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ABSTRAK 

MAWAHIB, IRSYAD. 2018. Tinjauan Fiqih Wakaf Dan UU Wakaf NO. 41 

Tahun 2004 Terhadap Perubahan Keperuntukan Status Wakaf Studi Kasus 

Di Masjid Baiturrahman Desa Widodaren Kecamatan Widodaren 
Kabupaten Ngawi Skripsi Jurusan Ahwal Syakhsiyah  Fakultas Syari’ah 

Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul huda, 
M. Ag. 

Kata Kunci: Fiqih Wakaf, UU Wakaf, Perubahan Status Keperuntukan.  

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya suatu perubahan status 

keperuntukan pada tanah wakaf di Masjid Baiturrahman Desa widodaren 
Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi. Perubahan status keperuntukan wakaf 

ini dilakukan untuk menghindari perselihan di masa yang akan datang, apabila 
terjadi pembangunan pada lahan wakaf tersebut dikarenakan tanah yang 
berbatasan langsung dengan bangunan rumah ahli waris. Selain itu juga untuk 

menjaga kemanfaatan wakaf tetap abadi. Dalam fiqih wakaf terdapat khilafiyah 
atau perbedaan pendapat antara para ulama’ terdahulu dengan kekuatan dasar 

masing-masing. Sedangkan menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 prosedur 
administrasi perubahan status keperuntukan wakaf haruslah mendapatkan izin dari 
Instansi yang berwenang juga dari Badan Wakaf Indonesia.  

Rumusan masalah yang timbul dalam penelitian ini (1) Bagaimana 

Tinjauan Fiqih Wakaf dan Undang-undang wakaf Nomor 41 tahun 2004 tentang 
perubahan keperuntukan status wakaf di Masjid Baiturrohman Desa Widodaren 
Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi? (2) Bagaimana tinjauan Fiqih Wakaf 

dan Undang-undang wakaf Nomor 41 tahun 2004 tentang prosedur administrasi 
perubahan keperuntukan wakaf di Masjid Baiturrohman yang berubah menjadi 
jalan? 

Penelitian ini dikategorikan penelitian lapangan (field research).  Dan 
sumber data primer yang digunakan adalah sumber data lapangan, dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data interview (wawancara) dan observasi.  
Adapun metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode 
kualitatif. 

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan (1) Perubahan 

keperuntukan status wakaf dalam tinjauan fiqih terdapat khilafiyah ulama yakni 
menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali memberikan kelonggaran kebolehan 
dalam perubahan keperuntukan wakaf jika dalam kondisi darurat dan untuk 

kemaslahatan. Sedangkan menurut Imam Maliki dan Imam Syafi’i melarang keras 
perubahan keperuntukan wakaf. Dalam Undang-undang wakaf No. 41 Tahun 

2004perubahan keperuntukan wakaf pada dasarnya tidak boleh, kecuali mendapat 
izin dari Menteri dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia. (2) Sedangkan 
prosedur administrasi yang terjadi yaitu hanya dengan jalur musyawarah mufakat 

kekeluargaan saja tanpa melalui izin dari Instansi yang terkait juga dari Badan 
Wakaf Indonesia. Hal ini sesuai dengan fiqih namun belum sesuai dengan aturan 

Undang-undang wakaf No. 41 Tahun 2004. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

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 

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.
1
 

Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau orang-orang yang 

memisahkan sebagian hartanya untuk selama-lamanya untuk kepentingan 

peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan agama Islam. Wakaf 

memiliki dua dampak yaitu dampak positif dan negatif yang timbul akibat dari 

sifat yang semata-mata Lillahita’ala. Dampak positifnya adalah perbuatan 

tersebut murni dilandasi oleh rasa ikhlas semata-mata pengabdian kepada Allah 

SWT. Sementara itu, dampak negatifnya kegiatan wakaf tersebut dianggap 

sebagai kegiatan yang tidak perlu diketahui atau diumumkan kepada orang lain. 

Akibatnya, wakaf semakin sulit diidentifikasikan secara pasti.  

Kalau dilihat dari segi negatifnya ada kendala mengapa tanah wakaf di 

Indonesia sampai saat ini masih banyak yang belum mempunyai sertifikat, hal ini 

dikarenakan banyaknya tanah wakaf yang tidak mempunyai bukti perwakafan, 

seperti surat-surat yang memberikan keterangan bahwa tanah tersebut telah 

diwakafkan. Tanah wakaf yang tidak mempunyai bukti administratif tersebut 

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

Negara Kita,(Citra Aditya Bakt i, Bandung, 1994), 15  
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dikarenakan banyaknya wa>qif yang menjalankan tradisi lisan dengan 

kepercayaan yang tinggi jika akan mewakafkan tanah.
2
 

Fenomena awal perkembangan perwakafan di Indonesia sebagai 

gambaran di atas masih menguat hingga sekarang. Walaupun sudah mulai 

mengembang beberapa nadzir atau lembaga pengelola wakaf yang ada, tetapi 

perkembangan wakaf saat ini terasa tidak sebanding dan sangat kurang dengan 

harapan dan misi utama wakaf sendiri. Harapan itu adalah dapat berkontribusi 

untuk pengembangan dan pemberdayaan sosia l ekonomi masyarakat.
3 
 

Syari’at Islam mempunyai ruang lingkup yang menyeluruh meliputi 

segala aspek kehidupan manusia, yang memiliki nilai-nilai Ilahiah, Rabbaniah, 

dan Insaniah. Ruang lingkup ini tercakup dalam masalah-masalah aqidah, ibadah, 

muamalah dan akhlaq atau tasawuf. Masalah aqidah terhimpun dalam disiplin 

ilmu tauhid atau ilmu kalam, masalah ibadah dan muamalah dihimpun dalam 

disiplin ilmu fiqh dan masalah akhlaq dihimpun dalam ilmu akhlaq atau 

tasawuf.
4
 

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum 

sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta 

wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan 

pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian disebabkan tidak 

hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan na>z}ir dalam mengelola dan 

mengembangkan benda wakaf, melainkan juga sikap masyarakat yang kurang 

                                                                 
2
 Adijani Al-Alab ij,  Perwakafan Tanah di Indonesia dalam teori dan praktek (Jakarta: 

Rajawali Press, 1989), 57 
3
 Uswatun Hasanah, “Wakaf Produktif untuk kesejahteraan dalam prespektif hukum Islam 

di Indonesia”, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Indonesia, 6 April 2009  
4
Achmad Azhar Basyir, Rahmat Djatnika, Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat 

(yagyakarta: PT. Dama Bhakti Prima Yasa, 2002), 1-2. 



 

 

peduli atau belum memahami status benda wakaf yang seharusnya dilindungi 

demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan 

wakaf. 

Pada pasal 40 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 menyatakan bahwa 

harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, 

dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan 

hak lainnya. Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 41 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 41 Tahun 2004: “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 syari’ah.
5
 

Seperti dalam pelaksanaan wakaf yang terjadi di daerah desa Widodaren 

Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, terdapat salah satu masjid yang 

sebagian dari tanah tersebut merupakan tanah wakaf dari seorang wa>qif guna 

perberdayaan masjid yang lebih maju dan berkembang. Akan tetapi, dengan 

berjalannya waktu sebagian tanah wakaf tersebut harus beralih fungsi menjadi 

jalan umum dikarenakan bangunan di sekeilingnya belum mempunyai akses 

jalan ke jalan raya. Hal ini, dimaksudkan untuk apabila di masa yang akan datang 

tanah tersebut dilaksanakan pembangunan maka pemiik lahan di sekitar tanah 

tersebut sudah tersedia akses jalan yang memadai.  

Harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat, dengan demikian 

manfaatnya juga harus dirasakan oleh umat dan oleh karena itu pada tataran 
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idealnya maka harta wakaf adalah tanggung jawab kolektif guna menjaga 

keeksisannya. Dengan demikian maka keberadaan lembaga yang mengurusi 

harta wakaf mutlak diperlukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian 

negara-negara Islam. Indonesia masih terkenal lamban dalam mengurusi wakaf 

sekalipun mayoritas penduduknya beragama Islam dan menempati rangking 

pertama dari populasi umat Islam dunia. Implikasi dari kelambaan ini 

menyebabkan banyaknya harta-harta yang kurang terurus dan bahkan masih ada 

yang belum dimanfaatkan.  

Ditengah problem masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan 

ekonomi akhir-akhir ini keberadaan lembaga wakaf menjadi strategis. Disamping 

sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga 

merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi 

sosial). Karena itu, pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna 

yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat 

penting, salah satunya yaitu dari segi manfaat, pengelolaan dan juga 

kesejahteraan. Dengan demikian pelaksanaan wakaf seharusnya mencapai 

kesejahteraan umat dikalangan masyarakat, baik pelaksanaan wakaf dalam 

pembangunan TPQ, Madrasah atau bahkan Masjid.  

Pada tanggal 1 November 2017 penulis melakukan sedikit wawancara 

kepada pemilik tanah di sekeliling tanah masjid. Beliau mengajukan untuk diberi 

lahan guna akses jalan menuju jalan raya. Narasumber tersebut mengungkapkan 

bahwa pengajuan akses jalan tersebut dilakukan karena untuk menghindari 

terjadinya perselisihan dikemudian hari apabila tanah wakaf tersebut diadakan 

pembangunan, semisal untuk madrasah, TPQ, atau bangunan yang lain. Karena 



 

 

hal tersebut juga telah dianjurkan oleh Badan Pertanahan Nasional saat diadakan 

pengukuran pada sebidang tanah wakaf tersebut.
6
 

Penulis juga telah melakukan wawancara terhadap wa>qif di Masjid 

Baiturrahman desa Widodaren Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi pada 

tanggal 25 Januari 2018. Beliau mengungkapkan bahwa tujuan wa kaf yang 

beliau lakukan semata-mata untuk sedekah jariyah. Beliau memasrahkan tanah 

wakaf tersebut kepada na>z}ir secara lisan. Menurut beliau untuk kegunaan wakaf 

tersebut beliau pasrahkan semua kepada na>z}ir termasuk dengan adanya 

pengajuan perubahan status wakaf untuk akses jalan tersebut. Selama itu dengan 

tujuan baik dan bermanfaat bagi masyarakat Islam beliau setuju.
7
 

B. Penegasan Istilah 

Supaya lebih memahami serta menghindari kerancuan isi karya ilmiah 

ini, maka penulis mempertegas istilah- istilah judul di atas sebagai berikut: 

1.  Tinjauan   : Pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan 

sebagainya)8 

2.  Fiqih   : Ilmu tentang hukum Islam.9 

3. Perubahan  : Hal (keadaan) berubah.10 

4.  Wakaf  : Melepaskan harta yang diwakafkan oleh si wa>qif 

melalui prosedur, apabila wa>qif wafat maka harta tidak menjadi ahli 

waris.11 

                                                                 
6
 Rofi’ah, Hasil wawancara, 1 November 2017 

7
 Nurdin Ahmad, Hasil wawancara, 25 Januari 2018 

8
 Ebta Set iawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” dalam  

https://kbbi.web.id/tin jau/ , (d iakses pada tanggal 06 Maret 2018, jam 00.55)  
9
  Ibid. 

10
 Ibid. 

https://kbbi.web.id/tinjau/


 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari beberapa paparan diatas, maka berupaya berupaya untuk meneliti 

bagaimana pelaksanaan perubahan keperuntukan status wakaf di Masjid 

Baiturrahman Desa Widodaren Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi 

dengan perincian sebagai berikut: 

1. Bagaimana Tinjauan Fiqih Wakaf dan Undang-undang wakaf Nomor 41 

tahun 2004 tentang perubahan status keperuntukan wakaf di Masjid 

Baiturrohman Desa Widodaren Kecamatan Widodaren Kabupaten 

Ngawi? 

2. Bagaimana tinjauan Fiqih Wakaf Undang-undang wakaf Nomor 41 tahun 

2004 tentang prosedur administrasi perubahan keperuntukan  wakaf 

Masjid Baiturrohman yang berubah menjadi jalan? 

D. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, maka ada dua tujuan penting dalam 

penulisan ini, yaitu: 

1. Mendeskripsikan  tinjauan Fiqih Wakaf Undang-undang wakaf Nomor 

41 tahun 2004 terhadap perubahan keperuntukan status keperuntukan 

tanah wakaf di Masjid Baiturrohman Desa Widodaren Kecamatan 

Widodaren Kabupaten Ngawi. 

2. Menjelaskan tinjauan Fiqih Wakaf dan Undang-undang wakaf Nomor 41 

tahun 2004 tentang prosedur administrasi perubahan status keperuntukan 
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 Tim Penyusun Pusat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1052.  



 

 

wakaf yang berubah menjadi jalan di Masjid Baiturrohman Desa 

Widodaren Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi. 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan melakukan penelitian ini akan menambah wawasan pembaca 

terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum serta mendorong bagi penelitian 

selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus 

berlangsung. 

1. Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pemikiran yang dapat bermanfaat bagi masyarakat serta untuk 

mengetahui gambaran umum tentang hukum perwakafan.  

2. Dengan penelitian ini masyarakat dapat menghayati, memahami dan 

menyelami kandungan-kandungan yang terdapat dalam hukum Islam 

sehingga mereka dapat bersikap dewasa dan bijaksana 

3. Dengan penelitian ini diharap mampu memberikan bahan rujukan, 

pembanding, maupun pertimbangan bagi peneliti lain maupun 

masyarakat umum sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan 

sebagaimana temuan dalam penelitian ini.   

F. Telaah Pustaka 

Pada studi ini, untuk menentukan posisi penelitian, penulis melakukan 

kajian pustaka terlebih dahulu untuk membandingkan dengan karya tulis 

ilmiyah yang lainnya agar tidak terjadi kesamaan serta memastikan 

orisinilnya karya ilmiah  penulis.  



 

 

Terkait dengan penelitian penulis, telah ada karya tulis ilmiyah yang 

melakukan penelitian serupa yaitu  dengan judul antara lain: 

PERTAMA, Ahmad Firmansyah Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta tahun 2011 dengan judul penelitian “Hukum Perubahan Wakaf (Studi 

Kasus Masjid al-Istiqomah Wahayatuddin Kelurahan Kebon Melati Tanah 

Abang Jakarta Pusat)”, dalam skripsi ini mengungkapkan Perubahan status 

wakaf dalam hukum Islam pada dasarnya tidak diperbolehkan, kecuali aset 

wakaf tersebut tidak lagi dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, 

maka terhadap aset wakaf yang bersangkutan dapat dilakukan perubahan 

tersebut.12 Berbeda dengan perubahan status keperuntukan tanah yang penulis 

teliti adalah bermanfaat guna akses jalan umum. 

KEDUA, Ahmad Firmansyah Mahasiswa UIN Walisongo Semarang 

tahun 2015 dengan judul penelitian “Hukum Menukar Dan Merubah Fungsi 

Tanah Wakaf Masjid (Studi Kasus di Desa Simbang Wetan Kecamatan 

Buaran Kabupaten Pekalongan)”, mengungkapkan bahwa penukaran dan 

perubahan fungsi tanah wakaf itu harus dilakukan karena kalau tidak masjid 

tersebut tidak mempunyai lahan parkir yang sesuai untuk para jama’ah.13 

Berbeda dengan kasus yang penulis teliti yaitu tentang keberlangsungan 

kehidupan masyarakat di sekeliling tanah wakaf tersebut.  

KETIGA, Agus Eko Setya Wibowo Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga 

tahun 2010 dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
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 Ahmad Firmansyah, “Hukum Perubahan Status Tanah Wakaf,” Skripsi (Jakarta: UIN 

Syarif Hidayatullah, 2011). 
13 

Agus Hidayatulloh, “Hukum Menukar dan Merubah Fungsi Tanah Wakaf Masjid,” 

Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2015).
 



 

 

Hilangnnya Status Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid at-Taqwa 

Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen)” 

Dalam skripsi ini menyimpulkan dasar hukum yang digunakan oleh Kepada 

Desa untuk memberikan izin dan persetujuan atas peminjaman sertifikasi 

tanah SMPN 1 Kutowinangun menjadi tanah milik pemerintah Kabupaten 

Kebumen dengan mengikut sertakan sebagian tanah wakaf Masjid at-Taqwa 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak relevan 

meskipun berdasarkan ketentuan UUPA No. 5 Tahun 1960. 14   

KEEMPAT, Irvan Fadly Nurmaulana Mahasiswa UIN Walisongo 

Semarang tahun 2010 dengan judul penelitian “Peran Na>z}ir Dalam 

Penyelesaian Sengketa Wakaf”, yang memaparkan perihal studi kasus di 

Desa Karangroto Kecamatan Genuk. Dalam skripsi ini membahas tentang 

sengketa wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah antara pihak ahli waris 

yang kemudian sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian 

dan juga kesepakatan antara ahli waris wa>qif dengan pihak Madrasah Diniyah 

Miftahul Falah.15 Berbeda dengan peran na>z}ir dalam kasus yang penulis teliti 

yaitu na>z}ir harus mempertimbangkan alasan perubahan status keperuntukan 

tanah wakaf tersebut. 

KELIMA, Nanang Nasir Mahasiswa UIN Walisongo Semarang tahun 2011 

dengan judul penelitian “Analisis Tentang Tidak Adanya Pelaporan 

Pengelolaan Wakaf Oleh Na>z}ir Kepada Kantor Urusan Agama Relevansinya 

                                                                 
14  

 Agus Eko Setya Wibowo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hilangnya Status Tanah 

Wakaf,”  Skripsi  (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga: 2010).  
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 Irvan Fadly Nurmaulana, “Peran Nadzir Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf”, 

Skripsi (Semarang; UIN Walisongo; 2016).  



 

 

Dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 220 Ayat 2 (Studi Kasus Di Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)”. Menyatakan bahwa 

mengenai masalah pelaporan pengelolaan wakaf oleh Nazhir kepada Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ternyata belum 

dilaksanakan maksimal, artinya dari 20 Nazhir yang bertugas di Kecamatan 

Sayung Kabupaten Demak tidak ada satu-pun yang melaporkan pengelolaan 

wakaf yang dikelolanya kepada Kantor Urusan Agama setempat. Para Na>z}ir 

hanya mengetahui bahwa wa>qif menyerahkan kepada Na>z}ir untuk menjaga 

agar tanah atau benda wakaf itu bisa dimanfaatkan oleh semua umat, dan 

untuk masalah laporan pengelolaan wakaf dari Nazhir tidak mengetahui. 

Sehingga Na>z}ir di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak belum mempunyai 

sifat profesional guna melakukan kewajibannya karena kurangnya sosialisasi 

dari Kantor Urusan Agama setempat.16 Akan tetapi berbeda dengan 

permasalahan penulis yaitu adanya hitam diatas putih bahwa sebagian tanah 

tersebut berubah status menjadi jalan umum. 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu tuntunan tentang bagaimana secara 

berurut penelitian dilakukan menggunakan alat dan bahan apa, prosedurnya 

bagaimana.17 Sehingga untuk mendapatkan hasil yang cermat, penelitian ini 

menggunakan tahapan-tahapan metode sebagai berikut: 
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1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

Jenis Penelitian dalam hal ini termasuk jenis penelitian lapangan 

(field research) diskriptif eksploratif dan bersifat empirik. Sehingga dalam 

penelitian ini berusaha untuk mendiskripsikan dan mengungkap 

bagaimana proses perubahan status keperuntukan wakaf menurut fiqih 

wakaf dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.  

Hal itu juga diklasifikasikan menjadi penelitian kualitatif, yaitu 

suatu penelitian yang diajukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis  

fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayan, persepsi, 

pemikiran orang secara individual maupun kelompok.18 

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti merupakan instrumen yang paling penting 

dalam penelitian kualitatif.19 Ciri khas penelitian tidak dapat dipisahkan 

dari pengamatan berperan serta, namun peranan penelitian yang 

menentukan keseluruhan skenarionya. Untuk itu dalam penelitian ini 

bertindak sebagai instrumen kunci, partisipasi penuh sekaligus 

pengumpulan data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang. 

Instrumen yang ini disini adalah dokumen-dokumen yang dapat 

digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian, namun berfungsi 

sebagai instrumen pendukung. Oleh karena itu kehadiran peneliti di 

lapangan sebagai tolak ukur  keberhasilan untuk memahami fenomena 
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yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung, aktif dengan 

informan dan sumber lain mutlak sangat diperlukan. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di 

Masjid Baiturrohman Desa Widodaren Kecamatan Widodaren Kabupaten 

Ngawi. Lokasi ini dipilih dengan beberapa alasan. Pertama, mayoritas 

masyarakat pemeluk agama Islam, jadi perlu dilihat dari sudut pandang 

hukum Islam yakni dari tinjauan fiqih wakaf. Kedua, secara administrasi 

perubahan status keperuntukan tanah di Masjid Baiturrohman hanya  

dilakukan dengan jalan musyawarah kekeluargaan saja, meskipun dengan 

persetujuan wa>qif, hal itu belum sesuai aturan yang diterangkan dalam 

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Ketiga perubahan 

status keperuntukan tanah wakaf ini masih jarang terjadi khususnya di 

Kecamatan Widodaren dan belum ada yang meneliti.  

4. Data dan Sumber Data 

Setiap penelitian memerlukan data, karena data merupakan sumber 

informan yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah 

yang akan diteliti.20 Dalam penelitian ini, data yang ingin dicari berupa 

bentuk proses perubahan status keperuntukan wakaf di tinjau dari fiqih 

wakaf dan Undang-undang wakaf. Dari data tersebut kemudian 

diinterprestasi guna untuk memperoleh makna dibalik fenomena yang 

terjadi di masyarakat. 
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Adapun sumber data disini dibagi menjadi dua macam, yaitu data 

primer (primary data) dan data sekunder (secondary data). 

a. Data Primer (primary data) merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media 

perantara).21 Yaitu pernyataan dari na>z}ir yakni Bapak Muhtarom, 

wa>qif Bapak Nurdin Ahmadi, juga masyarakat di lingkungan masjid 

Baiturrohman yaitu Ibu Rofi’ah Nur’aini. Pengumpulan datanya 

dilakukan dengan teknik wawancara (interview). 

b. Data Sekunder (secondary data) merupakan sumber data penelitian 

yang diperoleh peneliti melalui studi kepustakaan, berupa buku-buku 

yang berhubungan dengan fiqih wakaf, perubahan status wakaf, 

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, serta sumber-

sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan di atas dalam 

mendukung penyusunan skripsi ini.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah cara memperoleh data dalam kegiatan 

penelitian, yaitu menentukan cara mendapatkan data mengenai variabel-

variabel.22 

Maka dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik 

pengumpulan data untuk mendukung dalam pengumpulan data dari 

lapangan, yang meliputi: 
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a. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah dialog yang dilakukan pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara. Adapun beberapa 

narasumber yang akan peneliti jadikan informan adalah tokoh na>z}ir, 

wa>qif, juga masyarakat sekitar masjid pemilik tanah yang memohon 

akses jalan dari sebagian tanah wakaf.  

b. Observasi (Observation) 

Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek 

(orang), obyek (benda), atau kegiatan yang sistematis tanpa adanya 

pertanyaan atau komunikasi dengan individu- individu yang diteliti. 

Disini peneliti mengamati sebagian tanah wakaf yang telah berubah 

status keperuntukannya menjadi akses jalan.  

c. Dokumentasi  

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, artinya barang-

barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti: buku-buku, majalah, 

dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. 23 

6. Analisis Data 

Rancangan analisis data adalah berbagai alat analisis data agar 

rumusan masalah penelitian dapat terpecahkan, hipotesis penelitian dapat 

dibuktikan atau diujikan, dan akhirnya tujuan penelitian dapat tercapai. 

Seperti halnya teknik dalam menentukan sampel dan teknik pengumpulan 

data, maka teknik atau alat analisis data penelitian harus dipersiapkan atau 

                                                                 
23

 Ibid, 151-153. 



 

 

direncanakan secara saksama pula.24 Menurut N.K. Malthora, (2006), 

tahap analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum mulai sejak 

reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan 

kesimpulan atau rifikasi (conclusion drawing verfikation).25 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

 Menurut Miles dan Huberman, reduksi data diartikan sebagai 

pemilihan, pemutusan perhatian penyerdahanaan, pengabstrakan, dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan.26 

Berkaitan dengan tema penelitian ini, setelah data-data terkumpul 

maka data yang berkaitan dengan masalah perubahan status 

keperuntukan wakaf diambil yang penting dan fokus pada pokok 

permasalahan. 

b. Penyajian Data (data display) 

 Miles dan Huberman mengemukakan bahwa penyajian data 

adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif pada masa lalu adalah teks naratif.27 

c.  Kesimpulan (conclusion drawing verfikation) 

Penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian kegiatan 

dari kofigurasi utuh. Kesimpulan diverifikasi selama kegiatan 
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berlangsung. Verifikasi mungkin sesingkat pemikiran kembali yang 

melintasi dalam pikiran penganalisis selama ia menulis suatu tinjauan 

ulang pada catatan lapangan.28 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Uji kredibilitas data untuk pengajuan atau kepercayaan keabsahan 

data hasil penelitian kualitatif dilakukan untuk mempertegas teknik yang 

digunakan dalam penelitian. Diantara teknik yang dilakukan dengan 

pengamatan yang tekun, yaitu ketekunan pengamatan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam 

situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari 

dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan 

kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka 

ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.29 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan keabsahan 

data dengan pengecekan dengan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu 

yang sedang dicari, yaitu mengecek apakah sudah sesuai dengan hasil 

wawancara di masyarakat. Peneliti juga melakukan wawancara dengan 

orang yang berbeda agar data yang diperoleh benar-benar valid. 

8. Tahap-Tahap Penelitian 

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Tahap Pra Lapangan 

Tahap pra lapangan meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, penelusuran awal, 

dan menilai keadaan lapangan penelitian, memilih, dan memanfaatkan 

informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan yang menyangkut 

persoalan etika penelitian. 

b. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Tahap pekerjaan laporan ini meliputi: memahami latar 

penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta 

sambil mengumpulkan data. 

c. Tahap Analisis Data 

Dalam tahap ini, penulis melakukan analisis terhadap data-data 

yang telah dikumpulkan. Peneliti menggunakan teknik analisis data, 

yaitu mereduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.  

d. Tahap Penulisan Hasil Laporan 

Pada tahap ini, penulis menuangkan hasil penelitian yang 

sistematis sehingga dapat dipahami dan diikuti alurnya oleh pembaca.  

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk melengkapi penjelasan dalam pengembangan materi dalam 

pembahasan ini, serta untuk mempermudah dalam memahaminya, maka 

pembahasan dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam lima bab, yang 

masing-masing disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang 

jelas mengenai alur pemikiran penulis, dan supaya pembaca dapat mengambil 



 

 

inti sari dari hasil penelitian secara mudah. Adapun sistematika penulisan 

skripsi ini adalah : 

Bab pertama ini merupakan deskripsi secara umum tentang rancangan 

penelitian dan merupakan kerangka awal penelitian, karena di dalamnya akan 

dipaparkan tentang latar belakang masalah yang merupakan deskripsi 

permasalahan yang akan diteliti, serta akan dipaparkan juga rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, 

dan sistematika penulisan.  

Dalam bab kedua ini merupakan kajian teori terhadap perubahan 

keperuntukan status wakaf. Pembahasan tersebut adalah: Pertama, tinjauan 

fiqih wakaf dan Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 tentang 

perubahan keperuntukan status wakaf. Kedua, prosedur administrasi 

perubahan keperuntukan status wakaf menurut fiqih wakaf dan Undang-

undang Wakaf No. 41 Tahun 2004. 

Bab ketiga berisi tiga bahasan. Yang pertama mengenai gambaran 

umum tentang masjid Baiturrohman Desa Widodaren Kecamatan Widodaren 

Kabupaten Ngawi. Kemudian yang kedua berisi tentang bentuk perubahan 

keperuntukan status tanah wakaf masjid Baiturrohman Desa Widodaren 

Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi. Dan selanjutnya, yang ketiga 

mengenai mekanisme perubahan keperuntukan status tanah wakaf di Masjid 

Baiturrohman Desa Widodaren Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi.  

Bab keempat merupakan paparan dan analisis data yang terdiri dari 

deskripsi objek penelitian dengan memfokuskan pembahasannya pada dua 



 

 

analisis, yaitu pertama analisis terhadap pelaksanaan perubahan status 

keperuntukan tanah Masjid Baiturrohman Desa Widodaren Kecamatan 

Widodaren Kabupaten Ngawi di tinjau dari tinjauan fiqih wakaf dan Undang-

undang Wakaf No. 41 Tahun 2004. Kedua, analisis fiqih wakaf dan Undang-

undang Wakaf No. 41 Tahun 2004  tentang prosedur perubahan keperuntukan 

status wakaf di Masjid Baiturrohman Desa Widodaren Kecamatan Widodaren 

Kabupaten Ngawi. 

Bab kelima merupakan penutup pada pembahasan ini. Pada bab ini, 

penulis memaparkan beberapa kesimpulan pembahasan, saran-saran dan 

penutup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

WAKAF DALAM FIQIH DAN UNDANG-UNDANG WAKAF NO. 41 

TAHUN 2004 

A. Wakaf dalam Fiqih 

1. Pengertian Wakaf 

Wakaf berarti berhenti.30 Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, dari 

akar kata wa-qa-fa berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau berdiri. 

Kata waqafa-yaqifu-waqfan semakna dengan kata h}abasa-yah}isu-tah}bisan 

yang maknanya terhalang untuk menggunakan. Kata waqaf berarti menahan 

harta untuk diwakafkan dan tidak dipindah milikkan. Menurut istilah 

meskipun terdapat perbedaan penafsiran, disepakati bahwa makna wakaf 

adalah menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya. 31 

Menurut arti bahasa, wakaf berarti “h}abs” atau menahan. Dalam 

kitab-kitab fiqih madhab Maliki lebih banyak digunakan kata “h}abs” yang 

artinya sama dengan wakaf. Menurut Muhammad Daud Ali perkataan 

“waqaf” menjadi “wakaf” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kerja 

bahasa Arab “waqaf” yang berarti menghentikan, berdiam di tempat, atau 

menahan sesuatu. Jika pengertian ini dihubungkan dengan ilmu baca Al-

Qur’an (ilmu tajwid) adalah tata cara menyebut huruf-huruf, dari mana 

dimulai dan di mana harus berhenti. Wakaf dalam pengertian ilmu tajwid 
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mengandung arti menghentikan bacaan. Seorang pembaca tidak boleh 

berhenti di pertengahan suku kata, harus pada akhir kata di penghujung ayat 

agar bacaannya sempurna. Pengertian wakaf dalam makna berdiam di 

Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah ketika menunaikan ibadah haji. Tanpa 

berdiam di Arafah tidak sempurna ibadah hajinya. 32 

Muhammad Al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa yang 

dimaksud dengan wakaf ialah penahanan harta yang memungkinkan untuk 

dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan 

(memotong) tas}arruf (penggolongan) dalam penjagaannya atas Mus}rif 

(pengelola) yang dibolehkan adanya.33 

Dalam merumuskan definisi wakaf, di kalangan ulama fiqih terjadi 

perbedaan pendapat. Perbedaan rumusan dari definisi wakaf ini berimplikasi 

terhadap status harta wakaf dan akibat hukum yang ditimbulkan dari wakaf 

tersebut. 

Ulama Hanafiyah merumuskan definisi wakaf dengan menahan 

benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk 

kebaikan baik untuk sekarang atau masa yang akan datang. Berdasarkan 

definisi ini Abu Hanifah menyatakan, bahwa akad wakaf bers ifat ghayr 

la>zim (tidak mengikat) dalam pengertian orang yang berwakaf (wa>qif) dapat 

saja menarik kembali wakafnya dan menjualnya.  
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Menurut Ulama Malikiyah wakaf adalah wa>qif menjadikan manfaat 

harta yang dimiliki walaupun berupa sewa atau hasilnya seperti dirham 

(uang) dengan sighat tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kehendak wa>qif.  

Hampir senada dengan pendapat Abu Hanifah di atas, akad wakaf 

pun menurut Malikiyah tidak melepaskan hak kepemilikan wa>qif dari harta 

yang diwakafkannya. Hanya saja wa>qif  melepaskan hak penggunaan harta 

yang diwakafkan tersebut. Orang yang mewakafkan hartanya menahan 

penggunaan harta yang diwakafkan dan membolehkan pemanfaatan 

hasilnya untuk tujuan kebaikan dalam jangka waktu tertentu.dalam hal ini, 

ulama Malikiyah tidak mensyaratkan wakaf itu untuk selama-lamanya. Para 

ulama ini beralasan tidak ada dalil yang mewajibkan adanya syarat tab’i>d 

(keabadian) dalam wakaf.34   

Menurut Imam Syafi’i, wakaf adalah suatu ibadah yang disyaratkan. 

Wakaf itu berlaku sah, bilamana orang yang berwakaf (wa>qif) telah 

menyatakan dengan perkataan, “Saya telah wakafkan (waqaftu)”, sekalipun 

tanpa diputus oleh hakim. Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang 

berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu, walaupun harta itu tetap 

ditangannya, atau harta itu tetap dimilikinya. 35 

Para pakar hukum  Islam berbeda pendapat dalam memberi definisi 

wakaf secara istilah (hukum). Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi 
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yang beragam, sesuai dengan faham madhab yang mereka ikuti, mereka 

juga berbeda persepsi di dalam menafsirkan tata cara pelaksanaan wakaf di 

tempat mereka berada. Al-Minawi  yang bermadhab Syafi’i mengemukakan 

bahwa wakaf adalah menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan 

manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang 

berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat, 

semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedangkan 

Al-Kabisi yang bermadhab Hanafi mengemukakan bahwa wakaf adalah 

menahan benda dalam kepemilikan wa>qif dan menyedekahkan manfaatnya 

kepada orang-orang miskin dengan tetap menjaga keutuhan bendanya.36 

Dalam Kompilasi Hukum Islam wakaf adalah perbuatan hukum 

seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan 

sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya 

guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran 

Islam.37 

Sedangkan dalam Undang-undang wakaf disebutkan bahwa wakaf 

adalah perbuatan hukum wa>qif 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. 38 
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2. Dasar Hukum Wakaf 

Telah menjadi kesepakatan para ulama (ijma>’) bahwa wakaf 

merupakan salah satu ajaran Islam dari sekian banyak kegiatan muamalah 

lainnya. Wakaf juga merupakan salah satu corak sosial ekonomi yang sudah 

menjamur di tengah-tengah masyarakat Islam di berbagai negara sehingga 

ajaran dan tradisi yang telah disyari’atkan, masalah wakaf mempunyai dasar 

hukum, baik dari Al-Qur’an maupun As-Sunah serta ijma>’. 

Di dalam Al-Qur’an memang tidak terdapat ayat yang secara 

eksplisit tentang wakaf. Walaupun demikian, bukan berarti wakaf sama 

sekali tidak mempunyai dasar yang akurat sebagai acuan pelaksanaan 

ibadah tersebut. Akan tetapi, secara umum banyak ditemukan ayat maupun 

hadits yang menganjurkan agar orang beriman menafkan sebagian rezekinya 

untuk kebaikan, antara lain firman Allah sebagai berikut: 

                             

         

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 
sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang 
kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka 

Sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS Ali Imran [3]: 92)39 
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Dalam ayat lain terdapat pada Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 267: 

                            

                   

                   

 

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) 
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa 

yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu 
memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, 
Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 

memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah 
Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.40 

 

Kata-kata tunfiqu> pada kedua ayat ini mengandung makna umum, 

yakni menafkahkan harta pada jalan kebaikan, sedangkan wakaf adalah 

menafkahkan harta pada jalan kebaikan sehingga ayat ini dijadikan sebagai 

dalil wakaf.41 

Di samping dalil atau dasar hukum dari Al-Qur’an, para fuqaha> juga 

menyandarkan masalah wakaf pada hadits atau sunah nabi. Di antara yang 

dijadikan pegangan tentang wakaf yakni: 
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إيَذا َماَت اْبُن أََدَم : َعْن اِبي ُهَريْ َرَة َأنَّ َرُسْوَل اهللي َصلَّى اهلُل َعَلَيهي َوَسلََّم َقالَ 

ْن َثََلٍث  َعْنُه َعَملُهُ  اينْ َقَطعَ  اَْو َولٍَد , اَْو عيْلٍم ي ُْنتَ َفُع بيهي , َصَدقٍَة َجارييَةٍ : إيَّلَّ مي

 )رواه مسلم. (َصاليٍح َيْدعُْولَهُ 
Artinya : “Dari Abu Hurairah ra. (katanya) sesungguhnya Rasulullah Saw. 

bersabda: apabila manusia sudah mati, maka putuslah amalnya 
kecuali dari tiga macam, yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yang 

dimanfaatkan, atau anak yang saleh yang mendo'akannya”. (HR. 
Muslim).42 

Dalam konsep hukum Islam, wakaf adalah suatu perbuatan hukum 

dan sekaligus sebagai suatu perantara hukum yang ada dalam kehidupan 

umat Islam. Oleh karena itu, harus dilihat terlebih dahulu bagaimana 

kebahasaan dari wakaf tersebut. Untuk sahnya suatu wakaf, para fuqaha>’ 

telah konsensus bahwa wakaf harus memenuhi rukun dan syarat-

syaratnya.43 

3. Syarat dan Rukun Wakaf 

Dari satu segi, syarat sama dengan sebab yaitu hukum bergantung 

pada adanya sehingga bila ia tidak ada, hukum pun tidak ada. Perbedaan 

antara keduanya terdapat pada adanya sebab atau syarat itu. Pada sebab 

keberadaannya melazimkan contoh syarat, seperti wali dengan perkawinan 

yang menurut jumhur tidak akan sah. Akan tetapi, dengan adanya wali 
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belum tentu menikah itu sah karena masih ada syarat lain seperti saksi, 

akad-akad, dan lainnya.44 

Wahbah Az-Zuhaily dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu 

menjelaskan bahwa menurut para ulama disyaratkan memberikan wakaf 

berupa benda dan harus adanya sighat wakaf. Secara rinci, syarat-syarat 

wakaf yaitu sebagai berikut.  

a. Benda yang tahan lama. 

 Menurut jumhur ulama, kecuali Malikiyah bahwa tidak sah wakaf 

hanya untuk sementara waktu. Oleh karena itu, wakaf harus untuk 

selamanya. 

b. Benda itu diserahkan langsung. 

Benda wakaf mesti diserahkan secara langsung, tidak boleh ada 

jatuh tempo. Karena awakaf merupakan suatu akad yang menetapkan 

adanya pemindahan pemilikan ketika itu maka tidak boleh 

dijatuhtempokan, seperti halnya dengan jual beli atau hibah.  

c. Adanya ketetapan (pernyataan).  

Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak sah wakaf yang di-ta’liq-

kan, baik dengan syarat khiyar maupun khiyar syarat, seperti seseorang 

yang mau mewakafkan sesuatu, tetapi dengan syarat harta tersebut 

sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh pemiliknya.  
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d. Tidak disertai dengan syarat yang ba>t}il. 

Ulama Hanafiyah membagi syarat pada tiga, yaitu (1) Syarat ba>t}il, 

yaitu syarat yang bertentangan dengan tujuan wakaf; (2) Syarat fa>sid, 

yaitu menghilangkan mafaat atau maslahat harta yang diwakafkan 

tersebut; (3) Syarat yang dibenarkan, yaitu syarat yang tidak 

menghilangkan tujuan atau hakikat wakaf, dan memberikan manfaat serta 

tidak bertentangan dengan syara’.  

e. Pernyataan si pewakaf (menurut Syafi’iyah).  

Apabila si pewakaf tidak menyebutkan untuk apa wakaf itu 

dipergunakan seperti, “Saya wakafkan benda ini”, menurut Syafi’iyah 

tidak sah wakafnya karena tidak menjelaskan benda wakaf yang 

dipergunakan.45 

Sementara itu, rukun wakaf menurut jumhur ulama ada empat, 

yaitu wa>qif, mauqu>f, mauqu>f ‘alai >h, dan s}igha>t. 

1) wa>qif (orang yang berwakaf).  

Orang yang berwakaf disyaratkan cakap hukum (ahliyah), 

yakni kemampuan untuk melakukan tindakan tabarru’ (melepaskan 

hak milik untuk hal-hal yang bersifat nirlaba atau tidak mengharapkan 

imbalan materiil).46 Seseorang untuk dapat dipandang cakap hukum 

tentu harus memenuhi persyaratan, yakni: 
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2) Berakal 

a) Balig 

b) Cerdas 

c) Atas kemauan sendiri.  

3) Mauqu>f (benda yang diwakafkan). 

Syarat-syarat dari yang berkaitan dengan harta yang 

diwakafkan ialah bahwa harta wakaf (mauqu>f) meruppakan harta yang 

bernilai, milik yang mewakafkan (wa>qif), dan tahan lama untuk 

digunakan. Harta wakaf dapat juga berupa uang yang dimodalkan, 

berupa saham pada perusahaan, dan berupa apa saja yang lainnya. Hal 

yang penting pada harta yang berupa modal ialah dikelola dengan 

sedemikian rupa (semaksimal mungkin) sehingga mendatangkan 

kemaslahatan atau keuntungan.47 

4) Mauqu>f ‘alai >h (sasaran atau tujuan wakaf). 

Syarat-syarat tujuan wakaf ialah bahwa tujuan wakaf (mauqu>f 

‘alai >h) harus sejalan (tidak bertentangan) dengan nilai-nilai ibadah, 

sebab wakaf merupakan salah satu amalan shadaqah, dan shadaqah 

merupakan salah satu perbuatan ibadah. Maka, tujuan wakaf harus 

termasuk kategori ibadah atau sekurang-kurangnya merupakan 

perkara ibadah menurut ajaran Islam, yakni dapat menjadi sarana 

ibadah dalam arti luas. Harta wakaf harus segera dapat diterima 

setelah wakaf diikrarkan. Bila wakaf diperuntukkan membangun 
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tempat-tempat ibadah umum, hendaklah ada badan yang 

menerimanya.48  

5) S}ighat wakaf (ikrar wakaf). 

Syarat-syarat s}ighat wakaf ialah bahwa wakaf dinyatakan, baik 

dengan tulisan maupun dengan  isyarat. Wakaf dipandang telah terjadi 

apabila ada pernyataan wa>qif (ijab), sedangkan qabu>l dari mauqu>f 

‘alai >h tidaklah diperlukan. Isyarat hanya boleh dilakukan bagi wa>qif  

yang tidak mampu melakukan lisan dan tulisan.  

4. Macam-Macam Wakaf 

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, 

maka wakaf dapat dibagi menjadi dua (2) macam: 

a. Wakaf Ahli 

Yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, 

seorang atau lebih, keluarga si wa>qif atau bukan. Wakaf seperti ini juga 

disebut wakaf Dhurri. 

Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada 

anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak 

mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pertanyaan 

wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/dzurri) kadang-kadang juga disebut 

wakaf ‘alal aula>d, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan 
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jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat 

sendiri.49 

b. Wakaf Khairi> 

Yaitu wakaf yang sejak semula ditunjukkan untuk kepentingaan-

kepentingan umum dan tidak ditunjukkan kepada orang-orang tertentu. 

Wakaf Khairi> inilah yang benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang 

amat dianjurkan dalam ajaran Islam, yang dinyatakan pahalanya akan 

terus mengalir hingga wa>qif meninggal dunia, selama harta masih dapat 

diambil manfaatnya.50 

Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam Hadits Nabi 

Muhammad SAW. yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar bin 

Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu 

sabi>l, sabi>lilla>h, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus 

dirinya. Wakaf ini ditunjukkan kepada umum dengan tidak terbatas 

penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan 

kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut 

bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan 

dan lain- lain.51 
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Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf bisa dibagi menjadi 

dua macam, sebagaimana diungkapkan oleh Qahaf sebagai berikut.  

a. Wakaf langsung, yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung 

kepada orang-orang yang berhak, seperti masjid, sekolah, dan rumah 

sakit. 

b. Wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk 

kepentingan produksi, yang manfaatnya bukan kepada benda wakaf 

secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan 

wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan 

tujuan wakaf. 

c. Wakaf tunai, yaitu biasanya wakaf uang.52 

5. Perubahan Status Wakaf  

Wakaf merupakan suatu amal dari seseorang yang ditujukan untuk 

selamanya, walaupun demikian terkadang karena adanya alasan untuk 

kepentingan negara akan berdampak pada harta wakaf terscbut. Misalnya 

dalam area yang di situ sudah dibangun masjid, terkena proyek bandara. 

Atau yang lebih parah lagi, adalah dimintanya kembali tanah wakaf oleh 

ahli waris dari pewakaf, khususnya pada tanah-tanah wakaf yang belum ada 

sertifikat wakafnya. 53 

Memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda wakaf 

tersebut. Sedang benda asalnya/pokoknya tetap tidak boleh dijual, tidak 
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boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Namun, suatu ketika benda 

wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya, atau kurang memberi manfaat 

banyak atau demi kepentingan umum kecuali harus melakukan perubahan 

pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, mengubah bentuk/ sifat, 

memindahkan ke tempat lain, atau menukar dengan benda lain. 54 

Melihat kondisi seperti di atas, para ulama berbeda pendapat. 

Sebagian membolehkan dan sebagian yang lain melarangnya. Sebagian 

ulama Syaf1’iyyah (ulama bermadhab Syafi’i) dan Malikiyah (ulama 

bermadhab Maliki) berpendapat, bahwa benda wakaf yang sudah tidak 

berfungsi, tetap tidak boleh dijual, ditukar atau diganti dan diindahkan. 

Karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun 

benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa. Dasar yang 

digunakan mereka adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, 

dimana dikatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh 

dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.  

Namun di lain pihak, bahwa benda wakaf yang sudah atau yang 

kurang berfungsi Iagi dimana sudah tidak sesuai dengan peruntukan yang 

dimaksud si wa>qif, maka Imam Ahmad Ibn Hanba>l, Abu> Tsau>r dan Ibn 

Taymiŷah berpendapat tentang bolehnya menjual, mengubah, mengganti 

atau memindahkan benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan 

maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan maslahat 

yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin. 
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Menurut Madhab Imam Ahmad ibn Hambal apabila wakaf tidak 

dapat lagi dipergunakan sebagaimana mestinya, maka wakaf itu boleh 

dijual. dan uang yang diperoleh dari hasil penjualan benda wakaf tersebut 

lebih lanjut dipergunakan untuk membeli benda yang pemanfaatannya dapat 

digunakan sebagaimana pemanfaatan benda wakaf yang dijual. Misalnya 

sebuah masjid yang pada awalnya berada di lingkungan pemukiman 

muslim, akan tetapi kemudian disekitar masjid tersebut bukan lagi menjadi 

lingkungan muslim sehingga tentunya masjid tersebut menjadi tidak 

digunakan seperti tujuan semula. Untuk itu masjid dan pekarangannya dijual 

kemudian dari hasil penjualan itu dipemntukkan kembali untuk membangun 

sebuah masjid di tempat lain yang membutuhkan.55 

Dalil atau argumentasi yang digunakan Imam Ahmad adalah ketika 

‘Umar bin Khatab ra memindahkan masjid Kufah yang lama dijadikan pasar 

bagi penjual-penjual kurma. Ini adalah penggantian tanah masjid. Adapun 

penggantian bangunannya dengan bangunan lain, maka ‘Umar dan ‘Utsman 

pernah membangun masjid Nabawi tanpa mengikuti konstruksi pertama dan 

melakukan tambahan dan perluasan. Demikian yang terjadi pada Masjidil 

Haram sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa 

Rasulullah saw bersabda kepada ‘Aisyah ra: “Seandainya kaummu itu masih 

dekat dengan jahiliyyah, tentulah Ka’bah itu akan aku runtuhkan dan aku 
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jadikan dalam bentuk rendah serta akujadikan baginya dua pintu: satu untuk 

masuk dan satu untuk keluar”. 56 

Seandainya ada alasan yang kuat tentulah Rasulullalh saw. akan 

mengubah bangunan Ka’bah. Oleh karena itu diperbolehkan mengubah 

bangunan wakaf dari satu bentuk ke bentuk lainnya demi kemaslahatan 

yang mendesak. Adapun mengganti tanah wakaf dengan tanah yang lain, 

Imam Ahmad telah menggariskan atas kebolehannya karena mengikuti 

sahaba-sahabat Rasulullah. Langkah yang dilakukan ‘Umar ra dalam hadits 

yang disebut di atas sangat masyhur dan tidak seorang pun 

mengingkarinya.57 

Ibnu Taimiyah membolehkan untuk mengubah atau mengalihkan 

wakaf dengan dua syarat: pertama, penggantian karena kebutuhan 

mendesak, seperti kuda yang diwakafkan untuk perang. Bila tidak mungkin 

lagi dimanfaatkan dalam peperangan, bisa dijual dan harganya dipergunakan 

untuk membeli apa-apa yang dapat menggantikannya. Manakala masjid 

rusak dan tidak mungkin lagi digunakan untuk diramaikan, maka tanahnya 

dapat dijual dan harganya dapat dipergunakan untuk membeli apa-apa yang 

dapat menggantikannya. Semua ini diperbolehkan, karena bila yang pokok 

(asli) tidak mencapai maksud, maka digantikan oleh yang lainnya. Kedua, 

penggantian karena kepentingan dan maslahat yang lebih kuat. Misalnya 

ada yang sudah tidak layak guna bagi kaum muslimin setempat, maka boleh 
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dijual dan digunakan untuk membangun masjid yang baru, sehingga kaum 

muslimin dapat menggunakan dan memakmurkannya dengan maksimal.  

Ibn Qudamah, salah seorang pengikut madhab Hambali dalam 

kitabnya Al-Mughni mengatakan, apabila harta wakaf mengalami kerusakan 

hingga tidak dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya, hendaknya dijual 

saja kemudian harta penjualannya dibelikan barang lain yang akan 

mendatangkan kemanfaatan sesuai dengan tujuan wakaf, dan barang yang 

dibeli itu berkedudukan sebagaimana harta wakaf seperti semula.  

Adapun apa yang diwakafkan untuk diproduksikan, apabila diganti 

dengan yang lebih baik, seperti wakaf rumah, kedai, kebun atau kampung 

yang produksinya kecil, maka ia diganti dengan apa yang lebih bermanfaat 

bagi wakaf itu.  

Yang demikian itu diperbolehkan oleh Abu Tsaur dan ulama-ulama 

lainnya, seperti Abu ‘Ubai >d ibn Haebawai>h, seorang hakim Mesir yang 

memutuskan seperti itu. Hal itu merupakan qiya>s dari ucapan Ahmad 

tentang pemindahan masjid dari satu tanah ke tanah yang lain karena adanya 

maslahat (kebaikan). Bahkan apabila diperbolehkan menggantikan satu 

masjid dengan yang bukan masjid karena suatu maslahat, sehingga masjid 

dijadikan pasar, maka hal itu disebabkan bolehnya menggantikan objek lain 

yang lebih utama dan layak. Yang demikian juga merupakan qiya>s terhadap 

pendapat Ahmad tentang penggantian hadiah dengan yang lebih baik 

darinya. Ahmad menggariskan bahwa masjid yang bercokol di suatu tanah 

apabila mereka mengangkatnya dan membangun pengairan di bawahnya, 



 

 

sedang orang-orang yang tinggal berdampingan dengan masjid itu 

menyetujuinya, maka hal itu pun dapat dilakukan. 

Akan tetapi di antara sahabat-sahabatnya ada yang melarang 

menggantikan masjid, hadiah dan tanah yang diwakaikan. Inilah pendapat 

Asy-Syafl’i dan lain- lain. Tetapi nas}-nas}, athar-athar dan qiya>s 

menghendaki kebolehan menggantikannya karena suatu maslahat.58 

Menurut  Imam Abu Hanifah (Madhab Hanafi) memperbolehkan 

umat Islam untuk mengubah bentuk harta wakaf, bahkan untuk menjualnya. 

Berbeda dengan aliran Syafi'yah, Imam Hanafi lebih menekankan prinsip 

kegunaan harta wakaf. Untuk mengoptimalkan nilai fungsional wakaf, maka 

umat Islam boleh saja mengubah struktur/bentuk harta yang diwakafkan, 

contohnya kita boleh menjual tanah wakaf di pusat kota dengan harga 

mahal, lalu kemudian dibelikan dengan tanah yang lebih luas di pinggiran 

kota.  

Dasarnya adalah pada hadits yang diceritakan bahwa Umar Ibn 

Khattab mewakafkan tanahnya yang berada di Khaibar. Dalam Hadits 

riwayat al-Bukhari diceritakan: 

ثَنا ق ُ  ث َ يْ َسعي  بينْ  َبةْ يْ ت َ َحدَّ ٌد بينٍد َحدَّ ث َ  دي اهلل اْلَ عَبْ  َنا ُُممَّ َنا ابْنُ ْنَصاريّي َحدَّ

َي اهللُ َعْن اْبني عُ نَافيُع  ٍن َقاَل أَنَبَأني َعوْ   ابي طَّ الَْ  َمَر ْبنَ عَنْ ُهَما َأنَّ عُ  َمَر َرضي

َّ َصلَّى اهللُ َتى النََّر فَأَ ب َ يْ ْرًضا بيَ أَ  َأَصابَ  رُهُ هي وَ َعَليْ  ِبي اَرُسوَل يَ  :فَ َقالَ  َسلََّم َيْسَتْأمي
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بْ أُ  َر لَْ ب َ يْ ْرًضا بيَ أَ ُت َصبْ أَ  نِ إي  اهللي  نْهُ عينْ  سَ نْ فَ أَ َماًَّل قَطُّ  صي  ني َفَما تَْأُمرُ  ديْي مي

ئْ  نْ إي  :مَ لَّ سَ وَ  هي يْ لَ عَ  ى اهللُ لَّ صَ  اهللي  لُ وْ سُ رَ  َقالَ ف َ  ؟بيه ْصَلَها َو أَ َت َحَبْسَت شي

ْقتَ  قَ ف َ  .اَ بي  َتَصدَّ  ,ثُ رَ يُوَهُب َوََّل ي ُوْ  َوََّل  اهَ لُ صْ أَ  َباعُ ََّل ي ُ  نَّهُ أَ  رُ مَ َا  عُ بي  َتَصدَّ

َق ُعَمُر  اْبني وَ  اهللي  لي قَابي َوِفي َسبييْ َوِفي الرِ  ,بي ُقرْ الْ  ُفَقَراءي َوِفي ِفي الْ َقاَل فَ َتَصدَّ

َويُْطعيَم  في ْعرُوْ مَ نْ َها بيالْ ْن يَْأُكَل مي أَ َها ليي َ وَ  اَح َعَلى َمنْ ْيفي ََّلُجنَ لضَّ اوَ  لي يْ بي السَّ 

ي ْ  ِرين: قَالَ . فييهي  لٍ ُمَتَموِ  َغيْ رَ ًقا َصدي غري ُمَتَما ثيٍل َماَّل : فحدثت به ابن سي

 (البخارى يطعم رواه.)
Artinya : “Menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Said, 

menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdullah al-Anshari, 
menceritakan kepada kami Ibnu Aun, bahwa dia berkata, Nafi’ telah 

menceritakan kepadaku ibnUmar r.a bahwa: “Umar ibn al-Khaththab 
memperoleh tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW. untuk 

minta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata: “Wahai Rasulullah 
SAW! Saya memperoleh lahan di Khaibar, yang belum pernah saya peroleh 
harta yang lebih baik bagiku melebihi harta tersebut; apa perintah engkau 

kepadaku mengenainya? Nabi SAW. menjawab: “Jika mau, kamu tahan 
pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya”. Ibnu Umar berkata: “Maka 

Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah 
itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan 
(hasilnya) kepada fuqara’, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), 

sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang 
mengelolanya untuk memakan dari hasil tanah itu secara ma’ruf (wajar) 

dan memberi makan (kepada yang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta 
hak milik. Perawi berkata: dalam hadis Ibnu Sirrin dikatakan: “Tanpa 
menyimpannya sebagai harta hak milik”. (H.R al- Bukhari).59
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Dengan demikian adanya perubahan status, penggunaan benda dan 

tujuan wakaf, sangat erat keduannya drngan masalah khilafiyah (perbedaan 

diantara ahh hukum), namun berdasarkan keadaan darurat dan prinsip 

maslahat sebagian besar ulama berpendapat bahwa perubahan itu dapat 

dilakukan. Hal ini disandarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap 

terus berlangsung sebagai s}adaqah ja>riyah, tidak mubadhi>r karena rusak, 

tidak berfungsi lagi dan sebagainya. Dengan adanya perubahan, sebenamya 

status benda wakaf tidak berubah.  

Adanya pemindahan bangunan ke tempat lain atau menukar suatu 

bangunan dengan bangunan di tempat lain karena tidak dapat lagi 

dimanfaatkan sebagai tanah wakaf pada hakikatnya tidak mengubah status 

wakaf. Sedangkan dalam hal mengubah peruntukan arah tujuan wakaf 

diperbolehkan sepanjang itu mendatangkan manfaat yang lebih besar. 60  

6. Prosedur Administrasi Perubahan Keperuntukan Wakaf 

Perubahan atau penggantian dalam bahasa Arab disebut dengan 

ibdal artinya menggantikan, mengeluarkan, atau mengubah benda wakaf 

serta menjualnya, sedangkan istibdal dengan menggunakan sin dengan 

ma’na thalab adalah membeli barang yang lain dan dijadikan barang 

pengganti wakaf yang telah dijual. Oleh karena itu, Istibdal dan Ibdal 

merupakan dua hal yang mesti ada dalam kasus atau peristiwa wakaf sebab 
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jika benda dijual dan dikeluarkan dari wakaf, mesti ada benda lain yang 

menjadi penggantinya.61 

 Imam Malik melarang Istibdal dalam dua hal yakni jika benda 

wakafnya adalah masjid dan jika benda wakaf adalah aqqar (benda yang 

tidak bergerak) yang memiliki hasil maka tidak boleh dijual. Kalangan 

Malikiyah tidak membolehkan Istibdal  meskipun benda tersebut rusak dan 

tidak menghasilkan apa-apa. 

 Sedangkan menurut Hanafiyah, sifat keabadian wakaf perlu 

dipertahankan, meskipun masjid itu tidak diperlukan lagi, dan meski ia 

rusak dan tidak ada yang memakmurkan. Menurut Abu Hanifah tidak boleh 

dikembalikan kepada pemiliknya atau ahli warisnya dan tidak boleh 

dipindahkan atau dijual dengan masjid lain. Persoalan Istibdal kelompok ini 

dimungkinkan dalam tiga keadaan, yaitu: 

a. Jika wa>qif mensyaratkan, baik bagi dirinya maupun orang lain, Istibdal 

benda wakaf dengan benda lain ketika mewakafkan, atau mensyaratkan 

kebolehan menjualnya.62 

b. Wa>qif tidak mensyaratkan Istibdal, tetapi benda wakaf tersebut tidak 

memiliki manfaat dan tidak menghasilkan sesuatu sama sekali. 63 

c. Wa>qif  juga tidak mensyaratkan Istibdal, tetapi dalam benda wakaf 

terdapat manfaat dalam jumlah tertentu, dan jika diganti akan lebih baik 

dari segi pertumbuhan ataupun manfaat.64 
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B. Wakaf Dalam Undang-Undang Wakaf No.41 Tahun 2004 

1. Ketentuan Umum Wakaf 

Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa, Wakaf adalah perbuatan 

hukum wa>qif 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.65 

Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Ketentuan 

inimerupakan payung hukum bagi wakaf, sehingga harta benda wakaf tidak 

boleh dicabut kembali dan atau dikurangi volumenya oleh wa>qif dengan 

alasan apapun. 

Adapun tujuan dari perbuatan wakaf itu sendiri berfungsi untuk 

menggali potensi ekonomi harta benda wakaf dan dimanfaatkan untuk 

kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.  

2. Perubahan Keperuntukan Status Wakaf 

 Dalam perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia tidak 

diklasifikasikan jenis benda wakaf yang bagaimana yang dapat diubah 

statusnya, sehingga dalam hal ini undang-undang secara mutlak 

membolehkan perubahan status harta benda wakaf apapun jenis bendanya. 

Sebab yang menjadi sorotan bukan bentuk, akan tetapi yang terpenting dari 

wakaf adalah funsi dan tujuannya.  
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 Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 

tentang wakaf, juga mengatur tentang perubahan status harta benda wakaf 

yang sudah dianggap tidak atau kurang berfungsi sebagaimana maksud 

wakaf itu sendiri, yaitu pada Bab IV pasal 40 dan 41. Pasal 40 berbunyi; 

harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: a) dijadikan jaminan, b) 

disita, c) dihibahkan, d) dijual, f) ditukar, g) dia lihkan dalam bentuk 

penglihan jaminan hak 1ainnya. Namun penyimpangan dari ketentuan pasal 

40 huruf f dimungkinkan manakala harta benda wakaf yang telah diwakfkan 

digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata 

ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan tidak bertentangan dengan syari’ah, memperoleh izin tertulis 

dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.  

Dengan demikian, perubahan dan atau pengalihan benda wakaf pada 

prinsipnya bisa dilakukan selama memenuhi syarat-syarat seperti tersebut di 

atas dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah 

ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku. Ketatnya prosedur perubahan 

dan atau pengalihan benda wakaf itu bertujuan untuk meminimalisir 

penyimpangan peruntukan dan menjaga keutuhan harta wakaf agar tidak 

terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan eksistensi wakaf itu sendiri. 

Sehingga wakaf tetap menjadi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan 

umat.66 
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Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 49 dan 

dalam peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 1 Tahun 2008 

Tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan 

Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf  dijelaskan: 

a. Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang 

kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI. 

b. Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 

dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut: 

1) Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan 

umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) 

berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan tidak bertentangan 

dengan prinsip Syariah; 

2) harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar 

wakaf; atau 

3) pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan 

mendesak. 

Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin 

pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika: 

a. Pengganti harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan 

sah sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan 

b. Nilai harta benda penukar lebih tinggi atau senilai dan seimbang dengan 

harta benda wakaf. 



 

 

 Nilai tukar yang seimbang 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. 

3. Prosedur Perubahan Keperuntukan Status Wakaf  

Dalam undang-undang  No. 41 Tahun 2004 tentang perwakafan 

telah disebutkan bahwa untuk merubah benda wakaf telah disebutkan dalam 

pasal 51 yaitu: 

Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya 

dilakukan sebagai berikut: 

a. Naz}ir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui 

Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan 

perubahan status/tukar menukar tersebut; 

b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada 

Kantor Departemen Agama kabupaten/kota; 

c. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya setelah 

menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan 

maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (3), dan selanjutnya Bupati/Walikota 

setempat membuat Surat Keputusan; 



 

 

d. 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 

e. setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti 

dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Na>z}ir ke kantor 

pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut. 67 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
67

 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 



 

 

BAB III 

PERUBAHAN STATUS WAKAF DI MASJID BAITURROHMAN DESA 

WIDODAREN KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI 

A. Sejarah Singkat Wakaf di Masjid Baiturrohman 

Pada awal mulanya rumah ibadah ini masih berupa musholla kecil 

atau biasa orang menyebut langgar. Berdiri pada kurang lebih sekitar tahun 

1945 terletak di dusun Ngelesan Desa Widodaren Kecamatan Widodaren 

Kabupaten Ngawi. Pada masa ini belum banyak yang melakukan kegiatan 

ibadah di langgar tersebut, hanya dari pendiri langgar dan para keluarga 

dekatnya saja. Sampai akhirnya sekitar tahun 1960 dibangun sebuah masjid di 

samping langgar. Sampai 10 tahun setelah masjid ini berdiri baru terdapat 

jamaah dari masyarakat sekitar, dan alhamdulillah terus berkembang sampai 

sekarang. 

Masjid Baiturrohman ini berada di tengah-tengah perumahan 

masyarakan dan tepat di pinggir jalan raya. Luas masjid sampai saat ini 

adalah 680M2 dengan batas tanah: 

1. Arah Barat berbatasan dengan tanah Ibu Misirah 

2. Arah Utara berbatasan dengan tanah Bpk. Muh. Natsir, Bpk Aminuddin, 

dan Bpk. Mujiono. 

3. Arah Timur berbatasan dengan tanah Bpk. Nurdin Ahmadi 

4. Arah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya.  

46 



 

 

Masjid Baiturrohman adalah masjid yang terletak di Desa Widodaren 

yang penuh dengan keberagaman aliran agama Islam, yang mana di desa 

tersebut terdapat banyak sekali aliran Islam. Seperti Nahdlatul Ulama, 

Muhammadiyah, MTA (Majelis Tafsir Al-Qur’an), LDII (Lembaga Dakwah 

Islam Indonesia), Wahidiyyah, dan sebagainya. Akan tetapi, dalam perbedaan 

tersebut terjalin sebuah kerukunan umat beragam yang sangat baik sekali. 

Saling menghormati satu sama lain, tetap menjaga sopan santun baik dalam 

sosial budaya maupun dalam urusan agama.  

Akhirnya pada tahun 2010, tanah milik Bapak Nurdin Ahmadi yang 

berada di sebelah timur masjid atau depan halaman tersebut secara sah 

diwakafkan untuk kemajuan dan kemakmuran masjid Baiturrohman. Tanah 

yang diwakafkan seluas 180 M2, diikrarkan pada nazir di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Widodaren. Dan sampai saat penulis melaksanakan 

penelitian tanah wakaf tersebut sudah terpasang paving dan berfungsi sebagai 

lahan parkir jama’ah masjid.  

B. Struktur Kepengurusan Nadzir dan Aset Wakaf di Masjid 

Baiturrohman 

Berikut adalah susunan dewan takmir masjid Baiturrohman Desa 

Widodaren Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi: 

1. Pembina/Penasehat :a) Drs. Muqorrobin 

 b) Nurdin Ahmadi 

2. Ketua   : Muhtarom 

3. Wakil Ketua  : -  



 

 

4. Sekretaris  :a) Suparno 

 b) Syaifudin 

5. Bendahara  : Rohmadi 

6. Seksi Imam  :a) Yusuf Aminuddin 

 b) Sutarto 

 c) Sunarto 

7. Seksi Dakwah : Yusuf Aminuddin 

8. Seksi Sholat Jum’at : Yusuf Aminuddin 

9. Seksi Perlengkapan :a) Suprapto 

 b) Lutfi Aziz 

10. Seksi Pemuda :a) Mujtahidun 

      b) Zainul 

11. Seksi Keamanan :a) Darmanto 

 b) Abdul 

12. Seksi Zakat   :a) Sutarto 

 b) Jubaidi 

Aset wakaf yang di miliki masjid baiturrohman yakni sebidang tanah 

seluas 180 M2 dari Bapak Nurdin Ahmadi yang tepat berada di depan Masjid.  

 

 



 

 

C. Perubahan Status Keperuntukan Wakaf di Masjid Baiturrohman 

Wakaf menurut istilah adalah menahan harta yang bermanfaat yang 

dapat yang dipindahkan kepemilikannya, baik zatnya maupun sifat, dan 

manfaatnya. Namun, bila suatu ketika benda wakaf tersebut sudah tidak ada 

manfaatnya, atau kurang memberi manfaat banyak atau demi kepentingan 

umum kecuali harus melakukan perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti 

menjual, mengubah bentuk/sifat, memindahkan ke tempat lain.  

Hal ini bisa dilakukan selama memenuhi syarat-syarat dan aturan 

perubahan wakaf yang ada dengan disertai alasan-alasan yang telah 

ditentukan Undang-undang yang berlaku. 

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pemilik tanah di 

samping tanah wakaf masjid Baiturrohman faktor pelaksanaan perubahan 

keperuntukan wakaf adalah akan adanya sertifikasi tanah di masjid 

Baiturrohman dan lingkungan sekitar, pengembangan lahan masjid, dan 

pembuatan tempat parkir. Hal ini dikemukakan oleh Ibu Rofi’ah Nur’aini:  

“Permohonan lahan jalan dari lahan wakaf ini kami ajukan berawal 

dari saran petugas sertifikasi. Saran tersebut dilakukan karena 
untuk menghindari kesalahfahaman di masa mendatang yang 

berkaitan dengan tanah wakaf tersebut. Ada beberapa faktor 
diantaranya yaitu rumah kami telah terbangun permanen dan 
berbatasan langsung dengan tanah wakaf, tepatnya di depan rumah. 

Hal ini sangat rawan sekali perselisihan apabila tanah wakaf 
tersebut melakukan pembangunan akhirnya kami tidak mempunyai 

akses jalan keluar. Karena kita tidak tahu 20-30 tahun kedepan 
penerus kita bisa membangun apa saja di lahan wakaf tersebut  
seperti bangunan TPQ, Madrasah, dan sebagainya dengan tujuan 

untuk memakmurkan masjid.”68 
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Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf na>z}ir wajib 

mengelola dan mengembangkan sesuai dengan tujuan, fungsi, dan 

peruntukannya secara produktif.  

Hasil wawancara penulis bahwa perubahan status keperuntukan wakaf 

di Masjid Baiturrohman Desa Widodaren Kecamatan Widodaren Kabupaten 

Ngawi dilaksanakan karena demi kepentingan bersama antara masjid dan 

jamaah sekitarnya. Hal ini di sampaikan oleh ketua takmir Masjid 

Baiturrohman yakni Bapak Muhtarom: 

“Tanah wakaf ini kan milik Bapak Nurdin Ahmadi, sedangkan 

disebelah utaranya itu rumah putra-putrinya sudah terbangun 
permanen dan berbatasan langsung dengan tanah wakaf. Apabila 
dikemudian hari ada pembangunan dilahan wakaf tersebut, 

otomatis tidak mempunyai akses jalan keluar. Dan akhirnya demi 
kebaikan dan kepentingan umum serta menjaga manfaat tanah 

wakaf dari wa>qif perubahan status keperuntukan inipun 
dilaksanakan sebelum terjadinya sertifikasi tanah masjid dan tanah 

di sekelilingnya.”69 

Proses perubahan keperuntuan wakaf di Masjid Baiturrohman Desa 

Widodaren Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi juga mendapat respon 

positif dari wa>qif. Hal ini mengingat untuk menghindari kesalahfahaman 

ataupun perselisihan di masa yang akan datang jika tanah tersebut akan 

dikembangkan menjadi bangunan atau fasilitas lainnya. Hal ini di kemukakan 

oleh wa>qif yakni Bapak Nurdin Ahmadi: 

“Untuk masalah perubahan keperuntukan tanah wakaf saya ini ikut 

saja. Intinya saya mewakafkan sebagian tanah saya ini untuk 
shodaqah jariyah, untuk kepentingan dan kebaikan bersama. Jika 
perubahan tersebut bisa membawa kebaikan dan kesejahteraan 

bersama jamaah dan masyarakat sekitar Masjid Baiturrohman, saya 
setuju. Pokoknya semua saya serahkan kepada na>z}ir, digunakan 
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untuk apapun saya ikut na>z}ir, selama itu baik dan untuk 

kepentingan umum.”70 

Dari paparan di atas, dapat dimengerti bahwa perubahan status 

keperuntukan wakaf di Masjid Baiturrohman dilakukan bukan tanpa alasan. 

Mengingat tanah wakaf tersebut berbatasan langsung dengan bangunan 

permanen disampingnya, untuk menghindari ketiadaan akses jalan keluar bagi 

pemilik rumah disekitar Masjid apabila di masa mendatang ada pembaharuan 

ataupun peningkatan kemakmuran masjid dalam bentuk bangunan atau 

fasilitas lainnya. 

D. Prosedur Administrasi Perubahan Status Keperuntukan W>>akaf di 

Masjid Baiturrohman  

Setelah mengetahui betapa pentingnya saran dari petugas sertifikasi 

untuk melakukan perubahan status keperuntukan tanah wakaf, akhirnya na>z}ir 

melakukan musyawarah bersama dengan wa>qif, pemilik tanah di samping 

masjid, ketua takmir, dan juga dengan perwakilan masyarakat. Seperti yang 

disampaikan oleh Ibu Rofi’ah selaku pemilik tanah di samping tanah wakaf 

masjid Baiturrohman, bahwa perubahan status keperuntukan ini prosesnya 

hanya dengan jalan musayawarah kekeluargaan: 

“Prosedur yang kami lakukan untuk perubahan status ini hanya 
secara kekeluargaan dan mufakat saja. Yakni dengan 

mengumpulkan pihak-pihak yang terkait dengan wakaf di 
antaranya wa>qif yaitu ayah saya sendiri, na>z}ir, juga dari perwakilan 

masyarakat sini. Setelah musyawarah dan mencapai mufakat, 
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akhirnya kami mendapat lahan dari tanah wakaf tersebut seluas 1,5 

meter menuju jalan raya.”71 

Meskipun ada pihak yang kurang setuju akhirnya musyawarah 

mencapai mufakat untuk dilaksanakan perubahan status keperuntukan tanah 

wakaf. Hal ini dikemukakan oleh ketua takmir sekaligus na>z}ir Masjid 

Baiturrohman yaitu Bapak Muhtarom: 

“Proses dari awalnya begini, dulu sebelum tanah tersebut 

diwakafkan, kami dari pihak na>z}ir mengumpulkan semua ahli 
waris waqif untuk dimintai persetujuan wakaf tersebut. Dan 

seluruh ahli waris menyetujuinya. Akhirnya dilaksanakan ikrar di 
KUA Kecamatan Widodaren pada tahun 2010. Kemudian lanjut 

diajukan proses sertifikasi ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) 
tapi ternyata nunggu sangat lama sekali. Akhirnya dari desa 
mengadakan Program Agraria Nasional (PRONA) secara gratis 

untuk tanah umum dan tanah wakaf, surat-surat dibantu dibuatkan 
dari desa dan tinggal menunggu giliran pengukuran sertifikasi. Dan 

setelah tiba waktu pengukuran dari petugas sertifikasi 
menyarankan agar rumah di sebelah utara masjid diberi akses jalan 
keluar untuk menghidari perselisihan di masa mendatang juga 

untuk menjaga haknya masjid. Akhirnya kami dari na>z}ir dan 

takmir melakukan musyawarah lagi terkait perubahan 
keperuntukan tanah wakaf bersama wa>qif dan juga pemilik tanah 

di sebelah utara masjid yaitu Ibu Rofi’ah dan Bapak Yusuf. 
Meskipun ada pihak yang kurang setuju dengan diadakannya 
perubahan status keperuntukan ini, pada akhirnya mencapai 

mufakat atas kerelaan waqif untuk pelaksanaan perubahan status 
keperuntukan wakaf masjid menjadi jalan selebar 1,5 Meter 

menuju ke jalan raya.”72 
 

Bagaimanapun juga, perubahan ini sangat berguna bagi pemilik 

rumah di samping tanah wakaf tersebut, yang merupakan ahli waris dari 

wa>qif. Selain untuk menghindari perselisihan di masa mendatang juga 

menjaga hak nya masjid apabila sewaktu-waktu melaksanakan pembangunan.  
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Dari paparan di atas, dapat di mengerti bahwa proses administrasi 

perubahan status keperuntukan tanah wakaf yang terjadi di Masjid 

Baiturrohman Desa Widodaren Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi 

adalah melalui musyawarah antara na>z}ir, wa>qif, pemilik tanah sekitar masjid, 

dan perwakilan masyarakat untuk mencapai mufakat sebelum dilakukan 

sertifikasi dari petugas PRONA (Program Agraria Nasional).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

ANALISA PERUBAHAN STATUS KEPERUNTUKAN WAKAF DI 

MASJID BAITURROHMAN DESA WIDODAREN KECAMATAN 

WIDODAREN KABUPATEN NGAWI 

A. Analisa Fiqih Wakaf dan Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 

Tentang Perubahan Status Keperuntukan Wakaf  

Dalam Islam, wakaf ialah menahan harta tertentu yang boleh diambil 

manfaat dari pada zatnya untuk digunakan pada tujuan kebajikan, dengan niat 

untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan tidak boleh dijadikan jual 

beli atau hibah pada zat benda yang diwakafkan itu. 73  

Dalam BAB ini penulis akan menganalisa perubahan status 

keperuntukan wakaf di Masjid Baituurohman Desa Widodaren Kecamatan 

Widodaren Kabupaten Ngawi menurut fiqih wakaf dan juga menurut 

Undang-undang No. 41 Tahun 2004. Yang dimaksud fiqih wakaf tersebut 

adalah penulis ambil dari pandangan ulama fiqih/Ahli Hukum Islam yang 

berbeda pendapat dan dasar dalam melakukan perubahan status pada harta 

benda wakaf, seperti menjual, merubah bentuk/sifat, memindah ke tempat 

lain, atau menukar dengan benda lain.  

Golongan Malikiyah berpendapat bahwa tidak boleh merubah harta 

benda wakaf meskipun sudah tidak berfungsi sekalipun, seperti menjual, 

mengganti, menukar atau memindahkan. Begitu juga dengan golongan 
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Syafi’iyah sangat ketat sekali dalam hal perubahan harta benda wakaf, karena 

wakaf itu sifatnya mengikat, abadi dan tidak bisa ditarik kembali atau 

diperjual belikan, digadaikan, diwariskan, dihibahkan oleh wa>qif sekalipun 

wakaf itu telah rusak dan hilang manfaatnya. 

Karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun 

wakaf harus sedemikian rupa. Dasar yang digunakan mereka adalah hadits 

Nabi yng diriwayatkan oleh Ibn Umar, dimana dikatakan bahwa benda wakaf 

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

Menurut  Imam Abu Hanifah (Madhab Hanafi) memperbolehkan 

umat Islam untuk mengubah bentuk harta wakaf, bahkan untuk menjualnya. 

Berbeda dengan aliran Syafi'yah, Imam Hanafi lebih menekankan prinsip 

kegunaan harta wakaf. Untuk mengoptimalkan nilai fungsional wakaf, maka 

umat Islam boleh saja mengubah struktur/bentuk harta yang diwakafkan, 

contohnya kita boleh menjual tanah wakaf di pusat kota dengan harga mahal, 

lalu kemudian dibelikan dengan tanah yang lebih luas d i pinggiran kota. 

Dasar yang digunakan adalah Hadits riwayat al-Bukhari diceritakan: 

ثَنا ق ُ  ث َ يْ َسعي  بينْ  َبةْ يْ ت َ َحدَّ ٌد بينٍد َحدَّ ث َ  دي اهلل اْلَ عَبْ  َنا ُُممَّ َنا ابْنُ ْنَصاريّي َحدَّ

َي اهللُ نَافيُع َعْن اْبني عُ  ٍن َقاَل أَنَبَأني َعوْ   ابي طَّ الَْ  َمَر ْبنَ عَنْ ُهَما َأنَّ عُ  َمَر َرضي

َّ َصلَّى اهللُ َتى النََّر فَأَ ب َ يْ ْرًضا بيَ أَ  َأَصابَ  رُهُ هي وَ َعَليْ  ِبي اَرُسوَل يَ : فَ َقالَ  َسلََّم َيْسَتْأمي

بْ أُ  َر لَْ ب َ يْ ْرًضا بيَ أَ ُت َصبْ أَ  نِ إي  اهللي  نْهُ عينْ  سَ نْ فَ أَ َماًَّل قَطُّ  صي  ني َفَما تَْأُمرُ  ديْي مي



 

 

ئْ  نْ إي : َرُسْوُل اهللي َصلَّى اهلُل َعَلْيهي َوَسلَّمَ  َقالَ ؟ ف َ بيه ْصَلَها َو أَ َت َحَبْسَت شي

ْقتَ  قَ ف َ  .اَ بي  َتَصدَّ , ثُ رَ يُوَهُب َوََّل ي ُوْ  َوََّل  َأْصلَُها َباعُ ََّل ي ُ  نَّهُ أَ  رُ مَ َا  عُ بي  َتَصدَّ

َق ُعَمُر  اْبني وَ  اهللي  لي قَابي َوِفي َسبييْ َوِفي الرِ  ,بي ُقرْ الْ  اءي َوِفي ُفَقرَ ِفي الْ َقاَل فَ َتَصدَّ

َويُْطعيَم  في ْعرُوْ مَ نْ َها بيالْ ْن يَْأُكَل مي أَ َها ليي َ وَ  اَح َعَلى َمنْ ْيفي ََّلُجنَ لضَّ اوَ  لي يْ بي السَّ 

ي ْ  ِرين: قَالَ . فييهي  لٍ ُمَتَموِ  َغيْ رَ ًقا َصدي َماَّل غري ُمَتَما ثيٍل : فحدثت به ابن سي

 (البخارى يطعم رواه.)
Artinya : “Menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Said, 

menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdullah al-Anshari, 

menceritakan kepada kami Ibnu Aun, bahwa dia berkata, Nafi’ telah 
menceritakan kepadaku ibnUmar r.a bahwa: “Umar ibn al-Khaththab 

memperoleh tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW. untuk 
minta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata: “Wahai Rasulullah 
SAW! Saya memperoleh lahan di Khaibar, yang belum pernah saya peroleh 

harta yang lebih baik bagiku melebihi harta tersebut; apa perintah engkau 
kepadaku mengenainya? Nabi SAW. menjawab: “Jika mau, kamu tahan 
pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya”. Ibnu Umar berkata: “Maka 

Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah 
itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan 

(hasilnya) kepada fuqara’, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), 
sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang 
mengelolanya untuk memakan dari hasil tanah itu secara ma’ruf (wajar) 

dan memberi makan (kepada yang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta 
hak milik. Perawi berkata: dalam hadis Ibnu Sirrin dikatakan: “Tanpa 

menyimpannya sebagai harta hak milik”. (H.R al- Bukhari).74
 

 

Menurut Madhab Imam Ahmad bin Hambal apabila wakaf tidak dapat 

lagi dipergunakan sebagaimana mestinya, maka wakaf itu boleh dijual. dan 
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uang yang diperoleh dari hasil penjualan benda wakaf tersebut lebih lanjut 

dipergunakan untuk membeli benda yang pemanfaatannya dapat digunakan 

sebagaimana pemanfaatan benda wakaf yang dijual. Misalnya sebuah masjid 

yang pada awalnya berada di lingkungan pemukiman muslim, akan tetapi 

kemudian disekitar masjid tersebut bukan lagi menjadi lingkungan muslim 

sehingga tentunya masjid tersebut menjadi tidak digunakan seperti tujuan 

semula. Untuk itu masjid dan pekarangannya dijual kemudian dari hasil 

penjualan itu diperuntukkan kembali untuk membangun sebuah masjid d i 

tempat lain yang membutuhkan.75 

Menurut na>z}ir Masjid Baiturrohman perubahan dilakukan untuk 

menjaga aset wakaf masjid, selain itu juga menjaga ahli waris wa>qif agar 

terhindar dari perselisihan.76 Hal ini merupakan pengambilan keputusan yang 

baik untuk tetap menjaga maslahat serta manfaat dari tanah wakaf tersebut.  

Dengan demikian adanya perubahan status, penggantian benda dan 

tujuan wakaf, sangat erat kaitannya dengan masalah khilafiyah (perbedan di 

antara ahli hukum), namun berdasarkan keadaan darurat dalam prinsip 

maslahat sebagian besar ulama berpendapat bahwa perubahn itu dapat 

dilakukan. Hal ini disandarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap 

terus berlangsung sebagai  s}adaqah ja>riyah, tidak mubadhir karena rusak, 

tidak berfungsi lagi dan sebagainya. 
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Terhadap perubahan status benda obyek wakaf ini, Kompilassi 

Hukum Islam memberikan pengaturan yang intinya menegaskan bahwa pada 

dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan 

perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. 

Penyimpangan dari ketentuan ini hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal 

tertentu setelah terlebih dahulu  mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala 

Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama 

Kecamatan dan Camat Setempat dengan alasan: 

1. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh 

Wa>qif. 

2. Karena kepentingan umum. 

Sesuai yang disampaikan oleh Ibu Rofi’ah, bahwa sebenarnya 

perubahan yang dilakukan ini bukan hanya untuk kepentingan keluarganya 

saja, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat umum. Karena yang 

namanya akses jalan semua elemen masyarakat juga membutuhkannya 

walaupun tidak dalam waktu dekat ini. 77 

Perubahan status keperuntukan tanah wakaf yang terjadi di Masjid 

Baiturrohman Desa Widodaren Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi 

dikarenakan akan adanya sertifikasi tanah, baik tanah wakaf maupun tanah 

disekelilingnya. Selain itu posisi tanah wakaf yang berdampingan langsung 

dengan bangunan permanen milik Ibu Rofi’ah Nur’aini dan Bapak Yusuf 
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Aminuddin akan memberikan dampak apabila tidak diberikan akses jalan 

keluar ke jalan raya. 

Beberapa dampak yang diantisipasi dengan melakukan perubahan 

tersebut ialah apabila sewaktu-waktu masjid melakukan pengembangan atau 

pembangunan masjid, masyarakat disekeliling tanah wakaf tersebut masih 

mempunyai akses jalan. Hal tersebut merupakan melaksanakan kepentingan 

umum juga untuk kemaslahatan (kebaikan) bersama yang disandarkan pada 

pandangan agar manfaat wakaf itu tetap terus berlangsung sebagai sa}daqah 

ja>riyah.  

Sedangkan dalam Undang-undang No.41 Tahun 2004 pasal 49 ayat 

(1) perubahan keperuntukan status wakaf tidak diperbolehkan kecuali setelah 

mendapatkan persetujuan dari Menteri dan juga mendapat pertimbangan dari 

Badan Wakaf Indonesia. 

Dengan tetap memegang prinsip bahwa wakaf itu abadi dan harus 

dijaga serta dipelihara sesuai dengan jenis barang dan cara pemeliharaan yang 

disyaratkan wa>qif. Wakaf tersebut tetap boleh dijual, dipindahkan, dirubah, 

atau diganti untuk kemudian diatur kembali pemanfaatannya bagi 

kepentingan umum, sesuai dengan sasaran wakaf. Landasan utama dari 

kebolehan tersebut ialah agar benda itu tetap memberikan kemaslahatan bagi 

umat manusia. 

Apabila sebagian tanah tersebut dirubah status keperuntukannya 

menjadi akses jalan dengan maksud tetap menjaga hak masjid juga ahli waris 

wa>qif serta untuk kemaslahatan bersama, seharusnya tidak ada halangan 



 

 

untuk melakukan perubahan demi menghindari timbulnya kerugian bila tidak 

ada akses jalan. 

Dalam fiqih prinsip maslahat dikenal dengan memelihara maksud 

syara’, yakni memberikan kemanfaatan dan menghindari hal-hal yang 

merugikan. Sedangkan dalam praktiknya yaitu agar tetap menjaga haknya 

masjid ketika melakukan pengembangan pada tanah wakaf tersebut tidak 

menutupi akses jalan atau menimbulkan kerugian pada masyarakat sekitar 

masjid yang merupakan ahli waris wa>qif sendiri.   

B. Analisa Fiqih Wakaf dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

Tentang Prosedur Administrasi Perubahan Status Keperuntukan Wakaf  

Seperti yang dijelaskan dalam bab III, bahwa Masjid Baituurrohman 

mendapatkan tanah wakaf seluas 180 M2 dari wa>qif yang bertujuan untuk 

kemajuan dan kemakmuran masjid. Akan tetapi dengan akan adanya 

sertifikasi menyebabkan sebagian tanah wakaf tersebut berubah status 

keperuntukannya menjadi akses jalan.  

Dalam hal prosedur administrasi perubahan keperuntukan status 

maupun fungsi wakaf, juga di atur dalam Fiqih Wakaf yakni harus dengan 

persetujuan wa>qif. Selain itu, alasan dan sebab perubahan status 

keperuntukan wakaf tidak boleh menyimpang dari syari’at Islam. Seperti 

untuk menjaga kemanfaatan wakaf untuk selama- lamanya, untuk 

kesejahteraan umat, serta sesuai dengan sasaran wakaf yang telah diikrarkan.  

Persoalan Istibdal (penggantian) wakaf, kelompok Hanafiyah 

memberikan penjelasan dalam tiga keadaan, yaitu: 



 

 

d. Jika wa>qif mensyaratkan, baik bagi dirinya maupun orang lain, Istibdal 

benda wakaf dengan benda lain ketika mewakafkan, atau mensyaratkan 

kebolehan menjualnya.78 

e. Wa>qif tidak mensyaratkan Istibdal, tetapi benda wakaf tersebut tidak 

memiliki manfaat dan tidak menghasilkan sesuatu sama sekali. 79 

f.Wa>qif  juga tidak mensyaratkan Istibdal, tetapi dalam benda wakaf 

terdapat manfaat dalam jumlah tertentu, dan jika diganti akan lebih baik 

dari segi pertumbuhan ataupun manfaat.80 

Hal ini berarti perubahan yang terjadi di Masjid Baiturrahman Desa 

Widodaren Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi telah sesuai dengan 

syari’at Islam yang telah ditentukan yakni dengan syarat adanya persetujuan 

dari wa>qif,  na>z}ir , juga masyarakat. 

 Dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 pasal 36 juga mengatur 

tentang prosedur perubahan keperuntukan status wakaf yang menyebutkan 

bahwa:  

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, 

Na>z}ir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang 

berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar 

atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam 

tata cara pendaftaran harta benda wakaf.  
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Dalam penerapan perubahan status keperuntukan tanah wakaf di 

Masjid baiturrohman Desa Widodaren Kecamatan Widodaren Kabupaten 

Ngawi hanya dilakukan melalui kesepakatan antara n>az}ir, wa>qif, jamaah 

sekitar masjid, juga sebagian takmir masjid.81 Dapat disimpulkan bahwa 

prosedur perubahan yang dilakukan mulai dari persyaratan perlengkapan juga 

secara administrasi belum sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 41 

Tahun 2004. Hal ini tentunya belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur 

perubahan status keperuntukan yang sesuai dengan aturan pasal 36 Undang-

undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini, maka dapat penulis berikan 

kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab 

sebelumnya sebagai berikut: 

1. Pada dasarnya perubahan status keperuntukan wakaf dalam Fiqih Wakaf 

tidak diperbolehkan, harus sesuai dengan ikrar wakaf. Namun terdapat 

khilafiyah Ulama diantaranya menurut Imam Maliki dan Imam Syafi’i 

tidak diperbolehkan merubah keperuntukan status wakaf, sedangkan 

menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali diperbolehkan dengan syarat 

dalam keadaan tidak dapat dimanfaatkan lagi dan untuk kemaslahatan 

bersama. Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal 49 sampai 51 

disebutkan bahwa perubahan keperuntukan wakaf haruslah mendapat izin 

tertulis dari Menteri dan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia. Tetapi 

dalam konteks perubahan status keperuntukan yang terjadi di Masjid 

Baiturrohman Desa Widodaren Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi 

ada kepentingan yang lebih besar yakni untuk kemaslahatan bersama di 

masa yang akan datang.  

2. Adapun prosedur administrasi yang dilakukan pada saat perubahan status 

keperuntukan wakaf di Masjid Baiturrohman Desa Widodaren 

Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi menurut fiqih telah sesuai 

63 



 

 

dengan syari’at yakni dengan persetujuan wa>qif, na>z}ir, serta masyarakat. 

Akan tetapi belum sesuai dengan pasal 51 Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang melarang adanya 

perubahan pada harta benda wakaf yang tidak memenuhi syarat-syarat 

yang telah ditentukan juga tanpa didukung alasan-alasan yang kuat. 

Seharusnya perubahan tersebut mendapat persetujuan atau izin tertulis 

dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.  

B. Saran-Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka saran-saran 

yang dapat penulis berikan diantaranya adalah: 

1. Dalam perubahan status keperuntukan tanah wakaf hendaknya n>az}ir 

melaksanakan mekanismenya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan 

kententuan Undang-undang dan aturan syari’at yang berlaku. Disamping 

itu juga harus mempertimbangkan sisi kemaslahatan umat, sehingga tidak 

menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.  

2. Kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementrian Agama 

Republik Indonesia hendaklah memberikan perlindungan, pengawasan 

juga pencatatan tanah wakaf serta segala kegiatan yang berkaitan dengan 

harta benda wakaf. Khususnya tanah wakaf yang berada di daerah 

pedesaan, sehingga apabila terjadi perubahan status keperuntukan tanah 

wakaf dapat diawasi dan ditangani sesuai prosedur dengan sebaik-

baiknya. 



 

 

3. Kepada para instansi terkait, terutama KUA Kecamatan yang menangani 

permasalahan wakaf yang lebih memahami mengenai perwakafan 

khususnya prosedur perubahan status keperuntukan wakaf agar lebih 

berperan aktif dalam mensosialisaikan segala macam hal yang berkaitan 

dengan perwakafan terutama pada masyarakat pedesaan yang umumnya 

masih awam dengan prosedur perwakafan.  

4. Terakhir untuk penulis sendiri khususnya dan umumnya pada kaum 

muslimin, sekescil apapun perbuatan yang kita lakukan apabila itu tidak 

sesuai dengan ketentuan yang ada tetaplah merupakan sebuah 

penyimpangan. Dan hendaklah menjadi pelajaran, agar ke depan apa 

yang telah menjadi tata aturan yang wajib kita patuhi dapat kita amalkan 

dengan sebaik mungkin. Terima kasih.  
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