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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup  Wakaf

Lembaga perwakafan yang dikenal  dalam ajaran agama Islam sudah

sering dilakukan oleh orang-orang Indonesia yang beragam Islam jauh

sebelum kemerdekaan. Hal ini tidak aneh karena di tanah air kita dahulu

banyak berdiri kerajaan-kerajaan Islam. Sekali pun ia merupakan lembaga

yang berasal dari agama Islam, tetapi seolah-olah sudah merupakan

kesepakatan diantara para ahli hukum adat Indonesia, sebab diterimanya

lembaga wakaf ini berasal dari suatu kebiasaan dalam pergaulan kehidupanya.

Karena tidak jarang orang membangun masjid dan pesantren untuk

kepentingan bersama secara bergotong royong1

Perwakafan tanah merupakan salah satu masalah yang penting dalam

rangka hubungan dalam rangka hubungan antara hukum Islam dengan hukum

Nasional (Agraria). Dikatakan penting oleh karena wakaf adalah salah satu

lembaga keagamaan di bidang keagrariaan yang dapat digunakan sebagai

saran untuk mengembangkan kehidupan keagamaan khususnya umat Islam

dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat baik spiritual maupun

matiriil menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan

UUD 1945.2

1 Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2007,  hlm 77
2 Sumitro dan Hasan, Dasar-dasar memahami Hukum Islam di Indonesia, Usaha Nasional,
Surabaya,1994 hal 135
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Sebegitu penting masalah perwakafan tanah milik ini dalam perspektif

UUPA, diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk “Peraturan

Pemerintah” sebagaimana ditegaskan dalam kententuan-ketentuan Pasal 49

ayat (3) UUPA. Sebagai realisasinya, lahirlah Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor

41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

1. Pengertian Wakaf

Secara etimologi kata wakaf berasal dari bahasa arab waaf kata

kerja waqafa yaqifu berarti berdiri, berhenti, ragu-ragu, menahan, atau

mencegah. Ungkapan kata waqaftu berarti aku berdiri, aku berhenti, aku

ragu-ragu, aku cegah dan aku tahan. Selanjutnya kata waaf lebih popular

digunakan untuk makna mauquf, artinya yang ditahan, yang dihentikan

atau yang diragukan dibandingkan dengan makna suatu transaksi. Secara

terminology, kata waaf yang pada awal Islam dikenal dengan nama habs

dan shadaqah mempunyai rumusan yang berbeda beda sesuai dengan

pandangan masing-masing ahli fiqih. Imam Abu Hanifah mengartikan

wakaf adalah menahan harta milik wakif dan menyedekahkan manfaatnya

seperti halnya pinjaman. Sedangkan menurut kedua muridnya Imam

Muhamad dan Abu Yusuf wakaf adalah menahan harta dan menyalurkan

manfaatnya pada seseorang (lembaga) yang di sukai dan hukumnya milik

Allah. 3

3 Juhaya, Pranata Ekonomi Islam Wakaf, Staic Press, Yogyakarta, 2009 hal 26
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Dalam pengertiannya, wakaf merupakan suatu perbuatan hukum

yang bersifat rangkap, karena perbuatan itu di suatu pihak adalah perbuatan

mengenai tanah (atau benda lain) yang menyebabkan obyek itu mendapat

kedudukan hukum yang bersifat khusus, tetapi di lain pihak bersamaan

dengan itu perbuatan tersebut menimbulkan suatu badan dalam hukum

adat, yaitu suatu badan hukum yang dapat ikut serta dalam pergaulan

hukum sebagai objek hukum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang

Perwakafan Tanah Milik, pada pasal 1 ayat (1) Wakaf adalah Perbuatan

hukum seseorang atau 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”4. Sedangkan menurut Instruksi

Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1991 dan Keputusan

Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Intruksi

Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengertian wakaf dalam Kompilasi

Hukum Islam (KHI) pada buku III tentang Hukum Perwakafan, pada Pasal

215 ayat (1) bahwa wakaf adalah: “Perbuatan hukum seseorang atau

kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda

4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik Pasal 1 Ayat(1)
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miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan

ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”5

Salanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41

Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa

pengertian 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. 6

Menurut penulis wakaf adalah suatu perbuatan yang baik, karena

bersedekah memberikan sebagian tanahnya yang dapat di manfaatkan oleh

kepentingan orang banyak, dimana hasil dari wakaf itu dapat di bangun

tempat ibadah khususnya masjid dan mushola, sekolah, polindes, pondok

pesantren dan jalan umum.

2. Dasar Hukum Wakaf

Menurut Syafii, Malik dan Ahmad, Wakaf itu adalah suatu ibadat

yang disyariatkan.7 Hal ini disimpulkan baik dari pengertian-pengertian

umum ayat al-Quran maupun hadis secara khusus menceritakan kasus-

kasus wakaf di zaman Rasulullah. Di antara dalil-dalil yang dijadikan

sandaran/dasar hukum wakaf dalam agama Islam adalah :

a. Al-Quran surah al-Hajj ayat 77 yang artinya “wahai orang-orang yang
beriman rukuk dan sujudlah kamu dan sembahlah Tuhanmu serta
berbuatlah kebaikan supaya kamu berbahagia“.8

5 Kompilasi Hukum Islam BUKU III: Hukum Perwakafan Pasal  215 ayat (1)
6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
7 Hasbi, Hukum-hukum Fiqh Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, hlm 179
8 Pimpinan Pusat Muhammadyiah, Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadyiah,
Yogyakarta,1971, hlm 272
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b. Selanjutnya Firman Allah dalam surah an-Nahl ayat 97 “Barang siapa
berbuat kebaikan, laki-laki atau perempuan dan ia beriman, niscaya
akan Aku beri pahala yang lebih bagus dari apa yang mereka
amalkan”.9

c. Surah Ali Imran ayat 92 yang artinya “kamu sekali-kali tidak sampai
kepada kebaktian, sebelum kamu menafkafkan sebagian harta yang
kamu cintai”.10

d. Hadis Rassullulah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi
Hurairah yang terjemahannya “Apabila mati anak Adam, terputuslah
dari padanya semua amalnya kecuali tiga hal yaitu sedekah jariah, ilmu
yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakannya”.11

e. Hadis yang diriwayatkan oleh lima ahli hadis dari Ibnu Umar yang
menceritakan bahwa Umar memperoleh sebidang tanah di Khaibar.
Beliau menghadap nabi dan bertanya “Aku telah memperoleh sebidang
tanah di Khaibar yang belum pernah kuperoleh sebaik itu, lalu apa yang
akan Engkau perintahkan kepadaku?” Rassullulah bersabda “jika suka
engkau tahanlah “pokoknya” dan engkau gunakanlah untuk sedekah
(jadikanlah wakaf)”. Kata Ibnu Umar “lalu Umar menyedekahkannya,
tidak dijual “pokoknya”, tidak diwarisi dan tidak pula diberikan kepada
orang lain.12

Dasar hukum seperti tercantum diatas sebenarnya tidak secara

khusus menyebutkan istilah Wakaf, tetapi para Ulama Islam

menjadikannya sandaran dari perwakafan berdasarkan pemahaman serta

adanya isyarat tentang hal tersebut.13

3. Unsur-Unsur dan Syarat-Syarat Wakaf  Tanah Milik

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 untuk

adanya wakaf tanah milik tersebut harus dipenuhi 4 (empat) rukun atau

unsur dari wakaf tanah milik tersebut, yaitu :

a. Adanya orang yang berwakaf (waqif)sebagai subjek hukum wakaf
tanah milik

9 Ibid
10 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Proyek pengadaan kitab suci Al-Quran,
Jakarta, 1978, hlm 91
11 Ibid., hal. 101
12 Ibid., hal. 105
13 Al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek, Rajawali Pers, Jakarta,
1992, hlm 26
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b. Adanya benda yang diwakafkan(mauquf), yaitu tanah milik
c. Adanya penerima wakaf (sebagai subjek wakaf)(nadzir)
d. Adanya ‘aqad atau lafaz’ atau pernyataan penyerahan wakaf dari

tangan waqif kepada orang atau tempat berwakaf (simauquf alaihi).

Dalam ketentuan pasal 3 ayat (1 )Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 1977, dinyatakan bahwa yang dapat menjadi wakif (orang yang

dapat mewakafkan miliknya) yaitu :

a. Badan-badan hukum Indonesia
b. Orang atau orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat

1) Telah dewasa
2) Sehat akalnya
3) Oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum
4) Atas kehendak sendiri
5) Tanpa paksaan dari pihak-pihak lain
6) Memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Wakif yaitu pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Dalam

UU No 41 th 2004 ditetapkan bahwa Wakif meliputi perorangan,

organisasi, dan badan hukum. Sementara dalam peraturan Pemerintah

No 42 Tahun 2006 tidak terdapat ketentuan mengenai wakif. Wakif

perseorangan dapat melakukan wakaf dengan syarat-syarat dewasa, berakal

sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah dari

harta benda yang diwakafkan. Wakif yang berupa organisasi dapat

melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk

mewakafkan harta benda milik organisasi sesusai dengan anggaran dasar

organisasi yang bersangkutan. Wakif yang berupa badan hukum dapat

melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk

mewakafkan harta benda milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar

badan hukum yang bersangkutan. Dalam penjelasan Undang-undang
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nomor 41 tahun 2004 ditetapkan bahwa Wakif perorangan adalah warga

Negara Indonesia atau warga Negara asing, wakif organisasi adalah

organisasi Indonesia atau asing, dan Wakif badan hukum adalah badan

hukum Indonesia atau badan hukum asing. Dengan demikian orang asing,

organisasi asing, dan badan hukum asing dapat mewakafkan harta

bendanya di Indonesia.14

Mengenai objek wakaf tanah milik diatur dalam ketentuan Pasal 4

Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1977. Berdasarkan ketentuan

tersebut, objek wakaf tanah milik harus tanah hak milik atau tanah milik

yang bebas dari segala pembebasan, ikatan, sitaan dan perkara.

Tanah yang berstatus hak milik secara hakiki tidak terbatas jangka

waktunya, sehingga dapat diwakafkan. Apabila tanah yang akan

diwakafkan itu bukan tanah hak milik, maka tanah yang bersangkutan

harus ditingkatkan statusnya lebih dahulu menjadi hak milik.15

Untuk barang yang di wakafkan, ditentukan beberapa syarat sebagai

berikut:

a. Barang atau benda itu tida rusak atau habis ketika diambil manfaatnya.
b. Kepunyaan orang yang berwakaf. Benda yang bercampur haknya

dengan orang lain pun boleh di hibahkan atau disewakan.
c. Bukan barang Haram atau Najis.16

Sedangkan untuk orang atau fihak yang menerima wakaf berlaku
ketentuan, yaitu: Orang yang memiliki, seperti syarat bagi orang
berwakaf  (Wakif). Artinya ia berakal (tidak gila), balig, tidak mubazir
(boros).

14 Mubarok, Wakaf Produktif, Simbiosa Rikatama Media, Bandung, 2008 hlm
15 Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2007,  hlm 83
16 Abubakar, Sejarah Masjid dan Amal Ibadah Dalamnya, Toko Buku Adil, Banjarmasin,1955,
hlm 423
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Dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah  Nomor 28

Tahun 1977, yaitu kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas

pemeliharaan  dan pengurusan benda wakaf, yang dinamakan dengan

nadzir (nazhir). Dari ketentuan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan

Pemerintah  Nomor 28 Tahun 1977 tersebut, nadzir (nazhir) dapat

berbentuk perseorangan dan badan hukum.

Adapun syarat-syarat menjadi nadzir (nazhir) yang berbentuk

perseorangan diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yaitu :

a. Warga Negara Republik Indonesia
b. Beragama Islam
c. Sudah dewasa
d. Sehat jasmani dan rohaniah
e. Tidak berada di bawah pengampuan
f. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letaknya tanah yang

diwakafkan

Mencermati pengertian dan syarat Nazhir, maka profesi Nazhir

haruslah professional bukan asal-asalan atau nyambi. Nazhir juga

disyaratkan sebagai profesi yang menjanjikan jaminan hidup, sehingga

layak kalau tenaga, skill, dan pemikirannya dihargai dengan angka-angka

tertentu sehingga pekerjaan menjadi Nazhir merupakan profesi bagi anak-

anak bangsa yang tepilih layaknya penerimaan CPNS lainnya.17

Adapun syarat-syarat nadzir yang berbentuk badan hukum

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 1977 dan Lampiran Peraturan Direktur Jenderal

17 Farid, Wakaf untuk Kesejahteraan Umat, Pustaka Belajar, 2007, hlm 158
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Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/75/78 tanggal 18 April 1978,

yaitu :

a. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
b. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang

diwakafkan
c. Badan hukum yang tujuan dan alamat usahanya untuk kepentingan

peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran
agama Islam.

Dalam  ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun

1977 ditentukan, bahwa wakif harus mengikrarkan kehendaknya secara

jelas kepada nadzir yaitu : dilakukan di hadapan  Pejabat  Pembuat Akta

Ikrar Wakaf (PPAIW), dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf(AIW),

disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

4. Obyek dan Fungsi Wakaf

Dari definisi wakaf menurut Peraturan Pemerintah nomer 28 tahun

1977 di atas dapat di simpulkan bahwa obyek perwakafan berupa tanah hak

milik, yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan

persengketaan.

Menurut pasal 20 Undang-undang nomer 5 tahun 1960 (UUPA)

maka hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat

dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6

UUPA. Terkuat artinya hak milik atas tanah tidak dibatasi jangka

waktunya, dan supaya mudah dipertahankan terhadap pihak lain, maka hak

milik atas tanah harus didaftarkan. Terpenuh artinya pemegang hak milik
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atas tanah bebas menggunakan tanahnya untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya dengan mengingat ketentuan perundangan yang berlaku.

Dalam Memori penjelasan ditegaskan bahwa kata-kata “terkuat dan

terpenuh” ini dimaksudkan untuk menunjukan perbedaannya dengan hak

guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lain-lain hak. Jika

dibandingkan dengan hak-hak lain ini, maka hak miliklah yang harus kita

pandang sebagai hak yang “ter” (yakni: paling kuat dan paling penuh) yang

dapat di punyai oleh seseorang,

Dengan demikian perwakafan tanah hak milik yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah nomer 28 tahun 1977 dapat kekal sesuai dengan sifat

perwakafan dalam ajaran Agama Islam, yaitu kekal (untuk selama-

lamanya). Di samping tanah yang hendak diwakafkan harus tanah hak

milik, diisyaratkan juga bahwa tanah yang diwakafkan itu tidak ada

kecacatan dari sudut pemilikannya.

Persyaratan tersebut sejalan dengan fungsi wakaf seperti tertuang

dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah nomer 28 tahun 1977 yang berbunyi :

“Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai tujuan

wakaf”

B. Pendaftaran Wakaf Tanah Milik

Salah satu hal yang selama ini belum pernah di atur dan di laksanakan

secara seksama adalah pendaftaran tanah-tanah yang diwakafkan menurut

ketentuan UUPA. Pendaftaran tanah perwakafan ini sangat penting artinya,
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baik bertinjau dari segi tertib hukum maupun dari segi administrasi

penguasaan dan penggunaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan agrarian.

Kewajiban pendaftaran wakaf tanah milik ini di atur dalam pasal 10

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yang kemudian dijabarkan lebih

lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang

Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan, maka Pejabat Pembuat Akta

Ikrar Wakaf atas nama nadzir yang bersangkutan, diharuskan mengajukan

permohonan kepada Bupati/Walikota atas nama Kantor Badan Pertanahan

Nasional setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang

bersangkutan menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10

Tahun 1961 tentang  Pendaftaran Tanah sebagaimana telah di diganti dan

disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah. Permohonan pendaftaran tanah yang diwakafkan tersebut

harus disampaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan

sejak dibuatnya Akta Ikrar Wakaf.

 Untuk keperluan pendaftaran perwakafan tanah-tanah hak milik, maka

kepada Kantor Pertanahan setempat, harus diserahkan pula:

a. Sertifikat tanah yang bersangkutan.
b. Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
c. Surat pengesahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat

mengenai nadzir yang bersangkutan

Terhadap tanah milik yang diwakafkan yang belum mempunyai

sertifikat, maka pencatatan dilakukan setelah untuk tanah tersebut dibuatkan
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sertifikatnya. Menurut ketentuan dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 6 Tahun 1977, permohonan pendaftaran perwakafan tanah-

tanah yang belum terdaftar di Kantor Pertanahan setempat atau belum ada

sertifikatnya, dilakukan bersama-sama dengan permohonan pendaftaran

haknya kepada Kantor Pertanahan setempat menurut ketentuan Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana diganti dan disempurnakan

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977.

Untuk keperluan tersebut, kepada Kantor Pertanahan setempat harus

diserahkan:

a. Surat permohonan konversi/penegasan haknya atas tanah
b. Surat-surat bukti pemilikan tanahnya serta surat-surat keterangan lainnya

yang diperlukan sehubungan dengan permohonan konversi dan pendaftaran
hak atas tanahnya

c. Akta Ikrar Wakaf yang di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
setempat.

d. Surat Pengesahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat
mengenai nadzir yang bersangkutan.

Setelah menerima permohonan pendaftaran perwakafan tanah milik

tersebut, Kepala Kantor Pertanahan setempat mencatat perwakafan tanah milik

yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya,

Menurut ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 6 Tahun 1977, terhadap tanah milik yang diwakafkan sebelum

terdaftar di Kantor Pertanahan setempat, maka pencatatan yang dimaksudkan

dilakukan setelah tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya.

Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta

Ikrar Wakaf oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat dilakukan:

a. Pencoretan nama/nama-nama pemegang hak yang lama, yaitu wakif
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b. Mencantumkan kata-kata “Wakif” dengan huruf besar di belakang nomor
hak milik tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.

c. Mencantumkan kata-kata “Diwakafkan untuk :…………….. berdasarkan
Akta Ikrar Wakaf Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan
…………….. tanggal…………….. Nomor…….. pada halaman tiga kolom
sebab perubahan dalam buku tanah dan sertifikatnya.

d. Mencantumkan nama-nama nadzir pada halaman tiga kolom nama yang
berhak dan pemegang hak lainya dalam buku tanah dan
sertifikatnya.Pengisian kolom-kolom lainya halaman tiga dalam buku
tanah dan sertifikat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku.

Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah

dan sertifikatnya, maka nadzir yang bersangkutan wajib melaporkan kepada

pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Jika Nadzir terdiri dari beberapa

kelompok orang, maka yang ditulis dalam buku tanah dan  sertifikatnya nama-

nama orang dari kelompok tersebut disertai kedudukannya di dalam

kepengurusan itu. Adapun jika nadzir merupakan badan hukum, maka yang

ditulis dalam buku tanah dan sertifikatnya nama badan hukum tersebut.

Menurut ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 6 Tahun 1977, dalam hal nadzir terdiri atas kelompok orang dan di

antaranya ada yang mengundurkan diri atau meninggal dunia, harus dilakukan

pencoretan nama-nama nadzir yang meninggal tersebut. Pencatatan pengantian

nama-nama nadzir yang baru pada buku tanah dan sertifikatnya setelah ada

surat pengesahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat tentang

penggantian nadzir. Penggantian nadzir tersebut tidak mengakibatkan

peralihan dari tanah yang bersangkutan.
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C. Pengertian Dan Indikator Kesadaran Hukum

Berdasarkan sejarahnya permasalahan mengenai kesadaran hukum

timbul atau muncul dalam rangka mencari dasar sahnya suatu hukum.

Kesadaran hukum juga dapat dilihat dalam berbagai disiplin ilmu, bukan

hanya ilmu hukum, seperti ilmu sosial, karena persoalan tentang kesadaran

hukum ini dipandang sebagai suatu masalah yang masih komplek yang

memerlukan pendekatan secara multi disipliner. Kesadaran berasal dari kata

sadar yang mendapat awalan ke dan akhiran an yang artinya insaf, merasa,

tahu, dan mengerti.18 Soerjono Soekanto mengatakan kesadaran hukum itu

adalah sebagai berikut.  ”kesadaran hukum tersebut merupakan suatu proses

psikhis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin

pula tidak timbul. Akan tetapi, tentang asas kesadaran hukum itu, terdapat

pada setiap manusia, oleh karena setiap manusia mempunyai rasa keadilan”.19

Perihal kata atau pengertian kesadaran hukum,ada juga yang merumuskan

bahwa sumber satu-satunya dari hukum dan kekuatan mengikatnya adalah

kesadaran hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang

merupakan kesadaran hukum individu, merupakan pangkal dari pada

kesadaran hukum masyarakat20.

Di Indonesia masalah kesadaran hukum mendapat tempat yang sangat

penting di dalam politik hukum khususnya, serta pembangunan pada

18 Kamus Besar Bahasa Indonesaia Edisi Ketiga, Loc.Cit.
19 Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Sosiologi hukum dan Masyarakat, CV Rajawali,
Jakarta, 1980, hlm 94
20 Ibid, hlm 147
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umumnya yang merupakan suatu perubahan yang direncanakan.21 masalah

kesadaran hukum  sering diasumsikan, bahwa ketaatan hukum sangat erat

hubungannya dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang dimiliki

warga masyarakat belum menjamin bahwa masyarakat tersebut akan mentaati

suatu aturan hukum atau perundan-undangan22. Seperti halnya kesadaran

seseorang bahwa mencuri itu salah atau jahat belum tentu menyebabkan orang

iru tidak melakukan pencurian, jika pada saat di mana ada tuntutan mendesak,

misalnya kalau dia tidak mencuri maka anak satu satunya yang sedang sakit

keras akan meninggal, karena tidak ada biaya pengobatan.

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan

berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati

hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan

nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu Terdapat empat indikator kesadaran

hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan

berikutnya, yaitu :23

1. Pengetahuan Hukum
Suatu peraturan perundang undangan telah di undangkan dan telah

di terbitkan menurut prosedur yang benar, maka secara yuridis peraturan
perundangan ini berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga
masyarakat di anggap mengetahui adanya undang-undang tersebut,
misalnya Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Namun,
asumsi tersebut tidaklah demikian kenyataannya. Pengetahuan hukum
masyarakat akan diketahui bila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai
pengetahuan hukum tertentu.

2. Pemahaman Hukum
Apabila Pengetahuan hukum saja yang di miliki masyarakat, hal itu

belum cukup memadahi, masih perlu pemahaman atas hukum yang

21 Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris, Bandung, 1993, hlm38
22 Ahmad Ali,Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan,Bentang,Jakarta,hlm 308
23 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan kepastian Hukum, Jakarta, CV Rajawali,1982, hlm
140
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berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat memahami tujuan
peraturan perundang undangan  dan manfaat bagi pihak-pihak yang
kehidupanya diatur oleh perundang undangan dimaksud. Dengan lain
perkataan pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan
tujuan dari suatu peraturan dalam hukum tertentu, tertulis maupun tidak
tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh
peraturan tersebut.24

3. Sikap Hukum
Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum

karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang
bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Suatu sikap
hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan
nilai-nilai yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga
akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan
terhadapnya.25

4. Pola Perilaku Hukum
Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran

hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau
tidak dalam msyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran
hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu
masyarakat.26

Dari beberapa pendapat atau pandangan mengenai hukum penulis

mengatakan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa

tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang

berlaku. Kesadaran hukum juga merupakan hubungan antara

peraturan=peraturan hukum dengan tingkah laku seseorang karena hal ini

termasuk dalam nilai atau sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat

Manusia sejak dilahirkan sampai meninggal selalu mempunyai

kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan yang diharapkan untuk

24 Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, Bandung, Alumni,1993, hlm
41
25 Ibid, hlm 42
26 Ibid, hlm 43
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dipenuhi. Sewaktu masih kecil ia butuh kasih sayang ibu, butuh minum,

makan dan pakaian. Beranjak besar ia butuh bermain-main dengan manusia

lain. Lebih besar lagi butuh sekolah, bekerja mencari mata pencaharian,

berkeluarga dan sampai pada saat meninggalnya ia mempunyai kepentingan.

Semua itu merupakan kepentingan-kepentingan manusia yang diharapkan

dipenuhi. Akan tetapi kenyataannya sepanjang sejarah, kepentingan manusia

itu selalu diancam atau diganggu oleh bahaya yang ada disekelilingnya. Dalam

perjalanan hidupnya manusia selalalu diganggu oleh sesama manusia:

pencurian, penipuan, perkosaan, perzinahan, pembunuhan atau oleh binatang

buas, atau bencana alam seperti tsnunami, lumpur panas atau taufan tiada

hentinya.

Problematika yang ada dalam kehidupan masyarakat tersebut berkaitan

erat dengan kesadaraan hukum yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Faham

kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada diri warga, masyarakat merupakan

faktor yang menentukan bagi sahnya suatu hukum, pada awalnya masalah

kesadaran hukum timbul di dalam proses penerapan dari hukum positif

tertulis27 Ajaran – ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan

kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan

perikelakuan manusia baik secara individual maupun kolektif, oleh karena

kesadaran hukum banyak sekali berkaitan dengan aspek kognitif dan perasaan

yang seringkali di anggap sebagai faktor yang mempengaruhi hubungan antara

27 27 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, CV Rajawali,Jakarta,1982
hlm 145
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hukum dengan pola perilaku manusia dalam masyarakat28. Berbagai hal yang

menjadi faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum dalam kehidupan

masyarakat adalah29

1. Perubahan yang terjadi dalam berbagai sektor kehidupan
masyarakat seperti sektor ekonomi, administrasi, politik,
kelembagaan, kepemimpinan desa, pendidikan, keluarga dan lain
sebagainya telah menimbulkan kegoncangan dalam nilai-nilai
kehidupan. Pada masa-masa perubahan seperti itu norma – norma
lama mulai ditinggalkan tanpa adanya kesempatan.

2. Masyarakat Indonesia sedang berkembang dan wujudnya sebagai
sistem sosial yang sederhana, homogen, dan terdiri dari berbagai
ragam satuan etnis yang terpecah-pecah kewujudnya yang baru
yakni masyarakat nasional yang tunggal. Namun proses
perwujudan masyarakat nasional yang tunggal ini tidak segera
diikuti oleh adanya suatu sistem hukum nasional yang tunggal pula,
sehingga warga masyarakat yang telah merupakan anggota dan
suatu ikatan kesatuan bangsa yang hidup dalam suasana kehidupan
hukum yang beraneka ragam.

3. Jangkauan hukum yang tidak merata, tidak dikomunikasikannya
hukum kepada masyarakat secara luas dan efektif, penegakan
hukum yang tidak konsisten, fungsi hukum yang sering gagal
sebagai pengayom atau penegak keadilan sehingga hukum
kehilangan kekuasaan dan kewibawaanya

4. Kuatnya sifat paternalisme dalam kehidupan masyarakat tidak
didukung pemberian contoh atau teladan dari pemimpin formal
maupun non formal (untuk sebagian) mempunyai pengaruh
terhadap perkembangan kesadaran hukum masyarakat. Hingga kini
manipulasi dan korupsi di dalam instansi agraria masih banyak dan
sering pula dibeberkan didalam beberapa media massa, sehingga
masyarakat luas mengetahuinya.

Menurut Soeryono Soekanto kesadaran hukum merupakan nilai nilai

yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang

di harapkan ada. Kesadaran hukum sebenarnya juga masalah nilai – nilai,

dengan demikian kesadaran hukum adalah konsepsi abstrak dalam dirimanusia

28 Ibid, hlm 154
29 Sudjito,Persertifikatan Tanah Secara Masal dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat
Strategis,Liberty,Yogyakarta,1987 hlm 18-19
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tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau

yang sepantasnya30. Tetapi ada situasi di mana masyarakat sudah sadar akan

aturan hukum yang berlaku tetapi terhalang oleh keadaan ekonomi atau

prosedur administrasi yang berbelit. Soeryono menguraikan konsepsi

kesadaran hukum yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat

sebagai berikut31:

1. Pengetahuan tentang ketentuan hukum dan kesadaran hukum.
Pengetahuan tentang hukum tertentu dalam wujud peraturan mengenai
bidang-bidang kehidupan tertentu, merupakan salah satu petunjuk akan
adanya kesadaran hukum yang minimal. Akan tetapi warga masyarakat
yang hanya mengetahui peraturan belaka, belum tentu mempunyai
kesadaran hukum yang cukup tinggi oleh karena kesadaran hukum
tidak hanya mencakup tentang peraturan, akan tetapi lebih ditentukan
oleh sikap hukum dan pola perilaku hukum.

2. Hubungan antara tingkat studi dengan pengetahuan tentang isi
peraturan, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Secara menyeluruh
faktor tingkat studi warga masyarakat berpengaruh terhadap
pengetahuan tentang isi, sikap hukum dan pola perilaku hukum.

3. Pengaruh perbedaan kelamin terhadap pengetahuan tentang isi hukum,
sikap hukum dan pola perilaku hukum. Dari data mengenai
pengetahuan tentang peraturan pendaftaran tanah diperoleh petunjuk
untuk menyatakan, bahwa warga masyarakat megetahui peraturan
belum tentu mengetahui isi peraturan tersebut, atau orang yang
mengetahui isi peraturan tersebut belum tentu mengetahui nama
peraturan tadi secara tepat.

4. Pengaruh usia terhadap pengetahuan tentang isi peraturan, sikap hukum
dan pola perilaku hukum.

Kesadaran hukum dan takutnya masyarakat pada hukum tidak bisa

dipisahkan secara tegas. Berarti apabila masyarakat sadar akan peranan dan

fungsi hukum, tentunya mereka akan mentaaati segala larangan dan

perintahnya. Salah satu cara pembentukan kesadaran hukum masyarakat

30 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, CV Rajawali,Jakarta,1982 hlm
159

31 Ibid, hlm 160
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adalah bagaimana hukum disebarluaskan atau di komunikasikan kepada warga

masyarakat, sehingga warga masyarakat mengerti, memahami, dan

melaksanakan apa yang dikehendaki aturan hukum tersebut.


