
88

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam Hukum Islam : Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam disebutkan,

bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau

penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.

Penyimpaangan dari ketentuan dimaksud 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.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, perubahan

status harta wakaf termasuk didalamnya dilakukan perubahan, jual beli, hibah,

waris dan lain sebagainya adalah dilarang. Namun ada pengecualian

diperbolehkannya perubahan peruntukan tanah wakaf. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa Hukum Islam dan Undang-Undang memperbolehkan

perubahan peruntukan tanah wakaf sesuai dengan prosedur yang berlaku guna

mencapai tujuan wakaf yang lebih baik dan produktif untuk kesejahteraan

manusia.
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2. 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.

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.
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B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat

penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Nazhir harus dapat mempelajari lebih detail lagi perkembangan hukum yang

ada terutama tentang wakaf, sehingga mudah bagi nazhir yang berperan

penting dalam pengelolahan harta wakaf agar tetap produktif dan sesuai

dengan tujuannya. Serta jangan sampai ada pihak-pihak, baik pemerintah,

ahli waris wakif maupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab

melakukan perubahan peruntukan atas harta wakaf tersebut tanpa mengikuti

prosedur yang berlaku.

2. Untuk pemerintah, yaitu mulai dari Kantor Urusan Agama, Kementrian

Agama dan Badan Wakaf Indonesia seharusnya lebih antusias dalam

menangani pengawasan pengelolaan harta wakaf dan perkembangan wakaf

di Indonesia terutama dalam hal perubahan peruntukan wakaf.
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