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ABSTRAK 

 

Muqorobin, Attabiul, 2021. Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tanah Wakaf 

Tanpa Sertifikat (Studi Kasus Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo). Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut 

Agama Islam (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Novi Fitia Maliha, M.H.I 

 

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Kepatuhan Hukum, Tanah Wakaf, Sertifikat 

 

Sertifikat tanah wakaf merupakan tahap akhir dalam praktek pelaksanan 

wakaf. Adanya sertifikat tanah wakaf bertujuan untuk memberikan kepastian 

hukum dan juga kekuatan hukum harta benda yang di serahkan oleh wa>qif. 
Dengan adanya sertifikast tanah wakaf memberikan jaminan hukum apabila 

dikemudian hari timbul sengketa. Namun tanah wakaf yang berada di Desa 

Siwalan masih terdapat tanah wakaf yang belum bersertifikat padahal tanah 

tersebut sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa 

adanya kewajiban mensertifikatkan tanah wakaf belum berjalan sebagaimana 

mestinya. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat 

mengenai tanah wakaf. Dalam sosiologi hukum adanya kesadaran hukum 

merupakan salah satu indikasi terciptanya tujuan aturan hukum yang dibuat oleh 

pemerintah.  

Rumusan masalah yang diangkat berdasarkan latarbelakang diatas adalah 

Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap faktor-faktor yang 

melatarbelakangi tanah wakaf tanpa sertifikat di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo, dan Bagaimana analisis sosiologi hukum terhadap 

kepatuhan hukum masyarakat terhadap Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan 

Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 

Tahun 2004 tentang Wakaf mengenai tata cara pendaftaran benda wakaf tidak 

bergerak di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. 

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan 

menggunakan metode kualitatif. Sedangkan tehnik pengumpulan data 

menggunaka observasi dan wawancara. Analisis yang digunakan menguakan 

metode deduktif yakni memaparkan teori terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan 

fakta lalu menarik kesimpulan.  

Kesimpulannya bahwa adanya tanah wakaf tanpa sertifikat yang ada di 

Desa Siwalan dilatarbelakangi karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dan 

juga kepedulian masyarakat mengenai pentingnya sertifikat tanah wakaf. Begitu 

juga tingkat kepatuhan hukum masyarakat tergolong pada tingkatan compliance 

karena agar terhindar dari sengketa yang timbul dikemudian hari. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan dalam 

ajaran agama Islam. Namun tidak hanya sebagai bentuk ibadah semata 

namun juga sebagai bentuk kepedulian sosial antar sesama umat. Oleh 

karena itu wakaf dapat menjaga dan memelihara dua unsur hubungan antara 

lain: ‚h}ablul minnal Alla>h wa h}ablul minan na >s‛, kedua hal tersebut 

merupakan hubungan yang bersifat vertikal karena hubungan spiritual 

dengan Allah Swt dan juga hubungan horizontal antar sesama dalam bentuk 

sosial. 

Kedudukan wakaf sebagai ibadah diharapakan sebagai bekal tabungan 

si wa>qif sebagai bekal di hari akhirat kelak. Oleh sebab itu maka sudah jelas 

bilamana wakaf dikelompokkan kepada amal jari>yah yang amalnya tidak 

akan terputus meskipun si wa>qif  telah meninggal dunia.  

Hal ini sesuai dengan salah satu hadis yang di riwayatkan oleh Imam 

Jama’ah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah dari Abi Hurairah R.A 

sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda: 

إَذاَماَت اْبِن أََدَم اِنْ َقَطَع َعْنُه َعَمُلُه ِإالَّ ِمْن َثاَلٍث َصَدَقٍة َجارِيٍَة اَْوِعْلٍم يُ ْنتَ َفُع بِِه اََوَلٍد 

 َصاِلٍح َيْدُعْولَُه 
 “Apabila mati seorang anak manusia, maka terputusah amal 

perbuatannya, kecuali tiga perkara; shadaqah Zariah (wakaf), 

ilmbermanfaat, baik dengan cara mengajar maupun dengan 
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karangan, 

dan anak yang saleh yang mendoakan orang tua”
1
 

  Di samping wakaf diperuntukkan untuk sarana yang bersifat 

konvensional seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, membantu anak 

yang terlantar atau yatim piatu, beasiswa dan lain sebagainya. Wakaf juga 

diperuntukan dalam bidang perekonomian sebagai salah satu upaya 

peningkatan kualitas dan kuantitas perekonomian umat Islam. 

Salah satu unsur penting wakaf adalah benda yang diwakafkan. Tanpa 

adanya benda wakaf, wakaf tidak dapat terealisasikan. Benda wakaf 

menurut fuqaha dan hukum positif dalam beberapa hal adalah sama, yaitu: 

keharusan benda wakaf itu bermanfaat dan bernilai ekonomis, dalam arti 

sesuatu yang dapat diperjualbelikan, tahan lama, baik bendanya dan 

manfaatnya, dan manfaat dapat diambil oleh penerima wakaf.
2
 

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dalam pasal 1 ayat 5 

yang berbunyi “Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya 

tahan lama dana tau manfaat jangka panjang serta memiliki nilai ekonomi 

menurut syari’ah yang diwakafkan oleh wa>qif.” Obyek wakaf dalam 

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 15 dijelaskan bahwa harta 

benda wakaf hanya dapat diwakafkan apaila dikuasai oleh wa>qif secara sah.  

Selain itu wakaf merupakan kegiatan hukum yang sudah lama 

melembaga dan praktik Indonesia, mengenai perkembangan dari masa ke 

masanya masih menimbulkan masalah baru hal ini disebabkan karena 

                                                     
1
 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 241. 

2
 Wati Rahmi Ria, Hukum Perdata Islam Suatu Pengantar (Lampung: Cv Anugrah 

Utama, 2018), 254.  
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praktik wakaf masih belum didukung oleh peraturan yang secara eksplisit, 

hal ini ditandai dengan masih banyaknya harta benda, wakaf yang belum 

final dalam leagalitasnya.  

Finalisasi harta benda wakaf di tandai dengan adanya bukti akta 

otentik yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh 

atau di hadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat surat 

tersebut.
3
 akta otentik dalam wakaf benda yakni berupa sertifikat benda 

wakaf. 

Adanya undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 memang merupakan 

upaya yang luar biasa dalam menangani legalitas atas benda wakaf. Namun 

kurangnya pemahaman mengenai kewajiban atas benda wakaf 

menyebabkan terhambatnya finalisasi mengenai harta benda wakaf dalam 

hal ini terutama benda tidak bergerak berupa tanah wakaf.  

Dari apa yang dikemukakan diatas, diperoleh gambaran bahwa 

pentingnya kedudukan wakaf dalam masyarakat Islam. Oleh karena itu para 

ulama ahli fiqih juga memberikan pendapat dan pandanganya mengenai 

persyaratan wakaf, sah atau batalnya, dan efisiensi peruntukan harat benda 

wakaf. Namun dalam praktinya di tengah masyarakat Islam masih banyak 

permasalahan yang terjadi. 

Diantara permasalahan yang dihadapi adalah status tanah wakaf yang 

sudah lama diserahkan namun masih banyak yang belum bersertifikat 

bahkan belum di ikrarkan sehingga legalitas berupa tanah wakaf tersebut 

                                                     
3
 Martha Eri Safira, Hukum Perdata (Ponorogo: CV Nata Karya, 2017), 142. 
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belum mempunyai kekuatan hukum yang dibuktikan dengan adanya akta 

otentik. 

Hal ini terjadi di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten 

Ponorogo. Bahwa berdasarkan data yang bersumber dari website sistem 

informasi wakaf  Kementrian Agama yakni http://siwak.kemenag.go.id/, 

yang telah diverifikasi di KUA Kecamatan Mlarak. Dan juga berdasarkan 

hasil observasi kepada Pemerintah Desa Siwalan dan juga tokoh masyarakat 

yang di laksanakan di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten 

Ponorogo ditemukan bahwa terdapat 12 tanah wakaf di Desa Siwalan yang 

belum bersertifikat bahkan ada juga yang belum diikrarkan oleh si pewa>qif. 

Berdasarkan data yang dipaparkan di laman Siwak.kemenag.go.id dan 

juga data tanah wakaf yang ada di KUA Kecamatan Mlarak tanah-tanah 

wakaf yang belum bersertifikat tersebut memiliki AIW pertahun 1992 

sampai 2018 dan juga tanah wakaf tersebut digunakan dalam hal bidang 

peribadatan dan sosial keagamaan yakni guna pembangunan masjid, pondok 

pesantren dan juga sosial lainnya.  

Adapun tanah wakaf yang belum diikrarkan yang ada di Desa Siwalan 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo yakni yang diperuntukkan untuk 

pembangunan mushola dan juga yang digunakan untuk pembangunan 

gudang salah satu perkumpulan pemuda Desa Siwalan. 
4
 

Dalam hal ini dapat berakibat fatal apabila seorang ahli waris ada yang 

tidak mengakui adanya prosesi Ikrar wakaf yang telah dilaksanakan oleh 

                                                     
4  Novy Dwi Hermawati, Hasil Wawancara, 20 Desember 2020. 

http://siwak.kemenag.go.id/


 

 

4 

 

 

 

wa>qif  sehingga dapat memunculkan sumbu sengketa di kemudian hari. 

Meskipun dalam prespektif agama memang telah disahkan namun dalam 

prespektif konstitusional hal ini apabila tidak disertai bukti otentik berupa 

sertifikat tanah belum bisa dikatakan sah. Hal tersebut merupakan peraturan 

negara yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara. 

Namun dengan masih terdapat adanya 12 (dua belas) tanah wakaf 

tanpa sertifikat di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo 

memberikan indikasi, bahwa masyarakat masih kurang peduli terhadap 

peraturan perundang-undangan tentang wakaf dalam hal sertfikat tanah 

wakaf. Berdasarakan latar belakang diatas penulis berkeinginan 

mengadakan penelitian yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap 

Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat (Studi Kasus Di Desa Siwalan Kecamatan 

Mlarak Kabupaten Ponorogo)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap faktor-faktor yang 

melatarbelakangi tanah wakaf tanpa sertifikat di Desa Siwalan 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana analisis sosiologi hukum terhadap kepatuhan hukum 

masyarakat terhadap Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 

42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan  Undang-Undang No. 41 Tahun 

2004 tentang wakaf mengenai tata cara pendaftaran benda wakaf tidak 

bergerak di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian  
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Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum terhadap faktor-faktor 

yang melatarbelakangi tanah wakaf tanpa sertifikat di Desa Siwalan 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui analisis sosiologi hukum terhadap kepatuhan 

hukum masyarakat terhadap Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan 

Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan  Undang-

Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf mengenai tata cara 

pendaftaran benda wakaf tidak bergerak di Desa Siwalan Kecamatan 

Mlarak Kabupaten Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi 

sumbangan pemikiran yang berarti bagi masyarakat. 

b. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi kalangan akademisi 

maupun praktisi. 

c. Memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu hukum yang 

berkaitan tentang tinjauan sosiologi hukum terhadap tanah 

wakaf tanpa sertifikat di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi penulis, dari hasil penelitian ini dapat memberikan 
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pengetahuan tentang bagaimana tinjauan sosiologi hukum 

terhadap adanya tanah wakaf tanpa sertifikat sehingga penelitian 

ini dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman yang akan 

bermanfaat bagi kehidupan penulis. 

b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai tambahan pengetahuan untuk mengetahui pentingnya 

sertifikasi tanah wakaf. Dan juga bisa meminimalisir adanya 

sengketa tanah wakaf yang bisa timbul dalam keluarga si wa>qif. 

c. Bagi para praktisi hukum dalam bidang perwakafan atau dalam 

hal ini kepada KUA kecamatan Mlarak untuk memperbaiki 

kekurangan-kekurangan yang ada. Sehingga dapat meningatkan 

atau menganjurkan kepada mayarakat khususnya masyarakat 

Desa Siwalan dan para nadhi>r yang telah mendapat amanat 

menganai tanah wakaf yang belum bersertifikat supaca 

secepatnya didaftarakan menurut ketentuan aturan hukum yang 

sudah ditetapkan oleh Pemerintah.  

E. Telaah Pustaka  

Beberapa hasil penelitian atau tulisan yang sudah ada yang pernah 

diteliti dan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan 

penulis serta menjelaskan mengenai perbedaan penelitian-penelitan terhadap 

penelitan yang dilakukan penulis. Penelitian berikut juga sebaga landasan 

penentu posisi penelitian yang dilakukan peneliti. Ada beberapa penelitian 

berupa skripsi yang jadi rujukan sebagai berikut: 
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Beberapa hasil penelitian atau tulisan yang sudah ada yang pernah 

diteliti dan yang memilki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan 

penulis serta menjelaskan mengenai perbedaan mengenai penelitian-

penelitian terhadap penelitian yang dilakukan penulis. 

Pertama, karya tulis ilmiah berupa Skripsi dengan judul, “Fungsi dan 

Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Terhadap 

Pendaftaran Tanah Wakaf (Studi Kasus PPAIW Kecamatan Kebayoran 

Baru)”. yang di kaji oleh Rizal Anshor Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 2011)”. Adapun  rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah menjelaskan tentang fungsi PPAIW dalam pendaftaran tanah 

waaf serta menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang mepengaruhi 

adanya pelaksanaan wewenang PPAIW di Kecamatan Kebayoran Baru.
5
 

Kedua, karya tulis ilmiah berupa Skripsi dengan judul “Pelaksanaan 

Sertifikasi Tanah Wakaf di KUA Cimaung”. Yang dikaji oleh Irfan Nasrudin 

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018. Rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah menjelaskan tentang fungsi BWI dan 

juga nadhi>r dalam hal sertifikasi tanah wakaf serta mengenai faktor-faktor 

yang mengahmabt dan mendukung proses sertifikasi tanah wakaf  di KUA 

Cimaung.
6
 

Ketiga, karya tulis ilmiah berupa Skripsi dengan judul “Status 

Kekuatan Hukum Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat (Studi Kasus di Desa 

                                                     
5
 Rizal Anshor, “Fungsi dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) 

Terhadap Pendaftaran Tanah Wakaf (Studi Kasus PPAIW Kecamatan Kebayoran Baru)”, Skripsi 

(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 9. 
6
 Irfan Nasrudin, “Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di KUA Cimaung”, Skripsi 

(Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), 5. 
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Lumbang Rejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan)” yang di kaji oleh 

Wiwin Ima Sofa Universitas Islam Negeri Malang, 2008. Rumusan maslah 

dalam penelitian ini adalah menjelaskan menganai praktik wakaf yang ada 

di desa Lumbang Rejo, kemudian menjelaskan mengenai faktor-faktor yang 

menghambat sertifikasi tanah wakaf serta mengenai kekuatan hukum tanah 

wakaf tanpa sertifikat yang ada di Desa Lumbag Rejo.
7
 

Dari beberapa karya ilmiah tersebut, maka penelitian yang penulis 

lakukan memiliki perbedaan dengan karya-karya sebelumnya. Dari beberapa 

penelaahan peneliti terdahulu berupa skripsi dan karya ilmiah yang ditulis 

oleh penulis tidak nampak pembahasan secara khusus yang membahas 

mengenai Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tanah Wakaf tanpa 

Sertifikat di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Dalam 

penelitian ini peneliti fokus pada keadaan masyarakat di Desa Siwalan 

sesuai dengan kajian sosiologi hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

karya ilmiah yang penulis teliti belum pernah dibahas sebelumnya.  

F. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). 

Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk 

menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada 

suatu saat ditengah masyarakat. Di mana penelitian ini 

menitikberatkan pada kualitas data dan atau lebih fokus pada 

                                                     
7
 Wiwin Ima Sofa, “Status Kekuatan Hukum Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat (Studi Kasus 

di Desa Lumbang Rejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan)”, Skripsi (Malang: UIN Malang, 

2008), 6. 
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pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi sehingga penelitian ini 

bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya 

dilakukan analisis. Sedangkan, pendekatan yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian misalnya perilaku, presepsi, motivasi dan lain 

sebagainya. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa pada suatu konteks  khusus alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah.
8
 

2. Kehadiran Penelitian  

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu penelitian kualitatif. Kehadiran peneliti di lapangan sangat 

penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan salah satu 

instrument  kunci yang secara langsung mengamati, mewancarai, 

observasi, dan melakukan penelitian. 

3. Lokasi Penelitian (untuk penelitian lapangan) 

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Siwalan Kecamatan 

Mlarak Kabupaten Ponorogo, peneliti memilih Desa Siwalan sebagai 

lokasi penelitian karena terdapat 12 (dua belas) tanah wakaf tanpa 

sertifikat. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

                                                     
8
 Lexy Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 

6. 
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Data yang diperoleh dari observasi dengan pihak KUA 

Kecamatan Mlarak, nadhi>r, dan juga wa>qif yang ada di Desa 

Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, melalui 

wawancara terkait dengan pendaftaran tanah wakaf dan juga 

sertifikasi tanah wakaf yang kemudian di anlisis dengan 

menggunakan teori sosiologi hukum. Dalam hal ini teori 

kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa:  

1) Sumber data primer  

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kata-

kata atau informasi yang penulis dapatkan dari Sumber 

data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata atau 

informasi yang penulis dapatkan dari informan. Data 

primer adalah sumber penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). 

Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk 

menjawab pertanyaan penelitian.
9
  

Dalam hal ini peneliti langsung mewawancarai 

kepada para pihak yang terkait, antara lain:  

a) PPAIW KUA Kecamatan Mlarak; 

b) Nadhi>r di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo; 

                                                     
9
 Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, Metode Penelitian Pendekatan Praktis 

Dalam Penelitian (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), 171. 
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c) Wa>qif di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo; 

d) Tokoh masyarakat Desa Siwalan Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo; 

e) Masyarakat Sekitar Desa Siwalan Kecamatan 

Mlarak Kabupaten Ponorogo; 

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah 

data yang umumnya tidak dirancang secara spesifik untuk 

memenuhi kebutuhan penelitian tertentu. Seluruh atau 

sebagian aspek data sekunder kemungkinan tidak sesuai 

dengan kebutuhan suatu penelitian.  Sumber data sekunder 

diperoleh dari beberapa literatur dokumen, seperti buku, 

jurnal penelitian, dan publikasi internet yang berkaitan 

dengan sertifikat tanah wakaf. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan 

digunakan peneliti adalah: 

a. Wawancara (Interview), yaitu sebuah percakapan antara dua 

orang atau lebih yang pertanyaanya ditujukan oleh peneliti 

kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk 

dijawab.
10

 Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada 
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 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2013), 29. 
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pihak KUA Kecamatan Mlarak, nadhi>r, wa>qif, tokoh masyarakat 

dan juga masyarakat yang ada di Desa Siwalan Kecamatan 

Mlarak Kabupaten Ponorogo. 

b. Observasi, yaitu suatu kegiatan mencari data yang dapat 

digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosa.
11

 

Orang yang melakukan observasi disebut pengamat penuh 

(observer) dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi 

(observe). Dalam hal ini peneliti mengamati beberapa aspek 

yang dilaksanakan dilapangan tentang sertifikat  tanah wakaf 

yang ada di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten 

Ponorogo. 

c. Dokumentasi, dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental, dari seseorang. Dokumentasi ini merupakan 

pelengkap dari observasi serta wawancara dalam penelitian 

kualitatif. 

6. Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan 

jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa 

yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat dipelajari, dan 
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 Ibid., 131-132. 
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memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
12

 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menrus pada setiap tahap penelitian sehingga sampai 

tuntas dan datanya sampai jelas. Aktifitas dalam analisis data terdiri 

atas: 

a. Collection : Pengumpulan data; 

b. Reducation: mengambil data yang penting. Tujuan dari reduksi 

adalah menyeleksi data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, 

baik dengan cara wawancara, observasi maupun dokumentasi; 

c. Display: memasuksan hasil reduksi kedalam peta-peta. 

Tujuannya agar dapat dengan mudah disajikan dalam laporan 

penelitian; 

d. Conclution: penarikan kesimpulan yang mana dalam penelitian 

awal bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan 

datadata baru dan bukti-bukti kuat dilapangan;
13

 

Dalam hal ini penulis berusaha untuk mengumpulkan data 

sebagaimana tersebut di atas lalu menganalisisnya dengan Kajian 

Sosiologi Hukum dengan teori kesadaran hukum dan juga kepatuhan 

hukum kemudian dijadikan pedoman dalam menganalisis faktor-

faktor yamg melatarbelakangi adanya tanah wakaf tanpa sertifikat di 

Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo kemudian 
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 Ariesti Hadi Sutopo dan Adrinus Arief, Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan 

NVIVO (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2010), 7. 
13

 Ibid., 11-14. 
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ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yakni mengenai kesadaran 

hukum dan  kepatuhan hukum masyarakat terhadap adanya peraturan 

perundang-undangan yang mengatur pendaftaran benda wakaf tidak 

bergerak berupa tanah wakaf. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan 

menggunakan kriteria kredibilitas. Yang dapat ditentukan dengan 

beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. 

Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data menggunakan 

teknik  sebagai berikut: 

a. Perpanjangan Pengamatan 

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan 

pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti 

akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang 

dikumpulkan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti 

mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini 

setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data 

yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan 

pengamatan lagi lebih luas dan mendalami sehingga diperoleh 

data yang pasti kebenarannya.
14

 Dalam perpanjangan 

pengamatan ini peneliti kembali ke lapangan kembali untuk 

memastikan data yang diperoleh sudah benar ataukah masih ada 
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 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: 

Ar- Ruzz Media, 2012), 320-321. 
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yang perlu diperbaiki atau ditambah. 

b. Ketekunan Pengamatan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan 

secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara 

tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat 

direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan itu 

ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah 

dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan 

meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan 

pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah 

atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan 

maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan 

sistematis tentang apa yang diamati. 

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar 

data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk 

meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti maka peneliti 

akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian 

atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan teori etika 

bisnis hukum Islam dan juga hak kekayaan intelektual tentang 

merk.
15

 

c. Triangulasi  

Dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2008), 272. 



 

 

16 

 

 

 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, 

dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi 

sumber, triangulasi teknik pengumpilan data, dan waktu. Pada 

penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber.  

Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang 

keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi 

suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data 

informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti 

membandingkan data hasil observasi dengan data hasil 

wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan 

wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik 

kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.
16

 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

a. Tahap pralapangan, menyusun rancangan penelitian, memilih 

lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai 

keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan penelitian dan menyangkut persoalan 

etika penelitian. 

b. Tahap pekerjaan lapangan meliputi memahami latar penelitian 

dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta 

sambil mengumpulkan data. 

c. Tahap analisis data meliputi analisis selama dan setelah 
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 Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 330-332. 
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pengumpulan data. 

G. Sistematika Pembahasan  

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi kedalam 

beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, dan 

masing-masing rangkaian satuan pembahasan. 

BAB I :  PENDAHULUAN  

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, 

metode penelitian serta sistematika pembahasan. 

BAB II : TEORI KESADARAN HUKUM, KEPATUHAN HUKUM 

DAN SERTIFIKAT TANAH WAKAF 

Berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan 

untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam 

skripsi ini yaitu mengenai teori kesadaran hukum dan 

kepatuhan hukum. Dalam hal ini peneliti memaparkan 

tentang konsep wakaf, pendaftaran tanah dan sertifikasi 

tanah, dan tata cara memperoleh sertifikast tanah wakaf. 

BAB III : PROBLEMATIKA TANAH WAKAF TANPA 

SERTIFIKAT DI DESA SIWALAN KECAMATAN 

MLARAK KABUPATEN PONOROGO 

Dalam bab ini, penulis mendeskripsikan hasil yang 

diperoleh dari lapangan, yaitu Profil Desa Siwalan 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Hasil 
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wawancara dari pihak KUA Kecamatan Mlarak selaku 

PPAIW di lingkungan kecamatan Mlarak , Nadhi>r dan 

juga masyarakat yang telah mewakafkan tanahnya Di 

Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. 

BAB IV : ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP TANAH 

WAKAF TANPA SERTIFIKAT DI DESA SIWALAN 

KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO      

Merupakan pembahasan yang berisi analisis atas semua 

jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam 

penelitian ini, yaitu mengenai faktor-faktor yang 

melatarbelakangi terjadinya tanah wakaf tanpa sertifkat di 

Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo 

serta kepatuhan hukum masyarakat terhadap PP No.42 

Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 

tentang wakaf mengenai tata cara pendaftaran benda wakaf 

tidak bergerak berupa tanah di Desa Siwalan Kecamatan 

Mlarak Kabupaten Ponorogo. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian yang telah dibahas oleh peneliti. 
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BAB II 

TEORI KESADARAN HUKUM, KEPATUHAN HUKUM DAN 

SERTIFIKAT TANAH WAKAF 

A. Konsep Kesadaran Hukum 

Kesadaran hukum umumnya dipahami sebagai kerelaan warga negara 

untuk tunduk pada hukum dalam arti mematuhi larangan dan menjalankan 

perintah yang tercantum dalam aturan hukum.Kesadaran hukum sebenarnya 

diartikan sebagai suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau hukum 

yang diharapkan. Setiap warga masyarakat sebenarnya mempunyai 

kesadaran hukum, oleh karean itu tidak ada warga masyarakat yang tidak 

ingin hidup dalam keadaan teratur.
 1
  

Masalahnya adalah samapai seberapa jauh tingkat kesadaran hukum 

yang ada pada diri masyarakat tersebut. Ada yang hanya mengetahui 

mengenai peraturan saja, ada yang mengetahui isi peraturan, ada yang 

mempunyai sikap hukum tertentu, dan ada pula yang berperilaku sesuai 

dengan hukum. Agaknya yang terakhir ini merupakan indikator dari 

kesadaran hukum yang relatif tinggi dan sekaligus dapat dianggap sebagai 

orang yang disiplin.
2
 

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai proses emanasi normatif, 

yakni kesatuan transendental antara kehidupan manusia yang isoterik 

dengan peraturan dan hukum yang membawa kehidupan pribadi dan 

sosialnya. Setelah manusia mengalami kesadaran hukum, hukum tidak 

                                                     
1
 Zulfatun Ni’mah, Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Teras, 2012),123. 

2
 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum (Bandung: Binacipta, 1983), 62. 
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berguna lagi karena hukum yang berlaku di dunia adalah pasal-pasal dan 

teks-teks yang mengancam manusia yang tidak pernah memiliki kesadaran 

hukum dan manusia pelanggar hukum.  

Dalam KUHP tentang segala bentuk tindakan kejahatan atau 

pelanggaran, terdapat pasal-pasal yang mengancam para penjahat dan 

pelanggar. Oleh karena itu apabila masyarakat telah memiliki kesadaran 

hukum, hukum menjadi efektif tidak berguna sekaligus efektif telah 

berguna.
3
 

Di dalam ilmu hukum dikenal adanya bebrapa pendapat tentang 

kesadaran hukum. Diantara sekian banyak pendapat, terdapat rumusan yang 

menyatakan bahwa sumber satu-satu hukum dan kekuatan hukum mengikat 

adalah kesadaran hukum masyarakat. Dikatakan kemudaia, bahwa perasaan 

hukum dan keadaran hukum individu di dalam masyarakat 

merupakankesadaran hukum individu, merupakan pangkal daripada 

kesadaran hukum masyarakat. 

Selanjutnya pendapat tersebut, menyatakan bahwa kesadaran hukum 

masyarakat adalah jumlah terbanyak dari kesadaran-kesadaran hukum 

individu mengenai satu peristiwa tertentu. Pada hakikatnya pendapat tadi 

menyatakan hukum adalah sesuatu yang yang memenuhi kesadaran hukum 

rakyat terbanyak.
4
 

Paul Scholten mengemukakan kesadaran hukum merupakan 

kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang 

                                                     
3
 Beni Ahmad Saebeni, Sosiologi Hukum (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 197. 

4
 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Soaiologi Hukum (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2007), 167. 
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hukum yang ada dan tentang hukum yang diharapkan ada, sebenarnya yang 

ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu 

penilaian hukum terdapat kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang 

bersangkutan.
5
  

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa untuk mengetahui tingkat 

kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang masing-masing 

merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan juga yang dijadikan 

tolak ukur sebagai berikut.
6
 

1. Pengetahuan Hukum, bahwa Seorang mengetahui bahwa beberapa 

perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Peratyran hukum yang 

dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak 

tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilkau yang dilarang oleh 

hukum maupun yang diperbolehkan oleh hukum. 

2. Pemahaman Hukum, bahwa infromasi yang dimiliki seseorang 

mengenai isi peratuaran dari hukum tertentu. Misal dalam hal ini 

memahami isi dari Undang-undang Nomor 41 tentang wakaf. 

3. Sikap Hukum, bahwa Seseorang mempunyai kecenderungan untuk 

mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. 

4. Pola Perilaku Hukum, bahwa dimana seseorang atau dalam suatu 

masyarakat warganya mematuhui peraturan tertentu terhadap hukum. 

Munculnya keasadaran hukum di dorong oleh sejauh mana kepatuhan 

kepada hukum yang menjadi dasar-dasar kepatuhan menurut Bierstedt 

                                                     
5
 Ni’mah, Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar, 131. 

6
Ibid, 123. 
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sebagai berikut: 

1. Indocrination (indokrinisasi) bahwa sebab pertama mengapa waraga 

masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia diberi 

indoktrinasi untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah di 

didik agara mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. 

Sebagaiman halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, maka 

kaidah-kaidah telah ada waktu seseorang dilahirkan dan semula 

manusia menerimanya secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi 

manusia di didik untuk mengenal, mengetahui serta mematuhi kaidah-

kaidah tersebut. 

2. Habituation (Kebiasaan), oleh karena sejak kecil mengalami proses 

sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi kebiasaan untuk mematui 

kaidah-kaidah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar 

sekali unuk mematuhi kaidah-kaidah yang seolah-olah mengekang 

kebebasan. Akan tetapi, apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama 

kelaman menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya terutama 

apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatan yang 

sama. 

3. Utility (Kemanfaatan), bahwa pada dasarnya mempunyai 

kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang 

pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas dan teratur bagi 

orang lain.oleh karena itu diperlukan satu patokam tentang kepantasan 

dan keteraturan tersebut. Patokan-patokan tadi merupakan pedoman-
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pedoman tentang tingkah laku dan dinamakan kaidah. Dengan 

demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat 

kepada kaidah adalah karena kegunaan dari kaidah tersebur. Manusia 

menyadari bahwa apabila dia hendak hidup pantas dan teratur maka 

diperlukan kaidah-kaidah. 

4. Group Identification (Penanda Kelompok) bahwa salah satu sebab 

mengapa seseorang patuh pada kaidah-kaidah adalah kepatuhan 

tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi 

dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku 

dalam kelompoknya lebih dominan dari identifikasi dengan 

kelompoknya tadi. Bahkan kadang-kadang seseorang mematuhi 

kaidah kelompok lainnya, karena ingin mengadakan identifikasi 

dengan kelompok lainnya tersebut.
7
 

B. Konsep Kepatuhan Hukum  

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat digambarkan sebagai 

perilaku yang sesuai dengan perintah hukum. Pikiran yuridis tradisional 

menerima bahwa perilaku masyarakat dibentuk oleh hukum, bawha hukum 

pasti diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Jadi, antara peraturan hukum 

dan kepatuhan terdapat hubugan linier yang mutlak. Di mana ada hukum di 

situ ada kepatuhan. 

Sosiologi hukum mendasarakan tentang kepatuhan hukum pada dua 

variabel, yakni hukum dan manusia yang menjadi objek pengaturan hukum 

                                                     
7
 Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum (Bandung: Refika Aditama, 2010), 105.   
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tersebut. Dengan demikian kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dilihat 

sebagai fungsi peraturan hukum, melainkan juga fungsu manusia yang 

diatur oleh hukum. Penjelasannya akan mencakup aspek kesediaan manusia 

untuk mematuhi hukum, tidak hanya aspek kehadiran hukumnya. 

Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah kesadaran dan kesetiaan 

masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan (rule of the game) 

sebagai konsekuensi hidup bersama dimana kesetiaan diwujudkan dalam 

bentuk perilaku yang senyatanya patuh pada hukum (antara das sein dan das 

sollen dalam fakta adalah sama).
8
 

Kepatuhan hukum merupakan ketaatan pada hukum dalam hal ini 

hukum yang tertulis. Kepatuhan atau ketaatan ini didasarkan pada 

kesadaran. Menurut Prof.Dr.B.Arief Sidharta,S.H., orang akan menaati 

hukum berdasarakan lima faktor antara lain sebagai berikut:
9
 

1. Pertama, orang menaati hukum karena takut kena sanksi atau 

hukuman 

2. Kedua, orang menaatai hukum karena ia memang orang yang taat dan 

sholeh serta dapat membedakan antara baik dan buruk. 

3. Ketiga orang yang menaati hukum karena adanya pengaruh 

masyarakat sekelilingnya. 

4. Keempat, orang menaati hukum atau mengikutinya peraturan hukum 

dikarenakan tidak ada pilihan lain.  

                                                     
8
 Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,” 

Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 (2014), 25.  
9
 Agus Riyanto “mengapa orang menaati hukum”. https://business-

law.binus.ac.id/2019/11/11/mengapa-orang-menaati-hukum/(diakses 20 Januari 2020 Pukul 08.00 

WIB) 
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5. Kelima orang menaati hukum itu karena kombinasi keempat faktor 

tersebut di atas. 

Ada bebrapa derajat atau tingkatan kepatuhan hukum masyarakat 

dalam bentuk sebagai berikut:
10

 

1. Seseorang berperilaku atau bersikap-tindak sebagaimana diharapkan 

oleh hukum dan menyetujuinya, hal mana sesuai denga sistem nilai 

dari mereka yang berwenang. 

2. Seseorang berperilaku sebagaimana diharapakan oleh hukum dan 

menyetujuinya, akan tetapi dia tidak setuju dengan penilaian yang 

diberikan oleh yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan.  

3. Sesorang mematuhi hukum, akan tetapi dia tidak setuju dengan kaidah 

tersebut dan nilai dari mereka yang mempunyai wewenang. 

4. Seseorang samsekali tidak menyetujui kesemuanya dan dia pun tidak 

patuh pada hukum (melakukan protes). 

Masalah kepatuhan hukum yang merupakan suatu proses psikologis 

dapat dikembangkan pada tiga proses dasar, seperti yang dikemukakan oleh 

H.C Kelman yakni sebagai berikut: 

1. Compliance yakni suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan 

akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman 

yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan 

pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan 

dan lebih didasarkan pada pengendalian  dari pemegang kekuasaan. 

                                                     
10

 Soekanto, Penegakan Hukum. 67. 
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Sebagai akibatnya maka keparuahan akan ada apabila ada pengawasan 

yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut. 

2. Identification terjadi apabila kepatuhan hukum ada bukan oleh karena 

nila intrinsiknya, akan tetapi agar supaya keanggotan kelompok tetap 

terjaga, serta ada hubungan baik dengan mereka yang memegang 

kekuasaan. 

3. Internalization bahwa seseorang mematuhi hukum karena secara 

intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan.
11

 Dan juga apabila suatu 

ketaatan berdasarakan ia merasa bahwa aturan tersebut sesuai dengan 

nilai-nilai intrinsik yang dianut oleh suatu masyarakat. 

C. Konsep Wakaf 

1. Pengertian Wakaf 

Kata wakaf berasal dari bahasa arab, dari akar kata waqafa 

berarti menahan, berhenti, diam ditempat, atau berdiri, kata waqafa-

yaqifu-waqfa<n semakna dengan kata h{abasa>-yah}isu-tah{bi<san yang 

maknanya terhalang untuk menggunakan. Kata waqaf  berarti 

menahan harta untuk diwakafkan dan tidak di pindah milikkan.
12

 

Sedangkan menurut istilah (shar’a) yang dimaksud dengan wakaf 

sebagaimana didefiniskan oleh para ulama adalah sebagai berikut: 

a. Muhammad al-Syaribin al-Khatib berpendapat bahwa wakaf 

ialah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan 
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 Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, 

(Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 204.  
12

 Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tatat 

Kelola Wakaf Di Indonesia (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 7. 
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disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan 

(memotong) tashar>uf (penggolongan) dalam penjagaanya atas 

mushri>f  (pengelola) yang dibolehkan adanya.
13

  

b. Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 

wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak 

musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan. 

c. Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf 

ialah, menahan harta yang mungkin dapat diambil orang 

manfaatnya, kekal zat dan menyerahkannya ke tempat-tempat 

yang telah ditentukan syara’,serta dilarang leluasa pada benda-

benda yang dimanfaatkannya.
14

 

Dari definisi-definisi diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa 

wakaf adalah menahan sesuatu benda yang jejal zatnya, dan 

memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan 

kebaikan.Wakaf menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 adalah 

perbuatan hukum wa>qif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan 

sebagaian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau 

untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna 

keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Shari’ah.
15

 

2. Dasar Hukum Wakaf 

Telah menjadi kesepakatan bahwa wakaf termasuk salah satu 

                                                     
13

 Suhendi, Fiqih Muamalah, 23 
14

 Ibid., 24 
15

 Lihat Pasal 1 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf 
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dari sekian banyak ajaran Islam. Wakaf merupakan salah satu corak 

sosial ekonomi yang sudah berurutan dan berakar di tengah-tengah 

masyarakat Islam di berbagai negara sehingga ajaran Islam dan tradisi 

yang telah disyariatkan, masalah wakaf mempunyai dasar hukum, baik 

dalam Al-Qura>n maupun As-Sun>ah serta Ijma’. 

Adapaun yang dinyatakan sebagai dasar hukum wakaf oleh para 

ulama, Al-Qura>n Surat Al-H{aj ayat 77: 

َر َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحْوَن )احلج(  َوافْ َعُلْوا اخلَي ْ

 “Berbuatlah kamu akan kebaikan agar kamu dapat kemenangan” 

Dalam ayat lain yaitu surat „Ali ‘Imra>n: 92, Allah berfirman: 

ب ُّْوَن )ال عمران(  َلْن تَ َناُلْوا الِبَّ َحَّتَّ تُ ْنِفُقْوا ِمَّا ُتُِ

“akan mencapai kwbaikan bila kamu menyedekahkan apa 

yang masih kamu cintai"
16

 

Adapun dasar hukum wakaf juga telah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. Dalam hal ini undang-undang yang mengatur 

tentang wakaf yakni Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang 

wakaf dan juga disusul dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 

42 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 
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 Al-Qura>n, 3:92.  
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tentang wakaf.  

3. Rukun dan Syarat Wakaf  

Rukun wakaf dalam perundang-undangan di Indonesia sebagai 

berikut:
17

 

a. Wa>qif 

Orang yang mewakafkan harta disebut wa>qif. Wa>qif 

menurut KHI adalah orang atau badan hukum yang mewakafkan 

benda miliknya, dan dalam undang-undang No.41 tahun 2004 

Pasal 1 ayat (2) disebutkan wa>qif  adalah pihak yang 

mewakafkan benda miliknya. 

Adapaun syarat-syarat wa>qif   sebagai berikut: 

1) Dewasa; 

2) Sehat akalnya; 

3) Tidak terhalang melakukan tindakan hukum; 

4) Atas kehendak sendiri mewakafkan tanahnya; 

5) Mempunyai tanah milik sendiri; 

b. Ikrar  

Ikrar adalah pernyataan yang dibuat dan dikehendaki 

wa>qif  untuk mewakafkan tanahnya. Dalam peraturan 

Pemerintah pernyataan kehendak diatur dalam Pasal 1 yang 

masih dirumuskan secara umum, namun dalam peraturan 

pelaksanannya diatur secara rinci atau lebih lanjut. 

                                                     
17

 Siah Khosyi’ah, Wakaf dan Hibah Prespektif Ulama Fiqih dan Perkembangan Di 
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Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 223 ditegaskan 

bahwa ikrar wakaf harus dihadapan pejabat pembuat akta ikrar 

wakaf dalam isi dan bentuk yang telah ditetapkan oleh Menteri 

Agama; dan dalam pelaksanannya boleh secara lisan atau tulisan 

dengan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi.
18

 

Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf yang 

memuat: 

1) Nama dan identitas wa>qif ;  

2) Nama dan identitas nadhi>r ; 

3) Data dan keterangan harta benda wakaf;  

4) Peruntukan harta benda wakaf;  

5) jangka waktu wakaf; 

c. Saksi dalam Perwakafan  

Ketentuan yang mewajibkan ikrar wakaf dituangkan 

dalam bentuk tulisan, dan keharusan adanya dua orang saksi 

yang menghadiri dan menyaksiakan ikrar wakaf dimaksudkan 

sebagai jaminan dan perlindungan hukum terhadap perwakafan 

tanah. Syarat-syarat saksi diataur pada Undang-Undang No.41 

Tahun 2004 Pasal 20 sebagai berikut: 

1) Telah dewasa; 

2) Sahat akalnya; 

3) Beragama Islam; 

                                                     
18

 Lihat Pasal 223 Kompilasi Hukum Islam  



32 

 

 

 

4) Tidak terhalang berdasarkan ketentuan hukum, melakukan 

perbuatan hukum;
19

 

d. Benda yang diwakafkan  

Berdasarkan PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanan 

undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf bahwa benda 

wakaf terdiri dari:
20

 

1) Benda tidak bergerak, dalam hal ini berupa hak atas tanah, 

hak bangunan atau sebagian bangunan, tanaman, hak milik 

atas satuan rumah susun, menurut Peraturan Pemerintah, 

yang dapat dijadikan benda wakaf atau mauqif ‘ala>ih  

adalah tanah hak milik yamg bebasa dari segala 

pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara. Ketentuan ini 

didasarkan pada pertimbangn bahwa wakaf adalah sesuatu 

yang bersifat suci dan abadi; 

2) Benda bergerak selain uang dalam hal ini berupa 

kendaraan, dan surat-surat berhargalainnya; 

3) Benda bergerak berupa uang; 

e. Tujuan Wakaf  

Tujuan wakaf tidak disebutkan secara rinci dalam PP. 

Tujuan wakaf hanya dinyatakan sepintas dalam perumusan 

pengertian wakaf, yakni dalam Pasal 1 yang kemudian disebut 

dalam Pasal 2 ketika menegaskan fungsi wakaf. Namun pada 
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 Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. 
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 Suhrawardi K. Lubis, Wakaf & Pemberdayaan Umat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 

162. 



33 

 

 

 

dasarnya wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf 

sesuai dengan fungsinya. 

Sedangkan fungsi wakaf menurut Pasal 5 Undang-Undang 

No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa wakaf berfungsi 

mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf 

untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan 

umum.
21

 

f. Nadhi>r  

Nadhi>r adalah kelompok orang atau badan hukum yang 

diserhai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf, 

kelompok orang yang dimaksud adalah kelompok orang yang 

merupakan satu ketentuan atau merupakan suatu pengurus. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam, nadhi>r adalah kelompok orang 

atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan 

pengurusan benda wakaf. 

Kehadiran nadhi>r sebagai pihak yang diberikan 

kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting. 

Pengangkatan nadhi>r wakaf bertujuna agar harta wakaf terjaga 

dan terus sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. 
22

 Nadhi>r dalam 

undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 9 

meliputi perseorangam, organisasi atau badan hukum. Nadhi>r 

perseorangan dianggap sah apabila memenuhi persyaratan: 
                                                     

21
 Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 
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1) Warga negara Indonesia; 

2) Beragama Islam; 

3) Dewasa; 

4) Amanah; 

5) Mampu secara jasmani dan rohani,dan; 

6) Tidak terhalang melakukan perbuatan;
23

 

4. Pendaftaran Tanah Wakaf dan Sertifikat 

Pendaftaran tanah menurut Pasal 1 Peratruan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997, pendaftaran tanah adalah serangkaian 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, menghanai bidang-bidang tanah dan satuan rumah 

susun termasuk pemberian sertifikat sebagai tanda bukti haknya bagi 

bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan 

rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
24

 

Adapun pengertian mengenai sertifikat adalah salinan buku 

tanah dan surat ukurannya setelah di jilid menjadi satu bersama-sama 

dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan dengan 

peraturan Menteri Pertanahan dan diberikan kepada yang berhak. 
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5. Tujuan Diselenggarakan Pendaftaran Tanah 

Tujuan pendaftaran tanah telah diatur pada pasal 3 PP No. 24 

Tahun 1997 adalah sebagai berikut: 

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum 

kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah 

susuan dan hak-hak lainnya yang terdaftar, agar dengan mudah 

dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang 

bersangkutan. 

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan termasuk pemerintah, agar dengan mudah dapat 

memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan 

hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah  

yang sudah terdaftar.
25

 

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi. 

6. Asas Pendaftaran Tanah 

Dalam kaitan dengan pendaftaran tanah terdapat dua asas yang 

digunakan yakni asas itikad baik dan asas nemo plus yuris. Asas itikad 

baik menyatakan bahwa orang yang memperoleh suatu hak dengan 

itikad baik, akan tetapi menjadi pemegang hak yang sah menurut 

hukum. Asas ini sering disebut dengan sistem positif, sedangkan asas 

nemo plus yuris menyatakan bahwa seseorang tidak dapat 

mengalihkan hak melebihi hak yang ada padanya. Asas ini 
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memberikan pengertian bahwa pengalihan hak oleh orang yang tidak 

berhak adalah batal.
26

 

Asas pendaftaran tanah menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah. 

No. 24 Tahun 1997 pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas-

asas sebagai berikut: 

a. Asas sederhana  

Dalam pendaftaran tanah dimaksud agar ketentuan 

ketentaun pokok maupun prosedurnya mudah dipahami oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak 

atas tanah. 

b. Asas aman  

Dalam asas ini meunjukkan pendaftaran tanah perlu 

diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat 

memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran 

tanah itu sendiri. 

c. Asas terjangkau 

Asas ini menunjuk pada keterjangkauan bagi pihak-pihak 

yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan 

dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang 

diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah 

harus bisa terjangkau oleh para pihak yang memerlukan. 

d. Asas Mutakhir  
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Asas ini menunjukkan pada kelengkapan yang mamadai 

dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan 

datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang 

mutakhir. Untuk itu perlu di ikuti kewajiban mandaftar dan 

pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian hari. 

e. Asas Terbuka  

Asas ini menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah 

secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga data yang 

tersimpan dikantor pertanahan selalui sesuai dengan keadaan 

nyata dilapangan, dan maysrakat dapat memperoleh keterangan 

menganai data yang benar setiap saat. Itulah diberlakukan asas 

terbuka.
27

 

7. Manfaat Sertifikat Tanah wakaf  

Dengan adanya sertifikat tanah wakaf banyak keuntungan 

praktis dan edukasi yang bisa dipetik dari sebagai imbalan sepadan 

dari berusaha payahnya wa>qif dalam turut mengurus permohoana 

penerbitan sertifikat tanah wakaf. Diantara keuntungan praktis dari 

disertifikatnya tanah wakaf yaitu: 

a. Menerbitkan rasa ‘ainul yaqi>n dan ‘ainul ‘ilmi pada diri wa>qif 

bahwa proses perwakafan telah memenuhi baik secara syariah 

Islam maupun peraturan perundangan negara; 

b. Memastikan kelanggengan manfaat tanah wakaf untuk prasarana 
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peribadatan dan sosial/umum yang dibenarakan oleh syariat 

Islam; 

c. Mencegah tanah wakaf dari kemungkian terjadinya sengketa 

penguasaan/pemilikan tanah antara ahli waris, wa>qif dan ahli 

waris nadhi>r; 

8. Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Wakaf 

Pada tahun 2017, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menerbitkan 

Peraturan Nomor 2 Tahun 2017 tentang tata cara Pendaftaran Tanah 

Wakaf. Dalam peraturan ini disebutkan pross pensertifikatan tanah 

wakaf adalah sebagai berikut: 

a. PPAIW atas nama nadhi>r menyampaikan AIW atau APAIW dan 

dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk pendaftaran 

Tanah Wakaf atas nama nadhi>r kepada Kantor Pertanahan, 

dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 

penandatanganan AIW atau APAIW; 

b. Pemohon mengajukan permohonan sertifikat ke Badan 

Pertanahan Nasional setempat dengan melampirkan sebagai 

berikut; 

1) Surat Permohonan; 

2) Surat Ukur; 

3) Sertifikat Hak Milik yang bersangkutan atau bukti 

kepemilikan yang sah; 
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4) AIW atau APAIW; 

5) Surat pengesahan Nadhi>r yang bersangkutan dari KUA; 

dan  

6) Surat pernyataan dari Nadhi>r bahwa tanahnya tidak dalam 

sengketa, perkara sita, dan tidak dijaminkan; 

7) Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifkat Tanah 

Wakaf atas nama nadhi>r, dan mencatat dalam Buku Tanah 

dan sertifikat tanah wakaf untuk mendapatkan sertifikat 

tanah wakaf di kantor BPN; 
28
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BAB III 

PROBLEMATIKA TANAH WAKAF TANPA SERTIFIKAT DI DESA 

SIWALAN KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Profil Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo 

1. Asal Usul Desa Siwalan  

Menurut sumber terpercaya yaitu para sesepuh Desa, asal usul 

Desa Siwalan tidak lepas dari Sejarah Desa Tegal Sari di mana peran 

K. Hasan Besyari cukup tinggi. 

Konon ceritanya K. Hasan Besyari punya abdi yang bernama 

Muhamad Ali  ( yang terkenal dengan sebutan mbah Mad Ali ). Pada 

suatu ketika mbah Mad Ali pernah dimarahi oleh mbah K. Hasan 

Besyari karena dalam memelihara kuda tidak pecus alias kudanya 

mbah K. Hasan Besyari lapar kurus. 

Menurut sebuah cerita, K. Hasan Besyari marah besar karena 

oleh mbah Mad Al keduanya dikasih makan pepaya, akhinya mbah 

Mad Ali pergi tanpa pamit (minggat, jawa) dari Tegalsari ke arah 

timur dan berhenti di suatu tempat (hutan) yang di situ banyak sekali 

tumbuh pohon siwalan (kira-kira sekarang lingkungan pasar Pon 

Siwalan). 

Putra K. Hasan Besyari yang bernama K. Nido Besyari 

(sekarang di makamkan di barat Masjid Siwalan) merasa rindu / 

pingin mencari abdi Bapaknya yaitu mbah Mad Ali  Pada suatu hari 
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K. Nido Besyari berangkat mencari mbah Mad Ali dan bertemu di 

hutan Siwalan kemudian berkumpul babat hutan bersama-sama dan 

akhirnya membuat rumah (rumah mbah Mad Ali sekarang kira-kira di 

rumah Bpk. Sunaryo dan K. Hasan Besyari di timur rumahnya bapak. 

Moh Duri). 

Kemudian K. Nido Besyari menikah dan punya anak yang 

bernama Palang Joyo Dirjo dan membuat masjid pertama (sekarang di 

Sulamul Huda) sesuai perkembangan zaman masjid pertama tersebut 

dipakai untuk rumah mbah Palang Joyodirjo dan akhirnya masjid 

digeser ke barat (saat ini Masjid Nida’ul Basyari yang dibangun oleh 

mbah Palang Joyo Dirjo 

Adapun nama Siwalan prtama kali dipakai pada waktu K. Nido 

Besyari kawin. Saat ini diumumkanlah oleh beliau bahwa daerah ini 

diberi nama Siwalan yang diambil dari banyaknya pohon Siwalan 

pada waktu K. Nido Besyari kawin. Saat ini diumumkanlah oleh 

beliau bahwa daerah ini diberi nama Siwalan yang diambil dari 

banyaknya pohon Siwalan pada waktu babat hutan di tempat ini. 

Bersamaan dengan ini pula diumumkan penanaman pohon mangga 

(penghijauan) jenis pelem poh. 

2. Nama-Nama Kepala Desa 

Sejak diumumkannya nama Desa Siwalan oleh K. Nido Besyari 

sampai sekarang telah mengalami pergantian Kepala Desa antara lain: 

3.1 Daftar Kepala Desa Siwalan 
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No Nama Kepala Desa Masa Jabatan 

1. Palang Djodjodirjo - 

2. Djodjo Dipuro - 

3. Parto Djodjo - 

4. Prawiro Djodjo - 

5. Irsan Marthadihardjio -1968 

6. Sutrisno 1968-1979 

7. Sahal 1980-1990 

8. Sutrisno 1990-1998 

9. Moh Imron Zubaidi 1998-2006 

10. Drs.Abd Roziq Yusuf 2006-2019 

11. Novy Dwi Hermawati, S.Pd.M.M.Pd. 2019-Sekarang 

 

3. Kondisi Demografis 

Secara demografis berdasarkan laporan bulanan kependudukan 

Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo sampai dengan 

akhir tahun 2018 memiliki penduduk sejumlah 2.638, yang datanya 

sebagai berikut: 

a. Menurut Jenis Kelamin  

Laki-Laki : 1.258 Jiwa 

Perempuan  : 1.280 Jiwa  

JUMLAH  : 2.638 Jiwa 

b. Menurut Kepala Keluarga 
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Berdasarkan laporan akhir tahun 2018 jumlah Kepala 

Keluarga (KK) dalam satu desa Siwalan Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo sebanyak 798 KK 

4. Kondisi Sosial  

Kondisi masyarakat Siwalan bisa dikatakan masyarakat yan 

Agamis dan dinamis hal ini dapat dilihat dari banyaknya kelompok-

kelompok Yasinan dan Tahli Kelompok Siwalan, Arisan, adanya 

kelompok Sinoman Organisasi Pemuda,Karang Taruna, Tim 

Olahraga, kesenian dan Kelompok Tani serata Rukun Tetangga (RT) 

yang kuat dan mandiri. Adapun jumlah Organisasi tersebut antara lain: 

Tabel 3. 2  Daftar Kelompok Masyarakat Desa Siwalan 

No Nama Organisasi/Kelompok Jumlah 

1. Jamaah Yasinan dan Tahlil 15 Kelompok 

2. Jamaah Simaan Al-Quran 2 Kelompok 

3. Arisan dan Simpan Pinjam 22 Kelompok 

4. Organisasi Olahraga 1 Kelompok 

5. Kelompok Tani 4 Kelompok 

6. Kelompok Peternakan 1 Kelompok 

7. Kelompok Kepemudaan (Sinoman) 8 Kelompok 

8. Kelompok Seni Budaya 2 Kelompok 
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Masyarakat Siwalan juga bis dikatakan masyarakat Agraris, 

karena mayoritas penduduknya petani hampir bisa dikatakan 

seluruhnya petani, walauapun mayoritas sebagai buruh tani. 

Kondisi petani buruh tani masyarakat Siwalan termasuk petani 

yang nekat punya etos kerja yang tinggi mengapa demikaian sebab 

saluran irigasi petani (DAM) ada dua tempat, kondisinya sudah rusak 

parah ditambah lagi jika pada musim kemarau tidak ada air yang 

mengalir areal pertanian namun demikian para petani tetap berusaha 

menanam tanaman di areal lahan mereka dengan mengupayakan 

terwujudnya sumur-sumur bor dengan tenaga diesel. 

5. Kondisi Budaya Masyarakat 

Masyarakat Siwalan masih mengutamakan nilai-nilai persatuan 

dan gotong royong, nilai-nilai tersebut masih menjiwai masyarakat 

Siwalan dalam kegiatan sosial, keagamaan dan kegiatan seni budaya. 

Seni Budaya masyarakat Siwalan masa lalu antara lain REOG, 

ketoprak, Samroh, Hadroh, Terbangan (Sholawat Maulid Nabi), Seni 

Kerawitan dan Qosidah modern. Saat ini Seni Budaya yang masih 

eksis antara lain: 

a. Musik Kontemporer 

b. Seni Reog Ponorogo 

6. Kondisi Ekonomi 

Makna pembangunan telah lama mengalami perkembangan dari 
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yang bisa ekonomi menjadi kemanusian yang utuh.  Hal ini dapat kita 

temukan pada pergeseran dari strategi pertumbuhan kea rah setrategi 

yang orientasi pada rakyat. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa 

kondisi ekonomi masyarakat merupakan bagian intregal dari 

keberhasilan pembanguna yang telah tercapai. Dalam hal ini 

pemerintah desa Siwalan dalam upaya meningkatkan ekonomi 

masyarakat telah melakukan pembinaan di bidang ekonomi. 

Dalam usaha penguatan kelompok untuk meningkatkan program 

pemberdayaan ekomoni masyarakt, antara lain melakukan penyuluhan 

dan sekaligus pembinaan pada kelompok kelembagaan yang ada pada 

masyarakat sebagai bukti desa Siwalan telah menjamur dan 

berkembang adanya kelompok tani Gapoktan “Loh Jinawi” Kelompok 

ternak, adanya home industry dari BUMDES Siwalan. 

Merebahnya kelompok ekonomi oleh sebagian besar masyarakat 

yang diwadahi oleh kelompok tani, kelompok arisan, kelompok 

ternak, dan adanya Bumdes serta gapoktan nantinya akan sangat 

berpengaruh terhadap kemajuan perekonomian di desa dan sudah 

barang tentu akan berdampak positif terhadap perkembangan 

pembangunan disegala bidang. Dan sebagai bukti nyata keberhasilan 

Pemerintah Desa Siwalan upaya meningkatkan program 

pemberdayaan masyarakat adalah dapat di munculkannya: 

a. Munculnya Petani-petani Buah Melon, Bawang Merah dan 

Lombok; 
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b. Usaha ekonomi Home Industry (Emping Melinjo, Krupuk, 

Rengginang, Sangkar Burung, Tas Anyaman, Tape Ketela, 

Getuk, dll); 

c. Kelompok-kelompok usaha Ekonomi (Arisan RT, Arisan Gula, 

Arisan Meubel, Arisan Beras, dll); 

Dan sudah barang tentu untuk menunjang keberhasilan 

pembangunan ekonomi di Desa Siwalan juga tidak terlepas dari faktor 

penunjang dalam hal ini keberadaan lembaga ekonomi baik sector 

formal dan internal berupa koperasi ekonomi atau sejenisnya dan di 

dalamnya ada BKD (Badan Kredit Desa).   

9. Kondisi Pemerintahan Desa 

a. Pembagian Wilayah Desa 

Tabel 3. 3 Daftar Wilayah Desa Siwalan 

No. Uraian Keterangan 

1. Luas Wilayah: 190.674 Ha  

2. Jumlah Dusun: 3 (Tiga) Dusun 

Dusun Siwalam I 

Dusun Siwalan II 

Dusun Siwalan III 

 



 

 

47 

 

 

 

3. Batas wilayah: 

Sebelah Utara: Desa Mlarak, Desa Serangan dan Desa 

Nglumpang 

Sebelah Selatan: Desa Ngrukem  

Sebelah Barat: Desa Joresan  

Sebelah Timur Desa Ngrukem, Desa Totokan dan 

Desa Tugu 

 

4. Topografi  

Luas kemiringan lahan (rata-rata)  

Datar: 190,674 Ha 

Ketinggian di atas permukaan laut (rata-rata): 14 

MDPL 

Titik Koordinta Desa  

Latitude(LU/LS): -7.9302085 

Longtitude(BB/BT):111.5210193,17 

 

5. Hidrologi: 

Irigasi berpengairan tehnis 

 

6. Klimatologi: 

Suhu             :27-30  

Curah Hujan :2000/3000 mm 

Kembaban udara: - 

Kecapatan angin :- 

 

7. Luas lahan pertanian   
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Sawah teririgasi     : 27.129 Ha 

Sawah tadah hujan : 54,241 Ha 

 Luas Lahan permukiman: 60.101 Ha  

8. Kawasan Rawan Bencana: 

Banjir :- 

 

 

10. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Siwalan 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Desa Nomor 2 Tahu 2019 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Siwalan 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo tanggal 22 Januari 2019 

dengan susunan aparat desa Sebagai Berikut:
 

1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Gambar Struktur Organisasi Pemerintah Desa Siwalan 

                                                     
1
 Pemerintah Desa Siwalan, RPJMDES Tahun 2019-2025, 8-18. 
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B. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Tanah Wakaf TanpaSertifikat 

Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo 

Meskipun peran wakaf sangat penting dalam kelangsungan 

pembangunan masyarakat muslim, namun persoalan wakaf hingga masa 

saat ini masih belum dipraktikkan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini ditandai dengan masih 

banyaknya tanah wakaf yang telah di ambil manfaatnya. Namun masih 

belum adanya proses sertifikat tanah wakaf atau pendaftaran tanah wakaf 

secara resmi bahkan sampai belum diikrakan di hadapan pejabat negara.  

Table 3.4 Daftar Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat 

No. Nama Wa>qif 
Peruntukan 

Wakaf 

Nadhi>r No.Akta Ikrar Wakaf 

1.  H.Suparaman 

Masjid Nidho 

Besari 

Imron 

Zubaidi 

KK.13.02.15/BA.02/05/200

6 

2.  H.Suparaman 

Masjid An-

Najah  

Imron 

Zubaidi 

KK.13.02.15/BA.02/06/200

6 

3.  

Misno/ 

Sasmuriyati 

Masjid An-

Najah 

Imron 

Zubaidi 

KK.13.02.15/BA.02/04/200

6 

4.  Misman Masjid 

Imron 

Zubaidi 

KK.13.02.15/BA.02/01/200

6 

5.  Jokorijo  Sosial 

H.Suparma

n 

W3/15/01/48/1992 
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6.  Jayusman 

Masjid Nidho 

Besari 

H.Iswahyu

di 

- 

7.  

K.Muhamad 

Duri 

Masjid Nidho 

Besari 

H.Iswahyu

di 

- 

8.  Imam Baduri 

Mushola Al-

Muttaqien 

- - 

9.  Temi 

Sosial 

(Pembuatan 

Gudang 

Perkumpulan 

Pemuda) 

- - 

10.  Jumono 

Masjid Nidho 

Besari 

- - 

11.  Kademi  

Mushola Ar-

Rahman 

- - 

12.  Umi Nafsiyah 

Mushola 

Darul 

Munajat 

- - 

 

Data di atas bersumber dari Website resmi Kementrian Agama RI 

Siwak.com dan juga sudah diverifikasi dengan catatan wakaf PPAIW 

Kecamatan Mlarak, dan juga bersumber dari Pemerintah Desa Siwalan dan  

masyarakat Desa Siwalan.  
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Dalam hal ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang 

dilakukan dengan delapan orang yang tinggal di Desa Siwalan Kecamatan 

Mlarak dan juga salah satu pejabat di lingkungan KUA Kecamatan yakni 

Kepala KUA Mlarak tentang apa saja yang melatarbelakangi tanah wakaf 

tanpa sertifikat yang ada di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten 

Ponorogo. 

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan 

Mlarak Bapak Muhammad Aulya Assofi,M.A., mengenai faktor-faktor yang 

melatarbelakangi tanah wakaf tanpa sertifikat. 

“Menurut pengamatan saya selama menjadi Kepala KUA wilayah 

kecamatan Mlarak, faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya tanah 

wakaf tanpa sertifikat yang pertama bahwa kurangnya pengetahuan 

masyarakat mengenai pentingnya wakaf dan pendaftaran tanah wakaf. 

Kedua  mengenai kurangnya kepedulian masyarakat jadi masih 

banyaknya masyarakat yang acuh terhadap pentingnya pensertifikatan 

tanah wakaf padahal pihak KUA sudah sering berupaya agar 

masyarakat melakukan sertifikat tanah wakaf lewat kegiatan 

sosialisasi. Yang ketiga asumsi masyarakat mengenai mahalnya biaya 

pendafataran tanah wakaf bahwa yang dianggap biaya yakni mengenai 

proses ikrar karena harus menyiapkan sekian materai dan lain 

sebagainya.”
2
 

Yang mana wawancara dengan Bapak Muhamad Aulya Assofi, MA 

selaku PPAIW Kecamatan Mlarak mengenai faktor yang melatarbelakangi 

tanah wakaf tanpa sertifikat antara lain, kurangnya pengetahuan masyarakat, 

kurangnya kepedulian masyarakat, dan juga asumsi masyarakat mengenai 

mahalnya biaya pengurusan wakaf. 

                                                     
2 Muhmmad Aulya Assofi, Hasil wawancara Ponorogo, 22 Desember 2020. 
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Wawancara kepada Bapak Imron Zubaidi selaku nadhi>r mengenai 

faktor-faktor yang melatarbelakangi tanah wakaf tanpa sertifikat di Desa 

Siwalan 

“Jadi ketika saya menjadi nadhi>r yang menangani tanah wakaf yang 

disebutkan tadi yang selaku wa>qif Alm. H.Suparman terkait sertifikat 
tanah wakaf sudah kami proseskan ketika selesainya kegiatan ikrar 

wakaf. Tapi karena dulu dititipkan oleh pihak ketiga ya sudah saya kira 

sudah beres kan juga pihak ketiga sudah dikasihkan biayanya. Biaya 

tersebut juga sesuai hasil musyawarah bersama wa>qif”3
 

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Imron Zubaidi selaku Nadhi>r 

di Desa Siwalan mengenai faktor yang melatarbelakangi tanah wakaf tanpa 

sertifikat bahwa adanya sikap nadhi>r dalam kepengurusan sertifikat tanah 

wakaf diserahkan pada pihak ketiga tanpa adanya komunikasi yang lebih 

lanjut apakah proses sertifikasi tanah wakaf sudah selesai atau belum.  

Wawancara kepada Bapak H. Buchori yang merupakan keluarga 

almarhum Bapak Jumono dan Bapak Jayusman mengenai faktor-faktor yang 

melatarbelakangi tanah wakaf tanpa sertifikat didesa Siwalan.  

“Bahwa bapak saya dulu melaksanakan wakaf yang diperuntukkan 

untuk pembangunan masjid Nidho Besari khususnya untuk jalan 

masuk yang dari arah selatan. Dalam prosesnya hanya sekedar serah 

terima saja tanpa ada hitam di atas putih. Bahkan keluaraga kami juga 

masih membayar PBB ke pemerintah atas tanah tersebut. Dari saya 

sendiri memang juga belum ada upaya untuk menyerahkan secara 

resmi tanah tersebut ya yang penting mas tanah wakaf yang 

diperuntukkan buat masjid Nidho Besari bisa bermanfaat bagi keluarga 

saya khususnya bapak saya. Kalau masalah mengenai kendala kenapa 

tidak segara kami sertifikatkan dulu pernah mas tanya ke pihak 

pemerintah desa mengenai bagaiman cara tanah wakaf ini untuk bisa 

diserahkan secara resmi. Namun ya sampai sekarang tidak ada upaya 

yang pasti mengenai tanah tersebut.  Kemudian tanah wakaf yang 

diserahkan oleh bapak Jayusman beliau juga masih kerabat saya juga, 

itu berupa tanah sawah yang diperuntukkan untuk Masjid Nidho 
                                                     

3
 Imron Zubaidi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 2 Januari 2021. 
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Besari, tanah tersebut sudah diserahkan sejak lama namun ya belum 

bersertifikat karena sampai sekarang pihak kerabat saya keluarga 

bapak Jayusman belum ada kejelasan mengenai tanah wakaf yang telah 

diserahkanapakah ingin diserahkan secara resmi atau tidak mengingat 

kepengurusan takmir masjid yang belum berjalan sebagaimana 

mestinya. Bahkan tanah sawah tersebut juga dikelola sama bu Nyai 

namun saya tidak tahu kayaknya hasil dari sawah tersebut masuk ke 

masjid atau tidak”
4
 

 

Menurut hasil wawancara dengan Bapak H. Buchori selaku keluaraga 

almarhumah bapak Jumono yang telah mewakafkan tanahnya ke Masjid 

Nidho Besari mengenai faktor yang melatarbelakangi tanah wakaf tanpa 

sertifikat bahwa pihak keluarga wa>qif masih enggan untuk menyerahkan 

secara resmi tanah wakaf tersebut karena beralasan bahwa seluruh pihak 

keluaraga sudah ikhlas merelakan tanahnya untuk di wakafkan. Kemudian 

tanah wakaf berupa tanah sawah yang telah di serahkan oleh bapak 

Jayusman yang diperuntukkan untuk Masjid Nidho Besari bahwa masih 

belum adanya kepastian mengenai penyerahan sertifikat tanah wakaf 

tersebut. Dan juga karena kondisi takmir Masjid Nidho Besari yang belum 

berjalan sebagaimana mestinya 

Wawancara dengan Bapak Suroso selaku takmir masjid An-Najah 

Siwalan III dengan atasnama wa>qif  Misno/Sasmuriyatin tentang faktor 

yang melatarbelakangi tanah wakaf tanpa sertifikat di Desa Siwalan: 

“Sebenarnya gini mas ketika itu kepala desanya masih alm bapak 

Sutris itu tanah wakaf sudah kami usulkan untuk disertifikat. Namun 

sebenarnya itu bukan atas nama bapak misno, malah justru bapak 

misno itu imam di Masjid An-Najah akan tetapi aslinya milik 

almarhumah ibu Sasmiyatin. Karena dulu ada kesalahan waktu ikrar 

wakaf dan sehingga merubah nama asli pewa>qif menjadi bapak Misno. 
Dan tanah tersebut sudah bersertifikat juga mas namun memang belum 

                                                     
4
 H. Buchori, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 Januari 2021. 
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kami laporakan kepada pihak KUA Kecamatan Mlarak. Tapi nanti 

misal ada permasalahan yang timbul kita sudah aman mas.”
5
 

 

Menurut hasil wawancara bersama Bapak Suroso selaku takmir masjid 

An-Najah Siwalan III mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi tanah 

wakaf tanpa sertifikat bahwa sebenarnya sudah ada upaya untuk 

mensertifikatkan tanah wakaf dan juga sudah jadi, namun sertifikat tanah 

wakaf tersebur belum di laporkan kepada KUA Kecamatan Mlarak oleh 

pihak yang bersangkutan.  

Wawancara kepada Bapak H.Iswahyudi selaku nadhi>r di desa Siwalan 

dan juga tokoh masyarakat desa Siwalan mengenai faktor-faktor yang 

melatarbelakangi tanah wakaf tanpa sertifikat di Desa Siwalan. 

“Sebenarnya gini mas terkait tanah wakaf yang tanpa sertifikat yang 

saya di amanahi oleh wa>qif alamarhumah Ibu Surti dan almarhum 
Bapak Imam Baduri terdapat dua bidang tanah yang peruntukkanya 

satu buat masjid yang namanya Nidho Besari dan Mushola yang 

namanya Al-Muttaqien. Sebab tanah wakaf yang diperuntukkan buat 

Majid Nidho Besari itu yang pertama kar masjid (batasan) tanah wakaf 

tidak jelas karena asal mula batasan tanah tersebut tidak ada yang 

mengetahui secara pasti seberapa luasnya panjangnya, lebarnya. Ada 

orang yang mengatakan yang namanya bapak Musahid bahwa itu 

batasan sampai batas pohon bambu dekat makam, dan bahkan 

disamping masjid itukan terdapat rumahnya bu nyai nah sampingnya 

itukan ada kolam itu menurut bapak musahid masih miliknya masjid. 

Sebenarnya sudah ada upaya untuk dimusyawarahkan mengenai 

sertifikat tanah wakaf namun ketika dimusyawarahkan tidak adanya 

titik temu jadi sekarang statusnya masih ngambang hingga sekarang. 

Dan yang satunya diperuntukkan tanah wakaf untuk Mushola Al-

Muttaqien itu disebabkan karena pihak pewa>qif alm Bapak Bedur tidak 
mau untuk dikrarkan bahakan disertifikatkan dan cuman 

menyampaikan tanah ini silahkan di pakai buat mushola dan tidak akan 

saya ambil jika tanah itu masih digunakan untuk mushola dan 

sebagaiaman mestinya”
6
 

                                                     
5
 Suroso, Hasil Wawancara, 4 Januari 2021. 

6
 H. Iswahyudi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 3 Januari 2021. 
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Menurut pemaparan narasumber bapak H.Iswahyudi bahwa faktor 

yang melatarbelakangi  tanah wakaf tanpa sertifikat antara lain bahwa masih 

terdapat informasi yang simpang siur terkait batasan tanah wakaf yang 

digunakan untuk masjid Nidho Besari, kemudian kurangnya kepedulian 

takmir mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Kemudian tanah wakaf 

yang diperuntukkan untuk Mushola Al-Muttaqien bahwa pihak wa>qif masih 

belum menginginkan adanya penyerahan secara resmi tanah wakaf yang 

digunakan untuk mushola tersebut.  

Wawancara kepada Bapak Khoirul Masud keluarga wa>qif Alm. 

H.Suparman mengenai faktor yang melatarbelakangi tanah wakaf tanpa 

sertifikat. 

“Bahwa benar kalau dulu bapak saya mewakafkan bidang tanah wakaf 

untuk masjid bahwa tanahnya itu terletak di samping Dam Swatu Desa 

Siwalan, sebenarnya udah ada proses untuk masalah sertifikasi tanah 

wakaf yang bapak laksanakan dikala hidup namun saya tidak 

mengetahui proses sertifikat itu berjalan atau tidak ya karena semua 

sudah saya pasrahkan ke pihak nadhi>r yang mengurusi tanah wakaf 
tersebut”

7
 

 

Menurut hasil wawancara bersama bapak Khoirul Masud bahwa 

faktor yang melatarbelakangi tanah wakaf tanpa sertifikat bahwa keberadaan 

nadhi>r yang kurang tegas dalam mengurus sertifikasi tanah wakaf. Dan juga 

pihak keluarga wa>qif tidak menjalin komunikasi dengan si Nadhi>r.  

Wawancara kepada Ibu Laila keluaraga Ibu Temi Selaku Wa>qif yang 

ada di Desa Siwalan mengenai faktor yang melatarbelakangi tanah wakaf 

tanpa sertifikat. 

                                                     
7
 Khoirul Masud, Hasil Wawancara, Ponorogo, 2 Januari 2021. 
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“Bahwa saya telah menyerahkan tanah saya mas sebagian ke 

Kumpulan Pemuda bernama Persatuan Pemuda Lor Kali Desa 

Siwalan. Yang kemarin digunakan untuk pembuatan gudang kumpulan 

(Sinoman). Waktu itu prosesnya cuman musyawarah saja sama 

keluarga terdekat Bapak Kusni dan Bapak Ulin. Karena mbahnya 

sudah tua juga mas terus tidak punya saudara dekat dan juga anak dulu 

beliau dulu tinggal di sebelah tanah wakaf yang beliau serahkan ke 

pemuda dan sekarang nunut sama cucu ponakan ya saya niki. 

sebenarnya saya juga tidak tahu apa-apa mengenai pendaftaran tanah 

wakaf. Bagi  kami serahkan saja tanah saya yang penting tanah 

tersebut bisa di manfaatkan sama pihak lain dan saya jadikan tanah 

tersebut sebagai bekal ibu Temi nanti di akhirat.”
8
 

 

Menurut hasil wawancara bersama Ibu Temi selaku wa>qif yang 

menyerahkan tanahnya untuk kepentingan sosial. Bahwa faktor yang 

melatarbelakangi tanah wakaf tanpa sertifikat bahwa kurangnya 

pengetahuan mengenai pentingnya pendaftaran tanah wakaf dan juga 

sertifikasi tanah wakaf. 

Wawancara kepada Ibu Sri Banun keluarga almarum bapak Kademi 

Selaku Wa>qif yang ada di Desa Siwalan mengenai faktor yang 

melatarbelakangi tanah wakaf tanpa sertifikat. 

“Dahulu itu tanah wakaf yang diperuntukkan untuk Mushola Ar-

Rahman merupakan tanah milik mbah buyut saya, dimana sewaktu 

proses penyerahan tanah wakaf masih berdasarkan musyawarah 

keluarga saja. Namun sampai sekarang tanah wakaf yang 

diperuntukkan untuk mushola tersebut masih belum bersertifikat. 

Karena adanya konflik antara suami saya almarhum Bapak Ibnu 

Munzhir dengan bapak Supriyono dimana beliau juga salah satu kader 

salah satu partai. Ketika itu ada bantuan yang akan diberikan dari 

partai tersebut untuk pembangunan lanjutan Mushola Ar-Rohman. 

Karena bapak saya tidak mau menerimanya terjadinya konflik tersebut, 

bahwa dengan alasan tidak ingin tempat ibadah dijadikan kepentingan 

suatu organisasi. Sehingga saat itu bapak saya mulai enggan mengurus 

mushola tersebut bahkan sampai dengan kepengurusan sertifikasi tanah 

wakaf tersebut”
9
 

                                                     
8
 Laila, Hasil Wawancara, Ponorogo, 7 Januari 2021. 

9
 Sri Banun, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 Januari 2021. 
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Menurut hasil wawancara kepada Ibu Sri Banun selaku dari keluarga 

wa>qif Mismaji mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi tanah wakaf 

tanpa sertifikat bahwa adanya kurang kepedulian pihak keluarga wa>qif yang 

dimana hal ini timbul karena adanya konflik antar perseorangan dengan 

mengatas namakan kepentingan suatu kelompok atau organisasi. 

Wawancara kepada Bapak Nurul Hamdi Selaku keluaraga wa>qif Bani 

Munojo yang ada di Desa Siwalan mengenai faktor yang melatarbelakangi 

tanah wakaf tanpa sertifikat. 

“Jadi saat itu tanah mushola merupakan milik Ibu Nafsiyah yang 

sekarang sudah tidak tinggal lagi di Siwalan. Saat itu kita adakan 

musyawarah mengenai tanah tersebut yang digunakan untuk 

pembuatan Mushola Darul Munajat. Musyawarah tersebut bertujuan 

untuk merencanakan pembangunan mushola dan pada intinya ada 

serah terima tanah secara lisan mengenai tanah tersebut. Namun 

sampai sekarang tanah wakaf tersebut belum bersertifikat, karena 

terkendala biaya yang mahal, kemudian saya tidak tahu mengenai 

siapa nanti yang selaku nadhi>r untuk dipasrahi tanah tersebut. 

Sebenarnya kalau ada nadhi>r ya kami sudah sipakan untuk proses 
tersebut.”

10
 

 

Menurut hasil wawancara kepada Bapak Nurul Hamdi selaku keluarga 

wa>qif  Ibu Umi Nafsiyah mengenai faktor-faktor tanah wakaf tanpa 

sertifikat antara lain mahalnya biaya sertifikat tanah wakaf, tidak adanya 

informasi mengenai nadhi>r yang akan menerima tanah wakaf tersebut. 

C. Kepatuhan Hukum Masyarakat Terhadap Pasal 38 dan Pasal 39 

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan  

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Mengenai Tata 

Cara Pendaftaran Benda Wakaf Tidak Bergerak Di Desa Siwalan 
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 Nurul Hamdi, Hasil Wawancara. Ponorogo, 11 Januari 2021. 
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Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo 

Adanya undang-undang merupakan upaya pemerintah untuk 

mewujudkan ketertiban umum bagi warga negara Indonesia. Begitu juga 

dengan adanya PP.No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 

2004 tentang wakaf. Adanya peraturan ini bertujuan agar terwujudnya 

ketertiban mengenai pelaksanan perwakafan yang ada di Indonesia. 

Adapun yang selalu menghambat mengenai jalannya pemberlakuan 

aturan ialah ketika masyarkat yang bersangkutan tidak mengetahui ataupun 

tidak pernah mendengar aturan tentang wakaf sehingga dengan ketidak 

tahuan masyarakat tersebut dapat berimplikasi terhadap adanya kepatuhan 

hukum masyarakat. 

Seseorang yang dianggap mempunyai kesadaran hukum yang tinggi 

apabila perilakunya sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang 

berlaku, sehingga taraf kesadaran hukum masyarakat didasarakan pada 

Kepatuhan Hukum, akan tetapi tidak semua orang yang mematuhi hukum 

mempunyai Kesadaran Hukum. 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti laksanakan mengenahi 

Kepatuhan Hukum masayarakt terhadap Pasal 38 dan Pasal 39 PP No. 42 

Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 

tentang wakaf mengenai tata cara pendaftaran benda wakaf tidak bergerak di 

Desa Siwalan.  
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Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Imron Zubaidi tentang 

Pasal 38-39 PP No. 42 tahun 2006 mengenai tata cara pendaftaran benda 

wakaf. 

“Bahwa saya masih kurang mengetahui tentang aturan tersebut, ketika 

pelaksanan wakaf yang saya sebagai pengurus saja saya menyerahkan 

sebagaian besar prosesnya ke adik saya yang kebetulan juga bekerja di 

KUA kala itu, jadi saya hanya melakukan tanda tangan saja terhadap 

berkas-berkas yang harus saya tanda tangani”
11

 

Kepatuhan hukum masyarakat mengenai peraturan tersebut dapat 

disimpulkan berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Imron Zubaidi 

bahwa masih rendahnya pengetahuan tentang aturan yang berlaku terbukti 

dengan adanya perilaku nadhi>r yang hanya langsung menandatangani berkas 

yang digunakan dalam kepengurusan wakaf tanpa mengetahui tata cara 

pendaftaran benda wakaf. 

Wawancara kepada Bapak H. Iswahyudi tentang mengenai Kepatuhan 

Hukum Pasal 38 dan Pasal 39 PP No. 42 tahun 2006 mengenai tata cara 

pendaftaran benda wakaf. 

“Saya kurang mengetahui isi tentang aturan tersebut, namun secara 

garis besar saya mengetahui mas mengenai prosedur pendaftaran 

benda wakaf yakni antara lain harus adanya ikrar wakaf dulu  

kemudian harus adanya AIW yang dikeluarkan oleh KUA baru 

diserahkan ke BPN”
12

 

 

Adanya kepatuhan hukum masyarakat berdasarkan hasil wawancara di 

atas bahwa secara implisit nadhi>r tersebut mengetahui tentang tata cara 

pendaftaran benda wakaf, namun secara tertulis nadhi>r kurang 

mengetahuinya. 
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 Imron Zubaidi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 2 Januari 2021. 
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 H. Iswahyudi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 3 Januari 2021. 
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Wawancara keluaraga wa>qif almarhum Bapak Jumono kepada Bapak 
H. Buchori mengenai Kepatuhan Hukum Pasal 38 dan Pasal 39 PP No. 42 

tahun 2006 mengenai tata cara pendaftaran benda wakaf 

 

“Kalau aturan itu saya ya tidak mengetahui mas bahkan juga belum 

mendengar tentang aturan tersebut. Tapi yang saya tau ya untuk 

prosesnya kurang lebih mas ada ikrar itu terus ngurusnya sertifikat 

langsung ke BPN. Kalau saya pribadi sebenarnya ya mengetahui juga 

mas bagaimana pentingnya sertifikat tersebut soalnya ya melindungi 

nanti kalau pas udah generasi cucu ada masalah atau sengketa”
13

 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama kepada 

bapak H.Buchori. Bahwa sebeneranya mengetahui akan pentingnya 

pendaftaran tanah wakaf namun secara isi peraturan tersebut masih belum 

memahami dan bahkan belum pernah mendengaraknnya.  

Wawancara kepada bapak Khoirul Masud keluraga mengenai 

Kepatuhan Hukum Pasal 38 dan Pasal 39 PP No. 42 tahun 2006 mengenai 

tata cara pendaftaran benda wakaf. 

“Kalau masalah aturan  itu jelas saya tidak tahu sama sekali, ya 

pokoknya dulu itu semua tak serahkan ke nadhi>r mengenai 
pendafataran benda wakaf sampai sertifikasinya”

14
 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada bapak 

Khoirul Masud mengenai Kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan 

tentang cara pendaftaran benda wakaf dapat disimpulkan bahwa rendahnya 

pengetahuan aturan hukum masyarakat merupakan penyebab belum 

terwujudnya kepatuhan hukum masyarakat terkait aturan hukum tersebut. 
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 H. Buchori, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 Januari 2021. 
14

 Khoirul Masud, Hasil Wawancara, Ponorogo, 2 Januari 2021. 
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Wawancara kepada Ibu Laila selaku keluarag Ibu Temi tentang 

Kepatuhan Hukum Pasal 38 dan Pasal 39 PP No. 42 tahun 2006 mengenai 

tata cara pendaftaran benda wakaf.  

“Saya tidak mengetahui bahkan juga tidak paham mengenai aturan itu, 

ya memang dulu ya tidak disekolahkan tinggi sama bapak. Bahkan 

dalam kepengurusan wakaf ini ya saya dibantu pihak yang menerima 

tanah wakaf meminta tolong kepada ibu Kepala desa Siwalan ya yang 

penting segera dibukukan biar statusnya aman.”
15

 

 

Berdasarakan hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

belum terwujudnya kepatuhan hukum karena kurangnya pengetahuan aturan 

hukum dan juga masih rendahnya pendidikan masyarakat.  

Wawancara kepada Bapak Nurul Hamdi tentang Kepatuhan Hukum 

Pasal 38 dan Pasal 39 PP No. 42 tahun 2006 mengenai tata cara pendaftaran 

benda wakaf.  

“Kalau mengenai tata cara pendafataran benda wakaf, malah justru saya 

kurang paham mas, ya setau saya cara mengurus sertifikasi tanah wakaf 

ya sama seperti mengurus sertifikat tanah yang biasanya. Apalagi 

peraturan tersebut malah tidak paham sama sekali.”
16

 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada bapak 

Nurul Hamdi tentang aturan hukum cara pendaftaran benda wakaf dapat 

disimpulkan bahwa masyarakt sudah mengetahui akan kewajiban 

melaksanakan sertifikasi tanah akan tetapi karena masih kurangnya 

pengetahuan masyarakat dan juga informasi yang diterima dari pihak yang 

bersangkutan. 
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 Laila, Hasil Wawancara, Ponorogo, 7 Januari 2021. 
16

 Nurul Hamdi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 11 Januari 2021. 
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Wawancara kepada Ibu Sri Banun tentang Kepatuhan Hukum Pasal 38 

dan Pasal 39 PP No. 42 tahun 2006 mengenai tata cara pendaftaran benda 

wakaf.  

“ Saya sama sekali tidak mengetahui mengenai aturan tersebut, ya 

kalau masalah wakaf setahu saya hanya sekedar diserahkan saja dan 

disaksisakan oleh lingkungan sekitar sudah cukup.”
17

 

 

Berdasarakan hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

belum terwujudnya kepatuhan hukum bahwa kurangnya pengetahuan 

masyarakat mengenai pentingnya sertifikat tanah waka dan juga kurangnya 

pengetahuan masyarakat mengenai aturan hukum tersebut.  
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 Sri Banun, Hasil Wawancara. Ponorogo, 10 Januari 2021. 
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BAB IV 

ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP TANAH WAKAF TANPA 

SERTIFIKAT DI DESA SIWALAN KECAMATAN MLARAK 

KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang 

Melatarbelakangi Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat di Desa Siwalan 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo 

Wakaf pada dasarnya merupakan kegiatan yang sangat mulia dimana 

bisa dikatakan sebagai salah satu penguat kesejahteraan bagi umat Islam. 

Wakaf juga mempunyai fungsi yang sangat sentral baik dalam bidang 

konvensional baik pendidikan maupun kegiatan yang bersifat kepentingan 

sosial.  

Wakaf juga berperan penting dalam kemajuan bidang keagamaan 

dimana kelangsungan dalam bidang peribadatan dapat berjalan dengan baik 

dan lancar. Namun setelah berjalannya waktu praktik perwakafan yang ada 

di Indonesia memngalami perubahan dan perkembangan yang sangat pesat.  

Hal ini berdasarakan adanya upaya pemerintah yang sangat 

mempedulikan adanya praktik wakaf di Indonesia. Hal ini terbukti dengan 

adanya keberhasilan masyarakat menciptakan aturan hukum yakni Undang-

Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, aturan tersebut dibuat agar 

pelaksanaan wakaf berjalan dengan tertib sesuai hukum negara yang 

berlaku. 



 

 

 

Namun adanya undang-undang tersebut nampaknya belum dapat 

dikatan berjalan dengan baik ditengah-tengah masyarakat, hal ini ditandai 

dengan adanya perilaku masyarakat yang masih menerapkan praktek wakaf 

secara tradisional dengan berdasarakan hasil musyawarah keluarga dan juga 

masih banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat bahkan tanah tersebut 

juga sudah lama diambil manfaatnya oleh masyarakat banyak. 

 Meskipun sudah ada peraturan hukum yang mengatur mengenai 

pendaftaran tanah wakaf dan juga sertifikat tanah wakaf namun adanya 

aturan hukum ini masih kurang diperhatkan dan juga diimplementasikan 

oleh masyarakat. Sehingga adanya tujuan dan cita-cita adanya peraturan 

undang-undang tersebut masih belum terwujud.  

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Desa Siwalan 

Kecamatan Mlarak Kabuaten Ponorogo yang telah termuat di BAB III dapat 

dipahami mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi tanah wakaf tanpa 

sertifikat antara lain sebagai berikut: 

1. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat;
1
 

2. Kurangnya kepedulian masyarakat;
2
 

3. Asumsi masyarakat mengenai mahalnya biaya sertifikat tanah wakaf;
3
 

4. Tidak adanya informasi yang pasti mengenai batasan tanah wakaf 

yang telah diserahkan;
4
 

5. Kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan wakaf dengan secara lisan 
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tanpa adanya ikrar wakaf;
5
 

6. Munculnya konflik dalam pengelolaan tanah wakaf;
6
 

7. Kurangnya pengetahuan nadhi>r dalam pengelolaan tanah wakaf;
7
 

Sehubung dengan adanya hal tersebut diatas masalah praktik wakaf 

masih belum bisa dinyatakan berjalan dengan sesuai harapan.  Hal ini 

dikarenakan adanya permasalahan wakaf yang kompleks dan yang ada di 

tengah-tengah masyarakat. Dimana pada dasarnya belum ada jaminan 

mengenai kelanggengan tanah wakaf yang telah diserahkan dan juga 

dimanfaatkan oleh masyarakat.  

Oleh karena itu untuk menganalisis mengenai faktor-faktor yang 

melatarbelakangi tanah wakaf tanpa sertifikat yang ada di Desa Siwalan 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo peneliti menggunakan sudut 

pandang sosiologi hukum dengan memaparakan teori kesadaran hukum. 

Menurut prespektif sosiologi hukum dengan mengutip pendapat Paul 

Scholten mengemukakan kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-

nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada dan 

tentang hukum yang diharapkan ada, sebenarnya yang ditekankan adalah 

nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terdapat 

kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.
8
  

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa untuk mengetahui tingkat 

kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang masing-masing 
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merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan juga yang dijadikan 

tolak ukur sebagai berikut: 
9
 

1. Pengetahuan Hukum, bahwa Seorang mengetahui bahwa beberapa 

perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang 

dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak 

tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh 

hukum maupun yang diperbolehkan oleh hukum. 

Secara abstrak dengan adanya praktik wakaf yang ada di Desa 

Siwalan telah mengetahui bagaimana menjalankan praktik wakaf 

secara hukum islam dan juga hukum positif. Namun meskipun 

demikian secara tekstual pada dasarnya masyarakat masih kurang 

dalam segi pengetahuan hukum yang berlaku khususnya Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal ini dibuktikan 

dengan masih adanya tanah wakaf yang belum bersertifikat bahkan 

belum di ikrarkan oleh si  wa>qif yang di mana tanah tersebut sudah 

dimanfaatkan baik dalam bentuk pembangunan masjid, mushola, 

maupun keperluan sosial lainnya.  

2. Pemahaman Hukum, bahwa infromasi yang dimiliki seseorang 

mengenai isi peratuaran dari hukum tertentu. Misal dalam hal ini 

memahami isi dari Undang-undang Nomor 41 tentang wakaf. 

Melihat fakta dilapangan bahwa praktik wakaf yang ada di Desa 

Siwalan bahwa pada dasarnya masyarakat masih kurang memahami 
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bagaimana kegiatan wakaf itu dilaksanakan secara aturan negara yang 

berlaku. Hal ini ditandai dengan adannya tanah wakaf yang belum 

bersertifikat di karenakan karena kurangnya pemahaman masyarakat 

mengenai pentingnya sertifikat tanah wakaf dan juga kebiasaan 

masyarakat dalam melaksanakan wakaf hanya sebatas dengan secara 

lisan saja tanpa adanya proses ikrar wakaf yang sah.  

3. Sikap Hukum, bahwa Seseorang mempunyai kecenderungan untuk 

mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.  

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan diperoleh 

pengetahuan bahwa sebenarnya masyarakat telah melaksanakan 

praktik dengan sesuai yang diajarakan oleh agama Islam. Dan juga 

dalam pengelolaan wakaf juga sudah berjalan sebagai mana mestinya 

terbukti dengan jelasnya peruntukan tanah wakaf tersebut baik untuk 

masjid, mushola dan juga sosial.  

Namun dengan masih adanya tanah wakaf yang belum 

bersertifikat di Desa Siwalan merupakan salah satu indikasi bahwa 

praktik wakaf yang ada di Desa Siwalan belum berjalan sesuai dengan 

aturan hukum yang ada yakni tentang kewajiban pendaftaran tanah 

wakaf dan juga sertifikat tanah wakaf. Hal ini berdasarakan hasil 

temuan lapangan di sebabkan karena kurangnya kepedulian 

masyarakat mengenai pentingnya sertifikat tanah wakaf dan juga 

masih enggannya masyarakat untuk melaksanakan proses sertifikat 

tanah wakaf. 



 

 

 

4. Pola Perilaku Hukum, bahwa dimana seseorang atau dalam suatu 

masyarakat warganya mematuhui peraturan tertentu terhadap hukum. 

Jika kita lihat hasil penelitian yang peneliti peroleh yang telah 

peneliti tuangkan di bab III bahwa adanya tanah wakaf yang belum 

bersertifikat bahwa hal ini disebabkan karena perilaku masyarakat 

masih secara tradisional yakni dengan mengadakan musyawarah 

bersama keluarga dan juga masyarakat sekitar. Dimana masyarakat 

juga belum menerapkan aturan hukum yang berlaku khusunya 

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang mengenai 

kewajiaban melaksanakan pendaftaran tanah wakaf dan juga sertifikat 

tanah wakaf. Karena berdasarakan hasil penelitian yang diperoleh 

bahwa masyarakat masih banyak yang belum mengetahui bagaimana 

praktik perwakafan berdasarakan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan sikap dan 

perilaku hukum masyarakat yang melaksanakan wakaf bahwa dikatakan 

belum sesuai dengan aturan yang ada sehingga adanya praktik wakaf yang 

ada di masyarakat juga belum berjalan dengan baik secara aturan hukum 

yang berlaku. 

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa untuk mengetahui tingkat 

kesadaran hukum masyarakat. Dengan adanya analisis diatas dapat 

disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Desa Siwalan masih 

tergolong rendah atau belum bisa dikatakan mempunyai kesadaran hukum.  



 

 

 

Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya ke empat indikator mengenai 

tingkatan kesadaran hukum. Karena masih kurangnya pengetahuan hukum 

masyarakat mengenai aturan yang berlaku yakni Undang-Undang No. 41 

Tahun 2004 tentang Wakaf. 

 Kemudian masih kurangnya pemahaman hukum masyarakat 

mengenai pentingnya sertifikat tanah wakaf hal ini didasarakan bahwa 

masyarakat Desa Siwalan dalam praktik wakaf berdasarakan pemahaman 

hukum Islam dengan tidak diiringi dengan hukum positif. Adanya 

ketidakpedulian masyarakat hal ini merupakan sebab dimana belum 

terwujudnya sikap hukum dan perilaku hukum sesuai dengan peraturan 

perundang-undang yang berlaku. 

B. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Masyarakat 

Terhadap Pasal 38 Dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 

2006 Tentang Pelaksanaan  Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf Mengenai Tata Cara Pendaftaran Benda Wakaf Tidak 

Bergerak di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo 

Adanya aturan yang di buat oleh pemerintah merupakan salah satu 

upaya pemerintah untuk mewujudkan keamanan dan juga ketertiban 

masyarakat. Oleh karena itu masyarakat harus senantiasa mendukung upaya 

pemerintah dengan taat dan patuh terhadap aturan yang ada dengan penuh 

kesadaran. Kesadaran merupakan salah satu kunci terwujudnya cita-cita dan 

tujuan diadakannya sebuah undang-undang atau aturan hukum.  



 

 

 

Disamping hal tersebut agar peraturan yang dibuat oleh pemerintah 

dapat menyentuh perasaan dan juga sikap obyek hukum maka sosialisasi 

merupakan salah satu cara yang paling efektif dan efisien untuk 

mewujudkan pemahaman masyarakat yang sesuai berdasarkan makna 

hukum yang berlaku. 

Pada hakikatnya hukum bersifat universal maka apabila pemerintah 

tidak memaksimalkan kehadiran ditengah-tengah masyarakat maka akan 

sulit aturan tersebut untuk dipahami dan juga di implementasikan oleh 

masyarakat yang menyebabkan aturan tersebut tidak berjalan dengan sesuai 

tujuan awal. 

Peran dan fungsi pemerintah harus selaras dengan masyarakat agar 

dapat memudahkan dalam melaksanakan kontrol sosial. Untuk memberikan 

pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat harus dimaksimalkan dalam 

kegiatan sosialisasi yang masif dan berkala. Dimana apabila hal ini 

dilaksanakan dengan baik maka juga akan terwujud mengenai adanya 

kepatuhan hukum masyarakat. 

Wakaf merupakan  perbuatan hukum wa>qif  untuk memisahkan 

dan/atau menyerahkan sebagaian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya 

guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.  

Dengan adanya definisi diatas dapat kita artikan bahwa fungsi dari 

adanya wakaf sangat sentral dalam kehidupan masyarakat dimana wakaf 

berperan untuk mewujudkan kesejahteraan umat disamping itu juga bernilai 



 

 

 

ibadah amal jariyah yang pahalanya akan diterima secara terus menerus 

meskipun wa>qif sudah meninggal dunia. 

Dengan adanya tujuan wakaf yang sangat mulia hal ini akan 

berbanding terbalik apabila praktik wakaf hanya dilaksanakan secara 

rukunnya saja. Dengan adanya aturan hukum tentang wakaf yang berlaku 

maka sudah semestinya menjadi kewajiban setiap masyarakat untuk 

mematuhinya hal ini dapat kita kaitkan dengan adanya Pasal 38 Dan Pasal 

39 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan  Undang-

Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengenai tata cara pendaftaran 

benda wakaf tidak bergerak.  

Perlu kita ketahui bahwa apabila dengan adanya parktik wakaf yang 

ada ditengah masyarakat dengan tanpa adanya pelaksanaan pendafaaran 

benda wakaf yang telah diatur oleh peraturan pemerintah yakni Peraturan 

Pemerintah No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 

Tahun 2004 tentang Wakaf. Maka adanya praktek wakaf yang ada di 

tengah-tengah masyarakat belum dikatakan sejalan dengan cita-cita 

pemerintah untuk mewujdukan ketertiban umum.  

Benda wakaf yang telah diserahkan dan juga sudah didaftarkan ke 

lembaga yang terkait dalam hal ini dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar 

Waka (PPAIW) dan juga Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dan juga 

dapat dibuktikan dengan adanya surat otentik berupa sertifikat tanah wakaf. 

Akan memberikan suatu jaminan hukum dan juga kepastian hukum yang 



 

 

 

bersifat tetap. Dan juga akan memberikan kelanggeangan manfaat benda 

wakaf atau tanah wakaf yang telah diserahkan dari pihak wa>qif tersebut. 

Adanya bukti proses pendaftaran benda wakaf hal ini ditandai dengan 

terbitnya surat atau akta otentik yang dikeluarkan oleh lembaga yang 

bersangkutan dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) yakni berupa 

sertifikat. Jadi dapat disimpulkan bahwa bukti kepemilikan benda wakaf 

yang sah adalah sertifikat atau dalam hal ini sertifikat tanah wakaf. Dengan 

adanya sertifikat benda wakaf maka bilamana suatu saat nanti terjadi 

sengketa mengenai kepemilikan benda wakaf tersebut maka akan terjamin 

dan selamat dan adanya sengketa yang terjadi karena kelanggengan adanya 

benda wakaf tersebut sudah terjamin dengan adanya bukti kepemilikan 

berupa sertifikat.  

Ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat 

oleh pemerintah dikarenakan masih belum maksimalnya kegiatan sosialisasi 

dari pihak pemerintahan mengenai aturan hukum khususnya Pasal 38 Dan 

Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan  

Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengenai tata cara 

pendaftaran benda wakaf tidak bergerak.  

Hal ini terlihat dari masih kurangnya pengetahuan dan juga informasi 

masyarakat mengenai wakaf kemudian sikap dan perilaku masyarakat yang 

kebanyakan belum menarapkan aturan tersebut dengan sebagaimana 

mestinya karena adanya ketidaktahuan masyarakat.  



 

 

 

Probelmatika yang telah peneliti paparkan diatas akan sangat sesuai 

jika dikaji dan juga di analisis menggunakan teori sosiologi hukum yakni 

kepatuhan hukum. Sosiologi hukum mendasarakan tentang kepatuhan 

hukum pada dua variabel, yakni hukum dan manusia yang menjadi objek 

pengaturan hukum tersebut. Dengan demikian kepatuhan terhadap hukum 

tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, melainkan juga fungsi 

manusia yang diatur oleh hukum. Penjelasannya akan mencakup aspek 

kesediaan manusia untuk mematuhi hukum, tidak hanya aspek kehadiran 

hukumnya. 

Namun berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas 

bahwa diantara 12 (dua belas) tanah wakaf yang telah ada 2 (dua) wa>qif 

yang telah melaksanakan proses sertifikat tanah wakaf. Sedangkan 10 

(Sepuluh) wa>qif yang ada belum melaksanakan proses sertifikat tanah 

wakaf. Salah satu faktor yang melatarbelakangi ketidakpatuhan terhadap 

aturan hukum tersebut.  

Bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat menjadi faktor utama 

ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan hukum tersebut. Meskipun 

demikian ada beberapa wa>qif yang telah mematuhi aturan hukum tersebut. 

Hal ini memberikan  indikasi bahwa sebenarnya kepatuhan hukum 

masyarakat yang ada di Desa Siwalan mulai terwujud. Namun juga masih di 

iringi dengan adanya ketidakpedulian masyarakat mengenai pentingnya 

sertifikat tanah wakaf.  



 

 

 

Masalah kepatuhan hukum yang merupakan suatu proses psikologis 

dapat dikembangkan pada tiga proses dasar. Dimana ketiga proses dasar 

juga dapat dijadikan indikasi sejauh mana tingkatan kepatuhan hukum 

masyarakat terhadap sebuah aturan. Seperti yang dikemukakan oleh H.C 

Kelmen antara lain sebagai berikut: 

a. Compliance yakni suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan 

akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman 

yang mungkin dijatuhkan.  

Berdasarkan fakta dilapangan bahwa adanya proses pendaftaran 

tanah wakaf yang telah dilaksanakan demi untuk menghindari 

terjadinya konflik atau sengketa bilamana terjadi di kemudian hari. 

Dan juga memberikan rasa aman dan jelas terhadap tanah wakaf yang 

telah diserahkan.  

b. Identification terjadi apabila kepatuhan hukum ada bukan oleh karena 

nila intrinsiknya, akan tetapi agar supaya keanggotan kelompok tetap 

terjaga, serta ada hubungan baik dengan mereka yang memegang 

kekuasaan.  

Berdasarakan hasil penelitian yang peneliti paparkan di bab III 

bahwa pada dasarnya masyarakat tahu mengenai manfaat dari adanya 

praktik wakaf yang telah dijalankan oleh mereka, akan tetapi hal 

tersebut masih berdasarkan kerelaan atau keikhlasan melepas harta 

bendanya saja agar keberlangsungan kegiatan masyarakat berjalan 

dengan baik. Sehingga apabila di hubungkan dengan adanya dasar ini 



 

 

 

bukan karena untuk terjaganya suatu kelompok namun lebih untuk 

menghindari sengketa di kemudian hari.  

c. Internalization bahwa seseorang mematuhi hukum karena secara 

intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan.
10

 Dan juga apabila suatu 

ketaatan berdasarakan ia merasa bahwa aturan tersebut sesuai dengan 

nilai-nilai intrinsik yang dianut oleh suatu masyarakat.  

Melihat permasalahan yang terjadi dilapangan, masyarakat yang 

melaksanakan ibadah wakaf memang adanya pelaksanaan wakaf akan 

mendapatakan imbalan pahala amal jariyah dimana pahal tersebut 

akan terus mengalir meskipun si wa>qif telah meninggal dunia. Namun 

apabila dikaitakn dengan proses ini masyarakat sebenarnya patuh 

bukan karena nilai intrinsiknya akan tetapi untuk memberikan 

kejelasan mengenai benda wakaf yang telah di serahkan.  

Berdasarakan analisis diatas maka dapat ditarik kesimpulan  

kepatuhan hukum masyarakat di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo terhadap Pasal 38 Dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah 

No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan  Undang-Undang No. 41 Tahun 

2004 Tentang Wakaf mengenai tata cara pendaftaran benda wakaf tidak 

bergerak. Termasuk dalam tahap Compliance yakni suatu kepatuhan yang 

didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk 

menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Dalam hal ini 

masyarakat yang mematuhi aturan tersebut bertujuan untuk menghindari 
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 Rahardjo, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, 204.  



 

 

 

sengketa dikemudian hari dimana masyarakat patuh bukan karena suatu 

penanda kelompok dan juga nilai intrinsik dari adanya aturan tersebut.   

Jadi kepatuhan hukum masyarakat Desa Siwalan Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo terhadap Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah 

No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 

2004 tentang wakaf mengenai tata cara pendaftaran benda wakaf tidak 

bergerak. Kepatuhan hukum yang ada masih tergolong dalam tingkatan 

rendah. Yakni masih dalam tahap Compliance.  

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarakan uraian dalam bab-bab sebelumnya maka sesuai dengan 

rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti, peneliti memperoleh 

kesimpulan bahwa adanya tanah wakaf tanpa sertifikat di Desa Siwalan 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo antara lain: 

1. Bahwa kesadaran hukum masyarakat Desa Siwalan masih tergolong 

rendah atau belum bisa dikatakan mempunyai kesadaran hukum.  Hal 

ini dikarenakan belum terpenuhinya ke empat indikator (pengetahuan 

hukum, pemahaman hukum, sikap dan pola perilaku hukum) 

mengenai tingkatan kesadaran hukum. Karena masih kurangnya 

pengetahuan hukum masyarakat, adanya sikap ketidakpedulian 

masyarakat mengenai pentingnya sertifikat tanah wakaf hal ini 

terbukti dengan masih enggannya masyarakat untuk melaksanakan 



 

 

 

pendafataran benda wakaf. kemudian masih adanya asumsi masyarkat 

meneganai mahalnya biaya kepengurusan tanah wakaf. Hal-hal 

tersebut merupakan faktor-faktor yang melatarbelakangi tanah wakaf 

tanpa sertifikat tanah wakaf di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo.  

2. Bahawa kepatuhan hukum masyarakat terhadap Pasal 38 Dan Pasal 39 

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan  

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengenai tata 

cara pendaftaran benda wakaf tidak bergerak di Desa Siwalan 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Faktor yang mempengaruhi 

sebagaian masyarakat tidak patuhan terhadap aturan hukum tersebut 

yakni didominasi karena kurangnya pengetahuan hukum yang di 

miliki oleh masyarakat di Desa Siwalan. Namun dengan adanya 

sebagian yang mematuhi terhadap aturan hukum tersebut. 

Berdasarakan hasil analisis sosiologi hukum kepatuhan masyarakat 

mengenai adanya aturan tersebut masih digolongkan pada tahap 

Compliance. Di mana dalam hal ini alasan sebagian masyarakat untuk 

mematuhi aturan hukum tersebut didasari untuk menghindarkan 

sengketa di kemudian hari dan juga kejelasan mengenai benda wakaf 

yang telah diserahkan dan juga dimanfaatkan oleh masyarakat.  

B. Saran 

Berdasarakn hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti paparakan 

diatas peneliti memberikan saran-saran antara lain sebagai berikut:  



 

 

 

1. Bagi KUA Kecamatan Mlarak selaku lembaga yang mengurus 

perwakafan hendaknya untuk lebih memaksimalkan kegiatan 

sosialisasi mengenai sertifikat tanah wakaf dan juga prosedur 

pendaftaran tanah wakaf sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. 

Serta memberikaan pembinaan terhadap nadhi>r yang ada agar peran 

nadhi>r bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. 

2. Bagi masyarakat agar memiliki kesadaran dan juga kepedulian 

terhadap aturan hukum pemerintah seperti halnya masalah sertifikat 

tanah wakaf. Selain itu sebagai tokoh masyarakat maupun nadhi>r agar 

selalu bersifat akitif untuk mendorong masyarakat segera mengurus 

sertifikat tanah wakaf. 

3. Bagi Pemerintahan Desa setempat agar juga ikut andil dalam 

pelaksanan perwakafan yang dilaksanakan oleh masyarakat dimana 

dalam hal ini pemerintah desa juga sangat berpengaruh apabila ikut 

andil dalam paraktek wakaf yang ada di masyarakat sehingga dapat 

terciptanya ketertiban masyarakat terhadap aturan hukum yang 

berlaku khususnya aturan pendaftaran benda wakaf tidak bergerak dan 

juga sertifikat tanah wakaf. 
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