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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil pembahasan, penelitian, dan analisis yang dikemukakan Penulis 

pada bab-bab terdahulu, maka dalam hal ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1521/Pdt.G/2008/PA.Sm. tentang 

penarikan kembali harta wakaf oleh warga dari ahli waris Penulis sepakat dengan apa yang 

telah dilakukan oleh hakim, yaitu dalam mengabulkan gugatan para Penggugat untuk 

mengembalikan harta wakaf tersebut. Sebab harta wakaf tersebut berupa masjid yang 

bermanfaat bagi lingkungan dan sekitarnya serta masjid tersebut merupakan harta wakaf 

untuk kemakmuran warga. 

2. Sumbangan kaum muslimin yang tidak terukur secara bendawi maupun kadarnya merupakan 

amal jariyah. Amal tersebut dalam hal ini dinilai sebagai wakaf. Sebagaimana fungsi dan 

tujuan wakaf yang digunakan untuk mengekalkan manfaat benda wakaf guna keperluan 

peribadatan kepada Allah SWT. Sehingga harta wakaf yang berupa amal jariyah tersebut tidak 

dapat ditarik kembali oleh siapapun. Harta wakaf tersebut ternyata bercampur dengan harta 

waris, maka harta waris dikeluarkan atau dipisahkan dari harta wakaf. Dikarenakan harta 

wakaf berada ditangan ahli waris, maka ahli waris mengembalikan harta wakaf tersebut 

berupa sejumlah uang kepada wakif (warga). 

 

B. Saran-saran 

1. Kepada pihak yang berwenang untuk tetap adil dalam memberikan putusan salah satunya 

pada perkara yang berhubungan dengan kepentingan dan kesejahteraan umum. 
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2. Kepada para wakif  atau orang yang ingin mendermakan hartanya berupa wakaf sebaiknya 

dirundingkan atau diberitahukan kepada ahli waris terkait. Agar dikemudian hari tidak terjadi 

perselisihan yang merugikan satu sama lain. 

3. Pada masyarakat luas apabila hartanya telah diwakafkan maka dapat menerima keputusan 

tersebut dengan lapang dada dan tidak diungkit-ungkit kembali. 

 

 

C. Penutup 

1. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunianya, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Penulis sadar bahwa masih banyak 

kekurangan dalam penulisan tersebut. 

2. Oleh sebab itu mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif  bagi penulis, guna 

kesempurnaan penulisan. 

3. Penulis berharap dan berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis khususnya 

dan para Pembaca pada umumnya. 

 

 


