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Motto  

  

 

َب َٰٓأَُّٚٓ  َٚ  ٍَ ْا إَِرا لَِٛم نَُكۡى تَفَسَُّذْٕا فِٙ  ٱنَِّزٚ َٰٕٓ هِسِ َءاَيُُ َج  ًَ ُ َٚۡفَسِخ  ٱۡفَسُذٕاْ فَ  ٱۡن إَِرا لَِٛم  ٱّللَّ َٔ نَُكۡىۖۡ 

ُ َٚۡشفَِع  ٱَُشُزٔاْ فَ  ٱَُشُزٔاْ  ٍَ  ٱّللَّ َٔ  ٱنَِّزٚ ٍَ َءاَيُُْٕا ِيُُكۡى  َٔ  ٱۡنِعۡهىَ أُٔتُْٕا  ٱنَِّزٚ ت ٖۚ  ُ َدَسَج  ب  ٱّللَّ ًَ ثِ

ٌَ َخجِٛٞش  هُٕ ًَ   ١١تَۡع

Wahai kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. jika dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam suatu tempat ibadah", maka lapangkanlah agar Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kalian", 

maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 

 

Sungguh sesseorang yang semakin banyak ia belajar maka makin banyak pula 

ilmu yang dimilikinya dan makin banyak pula ia merasakan kekurangan dirinya. 

(Imam Syafi’i RA).  
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KATA PENGANTAR  

ِ  ثِۡسىِ  ٍِ  ٱّللَّ  ًَ ۡد ِدٛىِ  ٱنشَّ  ٱنشَّ

Dengan segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini 

yang berjudul “PERAN NOTARIS DAN PPAT SEBAGAI  PPAIW DALAM 

PENDAFTARAN TANAH WAKAF UNTUK MEWUJUDKAN 

KEMASLAHATAN UMUM DI KABUPATEN KENDAL”, untuk memenuhi 

persyaratan mendapatkan gelar Magister Kenotariatan dalam ilmu hukum dalam 

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, tesis ini tidak 

akan terwujud sebagaimana adanya sekarang ini, oleh karena itu kepada semua 

pihak yang membantu baik moriil maupun materiil sehingga dapat tersusunnya 

tesis ini, penulis haturkan banyak-banyak terima kasih kepada yang terhormat :  

1. Bapak Anis Malik Toha.,Lc.,Ma.,PhD, selaku Rektor Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Bapak Prof.Dr.H.Gunarto,.S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Dekan 

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  

3. Bapak Dr.H.Akhmad Khisni,S.H.,M.H, selaku Ketua Program 

Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan 

sekaligus menjadi dosen pembimbing I yang selalu memberikan 

bimbingan sehingga dapat terselesaikannya tesis ini. 
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4. Ibu Dr. Lathifah Hanim,S.H.,M.Hum.,M.Kn, selaku dosen 

pembimbing II yang telah meneliti, mengoreksi serta memotivasi 

sehingga dapat terwujudnya tesis ini.  

5. Bapak / Ibu dosen yang mengajar di Magister Kenotariatan Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu serta 

membimbing sehingga penulis lebih memahami dan memberikan 

bekal dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

6. Bapak Saerozi, selaku Kepala Kantor Agama Kabupaten Kendal dan 

seluruh jajaranya yang ada di KEMENAG Kabupaten Kendal maupun 

KUA yang telah memberikan izin, serta memberikan suport baik 

berupa data maupun do’a sehingga dapat terselesaikannya tesis ini.  

7. Bapak dan Ibu staff Magister Kenotariatan Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung, yang telah membantu serta 

pengurusan administrasi sehingga dapat tersusunya tesis ini. 

8. Kedua orang tuaku Aby H. Muhammad Masrur Abdul Mu’in dan Umy 

Hj. Fatimatuzzahro’ Fatmi (alm), yang tak henti hentinya memberikan 

semangat do’a baik secara moriil maupun materiil sehingga dapat 

tersusunya tesis ini, walaupun umi sudah di dunia ini tapi amir yakin 

umi selalu ridlo’ dan slalu mendoakan amir. 

9. Seluruh Kakak – Kakakku (Siti Khasanah,SH, Umi Khoiriyah,SH, 

Deddy Mustinanto,SH, Mulyono,SPd) dan seluruh keluarga besarku 
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serta seseorang penyemangat hidupku, yang telah memberikan doa dan 

motifasi sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.  

10. Seluruh sahabat-sahabatku yang telah memberikan semangat, dan 

memotivasi sehingga dapat terselesaikan tesis ini, serta rela untuk 

selalu mengalah menunda tryp tryp kita (tamam, nikmah, tedy, novan, 

fidya, dimas, tutty, rieska, tyo, ikhsan, nucky). 

11. Seluruh teman-teman Magister Kenotaraiatan Universitas Islam Sultan 

Agung angkatan VII yang selalu kompak, dan buat keluarga baru di 

MKN UNISULLA (Galih, Agil, Faizal, Mbak Ruri, Bunda Crys, 

Bunda Any) yang selalu membantu dan selalu bersama baik suka 

maupun duka dalam memperjuangkan gelar Magister Kenotariatan ini.  

12. Seluruh guru-guruku yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan dari 

tingkat taman kanak-kanak hingga pasca sarjana yang tidak bisa saya 

sebutkan satu persatu yang telah mengajarkan banyak hal, sehingga 

dapat terselesaikannya tesis ini. 

Tesis ini masih kurang dari sempurna, untuk itu penulis mohon 

masukan dan kritik dari para pembaca , yang sangat berguna bagi 

sembpurnanya tesis ini.  

 Semarang,     Agustus 2017 

              Penulis 

      Abdullah Amirudin 

 

 


