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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang  Masalah

Perubahan dan pengalihan harta wakaf, yaitu memanfaatkan benda wakaf

berarti menggunakan benda wakaf tersebut, sedangkan benda asalnya/ pokok tetap

tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Namun,

kalau suatu ketika benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya, atau kurang

memberi manfaat banyak atau demi kepentingan umum kecuali harus melakukan

perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, merubah bentuk/ sifat,

memindahkan ke tempat lain, atau menukar dengan benda lain, bolehkah

perubahan itu dilakukan terhadap pada wakaf tersebut?

Menukar atau menjual harta wakaf dalam  istilah fiqih dikenal ibdal dan

istibdal. Yang dimaksudkan dengan Ibdal adalah menjual barang wakaf untuk

membeli barang lain sebagai gantinya. Sedangkan Istibdal adalah menjadikan

barang lain sebagai barang  pengganti barang  wakaf asli yang telah dijual1.  Di

dalam masyarakat, perbuatan menukar atau menjual tanah atau benda-benda

wakaf sering menjadi persoalan. Sebagai contoh kasus Istibdal yaitu Majlis

Agama Islam Kedah (MAIK)  Malaysia.

1 Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi, Hukum wakaf, (Jakarta :  Iiman Press,  2003), h.

349.
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Istibdal telah dibuat  melibatkan  pelaksanaan proyek  landasan keretapi

berkembar elektrik dari daerah Ipoh sehingga daerah Padang Besar Peringkat

Negeri Kedah yaitu melibatkan kasus  pemindahan tanah perkuburan Islam,

struktur binaan dalam kawasan masjid yang perlu dirobohkan dan diganti. Dalam

kasus ini,  Fatwa Negeri Kedah memutuskan bahwa. Departemen Majlis agama

tidak melarang  pihak perusahaan  meroboh bangunan  masjid,  kawasan parker,

jalan dan tanah perkuburan  Kampung tersebut  bagi tujuan pelaksanaan proyek

landasan berkembar elektrik dari daerah Ipoh ke Padang Besar dan pihak tersebut

hendaklah menggantikan tanah yang terlibat dengan tapak yang baru yang

berhampiran Kampung itu manakala bangunan masjid dan tapak masjid hendaklah

diganti dengan keluasan yang sama dan dibina bangunan baru di atas tapak yang

diganti termasuk, parker,  dan pemindahan tanah perkuburan  hendaklah diselia

oleh majlis Agama Islam Negeri Kedah dan semua pembiayaan ditanggung oleh

pihak perusahaan  tersebut.

Majlis agama tidak melarang pihak perusahaan mengambil tanah

perkuburan di institut Kolej Sultan Abdul Halim bagi bagi proyek tersebut. Dan

sekiranya  kesemua tanah  yang terlibat dengan pengambilan untuk proyek

landasan keretapi berkembar eletrik. Majlis agama tidak melarang untuk

meminda dari daerah Ipoh ke daerah Padang Besar yang berstatus
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wakaf  maka bagi  pihak perusahaan  tersebut   hendaklah  membayar

pampasan nilaian  semasa  kepada Majlis Agama Negeri Kedah2.

Begitu juga pada kasus yang terjadi Masjid Darussalam, Kuningan,

Jakarta, Tukarguling  wakaf tanah masjid  Darussalam yang terletak di kawasan

Kuningan,  Jakarta Selatan,  menuai protes warga.   Warga tidak setuju

tukarguling  tanah masjid  tersebut dengan sebidang tanah di RW 04 Jalan Raya

Pedurenan Jakarta Selatan.  Keberatan warga karena saat ini di  RW 04 sudah ada

lima buah masjid dan lima buah mushalla. Sedangkan warga tetap menginginkan

ada masjid di wilayah mereka. Namun keberatan warga tidak ditanggapi oleh

Walikota dan perusahaan pengembang yang memindahkan masjid.  Menurut

warga, masjid yang baru (masjid pindahan) itu disinyalir juga dibangun secara

sembunyi-sembunyi. (Tempo Interaktif, Tukar Guling Masjid Diprotes Warga, 18

Maret 2005)

Ada lagi  kasus Masjid Demak dan IAIN Surabaya,  pihak pemerintah

daerah bersikap mengalah menghadapi tuntutan dari nazir dan Departemen

Agama. Dalam hal ini pemerintah harus bersikap demikian karena tanah wakaf itu

juga nantinya  dipergunakan  untuk masyarakat, bukan pribadi. Dalam kasus

masjid Darussalam Kuningan, masyarakat pemanfaatan  wakaf  bersikap pasif dan

mengalah, walaupun mereka tidak setuju dan sangat menyayangkan dilakukannya

tukarguling  masjid.

2 Pelaksanaan Istibdal  Dalam Pembangunan Harta Wakaf di Malaysia, Siti Mashitoh,
Jabatan Syariah dan Undang-undang.( cte 1, 2002). h.30.
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Kasus lainnya terjadi Tanah Wakaf Bondo Masjid Agung Semarang,

Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Semarang mengurus tanah wakaf masjid

Agung Semarang seluas 118 hektar yang dulu didapati dari Kerajaan Demak.

BKM Semarang melakukan tukarguling tanah wakaf masjid Agung semarang

dengan pihak swasta. Karena ada dugaan sarat manipulasi, tukarguling ini

ditentang oleh sejumlah kalangan  pemuda Islam yang melakukan berbagai aksi

demo. Aksi demo ini berjalan sampai 19 tahun dan menyebabkan tanah wakaf

sempat dikuasai oleh pihak lain. Pada Desember 2001 akhirnya tanah wakaf

seluas 118 hektar itu bisa kembali ke tangan BKM Semarang yang memang

berwenang untuk mengurus tanah wakaf tersebut. (Liputan6, 06/12/2001)3.

Dalam pandangan fikih mengenai perubahan atau pengalihan harta wakaf,

para ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan dan sebagian melarangnya.

Pada pendapat mazhab Abu Hanifah adalah membolehkan Istibdal harta wakaf.

Berbeda pula dengan  mazhab syafi’i berpendapat bahwa benda wakaf yang sudah

tidak berfungsi,  tetap tidak boleh dijual,  ditukar atau diganti dan dipindahkan4.

Orang yang mewakafkan hartanya akan mendapat pahala dari Allah di hari  yang

tidak  ada pelindungan  kecuali pelindungannya, yaitu di hari di mana amal

perbuatan ditimbang.  Begitu juga dengan mereka yang mewakafkan hartanya

kepada masjid -masjid,  kepada

3 http://bwi.or.id/index.php/ar/data-a-publikasi/artikel/710-tukarguling-wakaf-dari-
perspektif-sosiologis.

4 Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Departemen Agama, Fiqih Wakaf, h. 80.
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para pencari ilmu, kepada pondok-pondok pesantren, maka pahalanya

akan berbicara mengenai perbuatannya itu5.  Sebagaimana Firman Allah SWT

dalam surah Al-Baqarah ayat 261 :













“ Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang
menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir
benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus
biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia
kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha
mengetahui”.

Menurut ulama Hanafiyah, pengetahuan adalah sumber pemahaman dan

tidak bertentangan dengan nash. Mereka menyatakan bahwa untuk mengganti

benda wakaf  yang dikhawatirkan tidak kekal adalah memungkinkan kekalnya

manfaat.  Menurut mereka mewakafkan buku-buku dan mushaf di mana yang

diambil adalah pengetahuannya, kasusnya sama dengan mewakafkan dirham dan

dinar (uang). Ulama Hanafiyah juga membolehkan mewakafkan barang-barang

yang memang sudah biasa dilakukan pada masa lalu seperti tempat memanafkan

air, sekop, kampak sebagai alat manusia bekerja.

Mazhab Syafi’i  melarang  penggantian (istibdal) benda wakaf.  Mereka

berpendapat,  benda wakaf  harus dibiarkan diambil manfaatnya hingga habis

sama sekali. Namun sebagian kecil mengatakan boleh menjual

5 Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, Anggota Ulama Al-Azhar, Indahnya Syariat Islam,
(Jakarta  :  Gema Insani Press, 2006),  h. 498-499.
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benda wakaf  yang sudah rusak dan tidak bisa manfaatkan lagi6.

Pendapatnya juga tanpa mempertimbangkan apakah berupa benda bergerak atau

tidak bergerak bahwa barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal

manfaatnya baik berupa barang tak bergerak,  barang bergerak maupun barang

kongsi (milik bersama)7. Menanggapi perbedaan pendapat dari kedua kelompok

tersebut,  perlunya dibahas dan dikaji lebih jauh mengenai istibdal harta wakaf,

sehingga ada dua pendapat  yang digunakan didalam  masyarakat.

Berdasarkan studi pendahuluan di atas, penulis berusaha  untuk meneliti

dan mencari pendapat  yang  paling baik dan sesuai dari keduanya yang harapkan

nantinya bisa diaplikasikan oleh masyarakat muslim demi kemaslahatan bersama.

Dan penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian kepustakaan dengan lebih

mendalam lagi dengan judul “Tentang Istibdal Harta Wakaf (Studi

Komperatif Antara Pendapat Imam Al-Sarkhasi Dan Imam Al-Nawawi ”.

B. Batasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang permasalahan diatas penulis membatasi

ruang lingkup penelitian ini membahas masalah membolehkan istibdal harta

wakaf  pada pendapat Imam Al-Sarkhasi  mazhab Hanafiyyah.  Sementara Pada

pendapat Imam Al-Nawawi  mazhab  Syafi’iyyah melarang penjualan atau

istibdal penggantian harta wakaf,  dengan persoalan lain guna mengkaji

6 Ibid, h. 73.

7 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,
op.cit, h. 31 dan 32.
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perbandingan pendapat yang dipegang oleh Imam Al-Sarkhasi  mazhab

Hanafiyyah dan Imam Al-Nawawi mazhab Syafi’iyyah mengenai membolehkan

dan melarang istibdal harta wakaf tersebut.  Serta dasar hukum yang  digunakan

oleh  masing-masing  pendapat.

C.        Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas,  maka masalah yang diangkat

dalam penelitian ini adalah.

1. Bagaimana pemikiran Imam Al-Sarkhasi  mengenai dibolehkan istibdal

harta wakaf dan dalil ?

2. Bagaimana pemikiran Imam Al-Nawawi tentang melarang istibdal harta

wakaf dan dalil?

3. Bagaimana komparasi Imam Al-Sarkhasi  dan Imam Al-Nawawi  yang

digunakan mengenai istibdal harta wakaf?

D.        Tujuan dan Kegunaan  Penelitian

Adapun tujuan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemikiran Imam Al-Nawawi mengenai

membolehkan pertukaran harta wakaf.

2. Untuk mengetahui pemikiran  Imam Al-Nawawi yang melarang

istibdal harta wakaf.
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3. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Al-Sarkhasi  dan

Imam Al-Nawawi  mengenai komparafi istibdal harta wakaf.

2.       Adapun kegunaan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan yang utama dari hasil penelitian ini yaitu mencapai

Ridho Allah SWT. Serta menambah ilmu, memperluas wawasan

dan cakrawala berfikir terutama bagi penulis dibidang kajian fiqh

ilmu hukum.

2. Sebagai sebuah karya ilmiah, dan kiranya dapat menambah

referensi atau literature bacaan bagi para pembaca dalam kajian

fiqh ilmu hukum.

3. Sebagai salah satu bacaan yang dapat memotifasi para ulama untuk

mengkaji lebih lanjut masalah  yang penulis bahas dalam penelitian

ini.

4. Sebagai persyaratan mencapai gelar sarjana difakultas syariah dan

Ilmu Hukum.

E.   Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (library research), yakni

dengan meneliti atau menelaah buku atau literatur dan tulisan yang berkaitan

dengan masalah yang sedang diteliti,  yaitu istibdal harta wakaf menurut

pendapat Imam Al-Sarkhasi mazhab Hanafiyyah dan Imam Al-Nawawi

mazhab Syafi’iyyah.
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2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer

tersebut terdiri dari:

a. Bahan hukum primer: Yaitu sumber data yang memberikan

informasi dan data secara langsung sebagai hasil pengumpulan

sendiri, kemudian disiarkan secara langsung. Data yang

dikumpulkan dan disiarkan sifatnya benar-benar orisinil.

Adapun sumber data primer yang penulis memperolehi adalah

kitab Al Mabsuth, karangan Imam Al-Sarkhasi,  Mazhab Abu

Hanifah jilid 12. Dan kitab raudhatu thalibin, jilid 5,  Imam Al-

Nawawi.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan terhadap

bahan hukum primer. Dalam hal ini adalah kitab-kitab fiqh

lainnya, seperti Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu,

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal

Bimbingan Masyarakat Islam, Fiqih Wakaf, Syekh Ali Ahmad

Al-Jarjawi Anggota Ulama Al-Azhar, Indahnya Syariat Islam .

Dan berbagai kitab fiqh lainnya yang berhubungan dengan

masalah yang dikaji.

c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus.
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3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data digali dari sumber kepustakaan, dimana dalam sumber

kepustakaan tersebut tersimpan pemikiran fuqaha yang dijadikan fokus penelitian.

Berkenaan dengan hal ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahap,

yaitu:

a. Mengumpulkan bahan pustaka yang akan dipilih sebagai sumber data,

yang memuat pemikiran fuqaha yang ditentukan sebagai fokus

penelitian.

b. Memilih bahan pustaka yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian,

disamping itu dilengkapi oleh sumber data sekunder, yaitu bahan

pustaka yang menunjang sumber data primer.

c. Membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik pemikiran maupun

unsur lainnya, penelaahan isi salah satu bahan pustaka dicek dengan

bahan pustaka yang lainnya.

d. Mengklasifikasi data dari tulisan dengan merujuk kepada pertanyaan

penelitian. Hal ini dilakukan untuk memilih mana tulisan yang akan

digunakan dan mana yang tidak . kemudian, mana yang dianggap

sebagai pokok dan mana sebagai penunjang.

4. Metode Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif sebagai

berikut:
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a. Metode Deduktif: Membahas data-data yang bersifat umum pendapat

dari Imam Al-Sarkhasi dan Imam Al-Nawawi kemudian diambil

kesimpulan khusus.

b. Metode Induktif: yaitu meneliti dan menganalisa data dari Imam-Al-

Sarkhasi dan Imam Al-Nawawi yang bersifat khusus, kemudian

digenerasikan dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

c. Metode Komparatif, yaitu penulis menggambarkan dan memaparkan

pendapat para imam mazhab mengikut pemikiran dan hasil ijtihad

mereka dengan dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis

mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan identifikasi

masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Seterusnya, penulis

membandingkan pendapat Imam mazhab yang telah dipaparkan sesuai

permasalahan yang dibahaskan.

5. Metode Analisa Data

Teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

metode analisa data, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data

dari buku –buku kedua Imam Mazhab mengenai permasalahan yang

dibahas, kemudian data-data tersebut dianalisa dengan mencari dalil-

dalil yang digunakan oleh masing-masing pendapat dan kemudian

dibandingkan.
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F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini mudah dipahami, maka penulis memaparkan

sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I Merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah,

pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Selayang pandangan tentang Imam Al-sarkhasi  dan Imam Al-

Nawawi yang berisikan riwayat hidup Imam Al-sarkhasi dan Imam

Al-Nawawi, pendidikan, karya monumentalnya, sumber hukum

yang digunakan oleh Imam Al-sarkhasi dan Imam Al-Nawawi.

Bab III Merupakan tinjauan umum tentang istibdal harta wakaf, yang

meliputi pengertian istibdal dan  wakaf, rukun wakaf, dasar hukum

wakaf, kedudukan wakaf, jenis-jenis wakaf, syarat sah wakaf  dan

hikmah disyari’atkan wakaf.

Bab IV Pada bab ini berisikan hasil penelitian terdiri dari Imam Al-sarkhasi

dan  Imam Al-Nawawi tentang pendapat yang digunakan, dan

komparasi antara keduanya.

Bab V Penutup bab ini merupakan bab terakhir sekaligus bab penutup.

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.


