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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan manusia yang semakin cepat dengan tingkat perbedaan

individu yang kebutuhan hidupnya terus berkembang tak terbatas sementara

persediaan kebutuhannya sangat terbatas, menyebabkan keterbatasan

kemampuan manusia memenuhi kebutuhan tersebut.

Tanah sangat penting bagi kehidupan manusia karena fungsi dan

peranannya mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, politik maupun budaya,

jumlah penduduk yang selalu bertambah sedangkan lahan tanah yang sangat

terbatas ditambah dengan perkembangan pembangunan sehingga mengakibatkan

fungsi tanah sangat dominan karena lahan tanah tidak sebanding dengan

kebutuhn yang diperlukan. Semakin dominannya fungsi tanah mengakibatkan

nilai tanah sangat tinggi atau mahal, dan tanah juga bagi sebagian orang dapat

menjadi aset atau simbol kekayaan. Dan tak kalah pentingnya tanah pun dapat

menjadi harta yang dapat diwakafkan untuk kepentingan masyarakat.

Wakaf adalah memisahkan sebagian harta kekayaan yang kekal dzatnya dan

melembagakan selama-lamanya untuk dipergunakan bagi kepentingan

peribadatan dan keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Secara

harfiah Wakaf berarti penahanan. Wakaf terdiri atas pemberian atau pengikatan
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harta kekayaan untuk selama-lamanya sehingga tidak ada hak-hak kepemilikan

terhadap benda-benda wakaf itu, tetapi hanya ada hak guna saja.1

Ameer Ali sebagaimana dikutif H.A Djazuli menyatakan bahwa, hukum

wakaf merupakan cabang yang penting dalam hukum Islam, sebab terjalin di

dalamnya kehidupan ibadah dan sosial ekonomi kaum muslimin. Seringkali

konotasi wakaf adalah kuburan, masjid atau madrasah yang semuanya tidak

bernilai ekonomi dan jarang sekali masyarakat memaknai wakaf sebagai

instrumen ekonomi, produktif dan memberi kesejahteraan. Karenanya banyak

harta wakaf yang membebani masyarkat daripada menghasilkan pendapatan.2

Pada dasarnya wakaf adalah abadi, untuk kesejahteraan, tidak boleh

diwariskan, tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan. Bagi masyarakat

muslim, wakaf mempunyai ajaran yang sangat tinggi dan mulia dalam

pengembangan keagamaan dan kemasyarakatan, selain zakat, infaq dan sedekah.

Wakaf adalah salah satu bentuk ibadah dalam ajaran Islam yang mempunyai

potensi sosial serta ekonomi serta dapat digunakan untuk meningkatkan

kesejahteraan umat.

Pada umumnya, wakaf di Indonesia digunakan untuk mesjid, mushala,

sekolah, rumah yatim piatu, makam dan sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola

secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan

1Syed Mahmudunnasir, Islam Konsepsi dan Sejarahnya, Bandung, PT Remaja
Rosdakarya, 2005, Hlm. 407.

2 Amer Ali dalam Fyzee, Pokok-pokok Hukum Islam II, disalin oleh Arifin Bey dari Outline
Of Muhammadan Law, (Jakarta: Tinta Mas,1961), Hlm. 75, Fiqh Siyasah Implementasi
Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

2000), Hlm. 238.
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bagi pihak-pihak yang memerlukan termasuk fakir miskin. Pemanfaatan tersebut

dinilai dari segi sosial khususnya untuk kepentingan keagamaan memang efektif.

Tapi dampaknya kurang berpengaruh dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi

dengan wakaf yang dapat dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial

masyarakat yang diharapkan tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebisaan-kebiasaan

keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah

secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu,

kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shalih yang mempunyai nilai mulia

di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administrasi, dan harta wakaf

dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu

gugat tanpa izin Allah.3 Tradisi wakaf tersebut kemudian memunculkan berbagai

fenomena yang mengakibatkan perwakafan di Indonesia tidak mengalami

perkembangan yang menggembirakan untuk kepentingan masyarakat banyak.

Bahkan banyak benda wakaf yang hilang atau bersengketa dengan pihak ke tiga

akibat tidak adanya bukti tertulis, seperti ikrar wakaf, sertifikat tanah dan lain-

lain.4

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, bahwa seperti yang kita tahu salah

satu tugas keagamaan yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional

diantaranya adalah pensertifikatan tanah wakaf dengan era baru mengenai

perundang-undangan wakaf dimana hal ini merupakan aset ummat dan salah

3Ibid., Hlm. 97.
4Ibid., Hlm. 98.
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satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Tanah wakaf

yang merupakan aset umat Islam yang dilaksanakan oleh wakif dapat segera

teradministrasi dengan tertib dibuatkan AIW nya (Akta Ikrar Wakaf) atau

APAIW (Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf) sehingga dapat ditindak lanjuti

dengan persetifikatan tanah wakaf. Kesadaran umat Islam di Jabar untuk

mewakafkan tanahnya sangat tinggi, hal ini dilihat dari jumlah tanah wakaf yang

terus bertambah sejalan dengan peningkatan kesadaran dan keimanan

masyarakat Jabar.

Dalam Islam, wakaf sering disebut sebagai sumber aset yang memberi

kemanfaatan sepanjang masa. Namun, pengumpulan, pengelolaan dan

pendayagunaan Tanah wakaf produktif di tanah air kita masih sedikit dan

ketinggalan dibanding dengan Negara lain. Begitupun studi perwakafan di tanah

air kita yang masih terfokus pada segi hukum fiqh (muamalat) dan belum

menyentuh manajemen perwakafan. Padahal, semestinya wakaf bisa dijadikan

sebagai sumber dana dan aset ekonomi yang senantiasa dapat dikelola secara

produktif dan memberi hasil kepada masyarakat sehingga dengan demikian harta

wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat.

Hal demikian itu merupakan manifestasi dari Ajaran Agama Islam, di mana

dalam sebuah Hadist Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

dari Abu Hurairah yang terjemahannya : “Apabila mati anak Adam, maka

terputuslah daripada seluruh amalnya kecuali tiga hal yaitu shodaqoh Jariyah,

ilmu yang bermanfaat, dan anak yang sholeh yang mendoakannya.” Imam
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Muslim meletakan Hadits ini dalam Bab Wakaf karena para Ulama menafsirkan

istilah shadaqah jariyah disini dengan wakaf.5

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dan Peraturan

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang

Nomor 41 Tahun 2004 tantang Wakaf, menjadikan wakaf sebagai instrumen

untuk mensejahterakan masyarakat muslim. Kata “Menyejahterakan” dapat

diartikan sebagai upaya para pihak (Terutama pengelola Wakaf) untuk

meningkatkan kualitas hidup ummat Islam melalui pendayagujnaan objek wakaf.

Berdasarkan pada pedoman yang diatur oleh agama, Wakaf dikelola untuk

menghasilkan manfaat, oleh karena itu, memproduksi dan mengkonsumsi barang

yang haram bukan saja dilarang, melainkan berbahaya bagi kesucian rohani

ummat Islam.6 Oleh karenanya, ummat Islam harus berpegang kepada Agama

Islam sebagai pedoman dalam memproduksi barang atau jasa. Ada prinsip-

prinsip yang dapat kita tarik ialah :

1. Wakaf jelas suatu tindakan hukum dari seorang manusia atau badan hukum,

dalam rangka ibadah kepada Allah Swt., jadi tujuan utama wakaf semata-

mata untuk mendapatkan pahala dari Allah Swt.

2. Benda wakaf harus tetap kekal apabila diambil manfaatnya.

3. Hak milik dari benda wakaf berpindah dari si wakif kepada Hak Allah Swt.,

oleh karena itu sifatnya abadi.

4. Benda wakaf dimanfaatkan untuk kebaikan.

5Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1997, Hlm.
25.

6Thobeib Al-Asyhar, Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian

Rukhani, Jakarta, PT Al-Mawardhi Prima, 2003, cet. ke-1, Hlm. 23.

repository.unisba.ac.id



6

Prinsip di atas maka wakaf adalah, perbuatan hukum seseorang atau badan

hukum dalam rangka beribadat kepada Allah Swt. Dengan memisahkan

kekayaan yang berupa benda yang kekal zatnya apabila diambil manfaatnya

serta melembagakannya untuk selama-lamanya untuk digunakan di jalan

kebaikan.

Wacana tentang wakaf, belakangan muncul kembali ke permukaan. Tidak

lagi sekedar membincangkan tentang pandangan para ulama fiqh yang belum

seragam tentang pengertian dan hakikat wakaf itu sendiri, tetapi lebih pada

bagaimana merespon institusi wakaf agar lebih berperan dalam kancah problem

sosial masyarakat terkait dengan kesejahteraan ekonomi. Karena disamping

sebagai salah satu bentuk ajaran yang berdimensi spiritual, wakaf merupakan

ajaran Islam yang berdimensi sosial. Jelaslah bahwa Tanah Wakaf, apabila

dikelola dan dilaksanakan dengan baik mengandung tujuan positif di dunia dan

akhirat dan benar-benar mampu memberikan sumbangsih yang tidak sedikit

dalam memenuhi kepentingan masyarakat.

Di antara berbagai persoalan masalah tanah wakaf yang banyak

menimbulkan masalah dalam masyarakat, salah satunya adalah persoalan tanah

wakaf. Permasalahan tanah wakaf ini diantaranya adalah beralihnya fungsi tanah

wakaf. Wakaf dari keinginan wakif, beralihnya fungsi tanah wakaf karena

dipergunakan untuk kepentingan umum, serta pengakuan hak oleh ahli waris si

wakif. Keadaan ini menyebabkan terjadinya sengketa, hal tersebut mestinya

tidak perlu terjadi apabila semua pihak telah memahami ketentuan yang

berakaitan dengan wakaf.
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Dengan melihat penjabaran dari latar belakang di atas, maka penulis melihat

adanya suatu permasalah tentang tanah wakaf khususnya di lokasi yang penulis

maksud yaitu di Desa Ciwangi Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.

Di mana di lokasi tersebut telah terjadi perubahan peruntukan tanah wakaf dari

tadinya difungsikan sebagai sarana pendidikan madrasah dan untuk masjid

karena sesuai dengan Ikrar Wakaf sebelumnya, kenyataan sekarang tanah wakaf

tersebut sudah berubah menjadi lahan tempat usaha/bisnis. Di lokasi tanah wakaf

tersebut dibangun kios-kios pedagang dan tempat persinggahan baik mobil-

mobil umum maupun pribadi. Karena lokasinya sangat strategis jalur yang

menghubungkan antara Ibu Kota Jakarta dengan Kota Propinsi Bandung juga

daerah-daerah lainnya.

Wakaf itu selamanya dalam waktu yang tidak terbatas dan wakaf yang telah

diikrarkan tidak dapat dibatalkan, maka pada asasnya tanah wakaf itu tidak ada

perubahan alih fungsi dari pengikraran wakif sebelumnya. Tetapi sesuai dengan

perkembangan yang ada ternyata tanah wakaf tersebut adanya penyimpangan

karena disesuaikan dengan perkembangan pada zaman sekarang ini, atau dengan

kata lain tanah wakaf mengalami pengalih fungsian.

Perubahan tanah wakaf yang berada di Kecamatan Bungursari Kabupaten

Purwakarta dilakukan karena melihat kepada adanya alasan maslahat dan

mudharatnya bagi masyarakat sekitarnya. Serta perubahan yang terjadi belum

sesuai dengan prosedur perubahan menurut Undang-Undang dan Peraturan

Pemerintah yang berlaku saat ini, karena setiap perubahan tanah wakaf harus
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adanya izin tertulis dan persetujuan dari Menteri Agama dan Badan Wakaf

Indonesia (BWI).

Oleh karena itu, dengan dilatarbelakangi dan didasari uraian di atas, maka

penulis merasa tertarik untuk meneliti hal ini lebih lanjut untuk dijadikan sebuah

skripsi dengan judul:

“PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF DI KECAMATAN

BUNGURSARI KABUPATEN PURWAKARTA DITINJAU DARI

HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004

TENTANG WAKAF.”

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis

mengidentifikasi masalah yang akan menjadi kajian utama penulisan, yaitu :

1. Bagaimana perubahan peruntukan Tanah Wakaf menurut Hukum Islam dan

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ?

2. Bagaimana tujuan perubahan peruntukan tanah wakaf dan akibat hukumnya

di Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta ditinjau dari Hukum Islam

dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terutama untuk memperoleh jawaban atas

permasalahan sebagaimana yang telah penulis rumuskan dalam perumusan

masalah di atas, yaitu :

1. Untuk menganalisis perubahan peruntukan Tanah Wakaf menurut Hukum

Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
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2. Untuk menetapkan tujuan perubahan tanah wakaf dan akibat hukumnya di

Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta ditinjau dari Hukum Islam

dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:

kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu

pengetahuan, khususnya di bidang hukum Wakaf terutama sebagai

sosialisasi terhadap masyarakat tentang Undang-undang Wakaf No. 41

Tahun 2004 Tentang Wakaf. Penelitian ini juga diharapkan dapat

memberikan pemahaman terhadap masyarakat bagaimana seharusnya

apabila masyarakat akan melaksanakan wakaf tanah yang baik menurut Fiqh

Islam dan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negeri

kita Indonesia ini.

2. Secara Praktis :

- Memberikan sumbangsih dalam berbagai kegiatan kepada masyarakat,

agar memahami dan mengerti mengenai Perwakafan.

- Mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan mengapa

tanah wakaf di Desa Ciwangi Kecamatan Bungursari Kabupaten

Purwakarta sehingga terjadi pengalih fungsian dan bagaimana

pengelolaannya. Padahal seharusnya tanah wakaf difungsikan sesuai

dengan apa yang telah diikrarkan oleh si Pewakif sebelumnya.
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E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan kepada hukum (rechstaat),

sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Undang-undang Dasar Negara

Indonesia (UUD 1945) yaitu Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak

berdasarkan atas kekuasaan belaka. Dengan Tujuan sebagaimana disebutkan

dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu :

“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan
keadilan sosial berdasarkan Pancasila.”7

Dinamika sosial, desakan publik dan perubahan paradigma berpikir yang

semakin meluas memandang wakaf, ”memaksa” lahirnya UU No. 41 tentang

wakaf sebagai payung hukum yang lebih kuat berskala nasional. UU tersebut

mendefiniskan dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41 bahwa:

Pasal 1 Ayat (1) :

“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 syari’ah.”

Pasal 40 :

“Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:
1. dijadikan jaminan;
2. disita;
3. dihibahkan;
4. dijual;
5. diwariskan;
6. ditukar; atau

7 Oemar Seno Aji, Peradilan Bebas Negara Hukum, Jakarta, Prenada Media, 2003, Hlm.
97.
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7. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 41 Ayat (1) sampai Ayat (4) :

(1) “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan
apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk
kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR)
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
tidak bertentangan dengan syariah.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas
persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

(3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan
pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar
dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya
sama dengan harta benda wakaf semula.

(4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.”

Kemudian di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 49,

Pasal 50, Pasal 51 yang memberikan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 49 Ayat (1) sampai Ayat (4) :

(1) “Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang
kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan
BWI.

(2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk
kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang
(RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan
tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar
wakaf; atau

c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung
dan mendesak.

(3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin
pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:

a. harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
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b. nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama
dengan harta benda wakaf semula.

(4) Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan
rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:
a. pemerintah daerah kabupaten/kota;
b. kantor pertanahan kabupaten/kota;
c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;
d. kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan
e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.”

Pasal 50 :

“Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayat (3) huruf b dihitung sebagai berikut:
a. harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-

kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan
b. harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk

dikembangkan.”

Pasal 51 :

“Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya
dilakukan sebagai berikut:
c. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui

Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan
perubahan status/tukar menukar tersebut;

d. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada
Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;

e. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima
permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud
seperti dalam Pasal 49 ayat (4), dan selanjutnya bupati/walikota
setempat membuat Surat Keputusan;

f. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota meneruskan
permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi dan selanjutnya
meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan

g. setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti
dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazhir ke kantor
pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.”

Wakaf adalah suatu pranata yang berasal dari Hukum Islam. Oleh karena

itu, apabila membicarakan masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan

tanah pada khususnya, tidak mungkin untuk melepaskan diri dari pembicaraan
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tentang konsepsi wakaf menurut Hukum Islam. Akan tetapi, dalam Hukum

Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf ini, karena terdapat banyak

pendapat yang sangat beragam.

Teori hukum tidak dapat dilepaskan dari lingkungan zaman yang senantiasa

berkembang karena teori hukum biasanya muncul sebagai suatu jawaban yang

diberikan terhadap permasalahan hukum atau menggugat suatu pikiran hukum

yang dominan pada suatu saat.

Ada dua karakterisik teori hukum dalam bidang hukum yang bertolak

belakang, tetapi berada dalam suatu realitas, seperti sebuah gambaran satu mata

uang. Di antara dua teori itu adalah sebagai berikut:

1. Pandangan yang didukung oleh tiga argumen, yaitu pandangan yang

menyatakan bahwa hukum sebagai suatu sistem yang pada prinsipnya

dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu

sekarang. Selanjutnya toeri ini disebut dengan teori sistem.8

2. Hukum bukanlah suatu sistem yang teratur, melainkan suatu yang berkaitan

dengan ketidakberaturan, tidak dapat diramalkan dan bahwa hukum sangat

dipengaruhi oleh persepsi orang (pengamat) dalam memaknai hukum

tersebut. Pandangan ini banyak dipergunakan oleh sosiolog. Mereka

memandang hukum sebagai kejadian yang setiap saat dalam waktu yang

tidak bisa ditentukan hukum dapat berubah besar atau kecil. Kemudian teori

ini dikenal dengan teori koes atau teori perubahan.9

8 Otje Salaman & Anton P.S., Teori Hukum, Bandung, Refika Atima, 2005, Hlm. 47.

9 Ibid. Hlm. 47.
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Teori hukum ini berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan

bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak, memberikan

gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis. Hukum

senantiasa berhubungan dengan masyarakat. Dalam masyarakat sering terjadi

konflik oleh sebab itu diperlakukan suatu aturan untuk mengatur kepentingan

antara manusia dalam masyarakat.

Dalam sosiologi hukum dikenal teori konflik yang menekankan bahwa

setiap masyarakat merupakan subjek dari perubahan sosial, dan perubahan ini

terdapat dimana-mana. Setiap masyarakat pasti mengalami pertikaian dan

konflik.

Dalam hukum Islam diakui bahwa situasi dan kondisi dapat mengubah

hukum. Maka hukum harus berubah sesuai dengan perubahan zaman dan

perubahan masyarakat. Benarlah Ibn Al-Qayyim ketika ia mengatakan bahwa

fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat, situasi, niat

dan adat kebiasaan. Pada dasarnya, tidak ada masyarakat yang tidak berubah.

Baik masyarakat yang masih terbelakang maupun masyarakat modern selalu

mengalami perubahan-perubahan.

Tetapi perubahan yang dialami oleh masing-masing masyarakat tidaklah

sama. Ada yang cepat mencolok dan ada pula yang yang lambat tersendat-

sendat. Perubahan itu ada yang menyangkut struktur dan organisasi masyarakat
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berikut lembaga-lembaganya, adakalanya perubahan-perubahan itu menyangkut

norma nilai dan pandangan serta prilakunya.10

Khususnya masyarakat di Kecamatan Bungursari perubahan-perubahan

strukturnya begitu cepat baik perubahan struktural maupun perubahan kultural,

begitupun dengan perubahan sosial. Sebelumnya masyarakat agraris, karena ada

kawasan industri Kota Bukit Indah, maka berubah menjadi masyarakat industri.

Perubahan ekonomi yang dikaitkan dengan kemajuan ilmu dan teknologi

menjadikan Kecamatan Bungursari menjadi kawasan industrialisasi.

Masyarakatnya mengalami perubahan pola hidup dan tingkah laku. Apalagi

kedepan karena populasi penduduk tidak dapat terkendali semakin terus

bertambah jumlah penduduk bumi maka kebutuhan akan lahan tempat tinggal

tidak dapat dielakan lagi. Seperti akan lahan tempat untuk berbisnis, apalagi

kalau tempat itu sangat strategis berada di jalur lalu lintas kota Propinsi dan Ibu

Kota Jakarta.11

Melihat kasus tanah wakaf yang dialih fungsikan di Kecamatan Bungursari

tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teori, yaitu

:

Teori Al-Mashlahah Al-Mursalah, Imam Malik menyatakan bahwa “ rasio

harus diperhatikan untuk pertimbangan kemaslahatan al-mashalih al-Mursalah”

10 Muhammad Tholhah Hasan, Islam dalam Perspektif Sosio Kultural, Jakarta, Lantabora
Press, 2005, Hlm. 12.

11 Hasil wawancara dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan.Bungursari.
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Diskusi tentang rasio logis, mencatat bahwa kepentingan umum berperan dalam

menentukan kesesuaian (Munanasabah).12

Metode ini memperlihatkan bahwa ciri kepentingan umum yang diadopsi

dalam sebuah kasus adalah sesuai (Munasib) dan relevan (Muta’bar), baik

dengan prinsip universal hukum maupun bagian tertentu dari bukti tekstual. Oleh

karena itu, kesesuaian dan relevansi merupakan persyaratan bagi kesimpulan

yang sah dari maslahah mursalah.13

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini penulis mengunakan metode pendekatan yuridis

normatif yaitu, merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara

meneliti bahan pustaka atau data sekunder.14

Penelitian ini menekankan pada peraturan Undang-Undang dan mengkaji

penelitian. Penelitian mengunakan data sekunder sebagai data awal untuk

kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.

Penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan

pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut

metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan

12Kusnadiningrat, Sejarah Teori Hukum Islam, Jakarta: Grafindo Persada, 2000, Hlm.

165-167.

13 Ibid. Hlm. 165-167.

14Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Metode Penelitian Hukum Normatif, Rajagrafindo

Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 13-14.
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pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian

adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai

menyusun laporan.15 Dengan demikian metodologi penelitian sebagai cara yang

dipakai untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun

laporan-laporan guna mencapai suatu tujuan.

2. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif analisis,

yaitu untuk memberikan data yang teliti mungkin tentang tanah wakaf dan

permasalan lainnya. Jenis Penelitian yang digunakan adalah File Research yaitu

terjun langsung kelapangan guna mengadakan penelitian pada obyek yang

dibahas.16

Tahap penelitian dimulai dari data atau bahan kepustakaan (data sekunder)

dan data lapangan (data primer), jadi penelitian ini melalui dua (2) tahap, yaitu :

1) Penelitian kepustakaan terdiri dari :

a. Bahan hukum primer dengan melakukan wawancara dengan para

narasumber.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan

bahan primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan

hukum primer. Misalnya, yang berkaitan dengan

15 Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, Metode Penelitian, Jakarta, Bumi Pustaka, 1997, Hlm.

13.

16 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Pres, 1998, Hlm. 58.
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materi penelitian dan bersifat menjelaskan bahan hukum primer, seperti

literatur, karya ilmiah, hasil penelitian tentang tanah Wakaf.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

seperti kamus hukum.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data primer yang

dapat menunjang atau melengkapi data sekunder, dengan cara mendapatkan data

secara langsung melalui wawancara dengan narasumber, yaitu para nadzir yang

bersangkutan, pihak dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwakarta.

Sementara itu, lokasi utama penelitian dilakukan di Purwakarta.

3. Tahap Pengumpulan Data

a. Observasi, adalah suatu istilah umum yang mempunyai arti semua bentuk

penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian,

menghitung, mengukurnya, dan mencatatnya. Observasi adalah suatu usaha

sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan

prosedur yang berstandar.

b. Wawancara, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk

memperoleh informasi dari terwawancara. Melakukan wawancara dengan

nadzir wakaf, ahli waris, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta kepala

Urusan Agama Kecamatan Bungursari. dengan cara antara lain:

mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi,

tuntutan, kepedulian dan lain-lain.
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4. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data digunakan metode yurisis kualitatif, yaitu data-data

yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk memperoleh kejelasan

masalah.
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