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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Wakaf menurut bahasa Arab berarti “al-habsu”, yang berasal dari kata 

kerja habasa-yahbisu-habsan, menjauhkan orang dari sesuatu atau 

memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi “habbasa” dan berarti 

mewakafkan harta karena Allah.1 

Wakaf adalah salah satu lembaga yang sangat dianjurkan dalam hukum 

Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki 

yang diberikan oleh Allah kepadanya. Meskipun wakaf tidak jelas dan tegas 

dijelaskan dalam Al-Quran, tetapi ada beberapa ayat yang digunakan oleh para 

ahli sebagai dasar hukum disyariatkannya wakaf. Sebagai cotoh misalnya 

firman Allah yang artinya lebih kurang sebagai berikut : 

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) 

sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang 

kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih 

yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu 

sendiri tidak mau mengambilnya...”2 (Q.S al-Baqarah : 267). 

Wakaf  telah disyariatkan dan telah dipraktikkan oleh umat Islam di 

dunia sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang, termasuk masyarakat Islam di 

Indonesia, sebab wakaf merupakan perintah sebagaimana amal jariyah lainnya. 

Pahala wakaf ini terus mengalir sekalipun orang yang berwakaf telah 

meninggal dunia. Sebagaimana dalam sebuah hadits: 

                                                             
1 Adijadin Al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek (Jakarta : 

Rajawali pers, 1989), hal, 23. 
2 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: J-ART, 2005), hal, 46. 
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ثَنَا إِْسَمِعيُل هَُو ابُْن َجْعفٍَر عَ  عَْن أَبِيِه  ْن اْلعَََلءِ يَْحيَى ْبُن أَيُّوَب َوقُتَيْبَةُ يَْعنِي اْبَن َسِعيٍد َواْبُن ُحْجٍر قَالُوا َحدَّ

ْنَساُن اْنقََطَع َعْنهُ  ُ عَلَْيِه َوَسلََّم قَاَل إِذَا َماَت اْْلِ ِ َصلَّى َّللاَّ َعَملُهُ إَِّلَّ ِمْن ثَََلثٍَة  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَّ َرسُوَل َّللاَّ

 3و لَهُ إَِّلَّ ِمْن َصَدقٍَة َجاِريٍَة أَْو ِعْلٍم يُنْتَفَُع بِِه أَْو َولٍَد َصاِلحٍ يَْدعُ 

“Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Ayyub] dan [Qutaibah] -

yaitu Ibnu Sa'id- dan [Ibnu Hujr] mereka berkata; telah menceritakan 

kepada kami [Isma'il] -yaitu Ibnu Ja'far- dari [Al 'Ala'] dari [Ayahnya] 

dari [Abu Hurairah], bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka 

terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, 

ilmu yang bermanfa'at baginya dan anak shalih yang selalu 

mendoakannya”. 

Hadits tersebut menjelaskan amal perbuatan seorang Muslim akan 

terputus ketika ia meninggal dunia, sehingga ia tidak bisa lagi mendapatkan 

pahala. Namun, ada tiga hal yang pahalanya terus mengalir walau pelakunya 

sudah meninggal dunia, yaitu sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat 

bagi orang lain, dan doa dari anak yang shaleh. 

Allah telah mensyariatkan wakaf ini kepada ummat Islam untuk 

menjadi salah satu syi’ar Islam dan kemashlahatan ummat Islam, selain itu juga 

Allah menganjurkan dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk 

mendekatkan diri kepada-Nya. Wakaf ini juga dianjurkan dan diserukan oleh 

Rasulullah SAW, karena kecintaan beliau kepada fakir miskin serta orang-

orang yang membutuhkannya. 

Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Lima ahli hadits dari 

Ibnu Umar yang menceritakan bahwasanya Ibnu Umar r.a. Memperoleh 

sebidang tanah di Khaibar. Beliau menghadap kepada Rasulullah SAW untuk 

bertanya: “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya 

                                                             
3 Shahih Muslim, Bi Syar’i An-Nawawi (Mesir : Mabribah, 1930), Juz XI, hal. 86. 
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belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah engkau perintahkan 

kepadaku? Rasulullah SAW menjawab: “Bila kamu suka, kamu tahan 

(pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan hasilnya (jadikanlah wakaf)”. 

Kemudian Umar menyedekahkannya, tidak dijual ‘pokoknya’, tidak diwarisi 

dan tidak pula diberikan kepada orang lain.4 

Wakaf yang dilakukan sejak dahulu adalah dengan pertimbangan agama 

tanpa diiringi dengan bukti tertulis, karena pelaksanaan dari wakaf tersebut 

tidak melalui administrasi tertulis, maka nantinya dikhawatirkan terjadi 

gugatan ataupun beralih fungsi dan akhirnya status wakaf tidak diketahui. 

Dengan melihat apa yang akan terjadi kedepannya, maka adanya 

aturan-aturan seperti dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 11 

yang menjelaskan bahwa Nadzir melakukan pengadministrasian harta benda 

wakaf menurut peneliti sudah benar adanya supaya tidak terjadi kemungkinan-

kemungkinan yang ada di kemudian hari dan juga status wakaf menjadi 

terjamin.  

Proses mewakafkan tanah milik sebenarnya sudah sah apabila wakif 

telah selesai mengucapkan Ikrar Wakaf kepada orang yang bertugas mengelola 

 tanah wakaf (Nadzir) dihadapan PPAIW dan disaksikan oleh dua orang saksi. 

Namun untuk urusan administrasi dan hukum pertanahan keabsahannya itu  

belumlah sempurna, di karenakan belum bisa memperoleh kepastian dan 

perlindungan hukum apabila perwakafan tersebut tidak sampai diterbitkannya 

                                                             
4 Tim Penyusun, Himpunan Putusan Maljis Tarjih Muhammadiyah (Yogyakarta: Cetakan 

Kedua, 1971), hal. 272. 
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Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW di KUA dan sertifikat tanah wakaf oleh Kepala 

Kantor Pertanahan. 

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 32 disebutkan 

bahwa PPAIW atas nama Nadzir mendaftarkan harta benda wakaf kepada 

instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Akta Ikrar 

Wakaf ditanda tangani. Dari Undang-Undang ini, menjelaskan betapa  

pentingnya kedudukan wakaf dalam masyarakat Islam. Oleh karena itu, wakaf  

mendapat perhatian serius dikalangan ahli hukum Islam, baik dari segi  

persyaratannya yang  menyangkut  dengan  sah  dan  batalnya,  maupun  dari  

segi  efisiensi  penggunaanya. 

Namun dalam prakteknya dikalangan masyarakat Islam wakaf masih 

banyak dipermasalahkan. Permasalahan ini bukan hanya muncul dalam 

masyaraka perkotaan saja, tetapi juga masyarakat pedesaan. Di antara  

permasalahan yang dihadapi adalah tidak jelasnya status tanah wakaf yang  

diwakafkan. Hal  ini terjadi di Desa Sidokelar Kecamatan Paciran Kabupaten 

Lamongan, yang mana masih ada tanah wakaf di daerah tersebut belum  

bersertifikat atau belum sempurna  persertifikatannya, yakni hanya sampai 

diikrarkan di KUA. 

Dari keterangan yang penulis peroleh dari KUA Paciran adalah sebagai 

berikut: dari 20 bidang tanah wakaf, jumlah tanah wakaf  yang  belum  

didaftarkan sebanyak 5 bidang, yang sudah sampai ikrar wakaf sebanyak 8 

bidang, dan yang sudah disertifikatkan di Badan Pertanahan Nasional  

sebanyak 7 bidang. Keadaan seperti ini akan berakibat fatal apabila 
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dikemudian hari seseorang atau ahli waris tidak mengakui adanya ikrar wakaf 

dari wakif dan akan menggugat tanah yang dahulunya diwakafkan serta tidak 

mempunyai bukti otentik, meskipun agama telah mengesahkan wakaf, seperti 

dilakukan di Desa Sidokelar Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, tetapi 

Negara mempunyai aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap 

warga Negaranya. 

Keberadaan tanah wakaf selain memberikan manfaat bagi masyarakat 

dan Negara, juga dapat menimbulkan sengketa jika tanah wakaf tersebut tidak 

mempunyai kekuatan hukum atau sertifikat oleh karena itu, untuk 

meminimalisir atau menghindari terjadinya sengketa maka diperlukan 

sertifikasi tanah wakaf itu sendiri. Selain itu sertifikasi tanah wakaf sangat 

diperlukan agar terciptanya tertib administrasi dan kepastian hukum. 

Pengamanan melalui sertifikasi merupakan upaya untuk menghindari terjadi 

persengketaan kedepannya, karena dengan adanya sertifikasi, maka tanah 

wakaf mempunyai kekuatan hukum dan memberikan kejelasan hak-hak yang 

terdapat dalam tanah wakaf tersebut. 

Ibadah wakaf ini telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam dimana 

pun berada, termasuk juga di Negara Indonesia, lembaga ini telah menjadi 

penunjang utama perkembangan masyarakat, hampir semua ibadah, perguruan 

tinggi Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun diatas 

tanah wakaf. Dengan demikian harta wakaf merupakan harta yang kekal, yang 

dapat digunakan sebagai modal kekayaan, pembiayaan, dan pelaksanaan amal-

amal kebajikan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan ajaran agama 
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Islam. Oleh karena itu, sudah selayaknya harta wakaf ini mendapatkan 

perhatian kita semua, khususnya kita bangsa Indonesia yang sedang giat-

giatnya melaksanakan pembangunan nasioal dalam menuju masyarakat yang 

adil dan makmur. 

Di negara-negara Islam, masalah perwakafan ini diurus dan 

diselenggarakan oleh instansi resmi atau semacam badan kenegaraan. Hal ini 

dapat dimengerti, sebab di negara-negara Islam tersebut peraturan perundang-

undangan didasarkan atas hukum Islam.  

Di Mesir misalnya, perwakafan ini diatur dengan satu undang-undang, 

yang pengurusnya diselenggarakan oleh Kementrian Urusan Wakaf (wizaratu 

awqaf), sedang obyek pemanfaatnya berupa gedung-gedung persewaan, tanah 

pertanian, saham dan lain sebagainya, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber 

pembiayaan yang tetap dari beberapa kegiatan masyarakat.5 

Dalam konteks Indonesia wakaf telah dikenal dan di dilaksanakan oleh 

umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Sebagai perwujudan salah 

satu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan 

masyarakat Islam. Hal ini karena sebagian rumah ibadah, perguruan Islam dan 

lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf. 

Pola pelaksanaan wakaf sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 1977 tentang adalah Perwakafan Tanah Milik adalah 

menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan 

                                                             
5 Ahmad Azhar Bashir, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan syirkah (Bandung: Al-

Ma’arif, 1977),  hal. 17. 
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perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya 

kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai 

amal saleh yang mempunyai nilai mulia di hadapan Allah tanpa harus melalui 

prosedur administrasi, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa 

saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah. 

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 

1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Pemerintah lewat Departemen Agama 

telah melakukan upaya pendataan, penataan dan penertiban wakaf yang telah 

terjadi maupun yang belum terjadi sekaligus penerbitan sertifikat tanah wakaf 

serta memberikan bantuan advokasi terhadap tanah wakaf yang bermasalah. 

Namun kenyataannya masih banyak proses perwakafan tanah yang 

masih belum terselesaikan dan semakin bertambah banyak seiring dengan 

bertambahnya kesadaran dan partisipasi umat Islam. Menurut data Kantor 

Urusan Agama kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, masih cukup banyak 

tanah atau lahan yang telah diwakafkan, tapi belum selesai proses sertifikasi 

tanah wakafnya dengan berbagai kendala sampai saat ini, khususnya tanah atau 

lahan yang ditempati masjid. 

Secara umum karena tidak tercatatnya secara administratif, maka 

banyak tanah wakaf yang hilang dan banyak pula yang menjadi sengketa di 

pengadilan. Melalui sertifikasi tanah wakaf ini, diharapkan tanah wakaf 

tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat 
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umum. Bukannya dijadikan sebagai objek sengketa ataupun dialih fungsikan 

untuk kepentingan pribadi oleh ahli waris yang tidak bertanggungjawab. 

Dari  uraian  di  atas  akan  menjadi  menarik  apabila  dijadikan  suatu 

 penelitian,  sehingga  dapat  mengetahui  bentuk  kegiatan  masyarakat  serta  

alasan  yang  melatarbelakangi  permasalahan  tentang  sertifikasi  tanah  

wakaf  di Desa Sidokelar Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, maka 

penulis tertarik untuk mencoba membahas dan menuangkannya dalam bentuk 

penulisan tugas akhir dengan judul SERTIFIKASI TANAH WAKAF DALAM 

PANDANGAN MASYARAKAT DESA SIDOKELAR KECAMATAN 

PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang penulis angkat dalam bahasan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap sertifikasi tanah Wakaf di Desa 

Sidokelar Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan? 

2. Apa saja dampak yang muncul dari tanah wakaf yang tidak bersertifikat? 

C. Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf 

di Desa Sidokelar Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. 

2. Untuk mengetahui apa saja dampak yang muncul dari tanah wakaf yang 

tidak bersertifikat. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini, secara akademis diharapkan 

memberikan sumbangan pemikiran yang positif bagi masyarakat di Desa 

Sidokelar kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ke arah yang lelbih baik. 

Juga bermanfaat untuk lebih meningkatkan perannya terhadap sertifikasi tanah 

wakaf di Desa Sidokelar kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan kearah yang 

lebih baik yang sesuai dengan undang-undang yang ada. 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Praktis 

Yaitu untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat pada 

umumnya untuk mensertifikatkan tanah wakaf agar tidak terjadi hal yang 

tidak di inginkan kedepannya. 

2. Kegunaan Ilmiyah 

Sebagai sumber ilmiah dan bahan para mahasiswa atau pihak-pihak 

lain yang berkompeten dalam masalah ini. 

F. Metode Penelitian 

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang dipergunakan dalam  

rangka mencari dan memperoleh data yang akurat dimana metode tersebut 

yang nantinya akan menentukan keakuratan dala menganalisa data. Adapun 

metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan penyelesaian masalah dalam penulisan skripsi 

ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang berdasarkan 

ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan 

teori hukum serta melihat realita yang terjadi di masyarakat terkait dengan 

sertifikasi tanah wakaf. 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Desa Sidokelar 

Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan 

3. Jenis Bahan Hukum 

a) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer pada penelitian ini mencakup yang berasal dari 

hukum positif indonesia yaitu Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang 

pengertian Wakaf, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 28 Tahun 

1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Instruksi Presiden No 1 Tahun 

1991, Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997, Undang-undang No 5 

Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA), Kompilasi Hukum 

Islam BAB III Hukum Perwakafan, Peraturan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2017. 
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b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung 

penelitian yang meliputi: 

1. Data Primer: hasil wawancara, observasi, dokumentasi data-data yang 

diperlukan di Desa Sidokelar Kecamatan Paciran Kabupaten 

Lamongan 

2. Data Sekunder: data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak 

lain). 

c) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung 

penelitian yang meliputi buku-buku yang di tulis ahli hukum, jurnal, 

pendapat ahli hukum, pendapat sarjana. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi lapangan yaitu 

sebuah usaha untuk mendapatkan suatu data dengan jalan mengadakan 

penelitian dan langsung mempelajari, menganalisa dan menilai objek yang 

diteliti. Dengan demikian studi lapangan (Field Research) harus 

menggunakan berbagai teknik yang berhubungan dan saling mendukung 

dan teknik perolehan data tersebut dengan melalui : 

1. Interview/wawancara 

Interview/wawancara adalah percakapan diantara dua orang atau 

lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari 
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wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari 

narasumber yang terpercaya. 

Menurut Arif Furhan wawancara adalah metode pengumpulan 

data yang sudah mapan dan memiliki sifat yang unik, masih banyak 

dipakai. Salah satu aspek wawancara yang terpenting adalah sifatnya 

yang luwes. “rapport” atau hubungan baik dengan orang yang 

diwawancarai dapat memberikan suasana informasi yang benar.6 

Sedangkan menurut Sutrisno Hadi, adalah “interview adalah 

sebagai proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-

hadapan yang satu bisa melihat muka yang lain dengan mendengarkan 

lewat telinga sendiri suaranya, tampaknya merupakan alat pengumpul 

informasi langsung tentang beberapa jenis data sosial baik yang 

terpendam (latent) maupun yang manifest”.7 

2. Observasi/pengamatan 

Observasi/pengamatan adalah aktivitas terhadap suatu proses atau 

objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan 

dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah 

diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang 

dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. 

Sedangkan dalam buku Metodoogi Research milik Hadi Sutrisno 

mengungkapkan bahwa “ Observasi adalah suatu data dengan cara 

pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan langsung 

                                                             
6 Arif Furhan, Pengantar Penelitian dan Pendidikan (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 

hal. 12. 
7 Sutrisno Hadi, Metode Research I (Yogyakarta: UGM, 1969),  hal. 19. 
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ketengah lapangan penelitian dengan pencatatan yang sistematis terhadap 

fakta yang dihadapi”.8 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk 

menyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat 

dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, 

wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. 

Sedangkan menurut Winarno Surahmad, Dokumentasi adalah 

“laporan tertulis dari suatu peristiwa”.9 

Setelah terkumpul, selanjutnya data diolah sebagai metode 

dengan metode deskriptif kualitatif,  Penelitian deskriptif kualitatif 

adalah salah satu dari beberapa jenis penelitian yang termasuk dalam 

jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan 

yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan memberikan apa yang 

sebenarnya terjadi dilokasi. Penelitian ini memberikan data yang 

bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan 

yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan 

atau lebih, perbedaan antara fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap 

suatu kondisi, dan sebagainya. 

Adapun alasan peneliti menggunakan metode ini karena dengan 

metode ini peneliti dapat mengetahui cara pandang obyek penelitian lebih 

                                                             
8 Ibid, hlm. 20 
9  Surahmad Winarno, Dasar dan Teknik Research (Bandung: Torsito, 1972), hal. 54. 
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mendalam yang tidak bisa diwakili dengan angka-angka statistik. Jika 

subyek kita ubah menjadi angka-angka statistik, maka peneliti akan 

kehilangan sifat subyektif dari perilaku manusia. Melalui metode 

deskriptif kualitatif penulis dapat mengenal orang (subyek) secara pribadi 

dan melihat mereka mengembangkan definisi mereka sendiri tentang 

Perspektif masyarakat dalam pembuatan sertifikat tanah wakaf di desa 

tersebut. 

5. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam pembahasan terhadap masalah yang 

penulis angkat. Maka penulisan skripsi ini akan disusun dalam empat bab 

yang masing-masing bab dibagi dalam sub bab, adapun rinciannya sebagai 

berikut: 

BAB I: Pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II: Tinjauan Pustaka. Pada bab ini akan diuraikan pengertian tentang 

kajian pustaka mengenai pengertian-pengertian dan pendapat para ahli 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan definisi wakaf, syarat dan rukun 

wakaf, sertifikasi, sertifikasi tanah wakaf, prosedur sertifikasi tanah wakaf. 

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini diuraikan hasil 

penelitian yang akan dilakukan mengenai pandangan masyarakat terhadap 

sertifikasi tanah wakaf, dampak-dampak dari tanah wakaf yang tidak 

bersertifikat di Desa Sidokelar Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. 
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BAB IV: Penutup. Dalam bab ini merupakan dari bab terakhir yang 

memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan hal-hal yang 

diuraikan pada bab-bab sebelumnya. 
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