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ABSTRAK 
 

Pelaksanaan tukar guling tanah wakaf yang terjadi di Kecamatan Indrapuri 
Kabupaten Aceh Besar pada pembangunan jalan tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) yang 
terdiri dari 7 persil tanah wakaf yang terkena imbas pembebasan lahan dalam rangka 
untuk melancarkan proses pembangunan jalan tol. Di kalangan masyarakat Aceh yang 
mayoritas menganut mazhab Syafi’i masih menjadikan tukar menukar tanah wakaf 
menjadi sesuatu yang tabu untuk dilakukan, karena berpegang pada prinsip kehati-
hatian. Pada pelaksanaannya ditemukan ketidaksesuaian antara teori dengan praktik, 
yakni masih juga terdapat pihak yang tidak melaksanakan kesepakatan yang telah 
dibuat dalam perjanjian ruilslag, sehingga merugikan pihak nazir dan masyarakat. 
Adapun rumusan masalah pada kajian ini; pertama, bagaimana proses pelaksanaan 
tukar guling (ruilslag) tanah wakaf di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar?; 
kedua, mengapa terjadinya wanprestasi dalam pelunasan janji pembayaran tanah wakaf 
yang ditukar guling (ruilslag) di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar?; ketiga, 

bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan tukar guling (ruilslag) tanah 
wakaf di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis-
empiris/sosiologis, yang berarti penggabungan antara pendekatan hukum (undang-
undang) dengan adanya penambahan berbagai unsur pendekatan sosiologi dengan 
menggunakan teori wakaf dan teori wanprestasi. Adapun metode analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan 
metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama, prosedur ruislag yang 
dilakukan telah memenuhi ketentuan yang berlaku, namun masih juga terdapat 
beberapa hal yang belum maksimal seperti dalam pelunasan janji dengan membayar 
ganti kerugian yang sesuai dengan NJOP dan berdasarkan kesepakatan di awal 
perjanjian. Sehingga dalam pelaksanaan ruislag ini masih ditemukan pihak yang 
merasa dirugikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan; kedua, Faktor terjadinya 
wanprestasi berasal dari dalam yaitu dari pihak developer tol sendiri bukan karena 
suatu keadaan memaksa.; dan ketiga, Pelaksanaan ruislag tanah wakaf di Kecamatan 
Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dalam perspektif fikih sudah memenuhi syarat yang 
telah ditentukan. Didasarkan pada pendapat imam madzhab dan penganutnya yang 
membolehkan adanya penukaran/penggantian dengan persyaratan masing-masing 
sebagian ada yang longgar dan sebagian yang lain ada yang ketat dalam pemenuhan 
kriteria persyaratan tersebut. Hal ini ditujukan untuk kepentingan terjaganya 
kelestarian manfaat tanah wakaf tersebut. 

 
Kata kunci: tukar guling, tanah wakaf, hukum Islam. 
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ABSTRACT 
 

The implementation of waqf land swaps that occurred in Indrapuri District, 
Aceh Besar Regency on the construction of the Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) toll road 
which consists of 7 parcels of waqf land affected by land acquisition in order to 
expedite the toll road construction process. Among the people of Aceh, who mostly 
adhere to the Syafi'i school, still make the exchange of waqf land something taboo to 
do, because it adheres to the principle of prudence. In practice, it was found that there 
was a discrepancy between theory and practice, namely that there were still parties who 
did not implement the agreements made in the Ruilslag agreement, thus harming the 
Nazis and the community. The formulation of the problem in this study; first, how is 
the process of implementing the ruilslag of waqf land in Indrapuri District, Aceh Besar 
District?; second, why is there a default in the settlement of the promise of payment of 
waqf land which is exchanged for bolsters (ruilslag) in Indrapuri District, Aceh Besar 
District?; third, what is the perspective of Islamic law on the implementation of the 
ruilslag of waqf land in Indrapuri District, Aceh Besar District? 

This type of research is a field research with a juridical-empirical/sociological 
approach, which means a combination of a legal approach (law) with the addition of 
various elements of a sociological approach using the waqf theory and the theory of 
default. The data analysis method used is descriptive analytic. In collecting data the 
author uses the method of observation, interviews, and documentation. 

The results showed that; first, the ruislag procedure that has been carried out 
has complied with the applicable provisions, but there are still some things that have 
not been maximized, such as in paying off the promise by paying compensation in 
accordance with the NJOP and based on the agreement at the beginning of the 
agreement. So that in the implementation of this Ruislag there are still parties who feel 
aggrieved by the parties concerned; second, the factor for the occurrence of default 
comes from within, namely from the toll developer itself, not because of a forced 
situation; and third, the implementation of waqf land ruislag in Indrapuri District, Aceh 
Besar Regency in the perspective of fiqh has met the specified requirements. Based on 
the opinion of the madhhab imam and its adherents who allow exchange/replacement 
with the respective requirements, some are loose and some are strict in fulfilling the 
criteria for these requirements. This is intended for the sake of maintaining the 
sustainability of the benefits of the waqf land 

Keywords: ruislag, waqf land, Islamic law. 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada 

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

0543 b/U/1987 tentang Transliterasi Huruf Arab ke dalam Huruf Latin. 

1. Konsonan 

No Arab Latin No Arab Latin 

 Ṭ ط Tidak dilambangkan 16 ا 1

 Ẓ ظ B 17 ب 2

 ‘ ع T 18 ت 3

 G غ Ṡ 19 ث 4

 F ف J 20 ج 5

 Q ق Ḥ 21 ح 6

 K ك Kh 22 خ 7

 L ل D 23 د 8

 M م Ż 24 ذ 9

 N ن R 25 ر 10

 W و Z 26 ز 11

هـ S 27 س 12  H 

 ’ ء Sy 28 ش 13

 Y ى Ṣ 29 ص 14
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    Ḍ ض 15

 

2. Konsonan 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

(monoftong) dan vokal rangkap (diftong). Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya 

berupa tanda atau harkat, vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf. 

Contoh vokal tunggal :     َََكَسر    ditulis     kasara 

 ditulis     ja‘ala َجعَلََ                               

Contoh vokal rangkap : 

a. Fathah + yā’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai (أي). 

Contoh:    َََكْيف       ditulis     kaifa 

b. Fathah + wāwu mati ditulis au (او). 

Contoh:    َََهْول      ditulis     haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, 

masing-masing dengan tanda hubung (-) diatasnya. 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda 

َََ…ا  Fathah dan alif Ā 

...ي  ِ  Atau fathah dan ya  
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...ي  ِ  Kasrah dan ya Ī 

...و  ِ  Dammah dan wau Ū 

 

Contoh :      ََقَال     ditulis     qāla                                          

 ditulis     qīla     قِْيلََ                    

 ditulis     yaqūlu    يَقُْولَُ        

4. Ta marbutah  

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu : ta’ marbutah yang hidup atau 

mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t), 

sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 

(h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh :      ََِرْوَضةَُااْلَْطفَال   ditulis   rauḍah al-aṭfāl 

 ditulis   rauḍatul aṭfā   َرْوَضةَُااْلَْطفَالَِ                    

Catatan: 

Modifikasi 

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, 

seperti M, Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah 

penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman. 
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2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan 

Misr ; Beirut bukan bayrut; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak 

ditransliterasi. Contoh Tasauf, bukan tasawuf. 
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KATA PENGANTAR 

هللا الرحمن الرحيم  ب

هللا وبركاته  الم عليكم ورح  ال

رب العالمين والصالة والسالم على اشرفاالنبياء والمر سلين وعلى اله  الحمد هلل

هللا. اللهم صلاشهد انال اله هللا و اشهد ان س واصحابه اجمعين. يدنا محمدا رس  

واصحابه اجمعين. اما بعد.على سيدنا محمد و على اله   

Dengan mengucapkan alhamdulillah beserta syukur kepada Allah Swt karena 

dengan berkat, taufiq, syafa’at, ‘inayat dan hidayah-Nyalah penulis telah dapat 

menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Salawat dan salam 

penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw beserta para sahabatnya, 

karena berkat jasa beliaulah kita dibawa ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. 

Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 

magister pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan 

judul “Tukar Guling (Ruilslag) Tanah Wakaf pada Proyek Jalan Tol Banda Aceh-Sigli 

dalam Perspektif Hukum Islam”. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut 

membantu dalam penyelesaian tesis ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala 

kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 

terutama kepada Ibunda tercinta Herlina Simamora, Ayahanda tersayang Muhammad 

Yusuf Yahya, kekasih hati Abangda Rahmad Mursalin, dan jantung hati Raihana 

Syahida, terimakasih yang tak terhingga atas doa, semangat, pengorbanan, 



xii 
 

kebersamaan, dan ketulusannya untuk mendampingi penulis hingga penyelesaian tesis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang, sekelompok atau badan hukum 

yang memisahkan sebagian hartanya serta melembagakannya dengan jangka waktu 

selamanya untuk kepentingan umat baik ibadah maupun sosial yang sesuai dengan 

syari’at Islam.1 Kata wakaf terdapat dalam al-Qur’an (37:24), yaitu َوقِفُْوُهْم إِنَُّهْم َمْسُؤلُْون 

“dan tahanlah mereka karena sesungguhnya mereka akan diminta 

pertanggungjawaban”,2 sedangkan kata wakaf sebagai kata benda semakna dengan 

kata al-ḥabs yang berarti menahan.3  

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mengatur khusus 

perwakafan untuk lebih menguatkan kedudukan wakaf dan menghindari hal-hal yang 

dapat merugikan masyarakat serta mencegah jangan sampai terjadi penyalahgunaan 

wakaf. Di antaranya di awali dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 28 

Tahun 1977 disertai dengan aturan pelaksanaan selanjutnya. Tujuan utama peraturan 

ini adalah menjadikan tanah wakaf sebagai suatu lembaga keagamaan yang dapat 

                                                           
1 Bahder Johan Nasution-Sri Warjiyati, Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama 

Tentang Perkawinan, Waris Wasiat, Hibah, Wakaf dan shodaqah, cet 1 (Bandung: Mandar Maju, 1997), 
hlm. 63. 

2 Kementerian Agama Republik Indonesia DIrektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 
Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan 

Dunia, (Jakarta: Bimas Islam, 2017), hlm. 7. 

3 https://id.glosbe.com/ar/id/اللحبس , diakses pada tanggal 4 Juni 2021M / 23 Syawal 1442H. 
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dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, 

khususnya bagi umat yang beragama Islam untuk mencapai masyarakat yang adil dan 

makmur berdasarkan Pancasila.4 

Dalam pengelolaan harta wakaf, terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi 

dalam pelaksanaannya. Permasalahan pertama pengelolaan harta wakaf adalah 

sertifikasi tanah wakaf. Kebanyakan paham dilingkungan masyarakat muslim 

Indonesia, bahwa wakaf adalah sah jika dilakukan secara lisan tanpa dicatatkan secara 

resmi kepada administrasi pemerintahan. Fenomena yang banyak terjadi sebelum UU 

No. 5 Tahun 1960 dan PP No. 28 Tahun 1977 hingga lahirnya Undang Undang No.41 

Tahun 2004 tentang Wakaf adalah perbuatan wakaf yang dilakukan hanya dengan 

faktor kepercayaan kepada salah satu tokoh agama yang diangkat sebagai nazir. 

Perbuatan hukum perwakafan seperti ini memandang wakaf sebagai amal salih yang 

mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, 

dan harta wakaf dianggap milik Allah Swt semata. Namun dari praktik paham wakaf 

yang terbilang tradisional tersebut menghadirkan persoalan-persoalan baru, seperti 

hilangnya benda wakaf yang terkadang dijadikan rebutan oleh para ahli waris nazir 

maupun sengketa lainnya. 

Permasalahan kedua adalah nazir yang kurang profesional. Tidak adanya 

persyaratan nazir yang mengarah pada kinerja profesional didukung tidak adanya 

                                                           
4 Imam Suhadi,Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, cet 1 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima 

Yasa, 2002) , hlm.5. 
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perhatian (reward) sebagai pengelola harta wakaf sehingga akibat yang muncul dari 

kondisi ini adalah banyak nazir dalam mengelola wakaf hanya dijadikan pekerjaan 

sambilan yang dijalani hanya seadanya. 

Permasalahan ketiga adalah pemahaman sebagian masyarakat muslim 

Indonesia tentang tidak boleh harta wakaf ditukarkan.5 Pemahaman tersebut tidak lepas 

dengan historis awal masuknya Islam dan perkembangan di wilayah tersebut. Mereka 

lebih dekat dengan hukum wakaf dalam fiqih oriented dan bermazhab Syafi’i. 

Pemahaman masyarakat muslim Indonesia tentang wakaf ini melahirkan sikap dan 

perilaku mereka dalam berwakaf terukur lewat barometer fiqih oriented dan ala 

Syafi’iyah dan yang paling mereka yakini bahwa ibdal al-waqf itu tidak diperbolehkan 

sehingga cenderung tradisional dan konvensional.6 

Di kalangan masyarakat Aceh yang mayoritas menganut mazhab Syafi’i juga 

menjadikan tukar menukar tanah wakaf menjadi sesuatu yang tabu untuk dilakukan. 

Tgk. Safriadi menyatakan bahwa penukaran tanah wakaf tidak boleh dilakukan karena 

berdasarkan kitab Syarah Minhaj al-Thalibin bahwa tidak boleh merubah sesuatu dari 

benda wakaf sekalipun di tempat yang lebih tinggi darinya. Beliau juga mengutip 

pendapat dari kitab I’anah at-Thalibin yang menyatakan larangan merubah benda yang 

                                                           
5 Direktorat Jendral Bimas Islam & Penyelenggara Haji, PerkembanganPengelolaam Wakaf di 

Indonesia, (Jakarta: TP, 2003), hlm.33. 

6 Jaenal Arifin, Problematika Perwakafan di Indonesia (Telaah Historis Sosiologis), Ziswaf, 
No.2 (2014), hlm. 260 –261. 
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diwakafkan.7 Tgk. Muhibbussabri juga sependapat dengan hal tersebut. Berdasarkan 

rujukan kitab Syarqawi, beliau berpendapat bahwa tanah wakaf yang tidak produktif 

tidak selamanya dianggap tidak produktif dan sangat dimungkinkan beberapa tahun 

kemudian tanah wakaf tersebut akan menjadi produktif kembali.8 

Adapun permasalahan yang telah dipaparkan di atas sejalan dengan 

permasalahan pembangunan Tol Banda Aceh-Sigli (Tol Sibanceh) yang berada di 

Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar yang sebagian tanah yang akan dibangun 

jalan tol merupakan tanah wakaf.  Tol Sibanceh merupakan bagian dari tol Trans 

Sumatera yang nantinya akan menghubungkan daerah paling ujung barat Pulau 

Sumatera dengan Pelabuhan Bakauheni di Lampung. Pembangunan Jalan Tol Sigli - 

Banda Aceh sepanjang 74 Km menjadi salah satu ruas Tol Trans Sumatera yang 

menjadi proyek strategis nasional. Diharapkan Jalan Tol Trans Sumatera dari Lampung 

hingga Aceh akan tersambung seluruhnya pada tahun 2024 mendatang. 

Penelitian ini mengambil titik lokasi di wilayah Kecataman Indrapuri 

Kabupaten Aceh Besar. Terdapat 7 (tujuh) persil tanah wakaf yang terkena 

pembebasan dalam rangka untuk melancarkan proses pembangunan jalan tol tersebut. 

Dari ketujuh persil tanah wakaf yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) desa; Desa 

Lampanah sebanyak 3 (tiga) persil, Desa Lamlueng sebanyak 1 persil, dan Desa 

                                                           
7 Wawancara dengan Tgk. Safriadi, Tokoh Masyarakat, pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, 

di Aceh Besar. 
8 Wawancara dengan Tgk. Muhibbussabri, Tokoh Masyarakat, pada hari Rabu tanggal 4 

Agustus 2021, di Aceh Besar. 
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Mesalee sebanyak 3 (tiga) persil tanah wakaf yang semuanya memiliki porsi luas yang 

berbeda. 

Pada saat pembangunan jalan tol Sibanceh yang konstruksinya dimulai pada 

tahun 2018 lalu9, pihak tol mendatangi para nazir10 di Kecamatan Indrapuri dengan 

tujuan meminta agar tanah wakaf yang terkena pengukuran untuk pembangunan jalan 

tol dapat ditukar dengan tanah pengganti yang berada di lokasi yang berbeda. Pihak 

nazir pun melakukan musyawarah dengan melibatkan aparatur desa serta masyarakat 

sekitar untuk berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat serta masukan demi 

tercapainya kemaslahatan bagi kedua belah pihak.11 

Sebanyak 6 (enam) persil tanah wakaf di Desa Lampanah dan Mesalee yang 

terkena pembebasan lahan merupakan tanah wakaf produktif berbentuk persawahan 

yang dikelola oleh masyarakat secara bergilir dengan sistem bagi hasil12 yang bertujuan 

untuk membantu perekonomian masyarakat sekitar. Seperti yang disebutkan oleh Tgk. 

Muchtaruddin bahwa hal tersebut dilakukan karena terdapat sebagian masyarakat yang 

tidak memiliki lahan pertanian, namun memiliki kemampuan untuk mengelola serta 

                                                           
9https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/a-proyek-pembangunan-infrastruktur-jalan-

tol/jalan-tol-sigli-banda-aceh-75km-bagian-trans-sumatera/, diakses pada hari Senin tanggal 15 Maret 
2021M / 1 Sya’ban 1442H. 

10 Fauzi selaku mantan keuchik Desa Lamlueng menyebutkan bahwa nazir di Kecamatan 
Indrapuri Kabupaten Aceh Besar merupakan nazir masjid yang diketuai oleh Teungku Imuem Desa 
(Imam Masjid) beserta anggota-anggotanya yang juga merupakan pengurus masjid.  

11 Wawancara dengan Tgk. Muchtaruddin, Nazir Desa Mesalee, pada hari Senin, 3 Maret 
2021M / 19 Rajab 1442H di kediamannya Desa Mesalee. 

12 Ibid, bagi hasil antara pengelola lahan dengan masjid sebanyak 2:1.  

https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/a-proyek-pembangunan-infrastruktur-jalan-tol/jalan-tol-sigli-banda-aceh-75km-bagian-trans-sumatera/
https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/a-proyek-pembangunan-infrastruktur-jalan-tol/jalan-tol-sigli-banda-aceh-75km-bagian-trans-sumatera/
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kemauan untuk bekerja, sehingga dengan adanya lahan persawahan yang merupakan 

tanah wakaf di desa tersebut dapat membuka lahan pekerjaan untuk mereka,13 

sedangkan 1 (satu) persil tanah wakaf di Desa Lamlueng berupa lapangan yang di 

dalamnya terdapat beberapa kuburan dan juga bangunan TK (Taman Kanak-Kanak).14 

Ketika pihak nazir menyetujui untuk dilakukan proses tukar-menukar tanah 

wakaf yang berdasarkan dengan hasil keputusan mufakat yang telah dilakukan, maka 

pihak nazir pun menyiapkan pemberkasan yang sesuai dengan persyaratan-persyaratan 

yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, seperti; surat permohonan nazir kepada 

Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, fotokopi akta ikrar wakaf/sertifikat 

pendukung lainnya, fotokopi surat pengesahan nazir dari BWI (Badan Wakaf 

Indonesia), surat perjanjian tukar-menukar harta benda wakaf antara nazir dan pihak 

penukar, fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) nazir dan pihak penukar, fotokopi 

sertifikat harta benda penukar atau bukti kepemilikan lain yang sah, penetapan lokasi, 

serta hasil penilaian oleh KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) atas harta benda wakaf dan 

harta benda penukar.15 

Ketika persyaratan telah dilengkapi dan diajukan ke Kanwil Kemenag Aceh, 

timbul permasalahan yang membuat salah satu pihak merasa dirugikan. Rahmad 

                                                           
13 Ibid. 

14 Wawancara dengan Fauzi, mantan keuchik Desa Lamlueng, pada hari Kamis, 11 Maret 
2021M / 27 Rajab 1442H di kediamannya Desa Lamlueng. 

15 Wawancara dengan para nazir (Nasir Ali, Tgk. Muchtaruddin, dan Fauzi), pada hari Kamis 
dan Minggu, 11 dan 14 Maret 2021M / 27 dan 30 Rajab 1442H di kediaman mereka di Desa Lampanah, 
Mesalee, dan Lamlueng. 
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Mursalin menjelaskan bahwa pada saat pembangunan jalan tol yang berada di Desa 

Lampanah sempat terhenti karena disegel oleh masyarakat sekitar. Penyegelan tersebut 

terjadi dikarenakan tanah warga termasuk tanah wakaf belum dibayar oleh 

pemerintah.16 Hal yang sama terjadi di Desa Lamlueng, tanah wakaf mereka sama 

sekali belum dibayar hingga Maret 2021M / Rajab 1442H, walaupun tanah wakaf 

tersebut sampai saat ini belum dilakukan pembangunannya. Pada saat proses penilaian 

terhadap tanah wakaf tersebut, dan pihak nazir Desa Lamlueng mencarikan tanah 

pengganti yang senilai dengan jumlah yang telah dinilai dari tanah wakaf asal sehingga 

pihak nazir membeli lebih dulu tanah pengganti tersebut dengan memakai kas desa, 

namun hingga kini belum ada kepastian dan kejelasannya dari pihak pemerintah.17 

 Adapun yang terjadi di Desa Mesalee, pihak pemerintah hanya membayar 

sebagian saja, sedangkan sebagian yang lainnya ditangguhkan, sehingga sebagian yang 

ditangguhkan itu dibayar melalui uang kas masjid karena pihak pemerintah 

menjanjikan akan membayar sisanya di kemudian hari. Namun, hingga kini juga masih 

belum ada kepastian dan kejelasan sehingga permasalahan ini menimbulkan berbagai 

kerugian bagi pihak nazir juga masyarakat. 18 

                                                           
16 Wawancara dengan Rahmad Mursalin, Staf Penais Zakat dan Wakaf Kakanwil Kemenag 

Aceh, pada hari Minggu, 14 Maret 2021M / 30 Rajab 1442H di kediamannya di Desa Blang Oi. Lihat 
juga https://aceh.tribunnews.com/2019/11/03/breaking-news-warga-lampanah-segel-jalan-tol-sigli-
banda-aceh, diakses pada hari Senin, 15 Maret 2021. 

17 Wawancara dengan Fauzi, mantan keuchik Desa Lamlueng, pada hari Kamis, 11 Maret 
2021M / 27 Rajab 1442H di kediamannya Desa Lamlueng. 

18 Wawancara dengan Tgk. Muchtaruddin, Nazir Desa Mesalee, pada hari Senin, 3 Maret 
2021M / 19 Rajab 1442H di kediamannya Desa Mesalee. 

https://aceh.tribunnews.com/2019/11/03/breaking-news-warga-lampanah-segel-jalan-tol-sigli-banda-aceh
https://aceh.tribunnews.com/2019/11/03/breaking-news-warga-lampanah-segel-jalan-tol-sigli-banda-aceh
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Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah mengatur tentang 

perubahan dan pengalihan harta wakaf yang dianggap tidak atau kurang berfungsi 

sebagaimana maksud dari wakaf itu sendiri. Secara prinsip, harta benda wakaf yang 

telah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, 

diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.19 Namun, 

ketentuan dalam pasal tersebut dikecualikan apabila objek wakaf yang telah 

diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata 

Ruang (RUTR) dan memiliki aturan serta berbagai persyaratan-persyaratan yang ketat, 

dengan tetap mengedepankan asas keadilan dan manfaat, dan menghilangkan berbagai 

kemudaratan. 

Berdasarkan penjelasan permasalahan serta teori yang telah dikemukakan di 

atas, maka menurut penulis penting untuk ditelusuri, ditelaah, serta diteliti lebih lanjut 

mengenai proses tukar-menukar harta benda wakaf (ruilslag) yang dilaksanakan di 

Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. 

 
B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses pelaksanaan tukar guling (ruilslag) tanah wakaf di 

Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar? 

                                                           
19 Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 
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2. Mengapa terjadinya wanprestasi dalam pelunasan janji pembayaran tanah 

wakaf yang di tukar guling (ruilslag) di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh 

Besar? 

3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan tukar guling 

(ruilslag) tanah wakaf di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar? 

 
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

Adapun yang menjadi tujuan penulisan tesis ini yaitu; 

1. Menganalisis implementasi tukar guling (ruilslag) tanah wakaf di Kecamatan 

Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi 

dalam pelunasan janji tukar guling (ruilslag) tanah wakaf. 

3. Menganalisis perspektif hukum Islam terhadap sistem tukar guling (ruilslag) tanah 

wakaf di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. 

Adapun manfaat dari penulisan ini dapat dilihat dari dua segi yaitu secara 

teoritis dan praktis. 

1. Secara teoritis 

Hasil penulisan ini dapat memberikan gambaran tentang implementasi tukar 

guling (ruilslag) tanah wakaf pada proyek jalan tol Banda Aceh-Sigli di Kecamatan 

Indrapuri Kabupaten Aceh Besar yang berpedoman pada regulasi yang telah ada. 

2. Secara praktis 
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Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi pihak lain jika ditemui adanya 

permasalahan yang sama terkait dengan tukar guling tanah wakaf sehingga dapat 

menjadi contoh dalam pengambilan keputusan. 

 
D. Telaah Pustaka 

Untuk menghindari pengulangan kajian yang diteliti antara penulis dengan 

penulis sebelumnya, sejauh kajian yang penulis lakukan ada beberapa hasil penulisan 

yang relevan dengan pembahasan tesis ini di antaranya adalah sebagai berikut: 

Tesis yang ditulis oleh Misbachudin yang berjudul Tukar Guling (Ruilslag) 

Tanah Wakaf pada Proyek Jalan Tol Pejagan-Pemalang di Kabupaten Tegal 

Perspektif Hukum Islam di Program Pascasarjana Studi Hukum Ekonomi Syari’ah 

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2018. Penulisan ini berfokus pada 

pelaksanaan tukar guling tanah wakaf pada proyek tersebut serta analisis dari segi 

hukum positif juga fikih. Hasil penulisan menunjukkan bahwa pelaksanaan tukar 

guling yang telah dilakukan sesuai dengan langkah-langkah yang telah diatur dalam 

perundangan, dan dibolehkan secara hukum positif maupun fikih.20 

Adapun beberapa artikel yang membahas tentang tukar guling (ruilslag), yaitu: 

Pertama ditulis oleh Musyfikah Ilyas dengan judul Istibdal Harta Benda Wakaf 

Perspektif Hukum Islam, dalam tulisannya membahas mengenai alasan penting 

                                                           
20 Misbachudin, Tukar Guling (Ruilslag) Tanah Wakaf pada Proyek Jalan Tol Pejagan-

Pemalang di Kabupaten Tegal Perspektif Hukum Islam, tesis Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 
(2018). 



11 
 

 
 

dilakukannya istibdal harta benda wakaf. Hasil penulisan menyebutkan pentingnya 

istibdal dilakukan karena hal-hal tertentu, seperti; harta benda wakaf yang kurang 

bahkan tidak produktif, akibat usia, rusak, atau terbengkalai sehingga berdasarkan 

perspektif hukum Islam boleh dilakukan istibdal dengan pertimbangan demi 

kemasalahatan umat.21 

Kedua, artikel yang ditulis oleh Ummi Salamah Lubis yang berjudul Ruilslag 

Harta Wakaf. Fokus penelitian pada artikel ini membahas terkait latar belakang adanya 

ruilslag serta syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Hasil penulisan menyebutkan 

bahwa ruilslag terjadi dikarenakan faktor perkembangan zaman seperti adanya 

pembangunan jalan yang diadakan oleh pemerintah. Namun pelaksanaannya harus 

melalui Menteri Agama dan berdasarkan aturan dan persyaratan yang tercantum dalam 

perundangan yang berlaku.22 

Ketiga, Artikel yang ditulis oleh Sarmo yang berjudul Hukum Perubahan Status 

Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Perubahan Status Kepemilikan Tanah Wakaf di Desa 

Keniten Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas). Kajian ini membahas 

tentang pelaksanaan tukar guling wakaf yang digunakan untuk kepentingan sosial-

pendidikan. Hasil penulisan menunjukkan bahwa pelaksanaan tukar guling tanah 

wakaf di desa tersebut telah sesuai dengan peruntukan wakaf serta sesuai dengan UU. 

                                                           
21 Musyfikah Ilyas, “Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam”, Jurnal 

Jurisprudentie, Volume 3 Nomor 2 (2016), hlm. 138-150. 

22 Ummi Salamah Lubis, “Ruilslag Harta Wakaf”, Jurnal Delegalata: Jurnal Ilmu Hukum, 
Volume 6 Nomor 1 (2020), hlm. 116-126. 
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No. 41 Tahun 2004 Pasal 41 ayat (3). Proses tukar guling wakaf TK Diponegoro 136 

telah sesuai juga dengan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU. No. 41 

Tahun 2004. Kaitannya dengan hukum Islam terhadap tukar guling tanah wakaf ini 

masih diperdebatkan sesuai dengan kaidah yang dijadikan pedoman oleh masing-

masing mazhab fikih.23 

Kajian atau pembahasan tentang tukar guling (ruilslag) telah terdapat banyak 

penulisan. Namun mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda seperti analisis 

kritis terhadap aturan dalam perundangan maupun kajian fikih, sedangkan dalam 

penulisan ini yang merupakan penulisan studi kasus yang berada di Kabupaten Aceh 

Besar juga membahas tentang tukar guling harta wakaf yang bersifat produktif berupa 

lahan pertanian dan lapangan yang kemudian akan di analisis berdasarkan runtutan 

perundangan yang berlaku di Indonesia juga dalam kajian fikih. 

 
E. Kerangka Teoritik 

Bagian ini berisi kerangka konseptual dan teori yang relevan untuk digunakan 

dalam menjawab permasalahan penulisan.24 Penyajian landasan teoritik dilakukan 

dengan pemilihan satu atau sejumlah teori yang relevan dengan masing-masing 

klasifikasi di atas untuk kemudian dipadukan dalam satu bangunan teori yang utuh. 

                                                           
23 Sarmo, “Hukum Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Perubahan Status 

Kepemilikan Tanah Wakaf di Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)”, Jurnal 

Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 14 (2020), hlm. 239-250. 

24 Pedoman Penulisan Tesis, Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan 
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 3.  
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Terdapat dua teori untuk digunakan dalam penulisan ini sebagai pisau analisa 

permasalahan yang terjadi di lapangan, yaitu teori tentang wakaf, perubahan serta alih 

fungsi harta wakaf dalam hukum Islam maupun hukum positif, dan wanprestasi. 

1. Wakaf dan perubahan serta alih fungsi harta wakaf 

Wakaf merupakan jenis ibadah yang memuat dua prinsip: prinsip keabadian 

(ta’biid al-ashl) dan prinsip kemanfaatan (tasbil al-manfa’ah). Kedua prinsip tersebut 

dinyatakan oleh Nabi Muhammad Saw ketika memberikan arahan kepada Umar bin 

Khattab yang ingin menyerahkan sebidang tanahnya di Khaibar untuk kepentingan 

agama. Nabi Muhammad Saw bersabda, “ihbis ashlaha wa sabbil tsamrataha”, yang 

artinya: “tahanlah asalnya (pokok harta yang diwakafkan), dan sedekahkan hasilnya”.25 

Pada dasarnya, wakaf tidak hanya menahan atau menjaga keabadian harta 

benda wakaf saja, melainkan juga disertai dengan upaya kemanfaatannya untuk 

kemajuan umat. Manfaat harta benda wakaf ini yang akan menjadi amal jariyah, 

sehingga harta benda wakaf tidak hanya sekedar abadi namun juga harus memiliki 

manfaat yang bersifat kontinuitas. Oleh karena itu, nazir sebagai pengelola wakaf tidak 

hanya bertugas menjaga dan melindungi harta benda wakaf, tetapi juga penting dalam 

mengelola serta mengembangkan harta benda wakaf agar terjaga kebermanfaatannya 

bagi pembangunan kesejahteraan umat.  

                                                           
25 Kementerian Agama Republik Indonesia DIrektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 

Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan 

Dunia..., hlm. 7-8. 
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Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, ulama fikih telah 

menyebutkan instrument-instrumen yang dapat mengembangkan harta benda wakaf, 

salah satunya ialah instrument istibdal atau dalam hukum positif dikenal dengan istilah 

ruilslag yang secara istilah berarti penukaran harta benda wakaf dengan harta benda 

lainnya yang kondisinya lebih baik, lebih bermanfaat dan lebih produktif.26 

Adapun ulama fikih dari berbagai kalangan mazhab memiliki perbedaan 

pendapat dalam hal membolehkan atau tidak membolehkan praktik istibdal atau 

ruilslag ini. Ada yang membolehkan tetapi dibatasi dengan syarat dan ketentuan 

tertentu, bahkan ada juga yang sama sekali tidak membolehkan karena hal-hal tertentu 

yang menjadi dasar wakaf tersebut terjadi dan juga karena melihat adanya mudarat di 

samping melihat sisi maslahatnya.27 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah mengatur tentang 

perubahan dan pengalihan harta wakaf yang dianggap tidak atau kurang berfungsi 

sebagaimana maksud dari wakaf itu sendiri. Secara prinsip, harta benda wakaf yang 

telah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, 

diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.28 Namun, 

ketentuan dalam pasal tersebut dikecualikan apabila objek wakaf yang telah 

diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata 

                                                           
26 Fahruroji, Tukar Guling Tanah Wakaf Menurut Fikih dan Peraturan Perundang-Undangan, 

(Tangerang: Pustaka Mandiri, 2016), hlm. 6-7. 

27 Ibid., hlm. 8. 

28 Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 
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Ruang (RUTR) sebagaimana yang tercantum pada Pasal 41 Undang-Undang tersebut 

yang menyatakan bahwa:  

1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila 

harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum 

sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan 

syariah. 

2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 

dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan 

Wakaf Indonesia. 

3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang 

manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf 

semula. 

4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah.29 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur dan memberikan tatacara 

                                                           
29 Pasal 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 
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perubahan dan pengalihfungsian harta benda wakaf dalam bab tersendiri yaitu Bab VI 

tentang Penukaran Harta Benda Wakaf. Dalam Pasal 49 dinyatakan bahwa : 

1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali 

dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf 

Indonesia (BWI).  

2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 

diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut: 

a. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum 

sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan 

Peraturan Perundang-Undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip 

syari’ah; 

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

c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan 

mendesak. 

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

harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika: 

a) Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan yang 

sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan 

b) Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama 

dengan harta benda wakaf semula.  
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4) Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 

b ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang 

anggotanya terdiri dari:  

a. Pemerintah daerah kabupaten/kota; 

b. Kantor pertanahan kabupaten/kota; 

c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota; 

d. Kantor Departemen Agama kabupaten/kota; 

e. Nazir tanah wakaf yang bersangkutan.30 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan tentang 

ruilslag atau penukaran harta benda wakaf ini baik dalam aturan fikih maupun undang-

undang memiliki prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Kehati-hatian yang 

dimaksud demi menjaga kemaslahatan dan mencegah timbulnya dampak negatif yang 

dapat merugikan umat. 

2. Wanprestasi  

Wanprestasi merupakan suatu sikap seseorang tidak memenuhi atau lalai dalam 

melaksanakan prestasi/kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian 

yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Wanprestasi dapat terjadi 

karena dua faktor, yaitu faktor dari luar dan faktor dari dalam. Faktor dari luar 

merupakan peristiwa yang tidak diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga akan terjadi 

                                                           
30 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 
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ketika perjanjian dibuat. Faktor ini disebut sebagai keadaan memaksa yang 

menghalangi pihak dalam perjanjian untuk memenuhi prestasi, sedangkan faktor dari 

dalam merupakan peristiwa yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dikarenakan 

dari pihak yang membuat perjanjian.  

 
F. Metode Penulisan 

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis dan Pendekatan Penulisan  

Penulisan tesis ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), 

yang merupakan suatu bentuk kajian yang dijalankan secara intensif, detail, dan 

komprehensif terhadap objek yang diteliti.31 Adapun pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan yuridis-empiris/sosiologis, dimana penggunaan pendekatan ini 

melalui penerapan konsep, bahwasanya hukum identik dengan aturan tertulis yang 

telah diresmikan oleh sebuah lembaga yang bertugas pada bidang tersebut. 

Penelitian ini difokuskan pada prosedur pelaksanaan tukar guling (ruilslag) 

tanah wakaf yang terjadi di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar serta 

analisis perspektif fikih dalam meninjau pelaksanaannya. Adapun teori yang 

digunakan sebagai pisau analisa dalam penulisan ini dengan menggunakan teori 

                                                           
31 Hedri Tanjung dan Abrista Devi, Metode Penelitian Ekonomi Islam, (Bekasi: Gramata 

Publishing, 2018), hlm. 10. 
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hukum wakaf dalam fikih, perubahan serta alih fungsi harta wakaf, juga berbagai 

aturan perundangan yang berlaku di Indonesia. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penulisan ini terbagi dalam dua jenis yaitu: 

1) Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh dari informan dalam 

penulisan ini. Data ini diperoleh langsung melalui studi lapangan yaitu dengan 

observasi langsung guna memperoleh data yang ada kaitannya dengan 

penulisan ini yang berbentuk lisan (hasil wawancara) serta tulisan berupa 

dokumen-dokumen terkait pelaksanaan ruilslag di Kecamatan Indrapuri.. 

Dalam studi lapangan ini dapat diperoleh data atau keterangan secara langsung 

dari instansi terkait, yaitu: 

a. Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh 

b. Pegawai Badan Wakaf Indonesia Provinsi Aceh 

c. Nazir Wakaf Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar 

2) Data Sekunder  

Data yang diperoleh dari literatur melalui penulisan kepustakaan. Data 

penulisan ini dapat diperoleh dari:  

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah 

Milik 

c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 
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d. Peraturan Pemerintag Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah 

e. Peraturan Menteri Agraria (Perma) Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

g. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan 

Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf. 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

i. Kompilasi Hukum Islam Indonesia 

j. Buku Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia Diterbitkan Oleh 

Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji 2004 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun langkah-langkah yang dapat digunakan dalam pengambilan data 

pada penelitian ini adalah: 

a. Observasi  
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Observasi adalah meninjau, mengamati, dan mendengarkan dalam 

rangka memahami dan mencari jawaban terhadap pelaksanaan tukar guling 

(ruilslag) tanah wakaf pada Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar yang 

dilakukan dalam beberapa waktu tanpa mempengaruhi kejadian tersebut guna 

menemukan dan menganalisa data secara objektif. Menurut Nasution, observasi 

merupakan dasar ilmu pengetahuan yang digunakan oleh para ilmuwan untuk 

bekerja berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil observasi.32 Metode 

observasi menjadi sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan 

penulis turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan 

ruang, tempat, pelaku kegiatan, benda-benda, waktu peristiwa, tujuan dan 

perasaan. Tetapi tidak semua perlu diamati oleh penulis, hanya hal-hal yang 

terkait atau sangat relevan dengan data yang dibutuhkan.33 

b. Wawancara 

Wawancara menjadi salah satu teknik dalam mengumpulkan berbagai 

data dan informasi. Penggunaan metode ini didasarkan pada dua alasan, 

pertama, karena dapat digali tidak hanya saja yang diketahui dan dialami oleh 

subjek yang diteliti, melainkan juga dapat diketahui apa yang tersembunyi jauh 

di dalam diri subjek penulisan. Kedua, apa yang akan ditanyakan kepada 

                                                           
32 Sugiono, Metode Penulisan Kualitatif/Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm: 

13. 

33 Hamid Patilima, Metode Penulisan Kualitatif…, hlm: 68. 
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informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan 

dengan masa lampau, masa sekarang, dan juga masa yang akan datang.34 

Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai 

kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi (interviewer) dan pemberi 

informasi yang disebut sebagai informan (responden). Biasanya kedua pihak 

berhadapan secara fisik (empat mata), namun dengan adanya perkembangan 

serta kemajuan teknologi memungkinkan pula untuk melakukan suatu 

wawancara melalui hubungan telepon, tetapi cara ini sangat jarang dilakukan 

karena reaksi-reaksi seseorang lebih sukar ditangkap dibandingkan bila kita 

berhadapan langsung dengan orang yang diwawancarai.35 

 Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara semi terstruktur, 

yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan 

sebelumnya berdasarkan tema dan berbeda antara satu pertanyaan dengan 

pertanyaan lainnya tergantung pada posisi informan. Pada penulisan ini, penulis 

melakukan wawancara dengan pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi Aceh, pegawai Badan Wakaf Indonesia Provinsi Aceh, dan nazir 

wakaf Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. 

                                                           
34 Ibid. 

35 Umar Said, Metodologi Penulisan (Mengenal dan Mempersiapkan Rancangan Penulisan), 
(Surabaya: CV. Cempaka, 1997), hlm: 75-76. 
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 Adapun teknik dalam pengumpulan sample sebagai responden dengan 

menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel 

dengan menetapkan ciri-ciri secara khusus sesuai tujuan penulisan untuk 

dijadikan sebagai responden sehingga diharapkan dapat menjawab 

permasalahan penulisan. Penulis melakukan wawancara dengan pegawai 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, pegawai Badan Wakaf 

Indonesia Provinsi Aceh, dan nazir wakaf Kecamatan Indrapuri Kabupaten 

Aceh Besar karena mereka memiliki wewenang, keterlibatan, juga sebagai 

pihak yang mengawasi pelaksanaan tukar guling (ruilslag) tanah wakaf di 

Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan pengumpulan data dan bahan berupa 

dokumen,36 yaitu terkait dengan surat-surat yang berkaitan dengan wakaf 

seperti: Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf 

(APAIW), surat yang berkaitan dengan persyaratan tukar guling (ruilslag) 

tanah wakaf, surat pengesahan nazir wakaf, dan sebagainya. 

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data dan analisis data adalah kegiatan mengolah data hasil 

pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.37 Setelah data 

                                                           
36 Soerjono Soekarto, Pengantar Penulisan Hukum, cet. 3, (Jakarta: PT UI, 2010), hlm: 66. 

37 Bambang Waluyo, Penulisan Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm: 72.  
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berhasil dikumpulkan, maka data akan dianalisis dengan menggunakan metode 

deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, 

gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, dan juga data 

akan dianalisis secara kualitatif yaitu berupa kata-kata bukan angka. 

Setelah semua data yang diolah terkumpul, selanjutnya data akan dianalisis 

secara deskriptif kualitatif yang artinya metode yang digunakan untuk membedah 

suatu fenomena dilapangan baik berupa data primer maupun data sekunder akan 

disusun secara sistematis. Metode ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi 

yang aktual, terperinci, mengidentifikasi masalah, serta membuat perbandingan 

atau evaluasi sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang tepat dan dapat menjadi 

pedoman dalam menetapkan rencana yang akan datang.38 

 
G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah para pembaca dalam mengikuti pembahasan tesis ini, 

maka dipergunakan sistem pembahasannya yang terurai dalam 5 bab sebagai berikut : 

Bab satu berupa pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penulisan (teoritis dan praktik), kajian 

pustaka, metode penulisan, dan sistematika pembahasan. Sub-sub dalam bab ini 

ditampilkan utuk mengetahui secara persis problem akademik dan sistem penulisan. 

Apa yang menjadi pokok masalah, sejauh mana penulisan terhadap tema yang 

                                                           
38 Zainuddin Ali, Metode Penulisan Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 75. 
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dilakukan dan kemudian pendekatan serta metode penulisan apa yang harus digunakan. 

Pada bab ini penulis juga akan menguraikan terkait landasan teori-teori yang 

berhubungan dengan tema penulisan yang dijadikan kerangka berfikir. 

Bab dua merupakan kajian teori yang memuat tentang wakaf dalam perspektif 

hukum Islam dan tukar guling (ruilslag) dalam hukum positif yang terinci menjadi 

beberapa kajian, yaitu pengertian dan dasar hukum wakaf dalam fikih, rukun dan 

syarat, wakaf dalam perundangan Indonesia dan perubahan dan alih fungsi harta wakaf.  

Selain itu, penulis juga menggunakan teori wanprestasi.Tujuannya ialah untuk 

mendeskripsikan teori-teori yang nantinya digunakan sebagai pisau analisa atas fakta-

fakta yang ada di lapangan. 

Bab tiga berupa gambaran umum tanah wakaf pada proyek jalan tol Sibanceh 

di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar yang menjelaskan sedikit tentang letak 

geografis serta keadaan sosial-keagamaan penduduk di Kecamatan Indrapuri 

Kabupaten Aceh Besar, dan mendeskripsikan letak tanah wakaf serta pelaksanaan 

ruilslag yang menjadi objek penelitian. 

Bab empat menjelaskan penyebab terjadinya wanprestasi, serta analisis tinjauan 

hukum Islam terhadap pelaksanaan tukar guling (ruilslag) tanah wakaf pada 

Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar 

Bab lima berisi penutup yang meliputi kesimpulan hasil penulisan dan 

pengembangan, saran-saran yang memungkinkan untuk diperhatikan dan 

direkomendasikan yang didapat dari hasil penulisan. Adapun bagian akhir dari 

sistematika penulisan ini adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang ada. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

 
Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tukar guling (ruilslag) tanah wakaf pada Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh 

Besar telah dilaksanakan pada tahun 2020M/1441H sampai Januari 2021M/1442H 

lalu dalam rangka pembangunan jalan tol Sigli – Banda Aceh (Sibanceh). Adapun 

secara pengaturan yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 

pelaksanaan tukar guling (ruilslag) yang telah dilakukan pada pembebasan jalan 

untuk pembangunan jalan tol Sibanceh diajukan melalui Kantor Kementerian 

Wilayah Agama Provinsi Aceh. Terdapat 7 (tujuh) persil tanah wakaf yang terkena 

pembebasan dalam rangka untuk melancarkan proses pembangunan jalan tol 

tersebut. Dari ketujuh persil tanah wakaf yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) 

gampong; Gampong Lampanah sebanyak 3 (tiga) persil, Gampong Lamlueng 

sebanyak 1 persil, dan Gampong Mesalee sebanyak 3 (tiga) persil tanah wakaf yang 

semuanya memiliki porsi luas yang berbeda. Prosedur ruilslag yang dilakukan telah 

memenuhi ketentuan yang berlaku, namun masih juga terdapat beberapa hal yang 

belum maksimal seperti dalam pelunasan janji dengan membayar ganti kerugian 
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yang sesuai dengan NJOP dan berdasarkan kesepakatan di awal perjanjian. 

Sehingga dalam pelaksanaan ruilslag ini masih ditemukan pihak yang merasa 

dirugikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 

2. Faktor terjadinya wanprestasi berasal dari dalam yaitu dari pihak developer tol 

sendiri bukan karena suatu keadaan memaksa. Dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan, terdapat iktikad baik dari para nazir yang telah menyetujui untuk 

dilakukan ruilslag terhadap tanah wakaf yang terkena pembebasan jalan tol, namun 

pihak developer tol tidak melaksanakan kesepakatan yang telah mereka buat dan 

sepakati. 

3. Tukar guling (ruilslag) tanah wakaf pada Proyek Jalan Tol Sigli – Banda Aceh 

(Sibanceh) di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dalam perspektif fikih  

sah dan boleh dilakukan karena sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan. 

Didasarkan pada pendapat imam madzhab dan penganutnya yang membolehkan 

adanya penukaran/penggantian dengan persyaratan masing-masing sebagian ada 

yang longgar dan sebagian yang lain ada yang ketat dalam pemenuhan kriteria 

persyaratan tersebut. Hal ini ditujukan untuk kepentingan terjaganya kelestarian 

manfaat tanah wakaf tersebut. 

 
B. Saran 

 
1. Bagi para pemangku kebijakan, pentingnya dievaluasi kembali mengenai regulasi 

yang mengatur tentang prosedur serta pengawasan terhadap pelaksanaan ruilslag 

sehingga para pihak maupun tanah wakaf yang menjadi objek ruilslag dapat 
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perlindungan hukum secara pasti dari awal kesepakatan sampai dengan 

menunaikan hasil kesepakatan yang telah mereka capai (seperti pelunasan janji 

pembayaran ganti kerugian). 

2. Bagi para nazir untuk lebih berhati-hati, teliti, serta tegas dalam menyepakati 

perjanjian kesepakatan ruilslag karena hal ini menyangkut dengan kemaslahatan 

umum, serta tetap melakukan pengawasan dari segi keorganisasiannya maupun dari 

Sumber Daya Manusia (SDM) agar tanah wakaf dapat lebih dikembangkan. 

3. Bagi para mahasiswa, peneliti, maupun civitas akademika lainnya agar dapat 

meneliti lebih lanjut tentang pelaksanaan ruilslag secara regulasi dan praktiknya di 

Indonesia.  
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