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BAB IV

PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF DI KECAMATAN

BUNGURSARI KABUPATEN PURWAKARTA DITINJAU DARI HUKUM

ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004

A. Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Di Dalam Hukum Islam dan

Undang-Undang No 41 Tahun 2004

Ajaran Islam merupakan ajaran yang sempurna, yang didalamnya

terkandung sumber acuan dalam hal ibadah baik hubungan antara manusia

kepada Allah maupun manusia dengan manusia. Sumber acuan tersebut yakni

adalah Al-Quran dan As-sunnah. Namun pada perkembangannya agar dapat

menyesuaikan antara hukum dan zaman, perlu adanya penjelasan yang jelas baik

menurut Al-Quran maupun As-sunnah.

Wakaf produktif adalah wakaf yang memberikan manfaat yang besar

kepada masyarakat dalam hal kemaslahatan orang banyak sesuai dengan tujuan

wakaf. Memang pada dasarnya banyak perbedaan pendapat dari Imam-Imam

Mazhab, tetapi dalam Pasal 40 UU Nomor 41 Tahun 2004 mutlak tidak

diperbolehkan tanah wakaf untuk diubah peruntukannya, namun ada

pengecualian yang memperbolehkannya. Wakaf menurut Hukum Islam ada

beberapa pendapat para Ulama, yaitu :

a. Pendapat pertama : Boleh menjual tanah wakaf dan menariknya kembali.

Pendapat ini diriwatkan dari Abu hanifah, tetapi murid-muridnya

mengingkari hal ini, berkata Abu Yusuf “tidak diperbolehkan harta wakaf
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untuk diperjual belikan tanpa kecuali.” Dan Imam Muhammad salah seorang

sahabat Abu Yusuf berkata : “apabila harta wakaf telah rusak, maka secara

otomatis harta wakaf tersebut kembali kepada pemilik awal (pewakif).

b. Pendapat kedua : Tidak boleh menjual tanah wakaf sama sekali, walaupun

diganti dengan yang lebih baik atau lebih banyak manfaatnya, selama aset

wakaf tersebut tidak terputus manfaatnya. Ini adalah pendapat Imam Malik

dan Imam Syafi’i.

Kebayakan fuqaha mazhab Maliki memperbolehkan perubahan barang

wakaf yang bergerak dengan pertimbangan kemaslahatan. Untuk mengganti

barang wakaf yang bergerak, ulama Maliki mensyaratkan bahwa barang tersebut

suda tidak dapat dimanfaatkan lagi. Dan telah jelas bahwa mazhab Maliki

melarang perubahan barang wakaf yang tidak bergerak, dengan mengecualikan

kondisi darurat yang terjadi atau demi kepentingan umum.

c. Pendapat ketiga : Boleh menjual tanah wakaf jika manfaatnya hilang, atau

wakaf tidak berfungsi lagi, seperti masjid tersebut pindah tempat, sehingga

tidak ada lagi yang memanfaatkannya.

Ibnu Uqail berkata : “Wakaf itu sifatnya langgeng, jika tidak bisa

melanggengkannya secara khusus (karena rusak atau yang lainnya), maka paling

tidak kita menjaga maksud (dari wakaf itu sendiri) yaitu pemanfaatan yang terus

menerus dengan barang lain, yaitu dengan cara diganti, karena kalau tetap

mempertahankan aset wakaf yang sudah tidak berfungsi, justru malah tidak

sesuai dengan tujuan (wakaf) itu sendiri.” Pendapat ini sesuai dengan tujuan
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wakaf itu sendiri. Dan untuk menghindari adanya penyimpangan maka apabila

ada perubahan peruntukan harta wakaf harus dibawah pengawasan pemerintah

atau lembaga yang dapat dipercaya.

Persoalan yang sering muncul dan berkenaan dengan perwakafan adalah

perubahan peruntukan perwakafan tanah milik. Misalkan dalam penelitian ini

seorang wakif mewakafkan tanahnya untuk masjid dan madrasah; akan tetapi

karena di tempat tersebut terlalu jauh dari pemukiman warga setempat dan akan

membahayakan anak-anak apabila belajar disana, maka nazhir mengubah

fungsinya menjadi pusat oleh-oleh dan pemberhentian bis.

Berkenaan dengan persoalan tersebut di atas, maka terdapat penjelasan

sebagai berikut :

Pertama, dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

disinyalir bahwa pada waktu yang lampau, perubahan status tanah yang

diwakafkan dapat di lakukan begitu saja oleh nazhir tanpa alasan yang

meyakinkan, sehingga mudah mengundang timbulnya reaksi dari masyarakat

terutama mereka yang langsung berkepentingan dengan perwakafan tersebut dan

tidak jarang muncul tuntutan misalnya ahli waris orang yang berwakaf yang

ingin menarik kembali/membatalkan wakaf tersebut dengan dalih nazhir telah

menyalahgunakan pengunaan wakaf yang bersangkutan.73

73 Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di

Negara Kita, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1994, Hlm. 167-168.
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Kedua, ada pendapat yang sangat keras yang menyatakan bahwa wakaf itu

adalah untuk selamanya sebagaimana yang diinginkan oleh wakif, tidak boleh

diubah dan diganggu gugat apa lagi dialihkan penggunaannya. Inilah makna dari

pengertian yang sebenarnya menurut mereka dari “kekal”nya harta wakaf.74

Berkenaan dengan perubahan peruntukan perwakafan tanah milik, Prof. G.J.

Pijper, salah seorang peneliti masalah-masalah keislaman Belanda, mengungkap

tentang ketidakbolehan perubahan peruntukan masjid dan benda-benda yang

digunakan untuk masjid.

Sehubungan dengan pandangan yang kedua diatas, menarik untuk dicatat

apa yang dikemukakan oleh Prof. G.J. Pijper dalam penelitiannya tentang

“Afbraak Van Mosken” (1931). Dalam tulisannya itu dia menyatakan bahwa

karena masjid itu mempunyai sifat wakaf berarti masjid itu selama-lamanya

harus digunakan untuk beribadah orang Islam. Sebuah masjid tidak boleh

dipindahkan. Sebuah tempat yang dimiliki masjid jika ditinggalkan oleh

penduduknya sehingga masjid itu tidak digunakan lagi untuk beribadah, maka

dilarang juga (haram) untuk dirusak atau dibongkar. Karena adanya larangan ini

dapat dimengerti bahwa disekitar daerah kota di Jakarta masih terdapat masjid-

masjid tua yang tidak terpelihara (seperti di Mangga Dua dan Angke dan lain-

lain) yang tidak digunakan lagi, tetapi juga tidak dibongkar. Di samping masjid,

masih terdapat benda-benda lain yang peruntukannya tidak boleh dirubah.75

74 Ibid.
75 Ibid.
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Selanjutnya G.J. Pijper menjelaskan “Jika masjid itu hampir roboh dan tidak

mungkin dibangun kembali, masjid itu juga tidak boleh dijual”.76

Seperti yang telah dijelaskan diatas, dapat dipahami bahwa tanah yang telah

diwakafkan tidak bisa digunakan lagi kecuali sesuai dengan kegunaan yang di

ikrarkan oleh wakif ketika berwakaf.

Peraturan perundang-undangan tentang perwakafan di Indonesia,

memungkinkan perubahan peruntukan wakaf, baik perwakafan benda milik

maupun perwakafan tanah milik.

Wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang

diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran

syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan Pasal 5

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 yang menjelaskan wakaf berfungsi untuk

kesejahteraan umum, mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda

wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan.

Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 jiwanya paralel dengan

ketentuan hukum Islam, yaitu pada dasarnya tidak dapat dilakukan perubahan

peruntukan atau penggunaan tanah wakaf. Tetapi sebagai pengecualian, dalam

keadaaan khusus penyimpangan dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari

Menteri Agama. Sedangkan alasannya dapat berupa :

a) Karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh

wakif.

76 Ibid.
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b) Karena kepentingan umum77

Dalam ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004

tentang Wakaf, ijin Menteri Agama tersebut ditambahkan atas persetujuan

Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia ini adalah lembaga independen

untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang berkedudukan di Ibukota.

Tujuan pembatasan secara ketat terhadap nazhir yang akan melakukan

perubahan peruntukan atau status wakaf (khususnya tanah), adalah untuk

menghindari atau mencegah agar penyimpangan yang terjadi di masa lampau

sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tidak terulang

lagi, dimana nazhir secara sepihak dapat melakukan perubahan status dan

kegunaan tanah wakaf tanpa adanya suatu alasan yang jelas. Hal semacam ini

tentu dapat menimbulkan reaksi dalam masyarakat terutama bagi mereka yang

berkepentingan secara langsung terhadap wakaf tersebut, seperti halnya wakif

dan keturunannya maupun masyarakat yang menikmati manfaat dari tanah

wakaf yang bersangkutan. Perubahan tanah wakaf, baik terhadap status maupun

peruntukannya terdapat suatu keadaan yang dibenarkan oleh hukum, yaitu

karena keadaan tanah yang sudah tidak sesuai lagi dengan peruntukannya atau

karena kepentingan umum menghendakinya.

Meskipun demikian, hal tersebut harus dilakukan melalui prosedur yang

telah ditetapkan oleh peraturan perundangundangan. Prosedur tersebut diatur

77 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.
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dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 sebagai

berikut :78

(1) “Untuk merubah status dan penggunaan tanah wakaf, nazhir
berkewajiban mengajukan permohonan kepada Kepala Kanwil Depag
cq. Kepala Bidang melalui Kepala KUA dan Kepala Kendepag secara
hirarkis dengan menyebutkan alasannya;

(2) Kepala KUA dan Kepala Kandepag meneruskan permohonan tersebut
pada ayat (1) secara hirarkis kepada Kepala Kanwil Depag cq. Kepala
Bidang dengan disertai pertimbangan;

(3) Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang diberi wewenang untuk
memberi persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan
perubahan penggunaan tanah wakaf. Untuk permohonan perubahan
status tanah wakaf, Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang tidak
berwenang untuk memberikan persetujuan atau penolakannya atas
permohonan tersebut. Kepala Kanwil Depag meneruskan kepada
Menteri Agama cq. Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji dengan
disertai pertimbangannya. Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji
berwenang menyetujui atau menolak permohonan itu secara tertulis.
Perubahan ini diizinkan apabila diberikan penggantian yang
sekurangkurangnya senilai atau seimbang dengan kegunaanya sesuai
dengan ikrar wakaf.

Kemudian seperti ditentukan dalam Pasal 11 ayat (3) PP No. 28 Tahun1977,

perubahan status tanah milik dan penggunaan tanah wakaf itu harus dilaporkan

oleh nazhir kepada Bupati/Walikotamadya cq. Kepala Sub Dit. Agraria setempat

untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas,

maka dapat disimpulkan bahwa suatu perubahan peruntukan dari apa yang telah

ditentukan dalam ikrar wakaf maupun perubahan status tanah wakaf itu sendiri,

pelaksanaannya dibatasi secara ketat oleh peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari praktek-praktek yang

tidak bertanggungjawab dan merugikan eksistensi atau keberadaan perwakafan

khususnya tanah wakaf itu sendiri.79

78 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978
79Taufiq Hamami, Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional, Jakarta:

Tatanusa, 2003, Hlm. 69-70.
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Apabila terjadi perubahan status tanah wakaf milik yang telah diwakafkan

dan pengalihfungsian penggunaannya sebagai akibat dari penyimpangan karena

dilakukan dalam hal-hal tertentu, maka nazhir berkewajiban untuk

melaporkannya kepada Bupati/Walikota c.q. Kepala Kantor Pertanahan setempat

untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.80

Buku III Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pada dasarnya, benda

yang telah diwakafkan tidak dapat diubah selain yang telah di ikrarkan oleh

wakif, tetapi perubahan boleh dilakukan apabila terdapat dua sebab; Pertama,

tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang di ikrarkan oleh wakif, dan

Kedua, karena kepentingan umum. Selengkapnya, bunyi KHI tersebut adalah :

Pasal 225, ayat (1) “Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan
tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang
dimaksud dalam ikrar wakaf.” dan ayat (2) “ Penyimpaangan dari ketentuan
tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu
setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama kecamatan
dan camat setempat dengan alasan : a. Karena tidak sesuai lagi dengan
tujuan wakaf seperti di ikrarkan oleh wakif, b. Karena kepentingan
umum.”81

Dalam penjelasan KHI, Pasal tersebut tidak memiliki penjelasan sama

sekali. Dari pasal tersebut, dapat dipahami bahwa pada dasarnya, benda wakaf

tidak dapat dirubah kecuali ada dua sebab diatas, dan perubahan benda wakaf

pun baru boleh dilakukan setelah mendapat izin dari Kantor Urusan Agama; jadi

lembaga tertinggi dalam perubahan benda wakaf adalah tingkat kecamatan.

Ditingkat ini terdapat tiga unsur yang turut serta menentukan diizinkan atau

80Ibid.
81 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 225.

repository.unisba.ac.id



71

tidaknya perubahan perwakafan benda milik, yaitu Kantor Urusan Agama (pihak

yang memberikan persetujuan atau menolak permohonan), Majelis Ulama

Kecamatan (pihak yang memberikan saran kepada KUA), terakhir Camat (pihak

yang memberikan saran kepada KUA) dengan demikina KUA lah yang akan

menolak atau mengabulkan permohonan perubahan benda milik wakaf yang

diajukan oleh nazhir.

Menurut ketentuan yang berlaku dinegara kita baik dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 maupun Kompilasi Hukum Islam bahwa

pada dasarnya terhadap tanah milik atau terhadap benda lainnya yang telah

diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan-perubahan atau pengunaan lain

daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf kecuali ada izin dari pejabat yang

titunjuk untuk itu.

Seperti dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

disebutkan :82

(1) Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat
dilakukan perubahan peruntukan atau pengunaan lain dari pada yang
dimaksud dalam Ikrar Wakaf.

(2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat
dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat
persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni :
a. Karena tidak sesuai lagi denga tujuan wakaf seperti di ikrarkan si

oleh wakif.
b. Karena kepentingan umum.

Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan

pengunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut dalam ayat (2) harus dilaporkan

82 Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977, Pasal 11.
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oleh nazhir kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah cq. Kepala Sub

Direktorat Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

Disini antara perwakafan benda milik dengan perwakafan tanah milik dalam

hal perubahan adalah sama, yaitu tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan.

Akan tetapi, ketidakbolehan itu tidak dikunci mati sebagai pendapat ulama yang

terdapat di dalam kitab-kitab yang digunakan di Indonesia.

Dalam Pasal 11 ayat (2) PP Nomor 28 Tahun 1977 dikatakan bahwa

perubahan perwakafan tanah milik dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis

dari Menteri Agama sedangkan dalam Pasal 12 ayat (3) PMA Nomor 1 Tahun

1978 dinyatakan bahwa Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang diberi

wewenang untuk memberi persetujuan atau penolakan secara tertulis atas

permohonan perubahan perwakafan tanah milik. Dengan demikian dari segi

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perubahan

perwakafan tanah milik baru boleh dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari

Kepala Kanwil Departemen Agama setelah sebelumnya, nazhir mengajukan

permohonan perubahan.

Dengan melihat penjelasan diatas, dan dihubungkan dengan penelitian yang

dilakukan maka dapat dilihat sebagai berikut :

Pandangan tokoh Agama dan Masyarakat di Kecamatan Bungursari pada

awalnya bervariasi banyak pendapat dan pandangan. Sebagian ada yang tidak

mendukung dengan alasan bahwa tanah wakaf tidak boleh digunakan selain

sesuai dengan apa yang telah diikrarkan dari awal oleh pewakif. Dengan melihat
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berbagai macam pertimbangan dan penjelasan dari pihak nazhir wakaf, bahwa

tanah wakaf tersebut karena jaraknya jauh dari perumahan penduduk dan berada

di jalan Raya yang menghubungkan antara jalur Bandung dan Jakarta yang

melalui Jalan Tol Cikampek sehingga banyak kejadian kecelakaan lalu lintas,

maka tanah wakaf madarasah lebih bermanfaat untuk dilakukan perubahan untuk

kegiatan usaha manisan dan peristrirahatan baik Bus-bus Umum maupun Mobil-

mobil pribadi lainnya. Hasil dari penyewaan tempat/lahan wakaf tersebut

digunakan untuk pembangunan dan membantu untuk biaya operasional

pendidikan madarasah termasuk untuk kesejahteraan guru-guru dan para

Ustadznya. Antusiasme masyarakat selaku orang tua santri ternyata mendukung

sekali atas alih fungsi tanah wakaf madrasah tersebut, terbukti dengan

banayaknya para orang tua santri yang menyekolahkan anak-anaknya ke

Madrasah dari hasil penyewaan tanah wakaf tersebut.

Setelah menerima penjelasan dari nazhir maka para tokoh serta warga yang

menolak alih fungsi tanah wakaf madrasah tersebut memahami dan

menerimanya kemudian ikut mendukung karena banyak manfaatnya.

Sehubungan kelengkapan pengurus nazhir hanya tinggal tiga orang karena

Ketua nazhir (Ikanta) dan anggota nazhir (Aca Sutardi) telah meninggal dunia,

maka keputusan dari pihak pengurus nazhir bertumpu pada tiga orang. Asal

mulanya nazhir tidak sepakat tentang perubahan tanah wakaf Madrasah tersebut

yang dijadikan tempat usaha Manisan Cabang Cianjur, terutama sebagai Wakil

Ketua nazhir dalam hal ini namun setelah mengadakan rapat dan pendekatan
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dari berbagai unsur baik tokoh maupun aparat pemerintahan setempat maka alih

fungsi tanah wakaf disepakati secara bulat.

Dengan melihat berbagai kemanfaatan dan kemaslahatan maka perubahan

tanah wakaf berjalan dengan lancar. Dukungan dari berbagai unsur masyarakat

dan pemerintahan setempat. Sehingga tempat di lokasi tanah wakaf menjadi

lebih bergairah secara ekonomi kesejahteraan masyarakat sekitarnya menjadi

meningkat. Warga sekitar memenuhi disetiap sektor lapangan pekerja. Hasil

dari perubahan peruntukan tanah wakaf madrasah tersebut, kesejahteraan para

guru mulai terasa meningkat dan biaya operasional madrasah pun terpenuhi

bahkan dapat membangun tempat madrasah di lokasi lain dari hasil perubahan

tanah itu.

Menurut penulis maka dalam hukum Islam nampak elastisitasnya hukum

Islam walaupun dalam sebagian pendapat ulama terutama menurut paham Imam

Syafi’i bahwa tanah wakaf pada dasarnya tidak boleh ditukar, tidak boleh

dijualbelikan, tidak boleh dihibahkan bahkan tidak boleh ditukar peruntukannya

selain yang telah diikrarkan oleh si Pewakif sebelumnya. Sejalan dengan ini

penulis mengambil pendekatan teori Al-Maslahah Mursalah Imam Malik “rasio

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

Diskusi tentang rasio logis, mencatat bahwa kepentingan umum berperan dalam

menentukan kesesuaian (Munanasabah).

Hal ini juga sangat relefan dengan pendekatan teori tujuan hukum yang

menyatakan bahwa, Hukum Islam mempunyai tujuan yang hakiki, yaitu tujuan
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penciptaan hukum itu sendiri yang menjadi tolok ukur bagi manusia dalam

rangka mencapai kebahagiaan hidup. Tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua

sisi, yaitu dilihat dari segi manusiawi, yaitu ditinjau dari kepentingan manusia

atau mukalaf dan dilihat daru sisi Allah sebagai pembuat hukum, yaitu tujuan

Allah membuat hukum. Tujuan Hukum Islam sesuai dengan fitrah manusia dan

fungsi daya fitrah manusia dari semua daya fitrahnya adalah mencapai

kebahagiaan hidup dan mempertahankannya yang disebut dengan para pakar

filsafat Hukum Islam dengan istilah al-tahsil wa al-ibqa atau mengambil

manfaat dan sekaligus mencegah kerusakan “jalb al-mahslaih wa daf al-

mafa’sid”.

Perubahan peruntukan tanah wakaf di Kecamatan Bungursari tepatnya di

Desa Ciwangi merupakan efek dari perubahan masyarakat Bungursari pada

umumnya. Perubahan dari daerah agraris ke daerah industri. Masyarakat

Bungursari mengalami perkembangan yang begitu pesat. Sehingga boleh

dikatakan Bungursari merupakan daerah industrinya Purwakarta karena terbukti

dengan adanya pusat daerah industri di kawasan Bukit Indah City. Sehingga

memungkinkan para pengusaha mengembangkan usahanya dengan melihat

lokasi-lokasi yang sangat strategis maka tidak terkecuali lokasi tanah wakaf

yang pada awalnya tidak berfungsi sebagaimana dalam pengikraran awal tanah

wakaf tersebut, maka mengunadang ketertarikan dalam memanfaatkannya.

Kasus tersebut memperlihatkan keterkaitan dengan teori perubahan sosial.

Terjadinya kebutuhan sosial yang berubah menhyebabkan pergeseran-

pergeseran tersebut mendorong perubahan-perubahan pada unsur-unsur lain,
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termasuk sistem kerja hukum. Dalam hal perubahan peruntukan tanah wakaf di

lokasi penelitian tepatnya di Bungursari memungkinkan untuk diterapkannya

suatu teori hukum ini, yang pada awalnya dengan memegang faham Imam

syafi’i bahwa tanah wakaf harus tetap difungsikan sesuai dengan peruntukannya

dari awal, pada dasarnya harus tetap pada pengikraran si wakif, karena di daerah

Bungursari mengalami pergeseran-pergeseran dalam setiap sektor kehidupan

apalagi dunia industri sarat dengan kebutuhan akan tempat-tempat yang stategis,

tidak terkecuali pengembang memerlukan suatu lokasi yang dapat menuju

kemajuan dalam bidang usahanya.

Tanah wakaf yang ada tidak difungsikan dan sarat dengan berbagai

kemadaratan bagi masyarakat setempat, maka sungguh gayung bersambut. Pihak

nazhir seakan mendapat jalan keluar yang terbaik, dan pihak pengembang

merasa sangat cocok tanah wakaf tersebut difungsikan sebagai tempat

pengembangan usahanya karena sangat strategis. Menurut penulis dengan

knonologis seperti itu ada kemaslahatan yang didapat dari kedua pihak. Sesuai

dengan tujuan hukum Islam adalah mencari dalam menetapkan suatu hukum

maka harus dlihat dari segi kemaslahatan bagi umat, baik kemaslahatan dunia

maupun kemaslahatan akhirat. Disini terlihat elastisitasnya hukum Islam.

Untuk membicarakan hukum dalam hubungannya dengan perubahan sosial

terlebih dahulu harus dilihat terlebih dahulu tempat hukum dalam masyarakat,

maka harus dilihat teori hukumnya Parsons.
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Menurut Parsons, dalam sub sistem budaya, nilai-nilai mempunyai

kedudukan yang utama karena dialah yang menentukan bentuk-bentuk tindakan

yang dikehendaki oleh masyarakat. Untuk itu diperlukan hukum untuk

mempertahankan pola prilaku atau tindakan anggota masyarakat tersebut.

Dalam penjelasan ini, tampak adanya hubungan sistemik antara hukum dan

sub sistem lainnya dalam masyarakat, yaitu budaya kepribadian sosial dan

organisme kelakuan. Semua subsistem itu saling berkaitan. Perubahan yang

terjadi dalam suatu subsistem akan berpengaruh pula subsistem-subsistem

lainnya.

Perubahan peruntukan tanah wakaf Madrasah yang ada di Desa Ciwangi

Kecamatan Bungursari pada awalnya tanah wakaf tersebut digunakan untuk

kegiatan sekolah Agama oleh masyarakat disekitarnya termasuk dari sebagian

dari masyarakat diwilayah Kecamatan Bungursari lainnya. Karena lokasinya

yang jauh dari perumahan penduduk anak-anak madrasah untuk menuju ke

sekolah madrasah itu berjalan menelusuri Jalan raya yang begitu ramai oleh lalu

lalang kendaraan baik kendaraan kecil maupun besar. Sehingga banyak yang

terjadi kecelakaan. Keamanan anak-anak sekolah di madrasah tersebut tidak

terjamin. Kegiatan belajar mengajar di madrasah tersebut sempat terhenti.

Bahwa tanah wakaf tersebut sempat tidak digunakan selama beberapa tahun

dikarenakan banyak sekali madharatnya.

Setelah diubah dalam bentuk disewakan kepada pihak pengusaha manisan

cabang cianjur maka sangat banyak sekali manfaatnya. Dan sampai saat ini
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tanah wakaf itu masih difungsikan sebagai tempat usaha manisan tersebut

bahkan mencapai kemajuan sehingga di lingkungan sekitarnya begitu ramai oleh

dijadikan tempat kios-kios dagangan makanan ringan lainnya serta oleh-oleh.

Karena tempat tersebut dijadikan tempat persinggahan baik kendaraan umum

maupun pribadi juga bus-bus wisata. Lokasi tanah wakaf yang sangat strategis

jalur yang menghubungkan antara jalur Ibukota Jakarta dan Propinsi Jawa Barat.

Tepatnya berada di jalan raya Sadang – Cikampek, diapit oleh dua jalur jalan

tol. Jalan tol Cikampek dan Jalan tol Sadang.

Setelah kemakmuran dan operasional madrasah sudah terpenuhi maka

pengurus nazhir wakaf akan memprogramkan untuk kegiatan perekonomian

ummat lainnya seperti untuk kegiatan usaha yang telah berjalan disekitar

lingkungan Desa ciwangi sebagai lokasi tanah wakaf tersebut. Dan umumnya

untuk masyarakat kecamatan Bungusari. Potensi-potensi perekonomian ummat

yang memerlukan bantuan akan diprioritaskan. Manfaat dari hasil perubahan

tanah wakaf itu harus dinikmati oleh seluruh warga dan penduduk kecamatan

Bungursari. Sesuai dengan konsep tanah wakaf harus menjadi salah satu sumber

dana yang penting dan besar bagi kepentingan agama dan perekonomian umat

khususnya umat Islam.

Penataan kehidupan umat/masyarakat harus bisa dikelola secara baik dengan

menjamin kualitas kehidupan yang dapat mewujudkan kehidupan martabat

kemanusiaan melalui pemanfaatan alih fungsi tanah wakaf yang tidak produktif

menjadi tanah wakaf yang dapat memberikan kemanfaatan kepada perekonimian
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umat. Dalam rangka inilah penulis meneliti perubahan peruntukan tanah wakaf

yang ada di Desa ciwangi Kecamatan Bungursari yang menjadi bahan penelitian.

Ternyata perubahan yang dilakukan ini menurut penulis dapat menjadi

bahan percontohan bagi daerah-daerah lainnya untuk menimba ilmu dan

pengalaman dalam menjadikan tanah wakaf dapat memberikan sumber daya

alam dan merupakan sumber aset ekonomi umat kalaulah dikelola dengan

managemen yang bagus dapat dijadikan sebagai subyek pemanfaatan. Setelah

diteliti dari awal sampai akhir perubahan peruntukan tanah wakaf di Desa

Ciwangi Kecamatan Bungursari itu baik dari perjanjian awal, perawatan,

pengembangan, pengelolaan, pelestarian, pemanfaatan, pemerataan dan

pengaturan telah begitu terjalin dengan baik dan adil untuk memenuhi

kesejahteraan bagi perekonomian umat. Hanya saja mungkin ketidaksempurnaan

ada saja, untuk menjadi suatu usaha ke arah perbaikan.

Keberhasilan dalam memelihara, menjaga, dan mengembangkan tanah

wakaf agar dapat bermanfaat dan berfungsi maka di tangan nazhir inilah yang

menjadi ujung tombaknya. Pada umumnya di Indonesia banyak pengelolaan

harta/tanah wakaf yang dikelola oleh nazhir yang tidak profesional, sehingga

banyak tanah wakaf tidak berfungsi guna untuk kemaslahatan bagi umat, bahkan

banyak tanah wakaf yang terbengkalai tidak berfungsi.

Tugas dan kewajiban pokok nazhir tersebut adalah mengelola dan

mengembangkan wakaf secara lebih maslahat sesuai dengan tujuan, fungsi dan

kemanfaatnya bagi umat. Kemanfaatan yang dimaksud dengan berbagai cara
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pengumpulan, investasi, penanaman, produksi, pengembangan teknologi,

pembengunan gedung, apartemen, rumah atau sarana kesehatan dan usaha-usaha

lainnya yang menghasilkan dan tidak bertentangan dengan syara’.

B. Tujuan dan Akibat Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf di Dalam Hukum

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

Dengan melihat pendapat dari Ibnu Uqail yang berpendapat bahwa : “Wakaf

itu sifatnya langgeng, jika tidak bisa melanggengkannya secara khusus (karena

rusak atau yang lainnya), maka paling tidak kita menjaga maksud (dari wakaf itu

sendiri) yaitu pemanfaatan yang terus menerus dengan barang lain, yaitu dengan

cara diganti, karena kalau tetap mempertahankan aset wakaf yang sudah tidak

berfungsi, justru malah tidak sesuai dengan tujuan (wakaf) itu sendiri.” Maka

tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan karena adanya

pengecualian-pengecualian yang ditentukan.

Pada waktu yang lampau, sebelum dikeluarkannya PP Nomor 28 Tahun

1977, perubahan status tanah-tanah yang diwakafkan dapat dilakukan begitu saja

oleh nazhir tanpa alasan-alasan yang meyakinkan. Hal-hal yang demikian ini

sudah barang tentu akan menimbulkan reaksi dalam masyarakat, terutama dari

mereka yang langsung berkepentingan dengan perwakafan tanah tersebut. Oleh

karena itu, di dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 diadakan berbagai pembatasan

yang ketat dan disamping itu maksud perubahan status harus terlebih dahulu

mendapat izin dari Menteri Agama atau Kepala Kantor Wilayah Departemen

Agama atau pejabat yang ditunjuknya. Dengan cara-cara pembatasan yang
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demikian tersebut diharapkan dapat dihindarkan praktik-praktik yang merugikan

perwakafan. Untuk kepentingan administrasi pertanahan, perubahan status wakaf

diharuskan untuk didaftarkan pada Pejabat yang berwenang.83

Perubahan peruntukan tanah wakaf dengan alasan yang jelas dilakukan

dengan tujuan untuk kebaikan bagi kepentingan umum dan masyarakat sekitar,

serta agar tanah wakaf yang ada dapat diambil manfaatnya sehingga

mengalirkan pahala ibadah kepada pewakif.

Perubahan perwakafan harus betul-betul yang disebutkan sebelumnya di

atas. Karena itu dalam penjelasan Pasal 11 PP Nomor 28 Tahun 1977 secara

tegas disebutkan bahwa penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan tersebut

dalam Pasal 11 ayat (2) disamping akibatnya akan terkena sanksi seperti

dimaksud dalam Pasal 14 dan 15, juga perbuatan ini batal dengan sendirinya

menurut hukum.84

Dalam Pasal 14 dan 15 PP Nomor 28 Tahun 1977 disebutkan akibatnya :

Pasal 14,

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan
sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6 ayat (3) Pasal 7 ayat (1) dan ayat
(2), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, dihukum dengan hukuman kurungan
selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah).”

Pasal 15,

“Apabila perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh-atau atas
nama Badan Hukum maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana serta

83 Rachmadi Usman, Op.Cit.,Hlm. 95.
84 Abdurrahman, Op.Cit.,Hlm. 173.
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tindakan tatatertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum maupun terhadap
mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan tersebut atau yang
bertindak sebagai pemimpin atau penanggungjawab dalam perbuatan atau
kelalaian itu atau terhadap keduaduanya.”

Adapun sanksi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004,

menjelaskan dalam Pasal 67 ayat (1)

“Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual,
mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda
wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau
tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).” ayat (2) “Setiap orang yang dengan sengaja mengubah
peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta
rupiah).” ayat (3) “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau
mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda
wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Tetapi akan terdapat beberapa kelemahan terkait dengan apa yang

terkandung di dalam peraturan mengenai perubahan peruntukan wakaf.

Kelemahan tersebut dikaitkan dengan cara kerja dan pola pengembangan yang

dilakukan oleh lembaga-lembaga pengelolaan tanah wakaf di lokasi tersebut.

Terlihat pada pengaturan tentang perubahan peruntukan tanah wakaf.

Di dalam PP Nomor 28 Tahun 1977, terdapat klausul yang mengatur secara

ketat mengenai perubahan tanah wakaf. Prosedur pelaksanaannya dilihat

cenderung rumit, serta memerlukan waktu yang cukup panjang dan lama,

bahkan bisa mengurangi efektivitas kinerja pengelola dan pengembangan tanah

wakaf. Dalam hal ini setiap perubahan peruntukan tanah wakaf diharuskan
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melakukan pelaporan dan meminta persetujuan terhapat pemerintah, dalam hal

ini Menteri Agama melalui kantor Wilayah Departemen Agama, melalui Kantor

Urusan Agama Kantor Departemen Agama Kabupaten. Dan belum tentu para

pihak tersebut menyetujui adanya perubahan yang dimaksudkan oleh pengelola.

Perubahan peruntukan tanah wakaf dengan tanpa didahului oleh syarat

pelaporan dan persetujuan terhadap Departemen Agama justru akan

memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan cara-cara kerja

pengembangan tanah wakaf. Sebab seringkali, perubahan-perubahan itu

dimaksudkan untuk menjaga fungsi-fungsi wakaf agar tetap berdaya guna

sebagaimana yang di inginkan oleh pewakif.

Pasal 62 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa penyelesaian

sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat

dan di ayat (2) dijelaskan pula, apabila penyelesaian sengketa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui

mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Perubahan peruntukan tanah wakaf justru membawa perubahan yang lebih

baik, terutama perubahan dari keberadaan tanah wakaf yang tidak berfungsi

menjadi berfungsi, yang berfungsi menjadi lebih berfungsi, yang telah berfungsi

secara optimal dapat dipertahankan dan dikembagkan terus. Perubahan

peruntukan justru membawa pada pengembangan asset dan fungsi tanah wakaf.

Perbuatan wakaf terus menerus serta tujuannya harus untuk kepentingan

peribadatan atau setidak-tidaknya untuk kepentingan umum. Tanah wakaf masih
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sesuai dengan tujuan wakaf menurut ikrar wakaf dan tidak ada kepentingan lain

yang sangat memerlukannya, kemudian dirubah begitu saja untuk kepentingan

pribadi, dengan sendirinya tidak sesuai lagi dengan syarat dan rukun wakaf

menurut hukum Fikih Islam, dengan demikian perbuatan wakaf itu batal demi

hukum.

Perubahan peruntukan yang membawa nilai positif yang tinggi sebagaimana

terjadi pada kasus asal tanah wakaf di kecamatan Bungursari ini. Setiap segala

sesuatu tindakan atau keputusan tentunya mempunyai tujuan dan manfaatnya,

begitupun dengan perubahan peruntukan tanah wakaf yang ada di kecamatan

Bungursari tepatnya di Desa Ciwangi, yaitu :

1. Setelah dilakukan perubahan dari asalnya Madrasah menjadi Tempat Usaha

Manisan situasi di sekitar lokasi tanah wakaf menjadi ramai oleh kegiatan

usaha sehingga menjadi ladang ekonomi ummat di sekitarnya. Kendaraan

baik umum maupun pribadi banyak yang singgah terlebih dahulu ke lokasi

tersebut, karena lokasi yang sangat strategis berada di jalur utama jalan

Raya Sadang yang menghubungkan lalu lintas antara Kota Bandung melalui

kota Purwakarta menuju Kota Ibu Kota Jakarta yang melalui Tol Cikampek-

Jakarta.

2. Menambah kesempatan dan membuka lapangan kerja baru bagi warga

masyarakat sekitar seperti juru parkir, satpam (penjaga Keamanan), dan

pelayan-pelayan toko lainnya. Kegitan ekonomi berjalan dengan sendirinya,

sehingga menambah pula penghasilan warga masyarakat sekitarnya.
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3. Kesejahteraan warga masyarakat meningkat taraf hidupnya ketimbang

ketika waktu tanah wakaf itu digunakan madrasah. Kareana banyak

masyarakat atau penduduk yang terlibat dalam kegiatan Usaha tersebut

diantaranya, ada yang menjadi satpam, tukang Bakso, tukang parkir serta

pedagang-pedagang lainnya.

4. Dari alih fungsi itu hasilnya dimanfaatkan untuk pembangunan Madrasah di

tempat lain, sehingga secara rutin mendapatkan pemasukan untuk

kesejahteraan guru-guru madrasah dan untuk biaya operasional Madrasah

itu sendiri.

5. Murid-murid menjadi banyak jumlahnya seiring dengan antusiasnya para

orang tua murid untuk menyekolahkan para putra-putrinya untuk menimba

ilmu Agama. Madrasah nyaman karena letaknya yang berada di tengah-

tengah perumahan penduduk sehingga masyarakat dapat berfartisipasi

dalam membantu keamanan dan ketertiban dalam berlangsung kegiatan

belajar mengajar.

6. Keamanan murid-murid terjamin setelah Madrasah di pindahkan dari lokasi

Tanah Wakaf tersebut. Terhindar dari kecelakaan lalu lintas, terhindar

penjarahan sekolah seperti sering banyak hilangnya aset-aset sekolah yang

dibongkar karena lokasi tanah wakaf yang jauh dari perumahan penduduk.

Berkas-berkas madrasah tadinya tidak aman karena sering diambil oleh

pemulung untuk dijual. Bahkan keamananpun setelah dirubah tanah wakaf

tersebut semakin terjamin, karena sekarang Madrasah yang dibangun dari
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hasil kemanfaatan dari perubahan itu lokasinya berada di tengah-tengah

perumahan penduduk.

7. Lokasi Tanah Wakaf supaya bermanfaat bagi pengembangan ekonomi umat.

8. Menyelamatkan asset umat daripada tanah wakaf tidak diberdayakan dan

tidak digunakan karena jauh dari perumahan penduduk. Pendidikan Murid

Madrasah supaya berkembang dan terhindar dari berbagai macam

kecelakaan lalu lintas. Kemaslahatan bagi umat dan warga sekitar, agar

tanah wakaf mempunyai daya positif berdampak kepada perekonomian dan

kesejahteraan umat.

Perubahan peruntukan yang dilakukan oleh pengelola tanah wakaf tersebut

hingga sekarang tidak memerlukan persetujuan atau pelaporan kepada

Departemen Agama. Pengembangan ini akan dengan cepat dan mudah terjadi

jika memang dilakukan oleh para pengelola yang memiliki kepedulian sangat

tinggi serta motivasi yang kuat untuk memajukan kegiatan-kegiatan yang sangat

berguna bagi masyarakat. Sebaliknya, dengan prosedur kewajiban untuk

memperoleh izin persetujuan ketika akan melakukan proses perubahan

peruntukan justru akan memperlampat atau bahkan menghalangi laju

perkembangan kegiatan-kegiatan wakaf.

Perubahan peruntukan tanah wakaf pada kasus ini tidaklah sesuai dengan

prosedur yaitu menurut Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam. Akan

tetapi perubahan peruntukan tanah wakaf justru menjadikan tanah wakaf itu

lebih berkembang secara luas bagi kepentingan masyarakat dan memberikan
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manfaat yang lebih besar bagi nilai pahala pewakif. Bahkan apabila tidak terjadi

perubahan justru fungsi tanah wakaf itu keadaannya tidak akan akan kemajuan.
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