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ABSTRAK 

 

Nurfaizah Fitria, Millenia, 2022. Efektivitas Upaya KUA Dalam Meningkatkan 

Pemahaman Masyarakat Terhadap Pentingnya Sertifikasi Tanah Wakaf 

(Studi Kasus Di KUA Kecamatan Mlarak). Skripsi. Jurusan Hukum 

Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Sesario Aulia, M.Kn.  

Kata kunci/keywords: Efektivitas, Sertifikat, KUA  

Pentingnya sertifikasi tanah wakaf diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dijelaskan bahwa pendaftaran 

tanah yang penyelenggaraannya oleh Pasal 19 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ditugaskan kepada 

Pemerintah, merupakan sarana dalam memberikan jaminan kepastian hukum yang 

dimaksudkan. Pelaksanaan pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah, 

meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data 

dari pendaftaran tanah. Meskipun telah diatur dalam peraturan pemerintah masih 

banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat karena masih ada nadzir yang belum 

paham akan pentingnya sertifikasi. Maka dari itu KUA Kecamatan Mlarak 

melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap 

penting sertifikasi tanah wakaf.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan 

efektivitas hukum terhadap upaya KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo 

dalam pendampingan dan pengurusan sertifikasi tanah wakaf?Bagaimana tinjauan 

efektivitas hukum terhadap upaya KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo 

dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi 

tanah wakaf? 

Adapun penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan jenis 

penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan 

data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori efektivitas 

hukum Soejono Soekanto dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 34 Tahun 2016 

Pasal 3 ayat (1) Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, dapat 

disimpulkan bahwa pendampingan dalam pengurusan sertifikasi tanah wakaf 

belum berjalan dengan efektif karena ada beberapa faktor yang memengaruhi 

yaitu faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Upaya KUA dalam meningkatkan 

pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi tanah wakaf belum efektif 

karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu faktor penegak hukum dan 

faktor kebudayaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengertian tanah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali, keadaan bumi di 

suatu tempat, permukaan bumi yang diberi batas, dan bahan bahan dari 

bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal, dan sebagainya).1 

Berbagai jenis hak dapat melekat pada tanah, dengan berbeda 

prosedur, syarat dan ketentuan untuk memperoleh hak tersebut. 

Penguasaan hak atas tanah dapat diartikan sebagai lembaga hukum, jika 

belum dihubungkan dengan tanah tertentu dengan subjek tertentu sebagai 

pemegang haknya. Akan tetapi penguasaan hak atas tanah merupakan 

hubungan hukum yang kongkret (subjektif recht) jika sudah dihubungkan 

dengan tanah tertentu dan subjek tertentu. Salah satu pasal yang 

menyebutkan tentang macam hak-hak atas tanah adalah Undang-Undang 

Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-pokok Agraria pasal 16 ayat (1) yang bunyinya “Hak-hak atas 

tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah: hak milik, hak 

guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka 

tanah, hak memungut-hasil-hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk 

dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-

                                                   
1 Sahnan, Hukum Agraria Indonesia (Malang: Setara Press, 2018), 7.  
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undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan 

dalam pasal 53”.2 

Diantara banyaknya hak-hak atas tanah pada dasarnya ada hak 

yang hanya diperuntukkan khusus bagi warga negara Indonesia saja yang 

berkewarganegaraan tunggal yaitu hak milik. Baik untuk tanah yang 

diusahakan, maupun untuk keperluan membangun sesuatu di atasnya. 

Hanya tanah hak milik yang dapat di wakafkan. Setelah diwakafkan tanah 

yang bersangkutan tidak lagi berstatus hak milik. 

Perwakafan tanah hak milik yang dibahas dalam uraian ini adalah 

perbuatan hukum suci, mulia dan terpuji, yang dilakukan oleh seseorang 

atau badan hukum, dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya 

yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-

lamanya.3 

Dengan kata lain wakaf adalah menahan harta baik secara abadi 

maupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi sepertimenjual dan 

memberikan harta wakaf atau yang lainnya, untuk tujuan pemanfaatan 

hasil secara berulang-ulang bagi kepentingan umum atau khusus, sesuai 

dengan tujuan yang disyaratkan oleh waqif dan dalam batasan hukum 

syariat.4 

Pengertian wakaf tanah di Indonesia mengacu kepada pengertian 

menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan 

Tanah Milik yang merumuskan sebagai perbuatan hukum seseorang atau 

                                                   
2 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Jakarta, Universitas Tribakti, 2013), 283 
3 Ibid, 344 
4 Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf (Bekasi, Gramata Publishing, 2015), 7  
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badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang 

berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk 

kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan 

ajaran agama Islam.5 

Wakaf sebagai salah satu lembaga keagamaan selain berfungsi 

sebagai ibadah kepada Allah, juga mempunyai fungsi sosial. Sebagai 

fungsi ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan di akhirat, 

sedangkan sebagai fungsi sosial, wakaf adalah aset yang mempunyai nilai 

dalam pembangunan, dan menjadi investasi pembangunan tanpa 

memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi orang yang 

mewakafkan. Hal ini sesuai dengan sasaran dan tujuan wakaf dalam Islam 

yaitu untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat dan dapat 

menanggulangi kemiskinan. Harta wakaf harus dikelola dengan baik dan 

profesional guna menunjang pembangunan, baik dalam bidang ekonomi, 

agama, sosial, budaya, politik maupun pertahanan keamanan.6 

Masalah perwakafan tanah mendapat tempat tersendiri dalam 

aturan hukum di bidang keagrarian/pertanahan di Indonesia, sehingga 

diatur secara tersendiri dalam Pasal 49 ayat (3) Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik Undang-Undang 

Pokok Agraria, yang menyebutkan bahwa “Perwakafan tanah milik 

dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Ketentuan ini 

                                                   
5 Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah 

Milik.   
6 Umi Supraptiningsih, Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Masyarakat, 

Jurnal, 2012, halaman 76. Diakses pada 25 Desember 2021 dari situs; http//jurnalhukum.org.id  
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memberikan tempat yang khusus bagi penggunaan tanah yang 

bersangkutan dengan kegiatan keagamaan dan sosial. Dalam Penjelasan 

Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa 

untuk menghilangkan keragu-raguan dan kesangsian, maka pasal ini 

memberi ketegasan, bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan 

peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, dalam hukum agraria 

yang baru akan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.7 

Meskipun telah ada peraturan yang jelas dan khusus mengatur 

tentang perwakafan, namun pada kenyataannya masih banyak 

penyimpangan pada pengelolaan wakaf yang menjadikan suatu masalah 

yang serius dalam dinamika kehidupan beragama di Indonesia. Adanya 

tanah wakaf yang tidak memenuhi ketentuan administratif sebagaimana 

ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan 

ketidaksamaan dan ketidakseimbangan dalam hal kepastian hukumnya. 

Disatu sisi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang 

Perwakafan Tanah Milik kepastian hukum terhadap tanah baru diperoleh 

setelah tanah tersebut disertifikatkan.8 

Berdasarkan pengamatan penulis yang dilakukan di KUA 

Kecamatan Mlarak, jumlah tanah wakaf yang belum disertifikasi masih 

belum mencapai 50% dari jumlah tanah yang sudah mempunyai akta ikrar 

wakaf. Berdasarkan data tersebut walau sudah banyak tanah wakaf yang 

                                                   
7 Umi Supraptiningsih, Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Masyarakat, 

Jurnal, 2012, hlm. 76. Diakses pada 25 Desember 2021 dari situs; http//jurnalhukum.org.id 
8 Faishal Haq, Hukum Wakaf dan Perwakafan Tanah di Indonesia, (Pasuruan, Garoeda 

Buana Indah, 1994),  42.   
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telah memiliki akta ikrar wakaf namun hal ini menunjukkan bahwa 

pembuatan sertifikat tanah wakaf di wilayah Mlarak masih kurang 

optimal, padahal pihak KUA telah gencar melakukan sosialisasi sertifikat 

tanah wakaf kepada masyarakat. Bila dilihat dari keseriusan pihak KUA 

dalam menangani pembuatan sertifikat wakaf, seharusnya semua tanah 

wakaf di wilayah Mlarak telah memiliki sertifikat, atau setidaknya 90% 

tanah wakaf sudah memiliki sertifikat.9 

Dari upaya yang telah dilakukan KUA Kecamatan Mlarak sudah 

berjalan secara efektif namun belum meghasilkan hasil yang maksimal. 

Dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara 

Pendaftaran Tanah Wakaf Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa “PPAIW 

atas nama Nazhir menyampaikan AIW atau APAIW dan dokumen-

dokumen lainnya yang diperlukan untuk pendaftaran Tanah Wakaf atas 

nama Nazhir kepada Kantor Pertanahan, dalam jangka waktu paling lama 

30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan AIW atau APAIW”.10 Namun 

beberapa Nazhir tidak segera menyampaikan AIW dan dokumen lainnya 

kepada Kantor BPN. 

Dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3 

ayat (1) Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama,  

dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA 

adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 

                                                   
9 Tajul Mujahiddin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Desember 2021 
10 Peraturan Menteri ATR Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah 

Wakaf  
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Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten/ Kota .yang bertugas melaksanakan, layanan dan 

bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.11 

Tanah-tanah wakaf yang belum disertifikatkan dikarenakan 

kurangnya pemahaman atau kurangnya kesadaran masyarakat secara 

umum dan secara khusus pihak nadzir akan pentingnya legalisasi tanah 

wakaf sehingga menambah ruwetnya kondisi perwakafan di Indonesia. 

Berdasarkan pemaparan diatas menjadi suatu alasan tersendiri untuk dikaji 

dan diteliti khususnya dalam penerapan Peraturan Menteria Agraria di 

KUA Kecamatan Mlarak. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti 

tentang “Peran KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Dalam 

Meningkatkan Sertifikasi Tanah Wakaf (Tinjauan Efektivitas Hukum)” 

B. Rumusan Masalah 

Dari beberapa paparan diatas, maka penulis berkeinginan  meneliti 

Peran KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam Meningkatkan 

Sertifikasi Tanah Wakaf Tinjauan Efektivitas Hukum: 

1. Bagaimana tinjauan efektivitas hukum terhadap upaya KUA 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam pendampingan dan 

pengurusan sertifikasi tanah wakaf? 

2. Bagaimana tinjauan efektivitas hukum terhadap upaya KUA 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan 

                                                   
11 https://kuaumbulharjo.org/tugas-dan-fungsi/ diakses pada 08 Juni 2022 Jam 16.00 

https://kuaumbulharjo.org/tugas-dan-fungsi/
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pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi tanah 

wakaf? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, maka ada dua tujuan penting dalam 

penulisan ini, yaitu: 

1. Menjelaskan tinjauan efektivitas hukum terhadap upaya KUA 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam pendampingan dan 

pengurusan sertifikasi tanah wakaf 

2. Menganalisis tinjauan efektivitas hukum terhadap upaya KUA 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan 

pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi tanah 

wakaf 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan melakukan penelitian ini akan menambah wawasan 

pembaca terhadap ilmu pengetahuan di bidang wakaf khususnya 

terkait sertifikasi tanah wakaf serta mendorong bagi penelitian 

selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus 

berlangsung. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peneliti 

Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

bahan rujukan maupun pertimbangan bagi peneliti lain maupun 
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masyaraat umum sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan 

sebagaimana temuan dalam penelitian ini.  

b. Bagi Masyarakat 

Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat menjadi lebih 

paham terhadap pentingnya sertifikasi tanah wakaf, sehingga bagi 

masyarakat yang belum menyertifikatkan tanah wakaf segera 

Mengurusnya. 

E. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang 

hubungan pembahasan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan 

peneliti sebelumnya, sehingga dengan upaya ini tidak terjadi pengulangan 

yang tidak perlu. Untuk membedakan kajian ini dengan kajian sebelumnya 

di bawah ini akan penulis sebutkan beberapa studi pustaka tentang 

sertifikasi tanah wakaf yaitu sebagai berikut. 

Pertama, skripsi oleh Mochamad Nur Salim, Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2011, yang berjudul Peranan 

KUA Dalam Melakukan Pencatatan Dan Pengawasan Tanah Wakaf (Studi 

Kasus Di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan). Dengan 

rumusan masalah Bagaimana efektivitas proporsi penyaluran wakaf uang 

terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di KPPS BMT Assyafi'iyah 

Kota Gajah. Menggunakan metode penelitian kulaitatif. Menyimpulkan 

bahwa pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh nadzir dari 

pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah adalah sangat penting dan 
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harus dilakukan secara efektif untuk melindungi harta wakaf dari 

kepunahannya dan harus diusahakan kekekalannya sesuai dengan fungsi 

wakaf itu sendiri.  

Perbedaan skripsi terdahulu dengan skripsi ini adalah pada skripsi 

terdahulu fokus pada pengawasan tanah wakaf untuk melindungi dari 

kepunahan dan kekekalan fungsi wakaf, sedangkan pada skripsi ini fokus 

untuk menjamin kepastian hukum pada tanah wakaf agar kelak jika terjadi 

sengketa dapat terselesaikan.  

Kedua, skripsi oleh Hilma Wildayani, Universtitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2019 yang berjudul Optimalisasi 

Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor. 

Dengan rumusan masalah Bagaimana pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf 

di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, Apa saja kendala yang 

dihadapi dalam sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Bojonggede 

Kabupaten Bogordan Bagaimana optimalisasi sertifikasi tanah wakaf di 

Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor. Menggunakan metode 

penelitian deskriptis. Menyimpulkan bahwa bahwa kendala yang 

menyebabkan masyarakat untuk tidak membuat sertifikat wakaf antara 

lain, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan sertifikasi 

tanah wakaf di kecamatan Bojonggede yang belum maksimal. Kondisi 

tersebut disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adanya sikap 

simplifikasi / penyederhanaan masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi 

tanah wakaf. Masyarakat merasa cukup kuat untuk tidak melakukan 
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sertifikasi selama diatas tanah wakaf sudah berdiri bangunan fisik sebagai 

contoh Mushalla, Masjid ataupun madrasah. 

Perbedaan skripsi terdahulu dengan skripsi ini adalah pada skripsi 

terdahulu tidak memberikan upaya agar masyarakat segera melakukan 

sertifikasi tanah wakaf, sedangkan pada skripsi ini KUA melakukan upaya 

agar masyarakat melakukan sertifikasi tanah wakaf.  

Ketiga, skripsi oleh Yan Pratama, Institut Agama Islam Negeri 

Metro pada tahun 2020 yang berjudul Kesadaran Masyarakat Dalam 

Pemberdayaan Tanah Wakaf Di Desa Karang Rejo Metro Utara. Dengan 

rumusan masalah Bagaimana prosedur dan proses sertifikasi tanah wakaf 

di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh dan Bagaimanakah keabsahan 

tanah wakaf yang tidak bersertifikat. Menggunakan metode penelitian 

pustaka. Menyimpulkan bahwa kesadaran masayarakat dalam 

pemberdayaan tanah wakaf khususnya untuk nazdir sudah terbentuk, tetapi 

kesadaran tersebut lahir dari dalam nazhir dan faktor lingkungan juga yang 

mempengaruhi kesadaran dalam hal pemberdayaan tanah wakaf karena di 

lingkungan tersebut memiliki masalah yaitu tidak adanya gedung 

posyandu sendiri untuk melakukan kegiatan kesehatan bagi ibu dan 

bayinya, karena hal atau masalah tersebut nadzir merasa perlu 

dimanfaatkannya tanah wakaf masjid nurul iman yang masih tersisa untuk 

dijadikan gedung posyandu dengan bantuan warga sekitar pula dalam 

membangunnya.12 

                                                   
12 Yan Pratama, Kesadaran Masyarakat Dalam Pemberdayaan Tanah Wakaf Di Desa 

Karang Rejo Metro Utara, Skripsi(Metro; IAIN Metro, 2020) 
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Perbeedaan skripsi ini dengan skripsi terdahulu adalah pada skripsi 

ini sertifikasi tanah wakaf dilakukan untuk menghindari dari sengketa 

sedangkan pada skripsi terdahulu sertifikasi tanah wakaf dilakukan setelah 

terjadi sengketa.  

F. Metode Penelitian  

Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, 

agar dalam penelitian tersebut bersinegri dan juga terarah sebagaimana 

mestinya, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang 

berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau 

masyarakat.13 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus 

(case study) merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap 

suatu “kesatuan sistem”. Kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, 

peristiwa. Studi kasus adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk 

menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari 

tersebut.14 

 

 

                                                   
13 Jusuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian (Jakarta: Mitra Wacana Media, 

2012), 21.  
14 Nana Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009), 64. 



 

12 
 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan 

empiris. Pendekatan empiris adalah jenis pendekatan penelitian 

hukum yang dilakukan dengan mengkaji kedaan sebenarnya yang 

terjadi di masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan 

permasalahan dalam penelitian.15 

3. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai pengamat 

partisipan. Peneliti melakukan pendampingan dan observasi langsung 

ke lapangan tempat dilaksanakannya penelitian serta mendampingi 

para wakif dalam proses penyertifikasian tanah wakaf di KUA 

Kecamatan Mlarak. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara 

langsung kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai informan 

yang memberikan penjelasan dan data yang akurat terkait perwakafan 

dan sertifikasi tanah wakaf. 

4. Lokasi Penelitian  

Dilihat dari obyek yang diteliti adalah mengenai upaya KUA dan 

subjeknya adalah pemahaman masyarakat, maka lokasi penelitian 

yang peneliti lakukan adalah di KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten 

Ponorogo. Penulis memilih lokasi tersebut karena masih banyak tanah 

wakaf yang sudah mempunyai akta ikrar wakaf namun tidak memiliki 

sertifikat tanah wakaf.  

                                                   
15  Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, Metode Penelitian Hukum sebagai Instrumen 

Mnegurai Permasalahan Hukum Kontenporer, Jurnal Gema Keadilan, 1 Juni 2020,  
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5. Data Dan Sumber Data 

a. Data  

Data adalah semua hasil observasi atau pengukuran yang 

telah dicatat untuk suatu keperluan tertentu. Data merupakan 

bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan 

informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif 

yang menunjukkan fakta.16 

b. Sumber Data 

1) Sumber data primer merupakan data yang diperoleh 

langsung dari sumber asli atau tanpa melalui 

perantara.17 Data primer yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data yang diambil secara langsung 

melalui wawancara diantaranya adalah:  

a) Kepala KUA Kecamatan Mlarak  

b) Penyuluh bidang wakaf 

  

2) Sumber data sekunder adalah data sebuah penelitian 

yang dapat diperoleh dengan media perantara atau 

secara tidak langsung18 dapat berupa:  

a) Arsip KUA Kecamatan Mlarak  

                                                   
16 https://konsultasiskripsi.com/2017/06/19/pengertian-data-skripsi-dan-tesis/ diakeses 

pada 31 Mei 2022, pukul 11.00 
17 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Rajawali Press, 

2008), 101  
  
18 Ibid   

https://konsultasiskripsi.com/2017/06/19/pengertian-data-skripsi-dan-tesis/
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b) Salinan Akta Ikrar Wakaf tahun 2021-2022 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisa 

data, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan 

data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh 

pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-

jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat 

perekam.19Responden terdiri dari pegawai KUA yaitu penghulu, 

staf penyuluh bidang wakaf, dan tokoh masyarakat di wilayah 

Kecamatan Mlarak. 

b. Observasi 

Observasi merupakan tehnik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta 

pencatatan secara sistematis.20 Adapun yang menjadi objek dalam 

penelitian ini adalah dokumen dan sertifikat tanah wakaf. 

Obeservasi dilakukan untuk mengelola data hasil wawancara 

                                                   
19 Irawan Soeharto, Metode Penelitian Sosial  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 

67 
20 Imam Gunawan, Metodologi Penelitian Kualitatif  Teori dan Praktek  (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2013), 143  
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dengan dokumen dan sertifikat yang ada di KUA Kecamatan 

Mlarak Kabupaten Ponorogo. 

c. Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk transkrip wawancara, arsip dari KUA 

Kecamatan Mlarak, dll.21Metode ini digunakan untuk 

mendapatkan data dengan mendata arsip sesuai dengan 

permasalahan yang akan diteliti berkaitan dengan sertifikasi tanah 

wakaf di KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. 

7. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi: 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh 

terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, 

keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan 

keseragaman satuan kelompok kata.22 Terkait peran  KUA dalam 

sertifikasi tanah wakaf. 

b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data 

yang diperoleh ke dalam kerangka paparan yang sudah 

direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasar dan 

relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam 

                                                   
21 Ibid, 329  
22 Aji Damanuri, Metodolog Penelitian Mu’amalah (Ponrogo, STAIN Ponorogo Press, 

2010), 153 
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rumusan masalah.23 Dalam tahap ini penulis menyusun dan 

memsistematiskan data terkait peran KUA dalam sertifikasi tanah 

wakaf dengan sistematika pertayaan dalam rumusan masalah. 

G. Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di 

informasikan kepada orang lain.24 

Dalam menganalisa data yang bersifat kualitatif akan dilakukan 

tiga tahapan, yaitu: reduksi data, display data dan mengambil kesimpulan 

dan verifikasi dalam proses analisa. Dalam proses reduksi data, bahan-

bahan yang sudah terkumpul dianalisa, disusun secara sistematis, dan 

ditonjolkan pokok-pokok permaslahannya atau yang mana dianggap 

penting. Sedangkan display data merupakan proses pengorganisasian data 

sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan.25 

1. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengujian validitas dan reliabilitas pada penelitian kualitatif 

disebut dengan pengecekan keabsahan data. Validitas dan reliabilitas 

                                                   
23 Ibid,154 
24 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2010), 244  
25 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian, 154  
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sesungguhnya merupakan istilah penelitian kuantitatif mengenai derajat 

ketepatan dan ketaat-asasan data penelitian.26 

Pada penelitian ini triangulasi lebih menjadi fokus bahasan. Hal itu 

terkait dengan penggunaan triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data 

yang paling banyak digunakan di dalam penelitian skripsi. Triangulasi 

pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan 

peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data.27 

Triangulasi berarti mengulang atau klarifikasi dengan banyak 

sumber data. Hal-hal lain yang dipakai untuk pengecekan dan 

perbandingan data itu adalah sumber, metode, peneliti, dan teori. Dalam 

penelitian kualitatif dikenal empat jenis teknik triangulasi yaitu 

triangulasi sumber (data triangulation), triangulasi peneliti 

(investigator triangulation), triangulasi metodologis (methodological 

triangulation), dan triangulasi teoretis (theoritical triangulation).28 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk melengkapi penjelasan dan pengembangan materi dalam 

pembahasan ini, serta untuk mempermudah pembaca dalam memahami, 

maka pembahasan dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam lima bab, 

yang masing-masing disusun secara sistematis untuk memberikan 

                                                   
26 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2001), 175 
27 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2001), 177  
28 Kasiyan. 2015. Kesalahan Implementasi Teknik Triangulasi pada Uji Validitas Data 

Skripsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Rupa FBS UNY. Imaji, 3(1), 

(http://journal.uny.ac.id), diakses 10 Februari 2022. 

http://journal.uny.ac.id/
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gambaran yang jelas mengenai alur pemikiran penulis, dan supaya 

pembaca dapat mengambil inti sari dari hasil penelitian secara mudah. 

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah: 

Bab I Pendahuluan merupakan deskripsi secara umum tentang 

rancangan penelitian dan merupakan kerangka awal penelitian, karena di 

dalamnya akan dipaparkan tentang latar belakang masalah yang 

merupakan deskripsi permasalahan yang akan diteliti, serta akan 

dipaparkan juga rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian 

pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematikan penelitian.  

Bab II Kajian Teori merupakan efektivitas hukum, sertifikasi 

tanah wakaf terhadap peran KUA dalam sertifikasi tanah wakaf. 

Pembahasan tersebut adalah: pertama, efektivitas hukum. Kedua, sertifikat 

tanah wakaf. Ketiga, pejabat pembuat akta ikrar wakaf.  

Bab III Sertifikasi Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Mlarak 

pada bab ini berisi bahasan. Yang pertama mengenai gambaran umum 

tentang KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Kemudian yang 

kedua data tanah wakaf, ketiga berisi tentang upaya yang dilakukan KUA 

dalam pendampingan dan pengurusan sertifikasi tanah wakaf, keempat, 

berisi tentang upaya yang dilakukan KUA dalam meningkatkan 

pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi tanah wakaf.  

Bab IV Analisis Efektivitas Hukum Peran Kua Kecamatan 

Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf pada bab ini merupakan paparan dan 

analisis data yang terdiri dari deskripsi objek penelitian dengan 
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memfokuskan pembahasannya pada efektivitas hukum peran KUA dalam 

sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Mlarak. 

 Bab V Penutup merupakan penutupan pada pembahasan ini. Pada 

bab ini, penulis memaparkan beberapa kesimpulan pembahasan, saran-

saran, dan penutup. 
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BAB II 

EFEKTIVITAS HUKUM DAN PERAN KUA DALAM PROSES 

SERTIFIKASI TANAH WAKAF BERDASARKAN PERATURAN 

MENTERI AGRARIA NOMOR 34 TAHUN 2016 

A. Efektivitas Hukum 

1. Pengertian Efektivitas Hukum 

Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih suatu tujuan 

dengan cara memanfaatkan sarana dan prasarana yang tepat untuk 

mencapai tujuan dengan tepat dan cepat, dengan pencapaian berhasil 

dan ataupun gagal. Efektivitas program dapat dijalankan dengan 

kemampuan operasional dalam program-program kerja yang sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.1 Efektivitas adalah 

suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, 

kualitas, dan waktu) telah tercapai. Semakin besar presentase yang 

dicapai, maka semakin tinggi efektivitasnya.2 

Pada dasarnya efektivitas yang menunjukkan pada tercapainya 

suatu hasil, atau sering dikaitkan dengan efisien, tetapi sebenarnya ada 

perbedaan diantara kedua istilah tersebut. Efektifitas menekankan 

pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada 

bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu. Istilah efektif dan 

                                                   
1 Yudhi Lestanata, Ulung Pribadi, “Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan 

Berbasis Rukun Tetangga Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014 – 2015,” Jurnal, 3, (Oktober 

2016). 
2 Hidayat, Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan, (Yogyakarta, Gajah Mada 

University Press, 1986), 11. 



 

21 
 

efisien merupakan dua istilah yang saling berkaitan dalam upaya 

untuk mencapai tujuan suatu organisasi.3 

Berdasarkan pengertian tersebut disimpulkan bahwa norma-

norma itu mengikat dalam masyarakat, orang harus berbuat atau 

bertindak sesuai dengan nirma-norma hukum yang ada atau yang 

berlaku dan orang harus mematuhi norma tersebut. Efektivitas hukum 

adalah orang yang berbuat atau bertindak sesuai dengan aturan yang 

berlaku atau sesuai dengan norma yang ada sebagai patokan. 

2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kefektivan hukum 

dapat berjalan sesuai dengan aturan, diantaranya sebagai berikut: 

a. Faktor Hukumnya Sendiri  

Kepastian dan keadilan hukum ada kalanya terjadi 

pertentangan dalam praktik atau dalam lapangan. Maka ketika 

melihat permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan 

sebagai prioritas utama dalam mengatur kehidupan masyarakat.4 

b. Faktor Penegak Hukum  

Penegak hukum mencakup mereka yang secara langsung 

dan tidak langsung ikut bersinegri di bidang penegakan hukum. 

artinya penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang 

secara langsung ikut bersinegri dalam bidang penegakan hukum 

                                                   
3 Aji Damanuri, “Efektivitas dan Efisiensi Pemanfaatan Harta Wakaf Majlis Wakaf  

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo”, Jurnal, 6, 2012.  
4 Soejono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,  (Jakarta; 

PT Raja Grafindo Persada, 2014), 12 
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yang tidak hanya mencakup penegakan hukum, tetapi juga 

pemeliharaan perdamaian. Penegak hukum dalam menjalankan 

perannya tidak sesuka hati dalam menegakkan hukum, harus 

sesuai dengan etika yang berlaku dengan lingkup profesinya itu 

sendiri atau dapat disebut kode etik.5 

c. Faktor sarana atau Fasilitas yang Mendorong Penegak Hukum 

Faktor sarana atau faktor pendukung sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan penegakan hukum. dalam kepastian dan 

kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas 

pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan 

pemberantasan kejahatan. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat 

penting. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan 

mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya 

dengan peranan yang aktual.6 

d. Faktor Masyarakat 

Untuk mencapai kedamaian dalam kehidupan masyarakat, 

penegakan hukum berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, 

dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat 

mempengaruhi penegakan hukum tersebut. secara garis besar 

perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum yang 

sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Terdapat 

                                                   
5 Ibid, 19 
6 Ibid, 45  
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kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan 

hukum dan bahkan mengidentifikasikannya, sehingga menjadi 

keserasian karena masyarakat memiliki kecenderungan untuk 

mengartikan hukum bahkan mengidentifikasikn penegak hukum 

adalah sebagai pribadi.7 

e. Faktor Kebudayaan 

Hukum pada umumnya mencakup nilai-nilai yang 

mendasari hukum yang berlaku atau abstrak yang dianggap baik 

(sehingga dianut) atau dianggap buruk (dihindari). Jadi nilai yang 

dapat mencerminkan sebagai dua keadaan ekstrim yang harus 

diserasikan. Faktor kebudayaan seringkali muncul pada gangguan 

terhadap keadaan keserasian, maka masyarakat dapat menolak 

atau mengubahnya.8 

B. Peran KUA Dalam Proses Sertifikasi Tanah Wakaf Peraturan 

Menteri Agraria Nomor 34 Tahun 2016 

Dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 34 

ayat (1) Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama,  

dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA 

adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian 

                                                   
7 Ibid, 5 
8 Ibid, 59  
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Agama Kabupaten/ Kota .yang bertugas melaksanakan, layanan dan 

bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.9 

Adapun fungsi KUA sebagaimana di sebutkan dalam pasal 3 

Peraturan Menteri Agraria Nomor 34 2016 ayat (1) adalah: 

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah 

dan rujuk 

2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam 

3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA 

Kecamatan 

4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah 

5. Pelayanan bimbingan kemasjidan 

6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari’ah 

7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam 

8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan 

9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.10 

PPAIW adalah pejabat yang berwenang yang ditetepkan oleh 

menteri agama untukn membuat Akta iklar wakaf (AIW). Diantara tugas-

tugas pokok PPAIW adalah menyediakan administrasi wakaf dan 

melayani keperluan calon wakif yang akan mewakafkan sebagian 

bendanya dengan baik. Tugas pokok Pejabat pembuat Akta Ikrar wakaf 

                                                   
9 https://kuaumbulharjo.org/tugas-dan-fungsi/ diakses pada 08 Juni 2022 Jam 16.00 WIB 
10 Ibid   

https://kuaumbulharjo.org/tugas-dan-fungsi/
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wajib menyelenggarakan daftar Akta Ikrar Wakaf . Adapun tugas dan 

kewajiban Pejabat Pembuat akta Ikrar Wakaf yaitu: 

1. Meneliti kehendak wakif, tanah yang hendak diwakafkan surat-

surat bukti kepemilikan , syarat-syarat wakif serta ada tidaknya 

halangan hukum bagi wakif untuk melepaskan hak atas tanahnya. 

2. Meneliti dan mengesahkan susunan nadjhir begitupula anggota 

nazhir yang baru apabila ada perubahan 

3. Meneliti saksi-saksi ikrar wakaf 

4. Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf dan ikut menandatangani 

formulir ikrar wakaf bersama-sama dengan saksi-saksi 

5. Membuat akta ikrar wakaf rangkap tiga dan salinannya sesaat 

setelah pelaksanaan ikrar wakaf 

6. Menyimpan lembar pertama Akta Wakaf melampirkan lembar 

kedua pada surat permohonan pendaftaran yang dikirimkan kepada 

Bupati/Walikota 

7. Kantor Badan Pertanahan Nasional dan lembar ketiga dikirim ke 

Pengadilan Agama yang mewilayahi tabah wakag tersebut 

8. Menyampaikan salinan Akta Ikrar Wakaf dan salinannya selambat-

lambatnya satu bulan sejak dibuatnya akta Ikrar Wakaf 

9. Menyampaikan salinan Akta Ikrar Wakaf 4 lembar lembar pertama 

kepada wakif, lembar kedua kepada nadjhir, lembar ketiga ke 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, lembar keempat 

kepada kepala desa yang mewilayahi tanah wakaf tersebut. 
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10. Menyelenggarakan Daftar Akta Ikrar Wakaf 

11. Menyimpan dan memelihara Akta Ikrar Wakaf dan Daftar Akta 

Ikrar wakaf yang dibuatnya dengan baik. 

12. Mengajukan permohonan atas nama nadjhir kepada yang 

bersangkutan kepada kepala kantor badan pertanahan Nasional 

Kabupaten/Kota setempat untuk mendaftar perwakafan tanah milik 

yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan 

sejak dibuatnya akta Ikrar wakaf dengan mengisi formulir yang 

dilampiri Sertifikat tanah yang bersangkutan,  Akta Ikrar Wakaf 

(Asli lembar kedua), dan Surat pengesahan nazhir. 11 

Dalam konteks perwakafan nasional, PPAIW memiliki peran 

penting, yaitu: 

1. sebagai ujung tombak pelayanan perwakafan yang terjadi di tengah 

masyarakat. Posisi PPAIW menjadi sangat penting karna memiliki 

peran utama terdaftar atau terjadi tidaknya perbuatan hukum wakaf 

berdasarkan peraturan perundang-undangan meskipun secara fiqih, 

wakaf dapat di lakukan, PPAIW menjadi salah satu organ penting 

pemerintah, dalam hal ini kementrian agama, dalam 

pengadministrasian perwaqkafan nasional. 

2. Sebagai pihak yang memiliki data ril perwakafan di tingkat 

kecamatan dalam rangka pengamanan harta benda wakaf. Data 

                                                   
11http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tE1ogK4tNRwJ:repository.uin

banten.ac.id/2006/4/BAB%25204.pdf+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d diakses 

pada 08 Juni 2022 Jam 20.00 WIB 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tE1ogK4tNRwJ:repository.uinbanten.ac.id/2006/4/BAB%25204.pdf+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tE1ogK4tNRwJ:repository.uinbanten.ac.id/2006/4/BAB%25204.pdf+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d
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perwakafan menyangkut administrasi yang terdiri dari jumlah harta 

benda wakaf, potensi yang di miliki, sertifikasi harta benda wakaf, 

dan proses administrasi wakaf lainnya. 

3. Menjadi fasilitator atau setidaknya pendamping jika suatu kali 

terdapat persengketaan perwakafan, baik menyangkut unsur hukum 

maupun konflik internal najhir yang terjadi di likngkup atau 

wilayah kerjanya.12 

 

 

                                                   
12 Ibid. 
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BAB III 

SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KUA KECAMATAN MLARAK 

A. Profil Kua Kecamatan Mlarak 

1. Sejarah Dan Kedudukan Kua Kecamatan Mlarak 

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit kerja 

Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan 

dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan 

kepada masyarakat dibidang keagamaan. Secara historis, KUA adalah 

unit kerja Kementerian Agama yang memiliki rentang usia cukup 

panjang. Menurut seorang ahli dibidang ke-Islaman Karel Steenbrink, 

bahwa KUA Kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum 

Kementerian Agama itu sendiri ada.1 

Pada masa kolonial, unit kerja dengan tugas dan fungsi yang 

sejenis dengan KUA kecamatan, telah diatur dan diurus dibawah 

lembaga Kantor Voor Inslanche Zaken (Kantor Urusan Pribumi) yang 

didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pendirian unit kerja ini tak 

lain adalah untuk mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah 

keperdataan yang menyangkut umat Islam yang merupakan produk 

pribumi. Kelembagaan ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintah 

Jepang melalui lembaga sejenis dengan sebutan Shumbu.2 

                                                   
1 https://kemenag.go.id/read/sejarah-kua-dari-lembaga-kepenghuluan-pra-kemerdekaan-

sampai-kantor-urusan-agama, diakses 25 April 2022, pukul 10.00 WIB  
2 Ibid. 

https://kemenag.go.id/read/sejarah-kua-dari-lembaga-kepenghuluan-pra-kemerdekaan-sampai-kantor-urusan-agama
https://kemenag.go.id/read/sejarah-kua-dari-lembaga-kepenghuluan-pra-kemerdekaan-sampai-kantor-urusan-agama
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Pada masa kemerdekaan, KUA Kecamatan dikukuhkan melalui 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, 

Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR). Undang-undang ini diakui sebagai 

pijakan legal bagi berdirinya KUA kecamatan. Pada mulanya, 

kewenangan KUA sangat luas, meliputi bukan hanya masalah NR 

(Nikah Rujuk) saja, melainkan juga masalah talak dan cerai. Dengan 

berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan yang diberlakukan dengan. PP Nomor 9 Tahun 1975, 

maka kewenangan KUA kecamatan dikurangi oleh masalah talak cerai 

yang diserahkan ke Pengadilan Agama. Dalam perkembangan 

selanjutnya, maka Keppres Nomor 45 Tahun 1974 yang 

disempurnakan dengan Kepres Nomor 30 Tahun 1978, mengatur 

bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas 

dan fungsi melaksanakan sebagaian tugas Kementerian Agama 

Kabupaten dibidang urusan Agama Islam diwilayah Kecamatan.3 

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, kedudukan KUA 

Kecamatan memegang peranan yang sangat penting sebagai pelaksana 

hukum Islam, khususnya berkenaan dengan perkawinan. Peranan 

tersebut dapat dilihat dari acuan yang menjadi Dasar hukumnya, yaitu: 

a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan 

Nikah, Talak Dan Rujuk. 

                                                   
3 Ibid.  
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b. Undang-undang Nomor Tahun 1946 yang kemudian dikukuhkan 

dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. 

c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 09 Tahun 1975 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan 

d. Keppres Nomor 45 Tahun 1974 Tentang tugas dan fungsi KUA 

kecamatan yang dijabarkan dengan KMA Nomor 45 Tahun 1981. 

e. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 Tentang 

Pencatatan Struktur Organisasi KUA Kecamatan yang menangani 

tugas dan fungsi pencatatan perkawinan, wakaf dan kemasjidan, 

produk halal, keluarga sakinah, kependudukan, pembinaan haji, 

ibadah sosial dan kemitraan umat. 

f. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 298 Tahun 2003 yang 

mengukuhkan kembali kedudukan KUA kecamatan sebagai unit 

kerja Kantor Departemen Agama kabupaten / kota yang 

melaksanakan sebagian tugas Urusan Agama Islam. 

g. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang 

Pencatatan Nikah. 

h. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang 

Organisasi Dan Tata Kerja KUA.4 

                                                   
4 Ibid.  
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Oleh karena tugas KUA berkenaan dengan aspek hukum dan 

ritual yang sangat menyentuh kehidupan keseharian masyarakat, maka 

tugas dan fungsi KUA kecamatan semakin hari semakin menunjukkan 

peningkatan kuantitas dan kualitasnya. Peningkatan ini tentunya 

mendorong kepala KUA sebagai pejabat yang bertanggung jawab 

dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas KUA 

Kecamatan untuk bersikap dinamis, proaktif, kreatif, mandiri, aspiratif 

dan berorientasi pada penegakkan peraturan yang berlaku. 

Keberadaan Kantor Urusan Agama atau lebih dikenal dengan 

sebutan KUA adalah sejalan dan seiring dengan kelahiran 

Kementerian Agama R.I yakni pada tanggal 03 Januari 1946. Sepuluh 

bulan kemudian tepatnya pada tanggal 21 Desember 1946, keluarlah 

undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah. 

Namun demikian sejarah panjang KUA jauh melampaui masa 

tersebut, yakni semenjak keberadaan kerajaan Mataram Islam. Pada 

masa itu kesultanan mataram Islam telah mengangkat seorang yang 

diberi tugas khusus dibidang keagmaan dengan tugas menjalankan 

fungsi-fungsi sebagai penghulu.5 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo 

berdiri diatas tanah wakaf dari Ny. Kartodihardjo di bangun pada 

Tahun 1988 dengan Sertifikat Wakaf Nomor: 87. KUA Kecamatan 

adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kantor 

                                                   
5 Arsip Profil KUA Kecamatan Mlarak 
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Kementerian Agama, KUA mempunyai kedudukan dan fungsi yang 

sangat strategis di masyarakat, karena KUA melaksanakan sebagian 

tugas Kementerian Agama dibidang Urusan Agama Islam. KUA 

Kecamatan Mlarak masuk dalam kategori tipologi KUA tipe C. 

Wilayah KUA Kecamatan Mlarak meliputi limabelas desa dengan 

volume pernikahan mencapai 250-300 per tahun.6 

2. Letak Geografis KUA Kecamatan Mlarak 

Dilihat dari segi geografis, Kecamatan Mlarak mempunyai 

wilayah seluas 3720Ha, dengan batas pemerintahan: 

a. Sebelah timur   : Kecamatan Sawoo dan Kecamatan Pulung 

b. Sebelah Utara   : Kecamatan Siman  

c. Sebelah barat   : Kecamatan Jetis   

Wilayah kecamatan Mlarak meliputi 15 desa yaitu; (Mlarak, 

Bajang, Jabung, Gontor, Kaponan, Gandu, Siwalan, Nglumpang, 

Joresan, Serangan, Candi, Tugu, Totokan, Suren dan Ngrukem). 

Jumlah penduduk sebanyak 37.004 jiwa, sementara jika diklasifikasi 

menurut agama, jumlah agama Islam 36.995, Katolik 2, kristen 6 dan 

lainnya 1  jiwa. Sarana tempat ibadah khususnya bagi umat Islam 

tahun demi tahun meningkat.7  

Iklim wilayah Kecamatan Mlarak rata-rata sejuk, dengan dua 

musim, yaitu penghujan dan kemarau, sedang kondisi wilayah terdiri 

dari dataran sawah dan ladang. Sumber daya yang terdapat di 

                                                   
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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Kecamatan Mlarak antara lain padi, jagung, ketela pohon, melon, tebu, 

jeruk dan usaha mebel dan lain-lain. Mata pencaharian penduduk 

terdiri dari petani, PNS, TNI, POLRI dan pedagang. Sementara bahasa 

yang dipergunakan dalam pergaulan sehari-hari adalah bahasa jawa 

dan sedikit yang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa arab. 

Sedangkan kondisi geografis termasuk dataran rendah, dikarenakan 

sebagian besar mata pencahariannya adalah tani, buruh tani, tentu 

membawa budaya yang berbeda dengan wilayah lain. Budaya tersebut 

antara lain yaitu; Budaya kerjasama (gotong royong), budaya 

kekeluargaan yang masih kental dan mudahnya memberikan 

sumbangan tenaga dan makanan daripada memberikan sumbangan 

berupa finansial. 

3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Mlarak  

Nama : TAJUL MUJAHIDDIN, M. Pd.I 

NIP : 19730526 200604 1 013  

Jabatan
  

: Kepala KUA / Penghulu Muda 

Gol/Pangkat : Penata / III c 

Pendidikan 
Terakhir 

: Strata 2 

Alamat 
Rumah 

: Jl. Urip Sumoharjo 111B Banyudono Ponorogo 

No. Telepon
  

: 0352-3593805 

No. HP : 0812-3258-185 
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NO NAMA 

PNS / 

NON PNS 

GOL / 

PANGKAT 

JABATAN 

1. Tajul Mujahiddin, 

M, Pd.I 

PNS Penata / IIIc Kepala 

2. Nihla farida, S. Psi PNS Penata / IIIc JFU 

3. Suratun, S.Pdi PNS Penata 

Muda Muda 

/ IIIa 

JFU 

4. Reni Nur Dwi Yanti NON PNS - PPNPN 

5. Moh. Mursyid NON PNS - PPNPN 

  

 

 

 

KEPALA

TAJUL MUJAHIDDIN, M. Pd.I

JFU

NIHLA FARIDA

JFU

SURATUN

PPNPN

RENI NUR D

PPNPN

MUH. MURSYID

PENYULUH AGAMA

CHUSNU ROIDAH
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4. Visi Dan Misi KUA Kecamatan Mlarak 

VISI 

”Terwujudnya masyarakat Kecamatan Mlarak yang taat beragama, rukun, 

cerdas, mandiri dan sejahtera lahir dan batin” 

MISI 

a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi tata kerja organisasi; 

b. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk; 

c. Meningkatkan kualitas pelayanan kemasjidan, hisab rukyat, dan 

kemitraan umat; 

d. Meningkatkan kualitas pembinaan keluarga sakinah; 

e. Meningkatkan kerjasama dengan Lintas Sektoral, Ormas Islam dan 

Majlis Ta`lim; 

f. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kemasjidan, zakat 

dan wakaf; 

g. Meningkatkan kualitas bimbingan Manasik Ibadah Haji Reguler.8 

5. Fungsi Dan Tujuan KUA Kecamatan Mlarak 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja KUA. KUA Kecamatan 

mempunyai tugas; 

a. Melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencacatan dan pelaporan 

nikah dan rujuk;  

                                                   
8 Ibid  



 

34 
 

b. Menyusun statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam; 

Mengelola dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA 

Kecamatan;  

c. Melayani bimbingan keluarga sakinah;  

d. Melayani bimbingan kemasjidan;  

e. Melayani bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari`ah;  

f. Melayani bimbingan dan penerangan Agama Islam;  

g. Melayani bimbingan zakat dan wakaf;  

h. melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA 

Kecamatan dan Melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik 

haji bagi jamaah haji reguler.9 

Untuk memberikan pelayanan tersebut, pada era saat ini 

dibutuhkan sumber daya manusia, sarana/prasarana yang memadai dan 

didukung oleh anggaran yang mencukupi serta pelayanan yang prima 

(cepat, tepat, lancar, ramah dan memuaskan).10 

B. Data Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Mlarak  

Data keseluruhan tanah wakaf di wilayah KUA Kecamatan Mlarak 

memiliki luas 272.557,15 M2 yang berupa tanah pekarangan, masjid, 

musholla dan yayasan atau pendidikan. Kondisi tanah wakaf ada 227 

bidang dengan rincian yang telah bersertifikat sejumlah 94 bidang tanah 

dan yang memiliki akta ikrar wakaf sejumlah 133 bidang tanah. Dari 

                                                   
9 Ibid  
10 Ibid. 
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jumlah tanah wakaf tersebut ada tanah yang sudah menjadi Hak Milik dan 

ada tanah yang masih letter C.11 

C. Upaya KUA Kecamatan Mlarak Dalam Pendampingan Dan 

Pengurusan Sertifikasi Tanah Wakaf 

Proses sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Mlarak sudah 

berjalan semestinya, namun masyarakat belum sepenuhnya melakukan 

sertifikasi tanah wakaf. Ada beberapa faktor yang memengaruhi 

masyarakat sampai saat ini masih banyak yang belum melakukan 

sertifikasi tanah wakaf.  

Banyak upaya yang sudah dilakukan oleh KUA Kecamatan Mlarak 

agar masyarakat khususnya nadzir yang belum mensertifikatkan tanah 

wakafnya untuk segera mengurus. Salah satu faktor masyarakat khususnya 

nadzir belum melakukan sertifikat adalah mereka menganggap proses 

sertifikat itu rumit. Namun pada kenyataaannya memproses sertifikasi 

tanah wakaf itu mudah.  

Prosedur pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf telah diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah 

Milik, sebagai berikut: 

1. Tanah milik yang sudah bersertifikat 

a. Pewakif datang ke PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf)  

dengan membawa berkas: sertifikat hak atas tanah, surat 

keterangan Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat bahwa 

                                                   
11 Ibid  
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tanah tersebut tidak dalam sengketa, serta Surat Keterangan 

Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota setempat. 

b. Pewakif mengikrarkan wakaf secara lisan, jelas, dan tegas kepada 

nadzir di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) 

dan dihadapan para saksi, kemudian dituangkan dalam bentuk 

tertulis sesuai formulir W.1. 

c. Apabila pewakif tidak dapat hadir di hadapan PPAIW (Pejabat 

Pembuat Akta Ikrar Wakaf)  maka bisa diwakilkan dengan 

memberikan kuasa tertulis di hadapan notaris atau di hadapan 

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan 

dibacakan kepada nadzir dihadapan PPAIW (Pejabat Pembuat 

Akta Ikrar Wakaf)  dan disaksikan para saksi 

d. PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) membuat Akta Ikrar 

Wakaf (AIW) rangkap 3 menurut bentuk formulir W.2 dan 

salinannya rangkap 4 (empat) menurut bentuk formulir W.2.a. 

e. PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) atas nama nadzir 

dan nadzir  berkewajiban untuk mengajukan permohonan 

pendaftaran tanah wakaf pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 

setempat dengan menyerahkan: sertifikat tanah yang 

bersangkutan, Akta Ikrar Wakaf, dan surat pengesahan dari KUA 

kecamatan setempat mengenai nadzir yang bersangkutan. 
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f. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat: 

1) Mencantumkan kata “Wakaf” dengan huruf besar di belakang 

nomor hak milik tanah yang bersangkutan pada buku tanah 

dan sertifikat tersebut. 

2) Mencantumkan kata “Diwakafkan untuk .... berdasarkan Akta 

Ikrar Wakaf PPAIW Kec....No.... pada halaman 3 kolom 

sebab perubahan dalam buku tanah dan sertifikatnya  

3) Mencantumkan kata “Nadzir”, nama nadzir dengan disertai 

kedudukannya pada buku tanah sertifikatnya.12 

Dari penjelasan di atas dapat dilihat kedudukan Nadzir dalam 

pengelolaan tanah wakaf yang memiliki kewajiban dalam pengurusan 

pendaftaran tanah dilanjutkan dengan proses sertifikasi tanah wakaf di 

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.  

Untuk prosedur sertifikasi tanah wakaf, Kepala BPN Kabupaten 

Ponorogo bapak Wildan mengungkapkan, 

“Nadzir datang ke Kantor BPN kemudian mengisi formulir 

permohonan sertifikat yang sudah di sediakan kemudian di tanda 

tangani. Dulu sebelum pandemi, pemohon bisa langsung ke loket 

pendaftaran, Karena ini masih pandemi jadi kita pendaftarannya 

lewat Email, kemudian diperiksa oleh petugas. Jika masih ada 

kekurangan akan diberitahu oleh petugas, dan jika sudah lengkap 

mereka di kasih SPS (Surat Perintah Setor). untuk berkas fisik 

langsung disetor ke Kantor BPN setelah pendaftaran lewat email 

selesai. Kemudian diproses untuk diukur dulu ke lapangan. Jadi 

pemohon berkewajiban mendatangkan tenaga batas wakaf. jadi 

sebelum diukur batas-batas harus sudah dipasang. Kalau 

                                                   
12 M. Mahbub Junaidi, Efektifitas Pensertifikatan Tanah Wakaf Di Kabupaten 

Pasuruan (Studi Di Departemen Agama Kabupaten Pasuruan), Jurnal, 2015 
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pengukuran sudah betul, maka hasil ukur diolah dan digambar 

peta. Lalu diproses sertifikatnya”.13 

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengurusan 

sertifikasi tanah wakaf bukanlah hal yang rumit. Proses dan prosedur 

sertifikasi tanah wakaf merupakan rangkaian dari proses perwakafan tanah 

milik. Proses dan prosedur perwakafan tanah hingga proses sertfikasi 

tanah wakaf telah sesuai dengan Undang-Undang. Hanya saja pada 

praktiknya Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf tidak langsung mengajukan 

permohonan penerbitan sertifikasi tanah wakaf ke Badan Pertanahan 

Nasional, sehingga banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat.  

Dalam memperlancar proses sertifikasi tanah wakaf, KUA 

Kecamatan Mlarak melakukan pendampingan untuk membantu proses 

sertifikasi tersebut. pendampingan dilakukan oleh penyuluh dari bidang 

wakaf di KUA Kecamatan Mlarak yaitu bapak Mahrus, “Iya ada, kita akan 

mengawal dari proses pembuatan akta ikrar sampai diterbitkannya 

sertifikasi tanah wakaf”.14 

Pendampingan dilakukan dari dikeluarkannya akta ikrar hingga 

diterbitkannya sertifikat tanah wakaf. Pendampingan proses sertifikasi 

membutuhkan waktu sekitar empat sampai enam bulan atau sesuai dengan 

pengerjaan dari BPN. Hal tersebut dibuktikan dengaan wawancara 

penyuluh di bidang wakaf, bapak Mahrus, “Kalau dari awal yang mungkin 

butuh waktu sekitar empat sampai enam bulan, karena setelah kita 

                                                   
13 Wildan, Hasil Wawancara, Ponorogo, 13 April 2022  
14 Mahrus Rofi’i, Hasil wawancara, Ponorogo, 19 April 2022  
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masukkan berkas ke BPN dan sudah di acc kita tinggal nunggu 

pengukurannya. Setelah pengukuran itu tinggal menunggu penerbitan 

sertifikat”.15 

Dari penjelasan diatas, bahwa lama atau tidak nya proses 

penerbitan sertifikat tergantung pengerjaan dari BPN. Penyuluh tidak 

dapat mempercepat atau memperlambat proses penerbitannya. 

Proses pendampingan dan pengurusan diungkapkan oleh penyuluh 

di bidang wakaf bapak Mahrus: 

1. Status tanah sudah jelas dan sudah terbentuk akta ikrar wakaf 

2. Datang ke BPN untuk meminta formulir permohonan pengajuan 

sertifikat wakaf. Ada dua jenis blangko yang disiapkan oleh BPN 

yaitu blangko untuk tanah wakaf yang sudah berbentuk sertifikat 

dan blangko untuk tanah wakaf yang masih letter C. 

3. Mengisi semua formulir diatas sesuai dengan tanah wakaf yang 

dikelola. 

4. Lapor ke KUA sekaligus meminta surat pengantar dari KUA dan 

surat keterangan nadzir yang disahkan oleh KUA. Kemudian baru 

disahkan oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia). 

5. Apabila berkas sudah siap semua, berkas di konsultasikan dulu ke 

BPN untuk diperiksa. Dalam pemeriksaan berkas jika sudah 

lengkap maka akan di acc untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya, 

tetapi jika masih ada kekurangan maka harus dilengkapi dahulu. 

                                                   
15 Mahrus Rofi’i, Hasil wawancara, Ponorogo, 19 April 2022  
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6. Berkas yang sudah acc kemudian di scan dan dikirimkan ke BPN 

melalui email.  

7. Berkas yang sudah dikirim melalui email akan mendapat balasan 

dari BPN untuk menyetorkan ke BPN dalam 1x24 jam, jika tidak 

menyetorkan dalam waktu tersebut akan hangus. 

8. Selanjutnya nadzir tinggal menunggu jadwal pengukuran. 

9. Tahap terakhir setelah dilakukan pengukuran tinggal menunggu 

penerbitan sertifikat.16 

Dari penjelasan diatas, bahwa lama atau tidak nya proses 

penerbitan sertifikat tergantung pengerjaan dari BPN. Penyuluh tidak 

dapat mempercepat atau memperlambat proses penerbitannya.  Dalam 

proses sertifikasi biaya keseluruhan akan ditanggung oleh nadzir. 

Meskipun dari BPN tidak memungut biaya, tetapi dalam proses 

administrasi seperti fotocopy, materai, dan lain-lain akan di tanggung oleh 

nadzir. Hal tersebut diungkapkan oleh penyuluh bidang wakaf, bapak 

Mahrus,  

“ya jelas pakai biaya, materai dan lain-lain. Ya kalau biaya 

di BPN memang tidak ada tapi ya wira wiri nya itu lho, ya minimal 

uang bensin harus ada. Ya saya bicara realita di lapangan. Kalau 

saya sudah biasa ya nggak kaget kalau tidak di kasih, soalnya saya 

orang sosial.” 

 

Untuk biaya dalam pendampingan dan pengurusan tidak ada 

patokan sekian, tetapi jika melihat fakta dilapangan pengurusan di BPN 

                                                   
16  Mahrus Rofi’i, Hasil Wawancara, Ponorogo, 19 April 2022 
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tidak sekali jadi. Tetapi bisa beberapa kali, karena pengurusan sertifikat 

lebih banyak berkas nya, jadi dibutuhkan ketelitian dan kesabaran.  

Salah satu nadzir yang melakukan pengurusan sertifikasi tanah 

wakaf dengan didampingi oleh penyuluh wakaf adalah bapak Marsuji. 

Pengurusan sertifikasi sudah selesai dan tinggal menunggu sertifikasinya 

diterbitkan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara, 

“Iya mba, saya sudah melakukan proses pengurusn 

sertifikasi tanah wakaf dengan didampingi oleh bapak Mahrus, 

karena saya belum pernah mengurus dan belum mengetahui 

prosedur pengurusannya. Sekarang saya tinggal nunggu 

sertifikatnya jadi.”17 
 

 Hasil wawancara tersebut bahwa pendampingan dalam pengurusan 

sertifikasi tanah wakaf sudah dilakukan oleh KUA Kecamatan Mlarak dan 

nadzir sangat terbantu adanya hal tersebut. 

D. Upaya KUA Kecamatan Mlarak Dalam Meningkatkan Pemahaman 

Masyarakat Terhadap Pentingnya Sertifikasi Tanah Wakaf 

Sertifikasi tanah wakaf berfungsi sebagai data otentik dan 

dokumen tertulis untuk menjamin kepastian hukum atas tanah wakaf 

tersebut. sertifikasi tanah wakaf selain sebagai data otentik juga untuk 

menghindari perselisihan dikemudian hari yang dapat menghilangkan 

fungsi dari tanah wakaf. Namun jika terjadi sengketa tanah wakaf, dengan 

adanya sertifikasi tanah wakaf tersebut maka status hukumnya kuat secara 

yuridis.  

                                                   
17 Marsuji, Hasil Wawancara, Ponorogo, 28 Maret 2022. 
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Pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Mlarak 

berdasarkan hasil penelitian, ternyata masih banyak masyarakat yang 

masih mengabaikan sertifikasi tanah wakaf. Masyarakat lebih banyak 

berpegang pada akta ikrar wakaf. Mereka menganggap bahwa akta ikrar 

wakaf sudah cukup dan sudah dapat digunakan sebagaimana layaknya 

sertifikasi tanah wakaf. Di wilayah KUA Kecamatan Mlarak, tanah wakaf 

yang sudah memiliki akta ikrar wakaf sudah dapat dimanfaatkan dengan 

baik, seperti akan dibangun masjid, musholla, atau tempat pendidikan.  

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat khususnya di 

wilayah KUA Kecamatan Mlarak yang sampai saat ini belum melakukan 

sertifikasi tanah wakaf, diantaranya: 

a. Kurangnya pengetahuan nadzir tentang pentingnya sertifikat tanah 

wakaf. mereka menganggap bahwa yang paling penting dari wakaf itu 

adalah ikrar wakaf dengan dibuktikan akta ikrar wakaf.18  

b. Kesibukan nadzir menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak 

segera mengurus sertifikasi. Karena nadzir di wilayah Kecamatan 

Mlarak tidak hanya berprofesi sebagai nadzir saja.19 

c. Proses pengurusan sertifikasi yang rumit dan mahal. Para nadzir 

menganggap rumit dan mahal dalam pengurusan sertifikasi, namun 

pada kenyataannya tidak rumit dan tanpa biaya jika din urus oleh 

nadzir itu sendiri.20 

                                                   
18 Tajul Mujahiddin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Maret 2022   
19 A Halwani Sukron, Hasil Wawancara, Ponorogo, 31 Maret 2022   
20 Kuncoro Hadi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 27 Maret 2022  
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d. Sebagian nadzir menunggu program dari pemerintah terkait sertifikasi 

tanah wakaf agara mendapat sertifikat secara gratis.21 

e. Waktu yang relatif lama dalam pengurusan sertifikasi tanah wakaf 

juga menjadi salah satu faktor. Bahkan ada proses pengurusan 

sertifikasi hingga 1 tahun baru diterbitkan sertifikat.22 

f. Biasanya nadzir perorangan yang masih pasif dalam pengurusan 

sertifikasi tanah wakaf.23 

Masyarakat dalam pemahamanya terkait sertifikasi tanah wakaf 

masih sangat kurang, khususnya pada nadzir perorangan. Sertifikat tanah 

wakaf sebetulnya sangat penting sebagai legalitas hukum. Sebagaimana 

keterangan yang diberikan oleh Kepala KUA Kecamatan Mlarak bapak 

Tajul Mujahiddin,  

“Sertifikat itu merupakan roh nya tanah, jadi harus jelas 

tanah itu. Hidup dan tidaknya tanah dan akan menjadi legalitas 

tanah itu sendiri. Kalau tanah tersebut jelas akan mudah untuk 

memproses bangunan. Karena orang yang akan menyumbang, 

memberi jariyah untuk bangunan yang belum jelas legalitasnya 

pasti akan malas. Kemudian dalam pembangunan akan lebih lancar 

karena bukan tanah hak milik lagi. Pemerintah pun kalau akan 

menurunkan dana pasti ada persyaratan dalam bentuk 

pembangunan lewat Kemenag pasti akan ditanya apakah sudah 

bersertifikat”.24 

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa sertifikat sangat penting 

sebagai legalitas hukum atau sebagai kejelasan hukum. Dengan 

menggunakan sertifikat, apabila dikemudian hari terjadi sengketa akan 

                                                   
21 Sukeni, Hasil Wawancara, Ponorogo, 29 Maret 2022  
22 Tumiran, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 April 2022 
23 Wildan, Hasil Wawancara, Ponorogo, 13 April 2022 
24 Tajul Mujahiddin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Maret 2022     
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lebih mudah penyelesaiannya karena sudah ada alat pembuktiannya. 

Walaupun sertifikat tanah wakaf sangat penting, tetapi masih banyak 

masyarakat yang belum memprosesnya. 

Secara umum pengertian upaya adalah cara yang dapat dilakukan 

untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Adapun upaya-upaya yang 

dilakukan KUA Kecamatan Mlarak sebagai berikut: 

1. Motivasi 

Motivasi adalah memberikan sebuah dorongan kepada 

masyarakat agar melakukan sertifikasi tanah wakaf yang sudah 

memiliki akta ikrar wakaf. Motivasi dilakukan dengan melakukan 

tatap muka langsung dengan nadzir atau wakif ketika bertemu di 

Masjid atau Musholla yang jamaahnya cukup rame. Kemudian 

menanyakan status dari Masjid atau Musholla tersebut, jika sudah 

menjadi tanah wakaf apakah sudah bersertifikat atau belum. Hal 

tersebut sesuai yang disampaikan Bapak Kepala KUA Bapak Tajul 

Mujahidin:  

“Ya kita memberi motivasi kepada mereka. Seumpama 

kita ketemu masjid ketemu mushola, kok masjid atau mushola 

rame, kami terus tanya apakah sudah di wakafkan atau belum, 

apa sudah bersertifikat atau belum. Jika belum terus kita 

motivasi agar segera memprosesnya”.25  

 

2. Pertemuan Lintas Sektoral 

Pertemuan lintas sektoral adalah pertemuan rutin bulanan yang 

dilakukan oleh para pimpinan, seperti Pemimpin Kecamatan, Kepala 

                                                   
25 Tajul Mujahiddin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Maret 2022    
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KUA, Kepala Desa, Kepala Polsek, Kepala Koramil, dan lain-lain. 

Dalam pertemuan tersebut Kepala KUA akan mengangkat 

pembahasan mengenai sertifikasi tanah wakaf. hal tersebut sesuai 

uang disampaikan Kepala KUA bapak Tajul Mujahidin:  

“Ketika ada pertemuan lintas sektoral, yaitu pertemuan 

antara kita, Bapak Camat, Bapak Danramil, Bapak Polsek, 

Bapak kepala desa, dan lainnya, kita juga mengangkat ini, yang 

mungkin ada masjid atau mushola yang belum di sertifikatkan 

agar segera memproses agar legalitas tanah semakin jelas”. 

Dalam melakukan upaya KUA Kecamatan Mlarak pasti ada 

beberapa kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak 

KUA, hal tersebut dibuktikan dengan wawancara Kepala KUA bapak 

Tajul Mujahidin:  

“Pertama, biaya, padahal sekarang menyertifikatkan tanah 

wakaf itu tidak ada biaya, itu kalau tanah wakaf  ya, karena kita 

sudah MOU dengan BPN kalau pengurusan tanah wakaf itu 

tidak ada biaya. Kedua, kurang pemahaman cara 

menyertifikatkan itu bagiamana tidak mau bertanya hanya diam 

saja, sehingga tidak mau mengurusi. Kadang orang desa 

berpikiran, yang penting sudah bisa buat ibadah tanah wakaf 

tersebut. Ketiga, tidak mau ribet, itu kebanyakan. Kalau kita 

kerja sama dengan nazdir yang sudah berbadan hukum akan 

lebih mudah, bukan kita yang menugurusi, bukan wakif nya, 

buka ahli warisnya. Kalau nadzir perseorangan kebanyakan pasti 

tidak mau mengurusi atau enggan mau mensertifikatkan”.26 

Untuk mengetahui implikasi dari upaya KUA Kecamatan 

Mlarak, peneliti juga melakukan wawancara dengan para nadzir di 

wilayah Kecamatan Mlarak, bapak Bisri Musthofa menjelaskan 

bahwasannya  

                                                   
26 Tajul Mujahiddin, Hasil Wawancara, Ponorogo,  22 Maret 2022  
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“Wakaf adalah pemberian sesuatu yang sifatnya itu berupa 

barang atau tanah yang dimanfaatkan dalam waktu yang panjang 

bisa dimanfaatkan untuk orang banyak dan yang kaitannya itu 

sifatnya untuk peribadatan. Contohnya saja wakaf tanah untuk 

dipergunakan jalan, untuk mushola, untuk masjid dan lain 

sebagainya. Wakaf itu sifatnya awet. Dan itu termasuk dari 3 

amalan jariyah yang pahalanya terus menerus mengalir, 

walaupun orang tersebut telah meninggal dunia”. 27 

 

Hasil wawancara dengan beberapa nadzir di temukan ada tanah 

wakaf yang belum bersertifikat dan sedang dalam proses sertifikasi. 

Nadzir yang belum melakukan sertifikasi menganggap bahwa dengan 

memegang AIW (Akta Ikrar Wakaf) sudah cukup, karena sertifikat itu 

merupakan salinan dari AIW tersebut. hal ini dibuktikan dari 

wawancara dengan bapak Sukeni,  

“Tanah wakaf yang saya kelola itu belum saya sertifikatkan 

karena ya menurut saya yang penting saya sudah melakukan ikrar 

didepan petugas dari KUA dan di saksikan oleh 2 orang saksi serta 

sudah memegang akta dari KUA itu juga”.28 

Dari wawancara tersebut, sertifikasi tanah wakaf fungsinya sama 

dengan akta ikrar wakaf. Namun apabila dilihat dari kacamata hukum 

pengertian akta ikrar wakaf dengan sertifikat tanah wakaf berbeda. Nadzir 

tersebut merupakan nadzir perseorangan atau nadzir Desa. Nadzir 

perseorangan masih kurang aktif dalam pengurusan sertifikasi tanah 

wakaf, berbeda dengan nadzir berbadan hukum yang sudah pasti aktif 

dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf. 

 

                                                   
27 Bisri Musthofa, Hasil Wawancara, Ponorogo, 26 Maret 2022  
28 Sukeni, Hasil Wawancara , Ponorogo, 11 Maret 2022 
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BAB IV 

ANALISIS PERAN KUA KECAMATAN MLARAK KABUPATEN 

PONOROGO DALAM MENINGKATKAN SERTIFIKASI 

TANAH WAKAF 

A. Analisis Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Upaya KUA 

Kecamatan Mlarak Dalam Pendampingan Dan Pengurusan Sertifikat 

Tanah Wakaf 

Berdasarkan teori yang dikemukan oleh Soejono Soekanto, suatu 

hukum dapat dikatakan efektif atau tidak ditentukan oleh 5 faktor. Faktor 

tersebut memiliki arti sebagai berikut. Faktor pertama adalah faktor 

hukumnya sendiri, dalam penelitian menggunakan Peraturan Menteri 

Agraria Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1) Tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kantor Urusan Agama, dinyatakan bahwa Kantor Urusan 

Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis 

pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara 

operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ 

Kota .yang bertugas melaksanakan, layanan dan bimbingan masyarakat 

Islam di wilayah kerjanya Faktor kedua adalah faktor penegak hukum 

yang dalam penelitian ini adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau 

Kepala KUA Kecamatan Mlarak. Faktor ketiga adalah faktor sarana atau 

fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yang dalam penelitian ini 

adalah sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan sertifikasi tanah 
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wakaf. faktor yang keempat adalah faktor masyarakat, yang dalam 

penelitian ini adalah tempat dimana hukum ini berlaku dan diterapkan 

yaitu di KUA Kecamatan Mlarak dan di BPN Kabupaten Ponorogo. Dan 

faktor yang kelima adalah faktor budaya hukum yang memiliki konsep 

mengenai apa yang dianggap baik itu ditaati dan apa yang dianggap buruk 

itu tidak ditaati. 

Pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Mlarak 

sudah berjalan semestinya, namun masyarakat belum sepenuhnya 

melakukan sertifikasi tanah wakaf. Ada beberapa faktor yang 

memengaruhi masyarakat sampai saat ini masih banyak yang belum 

melakukan sertifikasi tanah wakaf.  

Banyak upaya yang sudah dilakukan oleh KUA Kecamatan Mlarak 

agar masyarakat khususnya nadzir yang belum mensertifikatkan tanah 

wakafnya untuk segera mengurus. Salah satu faktor masyarakat khususnya 

nadzir belum melakukan sertifikat adalah mereka menganggap proses 

sertifikat itu rumit. Namun pada kenyataaannya memproses sertifikasi 

tanah wakaf itu mudah.  

Peraturan Menteri Agraria Nomor 34 tahun 2016 Pasal 3 ayat (1) 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama,  dinyatakan 

bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah 

Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 
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dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten/ Kota yang bertugas melaksanakan, layanan dan bimbingan 

masyarakat Islam di wilayah kerjanya 

Dari penjelasan di atas dapat dilihat peran KUA dalam pengelolaan 

tanah wakaf yang memiliki kewajiban dalam melakukan layanan di bidang 

wakaf. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sudah diterapkan tetapi belum 

maksimal. Dikarenakan masih banyak tanah wakaf yang belum memiliki 

sertifikat.  

Dalam hal ini kerja sama Kepala KUA Kecamatan Mlarak sebagai 

PPAIW sangat dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan sertifikasi tanah 

wakaf. Untuk prosedur sertifikasi tanah wakaf, Kepala BPN Kabupaten 

Ponorogo bapak Wildan mengungkapkan,nadzir datang ke Kantor BPN 

kemudian mengisi formulir permohonan sertifikat yang sudah di sediakan 

kemudian di tanda tangani. Kemudian, mendaftar secara online melalui 

email BPN Kabupaten Ponorogo. Jika masih ada kekurangan akan 

diberitahu oleh petugas, dan jika sudah lengkap mereka di kasih SPS 

(Surat Perintah Setor). untuk berkas fisik langsung disetor ke Kantor BPN 

setelah pendaftaran lewat email selesai. Kemudian diproses untuk diukur 

dulu ke lapangan. Jadi pemohon berkewajiban mendatangkan tenaga batas 

wakaf. Sebelum diukur batas-batas harus sudah dipasang. Apabila 
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pengukuran sudah betul, maka hasil ukur diolah dan digambar peta. 

Kemudian diproses sertifikatnya.29 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengurusan 

sertifikasi tanah wakaf bukanlah hal yang rumit. Proses dan prosedur 

perwakafan tanah hingga proses sertfikasi tanah wakaf telah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. KUA Kecamatan Mlarak dalam melaksanakan 

tugasnya sudah efektif, dikarenakan sudah melakukan pendampingan 

sertifikasi tanah guna mendapatkan kepastian hukum. 

Dalam memperlancar proses sertifikasi tanah wakaf, KUA 

Kecamatan Mlarak melakukan pendampingan untuk membantu proses 

sertifikasi tersebut. pendampingan dilakukan oleh penyuluh dari bidang 

wakaf di KUA Kecamatan Mlarak yaitu bapak Mahrus, “Iya ada, kita akan 

mengawal dari proses pembuatan akta ikrar sampai diterbitkannya 

sertifikasi tanah wakaf”.30 

Pendampingan dilakukan dari dikeluarkannya akta ikrar hingga 

diterbitkannya sertifikat tanah wakaf. Pendampingan proses sertifikasi 

membutuhkan waktu sekitar empat sampai enam bulan atau sesuai dengan 

pengerjaan dari BPN. Hal tersebut dibuktikan dengaan wawancara 

penyuluh di bidang wakaf, bapak Mahrus,“Kalau dari awal yang mungkin 

butuh waktu sekitar empat sampai enam bulan, karena setelah kita 

masukkan berkas ke BPN dan sudah di acc tinggal nunggu 

                                                   
29 Wildan, Hasil Wawancara, Ponorogo, 13 April 2022  
30 Mahrus Rofi’i, Hasil wawancara, Ponorogo, 19 April 2022 
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pengukurannya. Setelah pengukuran itu tinggal menunggu penerbitan 

sertifikat”.31 

Dari penjelasan diatas, bahwa lama atau tidak nya proses 

penerbitan sertifikat tergantung pengerjaan dari BPN. Penyuluh tidak 

dapat mempercepat atau memperlambat proses penerbitannya.  Dalam 

proses sertifikasi biaya keseluruhan akan ditanggung oleh nadzir. 

Meskipun dari BPN tidak memungut biaya, tetapi dalam proses 

administrasi seperti fotocopy, materai, dan lain-lain akan di tanggung oleh 

nadzir. Hal tersebut diungkapkan oleh penyuluh bidang wakaf, bapak 

Mahrus, untuk biaya dalam pendampingan dan pengurusan tidak ada 

patokan sekian, tetapi jika melihat fakta dilapangan pengurusan di BPN 

tidak sekali jadi. Tetapi bisa beberapa kali, karena pengurusan sertifikat 

lebih banyak berkas nya, jadi dibutuhkan ketelitian dan kesabaran, 

Salah satu faktor keberhasilan KUA dalam pelaksanaan sertifikai 

adanya kesadaran masyarakat untuk mengurus sertifikasi tanah wakaf. 

Dalam pengurusan sertifikasi tanah wakaf BPN sangat berperan dalam 

menerbitkan sertifikasi tanah wakaf. akan tetapi BPN juga tidak akan 

menerbitkan sertifikat apabila tidak ada permintaan dari PPAIW. Namun 

dalam penerbitan sertifikasi tanah wakaf memerlukan jangka waktu yang 

relatif lama antara 4-6 bulan, hal tersebut juga membuat para nadzir yang 

akan mengurus sertifikasi menjadi jenuh karena menunggu cukup lama.  

                                                   
31 Mahrus Rofi’i, Hasil wawancara, Ponorogo, 19 April 2022 
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KUA Kecamatan Mlarak sebagai PPAIW berperan dalam 

menerbitkan AIW yang digunakan sebagai persyaratan untuk mengurus 

sertifikasi tanah wakaf di BPN. PPAIW juga berperan mengeluarkan surat 

pengesahan yang digunakan untuk pengantar dari KUA. Namun dalam 

pelaksanaannya setelah AIW selesai, PPAIW tidak langsung membuat 

surat pengesahan. Hal tersebut mengakibatkan nadzir tidak langusung 

mengurus sertifikat setelah AIW diterbitkan. 

Nadzir yang berperan sebagai pengelola tanah wakaf, sebaiknya 

menggunakan nadzir yang berbadan hukum agar dalam pengelolaannya 

bisa sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Karena nadzir 

perorangan itu biasanya masih pasif dalam pengelolaan tanah wakaf. 

Faktor kebudayaan menjadi penentu dalam keberhasilan atau 

tidaknya pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf. Masih banyak nadzir yang 

menganggap bahwa dengan memegang AIW itu sudah cukup, sehingga 

nadzir tidak melakukan sertifikasi. Dan nadzir akan melakukan sertifikasi 

apabila sudah terjadi sengketa atau sertifikasi menjadi salah satu 

persyaratan dalam pengelolaan tanah wakaf. 

Mengenai pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan 

Mlarak dengan menerapkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 34 Tahun 

2016 Pasal 3 ayat (1) Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan 

Agama sudah diterapkan tetapi belum maksimal. 
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Berdasarkan pemaparan analisis diatas, menggunakan teori efektivitas 

hukum Soejono Soekanto danPeraturan Menteri Agraria Nomor 34 Tahun 

2016 Pasal 3 ayat (1) Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan 

Agama,dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf 

sudah berjalan dengan baik, namun jika dilihat dari teori efektivitas hukum 

berdasarkan 5 faktor masih belum efektif yaitu faktor masyarakat dan 

faktor kebudayaan. Dikarenakan faktor masyarakat yang masih pasif 

dalam melakukan pengurusan sertifikasi dan faktor kebudayaan nadzir 

yang mengurus sertifikasi jika sudah terjadi sengketa atau sertifikasi 

digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mengurus suatu hal. 

B. Analisis Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Upaya KUA 

Kecamatan Mlarak Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat 

Terhadap Pentingnya Sertifikasi Tanah Wakaf 

Berdasarkan teori yang dikemukan oleh Soejono Soekanto, suatu 

hukum dapat dikatakan efektif atau tidak ditentukan oleh 5 faktor. Faktor 

tersebut memiliki arti sebagai berikut. Faktor pertama adalah faktor 

hukumnya sendiri, dalam penelitian menggunakanPeraturan Menteri 

Agraria Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1) Tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kantor Urusan Agama. Faktor kedua adalah faktor penegak 

hukum yang dalam penelitian ini adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar 

Wakaf atau Kepala KUA Kecamatan Mlarak. Faktor ketiga adalah faktor 

sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yang dalam 

penelitian ini adalah sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan 
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sertifikasi tanah wakaf. faktor yang keempat adalah faktor masyarakat, 

yang dalam penelitian ini adalah tempat dimana hukum ini berlaku dan 

diterapkan yaitu di KUA Kecamatan Mlarak. Dan faktor yang kelima 

adalah faktor budaya hukum yang memiliki konsep mengenai apa yang 

dianggap baik itu ditaati dan apa yang dianggap buruk itu tidak ditaati. 

Pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Mlarak 

sudah berjalan semestinya, namun masyarakat belum sepenuhnya 

melakukan sertifikasi tanah wakaf. Ada beberapa faktor yang 

memengaruhi masyarakat sampai saat ini masih banyak yang belum 

melakukan sertifikasi tanah wakaf yaitu kurangnya pemahaman 

masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi tanah wakaf. 

Banyak upaya yang sudah dilakukan oleh KUA Kecamatan Mlarak 

agar masyarakat khususnya nadzir yang belum mensertifikatkan tanah 

wakafnya untuk segera mengurus. Salah satu faktor masyarakat khususnya 

nadzir belum melakukan sertifikat adalah mereka menganggap bahwa 

dengan memegang AIW itu sudah cukup atau fungsinya sama. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 34 Tahun 2016 

Pasal 3 ayat (1) Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama,  

dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA 

adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian 
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Agama Kabupaten/ Kota yang bertugas melaksanakan, layanan dan 

bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. 

Dari penjelasan di atas dapat dilihat kedudukan KUA dalam tanah 

wakaf sebagai pihak yang  melayani bimbingan mengenai wakaf. Dalam 

pelaksanaannya sudah diterapkan. PPAIW atau Kepala KUA Kecamatan 

Mlarak sudah melakukan upaya dalam meningkatkan pemahaman 

masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi tanah wakaf dengan melakukan 

motivasi dan pertemuan lintas sektoral. 

Penegak hukum dalam penelitian ini adalah nadzir dan PPAIW 

atau Kepala KUA Kecamatan Mlarak. Kerja sama dua intansi tersebut 

sangat dibutuhkan untuk kelancaran pelaksaan sertifikasi tanah wakaf. 

Motivasi dilakukan dengan melakukan tatap muka langsung dengan nadzir 

atau wakif ketika bertemu di Masjid atau Musholla yang jamaahnya cukup 

ramai. Kemudian menanyakan status dari Masjid atau Musholla 

tersebut.Dalam pertemuan lintas sektoral tersebut Kepala KUA akan 

mengangkat pembahasan mengenai sertifikasi tanah wakaf. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa belum efektifnya 

upaya dalam meningkatkan pemahaman masyrakat terhadap pentingnya 

sertfikasi tanah wakaf, dikarenakan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf 

masih kurang maksimal dalam melakukan upaya tersebut. Dalam upaya 

tersebut tidak dilakukan pendataan tanah wakaf yang belum 
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disertifikatkan. Jadi hanya sekedar menjelaskan akan pentingnya 

sertifikasi tanah wakaf. 

Dalam memperlancar proses sertifikasi tanah wakaf, PPAIW 

melakukan upaya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap 

pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Motivasi dan pertemuan lintas 

sekotoral dilakukan langsung oleh PPAIW atau Kepala KUA Kecamatan 

Mlarak dan penyuluh wakaf.  

Motivasi dan pertemuan lintas sektoral merupakan sarana yang 

dilakukan PPAIW dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap 

pentingnya sertifikasi tanah wakaf.  

Faktor sarana dan fasilitas sudah dapat dikatakan efektiv karena 

KUA atau PPAIW sudah melakukan motivasi dan pertemuan lintas 

sektoral secara berkala. 

Faktor kebudayaan menjadi penentu dalam keberhasilan atau 

tidaknya pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf. Masih banyak nadzir yang 

menganggap bahwa AIW dengan sertifikat itu sama saja, sehingga nadzir 

beranggapan jika sudah berpegang AIW sudah tidak perlu mengurus 

sertifikat. 

Mengenai pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan 

Mlarak dengan menerapkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 34 Tahun 

2016 ayat (1) Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama,  
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dinyatakan bahwa pelayanan bimbingan zakat dan wakaf sudah diterapkan 

tetapi belum maksimal. 

Berdasarkan pemaparan analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa 

upaya KUA dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap 

pentingnya sertifikasi tanah wakaf belum berjalan dengan efektif karena 

ada beberapa faktor yang memengaruhi yaitu faktor penegak hukum dan 

kebudayaan.   
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas upaya KUA dalam 

meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi 

tanah wakaf studi kasus di KUA Kecamatan Mlarak maka dapat ditarik 

kesimpulan, sebagai berikut: 

1. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soejono Soekanto dan 

Peraturan Menteri Agraria Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1) 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, dapat 

disimpulkan bahwa pendampingan dan pengurusan sertifikasi 

belum  berjalan efektif. Dikarenakan ada beberapa faktor yang 

memengaruhi yaitu faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.  

2. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soejono Soekanto dan 

Peraturan Menteri Agraria Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1) 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama,  

dinyatakan bahwa pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, 

disimpulkan bahwa dalam meningkatkan pemahaman masyarakat 

terhadap pentingnya sertifikasi tanah wakaf belum berjalan efektif. 

Dikarenakan ada beberapa faktor yang memengaruhi yaitu faktor 

penegak hukum dan faktor kebudayaan. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas dengan hasil penelitian yang diperoleh, 

beberapa masukan yang disarankan peneliti kepada KUA Kecamatan 

Mlarak dan penyuluh di bidang wakaf agar upaya KUA dalam 

meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi 

tanah wakaf dapat berjalan efektif, yaitu: 

1. KUA Kecamatan Mlarak lebih menerapkan kembali peraturan 

Menteri Agraria Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf dan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Wakaf 

2. Penyuluh bidang wakaf hendaknya lebih dari satu orang agar 

pendampingan dan pengurusan sertifikasi tanah wakaf lebih cepat 

dan efektif sesuai tujuan.  

3. Hendaknya KUA dapat membuat program sertifikasi massal 

sehingga para nadzir lebih bergerak cepat untuk memproses 

sertifikasi. 
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