitian adalah: (1) adanya bangunan instansi 

pemerintah (KUA) di atas tanah wakaf dikarenakan bangunan tersebut dibangun 

sebelum adanya undang-undang tentang wakaf, dan juga pada saat belum adanya 

aturan larangan menggunakan tanah wakaf, KUA bisa menjadi Nadzir, (2) 

Berdirinya bangunan instansi pemerintah (KUA) di atas tanah wakaf secara 

yuridis tidak memiliki kekuatan hukum, dan jika mengacu pada aturan mengenai 

pencatatan barang aset negara bangunan KUA tersebut tidak tercatat sebagai 

barang aset milik negara, (3) penyelesaian hukum bangunan instansi pemerintah 

di atas tanah wakaf dapat dilakukan secara: a) Ruislag (perubahan peruntukan 

tanah wakaf), b) Negara membangun gedung KUA ditempat lain, dan bangunanya 

dihibahkan kepada nadzir yang mengelolah tanah wakaf, c) Dilakukan perubahan 

terhadap aturan yang melarangan menggunakan tanah wakaf tersebut. 
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