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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pendapat Imam Al-Sarkhasi (mazhab Hanafiyyah) tentang Istibdal harta

wakaf adalah dibolehkan karena menurut pendapat mazhab Abu Hanifah,

ibdal dan istibdal adalah boleh. Ini adalah berdasarkan pendapatnya dan

dalil yang digunakan. Kebijakan ini menitik beratkan pada aspek maslahah

yang menyertai praktek tersebut. Menurut Hanafiyah, ibdal boleh

dilakukan oleh siapapun baik oleh waqif sendiri, orang lain maupun

hakim. Pembolehan ini tanpa menilik jenis barang yang diwakafkan,

apakah berupa tanah yang dihuni (terurus), tidak dihuni (tidak terurus),

bergerak (manqul), tidak bergerak (iqar).

2. Pada prinsipnya Imam Al-Nawawi (Mazhab Syafi’iyyah) melarang

penjualan atau penggantian harta benda wakaf yakni Istibdal.  Perbedaan

pendapat tentang istibdal harta wakaf terletak pada pendapat dan

perbedaan dalil yang digunakan, mazhab al-Syafi'i yang melarang istibdal

harta wakaf. Mereka berpendapat, benda wakaf harus dibiarkan diambil

manfaatnya hingga habis sama sekali.

3. Istibdal, menukar dan menjual harta wakaf, harus melihat kesesuaian

kondisi. “ mengganti sesuatu yang diwakafkan dengan yang lebih baik,

contoh  bangunan masjid yang rusak dan tidak mungkin dimanfaatkan lagi

maka dapat dijual dan harganya digunakan untuk membeli tanah dan

membangun masjid ditempat lain yang lebih aman dan manfaatnya



63

berterusan bisa digunakan untuk kemaslahatan bersama. Pada pendapat

penulis bahwa istibdal harta wakaf dibolehkan mengikut kondisi sekarang

bahwa bila sesuatu yang pokok (asal) tidak lagi mencapai maksud yang

diinginkan oleh pemberi wakaf maka dapat digantikan dengan yang

lainnya dengan cara menjual, dan menukar. Disini juga istibdal harta

wakaf, harus melihat kesesuaian kondisi.  Mengganti sesuatu yang

diwakafkan dengan yang lebih baik apabila sesuatu harta wakaf itu tidak

dapat digunakan dan bermanfaat lagi agar pahala berterusan pada orang

yang memberi wakaf dan mendatangkan manfaat bagi semua ummat islam

yang digunakan harta wakaf tersebut.

Di linkungan masyarakat islam khususnya, kita sering memahami

secara kurang proporsional tentang ajaran wakaf itu sendiri. Pemahaman

masyarakat tersebut memang lebih karena dipengaruhi oleh beberapa

pandangan mazhab yang menekankan keabadian benda wakaf , walaupun

telah rusak sekalipun. Akibatnya, banyak benda wakaf yang hanya dijaga

eksistensinya tanpa pengelolaan yang baik, meskipun telah using dimakan

usia atau karena tidak strategis dan tidak memberi mamfaat apa-apa

kepada masyarakat. Bahkan tidak kalah banyaknya benda-benda wakaf

justru membebani masyarakat sekitar.

Wakaf itu harusnya lebih tepat disandarkan pada aspek

kemanfaatannya untuk kebajikan umum dibandingkan hanya menjaga

benda-benda tersebut tanpa memiliki kemanfaatan lebih nyata.

Berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw :
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ال حبس عن فرائض هللا

“Tidak boleh ada penghalang atas ketentuan-ketentuan Allah

(bagian- bagian warisan yang ditentukan Allah)

Pendapat yang mengatakan mengatakan bahwa benda-benda wakaf

tidak boleh “diutak-atik” tanpa sentuhan pengelolaan dan pengembangan

yang lebih bermanfaat semakin relevan dengan kondisi saat ini. Yaitu

sebuah kondisi dimana segala sesuatu akan bisa memberikan nilai manfaat

(ekonomi) apabila dikelola secara baik.

Sejarah berdirinya masjid Nabawi di masa Rasulullah yang

dulunya hanya terbuat dari pelepah kurma sekarang sudah dirombak

sedemikian rupa hingga menjadi salah satu masjid termegah dan termewah

di dunia dengan segala fasilitas modern lainnya merupakan gambaran

betapa pentingnya pengembangan potensi (kekayaan) umat Islam untuk

kemanfaatan yang lebih besar.
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B. SARAN

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan yang lebih

mendalam lagi, bagi masyarakat tentang Istibdal harta wakaf yang

dibolehkan dan menjamin kemanfaatan  wakaf yang berpanjangan dan

berkembang selari dengan perkembangan zaman.

2. Penelitian ini mudah-mudahan dapat dijadikan rujukan mengenai hukum

Istibdal harta wakaf dan dalil yang digunakan  sesuai dengan kondisi  dan

kemaslahatannya dalam perwakafan. Juga saling menghormati pendapat

mazhab dan ulama’ yang lain dalam sesuatu kasus demi kebaikan ummat

islam bersama, dan generasi yang akan datang.

3. Di samping itu penulis menyarankan kepada semua muslim dan muslimat

mengetahui lebih mendalam lagi tentang istibdal harta wakaf. Wakaf juga

merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi

(dimensi sosial). Istibdal harta wakaf dan sebagainya untuk  kemaslahatan

dan  sesuai dengan kondisi sekarang bagi mengganti sesuatu yang

diwakafkan dengan yang lebih baik. Diharapkan nanti dapat

diaplikasikannya dalam masyarakat muslim demi kemanfaatan bersama.

Disamping itu, upaya mendorong pemberdayaan wakaf secara produktif

sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dewasa ini. Disini juga harus

sentiasa menghormati pandangan mazhab  dan ulama’ lain dalam sesuatu

kasus agar menjadi rujukan yang lebih baik. Supaya sesuai dengan kondisi
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istibdal harta wakaf dan peran wakaf menjadi semakin penting sebagai

salah satu instrument untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


