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Abstrak. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan 
Undang-undang Dasar 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Salah satu langkah 
strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, yaitu dengan meningkatkan peran serta wakaf sebagai 
lembaga yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, melainkan juga 
memiliki kekuatan ekonomis yang berpotensi antara lain untuk memajukan kesejahateraan umum, 
sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai prinsip syariah. Namun praktek wakaf yang terjadi 
dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efesien, sehingga dalam berbagai 
kasus harta wakaf tidak terlihat sebagaimana mestinya, terlantar atau tidak sesuai dengan hukum. Hal 
tersebut terjadi di Kampung Nyalindung Kota Bandung, di mana terdapat tanah wakaf yang tidak 
didaftarkan oleh Nazir kepada pejabat yang berwenang, sehingga tanah wakaf tersebut tidak memiliki 
akta ikrar wakaf, selain itu juga harta wakaf yang semula diwakafkan oleh wakif berupa tanah seluas 200 
m2 telah ditukar oleh Nazir dengan sebuah bangunan seluas 120 m2. Oleh karena itu permasalahan berikut 
diangkat dalam dan dijadikan studi dalam penelitian penulis, dalam penelitian pertukaran harta wakaf di 
Kampung Nyalindung tersebut penulis menggunakan metode deskriftif, yaitu metode yang bersifat 
pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang 
berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa 
hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, sehingga hasil yang akan diperoleh dalam penelitian 
tersebut adalah mengenai aturan yang sesuai atau tidak dengan aturan yang ditetapkan, yang pada 
penelitian ini digunakan hukum Islam dan hukum Positif sebagai rujukan. Beradasarkan analisis yang 
dilakukan menurut hukum Islam, bahwa pertukaran harta wakaf di Kampung Nyalindung adalah sah, 
sedangkan menurut hukum Positif tidak sah. 
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A. PENDAHULUAN 

 
Latar Belakang 

Wakaf merupakan salah satu lembaga keagamaan yang dianjurkan oleh Allah swt 
untuk dijadikan sarana penyaluran harta yang dikaruniakan Allah kepada manusia. 
Wakaf memiliki tujuan dan fungsi untuk mensejahterakan umat Islam dalam berbagi 
bidang, baik dalam bidang sosial, ekonomi, kesehatan maupun Ibadah.  Rasullullah saw 
menganjurkan kepada para sahabat yang memiliki harta kekayaan, agar mewakafkan 
harta yang dimilikinya di jalan Allah. Dalam mendorong para sahabat untuk berwakaf, 
Rasulullah pernah bersabda bahwa barang siapa yang menahan (mewakafkan) seekor 
kuda pada jalan Allah dengan didorong oleh iman dan keikhlasannya, maka 
sesugguhnya pada hari kiamat, keringatnya, kotorannya dan air seninya akan ditimbang 
dengan balasan kebaikan yang banyak. (HR.Nasa’i).1 Tujuan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 

                                                        
1 Satria Effendi. Problematika Hukum keluarga Islam Kontemporer. (Jakarta: Prenada 
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