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BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan analisis data yang di peroleh penulis selama melakukan baik

berupa keterangan maupun  hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, maka

bagian akhir dari penulisan ini adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisi yang di peroleh penulis, maka

dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada umumnya sertifikat tanah wakaf sudah di kenal dalam kehidupan

masyarakat di Desa Ketapang dan Desa Tawang, Kecamatan Susukan

Kabupaten Semarang. Hal ini nampak dari tingginya tingkat kesadaran

hukum dalam mensertifikatkan tanah wakaf, ini terbukti dari hasil

penelitian yang dilakukan oleh penulis. mereka mensertifikatkan tanah

wakafnya hampir semuanya mengetahui tujuan dan memahami aturan

hukum.

2. Meskipun tanah wakaf mereka di sertifikat tetapi responden tidak

mengetahui atau memahami secara detail bagaimana prosedur pengurusan

sertifikat, hal ini Nampak dari hasil penelitian bahwa responden dalam

mengurus sertifikat tanah wakaf tidak di urus sendiri tetapi meminta

bantuan kepada pihak lain yang mengetahui atau terbiasa dalam mengurus

sertifikat tanah wakaf.
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3. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ada juga responden yang belum

mensertifikatkan tanah wakafnya, walaupun dia mengetahui dan

memahami aturan hukumnya, tetapi dalam pelaksanaan proses

pensertifikatan terhalang oleh biaya yang cukup besar dan juga prosedur

yang panjang.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang timbul dalam pengurusan sertifikat

tanah wakaf, maka penulis mencoba memberikan saran kepada pihak-pihak

yang terkait untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam

pensertifikatan tanah wakaf. Saran tersebut antara lain:

1. Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang dan Kantor Urusan

Agama Kabupaten Semarang bekerjasama dengan pihak Kecamatan

Susukan, pemerintah Desa Ketapang dan Desa Tawang Kabupaten

Semarang mengadakan program pengurusan sertifikat tanah wakaf secara

masal secara berkala minimal satu tahun sekali,

2. Bagi mereka yang belum mengurus sertifikat tanah wakaf karena terhalang

biaya yang besar dan prosedur yang panjang, maka penulis mnyarankan

agar ada susidi minimal 25 % dari biaya pengurusan sertifikat tanah wakaf

di susidi dari Desa setempat, karena kegunaan dari bagunan yang berdiri di

tanah wakaf tersbut juga untuk kepentingan orang banyak.

3. Kantor Pertanahan Nasional bekerjasama dengan Pemerintah Desa

setempat mengadakan penyuluhan tentang tata cara atau prosedur
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pensertifikatan tanah wakaf, agar masyarakat dapat mengurus

pensertifikatan tanah wakaf sendiri tanpa menggantungkan diri dari pihak

lain.


