
 

 
 

 

BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
 

 
Pelaksanaan wakaf yang terjadi masih dengan cara sederhana dengan 

rasa kepercayaan antara wakif dan nazhir. Hanya sebatas perjanjian secara 

lisan, akan tetapi dapat menimbulkan sutau permasalahan di kemudian hari. 

Kebanyaan masyarakat masih kurang paham akan pentingnya melakukan 

perjanjian secara tertulis. Mereka masih banyak yang melakukan dengan 

perjanjian secara lisan. Walaupun perjanjian lisan tidak dilarang oleh KUH 

Perdata, namun perjanjian lisan tidak memiliki kukuatan hukum yang kuat di 

bandingkan  perjanjian  dalam  bentuk  tertulis.  Sedangkan  perjanjian  yang 

dibuat secara tertulis memiliki bukti yang sangat kuat. 

Hubungan hukum KUHPerdata pasal 1320 menyatakan bahwa untuk 

sahnya suatu perjanjian di perlukan 4 syarat : 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

 
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

 
3. Suatu hal tertentu 

 
4. Suatu sebab yang halal 

 
Makadari  keempat  syarat  sah  perjanjian  yaitu  persyaratan  yang 

pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek 

perjanjian. Sedangkan, persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan 

objek  perjanjian  dinamakan  syarat  objektif.     Apabila  para  pihak  tidak 

memenuhi   syarat   subjektif,   maka   perjanjian   yang   telah   dibuat   dapat 
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dibatalkan.   Artinya,   salah   satu   pihak   yang   merasa   dirugikan   dapat 

mengajukan permohonan pembatalan kepada hakim. Namun, perjanjian 

tersebut dapat tetap mengikat para pihak sampai adanya keputusan hakim 

mengenai pembatalan tersebut. Sedangkan syarat objektif,  jika para pihak 

tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian tersebut akan dianggap batal. 

Artinya, perjanjian ini dianggap tidak pernah ada sehingga tidak akan 

mengikat para pihak. 

Menurut Hukum Perdata Pasal 1338 berbunyi: semua perjanjian yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang 

membuatnya. Suatu perjajian yang tidak dapat di tarik kembali selain dengan 

sepakat kedua belah pihak atau karena alasan – alasan yang oleh undang – 

undang  dinyatakan  cukup  untuk  itu.  Suatu  perjajian  harus  dilaksanakan 

dengan itikad baik. 

Menurut  Undang – undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang  Wakaf 

Pasal 32 berbunyi: PPAIW atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf 

kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta 

ikrarr wakaf ditandatangi. 

Hubungan hukum antara pasal 1320 BW  dan pasal 1338 BW dengan 

 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa dalam pasal 

 
1320 menyatakan bahwa perjanjian hanya dilakukan secara lisan dan tertulis 

yang dilandasi rasa kepercayaan antara wakif dan nazhir. Akan tetapi dalam 

Undang-Undang  Nomor  41  tahun  2004  tentang  wakaf  pasal  32  harus
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didaftarkan harta benda wakaf kepada  instansi yang  berwenang  (PPAIW) 

 
secara tertulis. 

 
Perlu kita ketahui bahwa hak kebendaan dapat beralih karena adanya 

penyerahan (levering) dan penyerahan benda tersebut harus berdasarkan jenis. 

Oleh karena itu penyerahan merupakan perbuatan hukum peralihan hak milik 

atas kekuasaan  nyata terhadap  suatu  benda dari pemilik  semula ketangan 

pihak lain. Penyerahan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu penyerahan secara nyata 

dan penyerahan secara hukum. Berikut perbedaan antara penyerahan secara 

nyata dan Penyerahan secara hukum : 

1. Penyerahan secara nyata (feitelijke levering) yaitu perbuatan berupa 

penyerahan kekuasaan belaka atau penyerahan secara fisik atas benda yang 

dialihkan yang biasanya dilakukan dari tangan ke tangan. 

2. Penyerahan secara hukum (yuridische levering) yaitu perbuatan hukum 

memindahkan hak milik atas suatu benda dari seorang kepada orang lain, 

perbuatan   hukum   mana   dilakukan   dengan   membuat   surat   atau   akta 

penyerahan akta ikrar wakaf di depan PPAIW. Penyerahan atas suatu 

perjanjian yang dilakukan seara langsung antara kedua pihak. Contoh : 

seseorang mewakafkan tanahnya untuk desa. Tanah tersebut dijadikan balai 

desa, akan tetapi tanah yang di wakafkan di ambil kembali oleh ahli waris 

wakif dan tanah tersebut di jual. 

Dari kedua istilah penyerahan di atas, penyerahan secara hukum dan 

penyerahan secara nyata, terdapat perbedaan antara satu dengan yang lainnya.
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Perbedaan ini akan tampak jelas dalam penyerahan terhadap benda bergerak 

dan benda tidak bergerak, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut, : 

Pertama,  terhadap  penyerahan  benda  bergerak,  penyerahan  secara 

nyata (feitelijke levering) dan penyerahan yuridis (yuridiche levering) 

dilakukan dengan bersamaan, dalam artian jika dilakukannya penyerahan 

secara pisik atas benda itu, maka seketika itu pula benda tersebut telah 

berpindah hak miliknya dan tidak diperlukan lagi adanya akta van transport 

atau akta perjanjian atau penyerahan, jadi cukup dilakukan penyerahan dari 

tangan ke tangan. 

Kedua,  penyerahan terhadap  benda tidak  bergerak  dapat  dilakukan 

dengan dengan penyerahan secara nyata (feitelijke levering) dan penyerahan 

yuridis (yuridische levering) Nampak terlihat sama dengan penyerahan benda 

bergerak sebagaimana tersebut di atas. Namun penyerahan atau pengalihan 

hak milik terhadap benda tidak bergerak tidak cukup dilakukan dengan 

penyerahan secara nyata kekuasaan atau pisik atas benda tersebut saja. Tapi 

justru yang menentukan perpindahan hak milik atas benda itu adalah pada 

penyerahan secara yuridis (yuridische levering) yang dapat dilakukan dengan 

cara  membuat  akta  penyerahan  yang  disebut  akta  van  transport.  Jika 

obyeknya adalah tanah dan peralihannya jual-beli maka lebih dulu para pihak 

wajib membuat  Akta Jual Beli di hadapan PPAT (Pejabat  Pembuat  Akta 

Tanah) dan didaftar di lembaga pendaftaran yang diperuntukkan untuk itu. 

Misalnya untuk tanah dilakukan balik nama pendaftaran tanah di Badan 

Pertanahan Nasional.
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Filosofi merupakan gambaran atau pandangan hidup yang dapat 

mempertimbangkan kesadaran bagi masyarakat. Filosofi yang terdapat pada 

pancasila yaitu sila ke-4 dan ke-5. Makna dari sila ke-4 yaitu sebagai warga 

negara indonesia harus saling menghormati satu sama lain dalam suatu 

musyawarah untuk mencapai suatu musyawarah yang mufakat, tidak boleh 

mengutamakan kepentingan pribadi tetapi kepentingan bersama. Sedangkan 

makna sila ke-5 yaitu sebagai rakyat indonesia harus bisa mengembangkan 

sikap  adil antara sesama,  tidak  merugikan  sesama warga  indonesia,  serta 

dapat mengembangkan suatu karya yang bermanfaat untuk kesejahteraan dan 

kemajuan bersama. 

Dalam UUD 1945 Pasal28H (4) berbunyi: Setiap orang berhak 

mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih 

secara sewenang-wenang oleh siapapun.Wakaf dalam Pasal 1 angka 1 UU No 

41 Tahun 2004  didefinisikan sebagai berikut: 

 
Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk  memisahkan dan/atau 

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya 

atau   untuk   jangka   waktu   tertentu sesuai  dengan  kepentingannya   guna 

keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.Sedangkan 

dalam Pasal 215 KHI, wakaf didefinisikan sebagai berikut: 

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau 

badan hukum yang memisahkan sebagian benda dari miliknya dan 

melembagakannya untuk   selama-lamanya guna   kepentingan   ibadat   atau 

keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.
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Masyarakat Indonesia dalam terjadinya wakaf kurang berperan 

maksimal. Penyebab wakaf kurang berperan maksimal pada masyarakat 

indonesia,   karna   masih   banyaknya   masyarakat   indonesia   yang   tidak 

memahami  hukum  wakaf  yang  benar  dan  baik.  Sehingga  dapat 

mengakibatkan harta wakaf yang terlantar dan hilang. Agar tidak terjadinya 

hal tersebut unsur yang sangat penting dalam wakaf adalah nadzir. Nadzir 

merupakan orang yang menerima harta benda wakaf untuk mengurus, 

mengelolah dan memelihara harta benda wakaf. Maka dari itu wakaf harus di 

kelolah oleh nadzir  yang professional dan bertanggung  jawab.Agar wakaf 

yang ada di Indonesia dapat berkembang dan berfungsi untuk kesejahteraan 

masyarakat Indonesia. 

Indonesia merupakan negara hukum dan negara yang rata-rata 

penduduknya beragama islam. Oleh karna itu masyarakat indonesia memiliki 

potensi wakaf yang sangat besar. Masyarakat mewakafkan untuk disalurkan 

dengan  berbagai bentuk  yang  bertujuan agar kebaikan kita sesuai dangan 

syariat  islam,  misal  wakaf  bisa  bertujuan  untuk  pembangunan  masjid, 

sekolah, panti jompo, fakir miskin, dan serta kepentingan   publik yang ada 

untuk kesejahteran masyarakat. 

Wakaf telah  berlangsung  dalam  kehidupan  masyarakat  selama  ini. 

Akan tetapi   wakaf yang terjadi  masih tidak sepenuhnya berjalan dengan 

efisien, ada beberapakasus pemeliharaan harta wakaf ada yang terlantar atau 

dapat berpinda tangan ke pihak yang tidak berwenang dengan cara melawan
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hukum. Akibatnya, wakaf yang seharusnya terlindungi secara hukum demi 

menciptakan kesejahteraan masyarakat. 

Permasalahan tentang wakaf yang terjadi di indonesia ini sudah di atur 

dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf. Oleh karena itu, 

kasus sertifikat tanah wakaf yang masih jadi perkara, sehingga menyebabkan 

tanah bersengketa. Banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan perkara 

sertifikat tanah  semacam informasi tanah yang masih belum lengkap, wakif 

telah meninggal dunia, nazhir telah wafat. Sehingga sertifikat tanah wakaf ini 

tidak sanggup di tuntaskan secara efisien serta efektif. 

Masih banyak lagi kasus tanah yang masih belum bersertifikat, dalam 

mempraktekkan perwakafaan masih banyak peristiwa pada saat pengikraran 

wakif yang teselip dihadapan para nazhir serta para saksi tanpa terdapatnya 

data yang secara tertulis maupun data yang kurang konkret dan kurangnya 

memperdulikan dengan terdapatnya  hukum positif.  Sehingga  bisa ditinjau 

dari sudut hukum perundangan dalam tanah wakaf ini jadi tidak jelas serta 

bisa jadi berlangsungnya persengketaan tanah wakaf di kemudiaan hari dan 

juga   bisa   berdampak   terancamnya   keberadaan   serta   hilangnya   dari 

keuntungan dari tanah wakaf tersebut. 

Di ujung timur pulau madura tepatnya di Kabupaten Sumenep. Kota 

Sumenep merupakan kota yang mempunyai bermacam peradaban yang masih 

sangat religius. Masyarakat kabupaten sumenep mayoritas penduduknya 

beragama islam dan sebagai kota santri yang sangat banyak dari kabupaten 

yang  berada di  madura.  Kabupaten  sumenep  banyaknya  masjid,  yayasan,
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mushollah  dan  serta  tempat  –  tempat  yang  bernilai  sosial.  Namun  di 

kabupaten sumenep masih banyak tempat yang bernilai keagamaan yang di 

wakafkan secara lisan, sehingga terjadinya persengketaan. 

Kabupaten sumenep yang sering di wakafkan biasanya untuk 

kepentingan  masyarakat  seperti  masjid,  mushollah,  kuburan  dan  sekolah. 

Akan tetapi paling banyak yang di wakafkan untuk kepentingan ibadah. 

Karena masyarakat yang mewakafkan (wakif) untuk amal jariah. Masyarakat 

kurang mengetahui tentang pentingnya dan pengurusan sertifikat wakaf di 

Kabupaten Sumenep. 

Permasalahan tentang wakaf   yang terjadi di sumenep yang saya 

ketahui masyarakat masih mewakafkan secara perjanjian lisan terutama yang 

terjadi di desa Bangkal, seseorang mewakafkan tanahnya untuk desa. Tanah 

tersebut dijadikan balai desa, akan tetapi tanah yang di wakafkan di ambil 

kembali oleh ahli waris wakif dan tanah tersebut di jual. Selain itu di 

Kepanjin, permasalahan yang terjadi kantor kelurahan kepanjin kabupaten 

sumenep sudah tidak menjadi kantor. Karena pemerintah membangun kantor 

yang baru dan lokasinya tidak jauh dari kantor sebelumnya. Namun 

keberadaan  kantor  lama  sudah  berstatus  tanah  wakaf,  tetapi  kantor  itu 

sekarang dijadikan rumah pribadi oleh seseorang yang mengaku mendapatkan 

warisan dari nenek moyang. Dan permasalahan yang terjadi mushollah 

bertempat di Gapura kabupaten sumenep yang sebelumnya di wakafkan oleh 

pihak pertama secara lisan.  Namun mushollah itu di ambil kembali oleh alih 

warisnya.
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Maka dari itu perlunya peran pemerintah tentang pengurusan 

pencatatan tanah wakaf di Kabupaten Sumenep dan masyarakat harus 

melaporkan tanah yang di wakafkan kepada pengurus kantor wakaf. Dari 

permasalah tersebut saya mengangkat judul “ANALISIS PENDAFTARAN 

TANAH   WAKAF   MENURUT   UNDANG-UNDANG   NOMOR   41 

TAHUN 2004 TENTANG WAKAF” 

 
ORISINALITAS PENELITIAN 

 

 
NO Nama  Penelitian 

 
dan Asal Instansi 

Judul dan Tahun 

 
peneliti 

Rumusan Masalah 

1. Husin       Asy‟ari, 

 
Fakultas    Hukum 

Universitas 

Wiraraja 

Kekuatan  Hukum 

 
Wakaf Tanah Di 

Bawah Tangan 

Menurut   Undang 

–  Undang  Nomor 

 
41 Tahun 2004 

tentang      Wakaf, 

2013.   (SKRIPSI) 

- Bagaimana  kekuatan  hukum 

 
wakaf tanah di bawah 

tangan ? 

- Bagaimana upaya – upaya 

hukum yang dapat dilakukan 

untuk melindungi wakaf 

tanahdi bawah tangan agar 

tidak  menimbulkan  masalah 

di kemudian hari ? 

2. Muh      Mustaqim 

 
Saputra,   Fakultas 

 
syari‟ah            dan 

Analisis  Terhadap 

 
proses  pencatatan 

 
Status          Tanah 

-Bagaimanakah  masalah  atau 

 
kendala  yang  dihadapi  nadhir 

tentang     proses     pencatatan 
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 hukum          islam 

 
universitas islam 

negeri walisongo 

semarang 

Wakaf        Masjid 

 
Uswatun Hasanah 

Di SriWulan 

Kecamatan 

Sayung kabupaten 

Demak, 2016. 

(SKRIPSI) 

tanah  wakaf  masjid  uswatun 

 
hasanah menurut hukum 

islam ? 

- Bagaimana cara yang 

diperoleh wakif tentang proses 

pencatatan status tanah wakaf 

masjid uswatun hasanah 

menurut hukum di indonesia ? 

 

 
 
 

Dari penelitian-penelitian tersebut merupakan judul skripsi yang 

bertema hampir mirip dengan judul proposal yang penulis angkat. Agar dapat 

mengetahui   perbedaannya,   maka   penulis   mendeskripsikan   tema   judul 

tersebut.  Judul skrpsi pertama  membahas tentang  kukuatan hukum wakaf 

tanah di bawah tangan sedangkan judul kedua lebih menjelaskan terhadap 

analisi pencatatan status tanah wakaf.   Perbedaan kedua penelitian dengan 

judul skripsi yang penulis angkat terletak pada analisis permasalahannya.
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1.2 Rumusan Masalah 
 

 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil 

suatu rumusan maslah pada proposal skripsi sebagai berikut : 

 

1.2.1 Bagaimana keabsahan ikrar wakaf hak atas tanah yang dilakukan secara 

lisan ? 

1.2.2 Apa akibat hukum apabila ikrar wakaf hak atas tanah yang dilakukan 

secara lisan ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 
 

 
Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu 

 

 
1.3.1  Untuk  menganalisis  keabsahan  ikrar  wakaf  hak  atas  tanah  yang 

dilakukan secara lisan. 

 

1.3.2 Untuk menganalisis akibat hukum apabila ikrar wakaf hak atas tanah 

yang dilakukan secara lisan. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 
 

Secara teoritis skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran maupun saran dalam mengembangkan ilmu khususnya dalam 

Pencatatan tanah. 

Secara praktis dapat memberikan pengetahuan dan pedoman terhadap 

masyarakat khususnya bagi kedua belah pihak yang melakukan suatu 

perjanjian secara lisan.
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1.5 Metode Penelitian 
 

Metode Penelitian merupakan suatu cara untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan secara ilmiah berdasarkan jenis-jenis penelitian yang ada 

sehingga permasalahan tersebut dapat dianalisis berdasarkan skripsi yang 

penulis angkat. 

1.5.1 Jenis Penelitian 

 
Jenis penelitian yang digunakan yaitu normatif, dimana tipe penulisan 

seperti ini digunakan oleh penulis dengan tujuan agar dapat menyelesaikan 

skripsi. Serta jenis penelitian normatif lebih menekankan pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian dihubungkan dengan 

permasalahan-permasalahan yang menjadi pembahasan didalam skripsi yang 

berjudul Analisis Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 terhadap Pencatatan 

Tanah. 

1.5.2 Pendekatan Penelitian 
 

Pendekatan permasalahan dalam penelitian hukum ini menggunakan 

pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan mengkaji aturan hukum yang 

erat kaitannya dengan tanah wakaf dan juga menelah permasalahan- 

permasalahan  yang  melahirkan  suatu  isu  hukum  yang  terjadi  berkaitan 

dengan skripsi ini. 

1.5.3 Jenis Bahan Hukum 
 

Jenis bahan hukum merupakan alternatif dalam pemecahan dalam 

skripsi yang penulis angkat, jenis bahan hukum yang digunakan yaitu :
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a. Jenis bahan hukum primer 

 
Jenis  bahan  hukum primer  yaituberupa  suatu  aturan perundang-undangan, 

literatur berupa buku-buku sebagai referensi dalam skripsi ini. Adapun bahan 

hukum primer yang digunakan dalam proposal skripsi ini yaitu : 

 
1) “Undang – undang Dasar 1945” 

 

 
2) ”Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)” 

 

 
3)“Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.” 

 
4) “PP No 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang No 41 

 
tahun 2004 tentang wakaf” 

 
5) “PP No 25 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan pemerintah 

 
No 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang No 41 tahun 

 
2004 tentang wakaf” 

 
b. Jenis Bahan Hukum Sekunder 

 
Jenis bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku tentang hukum, skripsi 

terkait masalah hukum, jurnal hukum, kamus hukum, serta skripsi hukum 

yang berkaitan dengan masalah ini. 

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum 

 
1) Mengumpulkan 

 
2) Mengelompokkan 

 
3) Memilah 

 
4) Mengkaji atau Analisis
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Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode dari kepustakaan 

dengan cara mengumpulkan serta memahami buku-buku dan literatur-literatur 

hukum yang lainnya yang sesuai dengan skripsi ini. 

1.5.5 Teknis Analisis Bahan Hukum 
 

Analisis yang digunakan adalah Interpretasi Gramatikal, dan 

Reskritif.Teknik analisis bahan hukum dalam penelitan ini menggunakan 

interpretasi gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa sesuai dengan 

apa yang tertera atau apa yang tertulis secara jelas dalam aturan tersebut, 

dalam kegiatan penafsiran ini peneliti berupaya dengan sungguh-sungguh 

untuk menetapkan segala sesuatu yang menyangkut mengenai kejelasan 

sepengertian   dengan   mengemukakan   arti   yang   dimaksud   oleh   aturan 

tersebut.
1   

Sedangkan  pengertian  restriktif  menurut  Kamus  Besar  Bahasa 

 
Indonesia  (KBBI)  restriktif  yaitu  bersifat  membatasi atau  terbatas,  dalam 

penelitian ini penulis mengambil analisis bahan hukum menggunakan aturan- 

aturan yang terbatas hanya pada suatu peristiwa hukum berupa aturan 

perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,Undang- 

UndangDasar, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai 

sistematikan penulisan, maka penulis menggunakan sistematika penulisan 

hukum. Adapun sistematika penulisan terdiri dari tiga Bab yang tiap-tiap Bab 
 

 
 
 

1
Bahder Johan Nasution, SH., SM., M.Hum., Metode Penelitian Ilmu Hukum, CV. 

Mandar Maju, 2016, h. 96.
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terdiri  dalam  sub-sub  bagian  yang  dimaksudkan  untuk  mempermudah 

pemahaman terhadap seluruh hasil skripsi ini. 

BAB I PENDAHULUAN 

 
Pada Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian,  dan  manfaat  penelitian.  Latar  belakang  memaparkan  mengenai 

alur kasus yang terjadi secara umum sampai khusus dan menjelaskan 

mengenai alasan penulis mengambil judul skripsi sehingga dapat dijadikan 

rumusan masalah dengan tujuan-tujuan tertentu agar  memberikan manfaat 

yang baik terhadap semua pihak yang ada atau yang terkait. Juga terdapat 

metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, 

jenis bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, dan yang terakhir 

analisis bahan hukum guna sebagai alternatif dalam mencari data pemecahan 

masalah. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 
 

Tinjauan pustaka terdiri dari lima sub bab yang terdiri dari Pencatatan 

 
Tanah, Hak Atas tanah, dan Wakaf sesuai dengan judul skripsi ini. 

 
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Dalam bab ini mencakup mengenai penjabaran dari rumusan masalah 

yang penulis angkat, dimana penulis menjelaskan secara jelas dan terperinci 

sehingga dapat dipahami pokok permasalahannya. 

BAB IV PENUTUP 

 
Pada bab penutup dipaparkan secara lebih singkat rangkuman dari apa 

yang  telah dijelaskan dalam pembahasan.  Dengan menerapkan saran atau
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solusi yang penulis berikan supaya dapat berguna sebagai ilmu pengetahuan 

yang bermanfaat bagi seluruh kalangan masyarakat.


