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Pendahuluan 

Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa melepaskan diri dari aktivitas-aktivitas 

yang bernuansa hukum. Sebagai seorang Muslim sudah seharusnya (atau bisa dikatakan 

wajib) memahami permasalahan hukum Islam yang menjadi bagian pokok dari ajaran 

Islam. Aktivitas seorang Muslim sehari-harinya tidak bisa lepas dari permasalahan hukum 

Islam, baik ketika dia melakukan ibadah kepada Allah atau ketika dia melakukan 

hubungan sosial di tengah-tengah masyarakatnya. Permasalahan yang muncul adalah tidak 

sedikit kaum Muslimin yang belum memahami hukum Islam, sehingga aktivitasnya 

banyak yang belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. 

Ruang lingkup hukum Islam sangat luas, mencakup berbagai permasalahan yang 

terkait dengan hubungan manusia dengan Allah (ibadah) dan hubungan manusia dengan 

sesamanya (muamalah). Dalam kedua bentuk hubungan ini hukum Islam melalui dua 

sumber pokoknya, al-Quran dan Sunnah (hadits Nabi Muhammad Saw.) telah memberikan 

aturan-aturan yang jelas dan tegas yang kemudian lebih dipertegas lagi dengan penjelasan 

para ulama melalui hasil-hasil ijtihad mereka. Dalam hal ibadah ketentuan hukum Islam 

lebih rinci dan tidak dapat diubah. Sedang dalam hal muamalah ketentuan hukum Islam 

lebih banyak mengatur yang pokok-pokok saja, sehingga lebih memungkinkan kita, 

khususnya para ulama, untuk memberikan penjelasan-penjelasan rincinya. 

Dalam hal muamalah hukum Islam mengatur berbagai permasalahan hukum, 

seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum 

peradilan, hukum kenegaraan/politik, hukum kepemilikan, dan lain sebagainya. Khusus 

mengenai hukum kepemilikan atau hak milik, al-Quran dan Sunnah memberikan garis-

garis pokok yang dapat dijadikan pegangan dalam melihat permasalahan yang terkait 

dengan maslah kepemilikan pada umumnya. 

 

Hak Milik dalam Hukum Islam 
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Dalam konsep Islam (hukum Islam) kepemilikan mutlak itu berada di tangan Allah. 

Al-Quran dalam beberapa ayatnya mengindikasikan mengenai hal ini, misalnya dalam 

surat al-Baqarah (2) ayat 255 menegaskan: Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di 

bumi.” Ayat-ayat lain yang juga menegaskan hal itu di antaranya adalah QS. al-Baqarah 

(2): 284, QS. Ali Imran (3): 109, dan 129, QS. an-Nisa’ (4): 126, 131, 132, 170, dan 171, 

QS. Yunus (10): 55 dan 68, QS. Ibrahim (14): 2, an-Nahl 916): 52, QS. Thaha 9 (20): 6, 

QS. al-Hajj (22): 64, QS. Luqman (31): 26, dan QS. asy-Syura (42): 4. 

Di samping kepemilikan mutlak seperti di atas hukum Islam juga mengakui adanya 

kepemilikan individual atau kepemilikan yang diberikan kepada manusia. Kepemilikan 

Allah atas semua yang ada di alam semesta ini didasarkan pada kenyataan bahwa semua 

yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah. Jadi, nalar menetapkan bahwa yang 

menghasilkan sesuatu berarti dialah yang memilikinya. Begitu juga manusia yang memiliki 

diri pribadinya dianggap sebagai pemilik kerjanya maupun produk kerjanya. Tingkat 

kepemilikan seorang individu atas barang yang telah diproduksinya dapat diukur oleh 

kontribusinya dan proses produksinya (Bahesti, 1992: 15). Karena itu, petani berdasarkan 

tingkat produktivitasnya yang khas secara sah berhak mendapatkan sebagian dari 

keseluruhan hasil. Sedang masyarakat lain yang juga ikut andil dalam proses produksi itu 

juga ikut memperoleh bagian dari keseluruhan hasil tersebut. 

Kepemilikian bisa juga diperoleh karena pemberian alam (langsung dari Allah), 

tanpa harus mengolahnya, misalnya memanfaatkan air sungai/laut atau yang lainnya. 

Pemanfaatan alam semesta beserta seluruh isinya oleh Allah diserahkan kepada manusia. 

Allah berfirman: “Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-(Nya); di bumi itu ada 

buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.” (QS. ar-Rahman (55): 

10-11). Termasuk dalam hal ini adalah pemanfaatan tanah yang dapat digunakan untuk 

tempat tinggal, untuk produsen hasil-hasil pertanian, dan lain-lain. 

Terkait dengan pemanfaatan dan kepemilikan lahan atau sesuatu yang ada di lahan 

itu, Nabi Muhammad Saw. bersabda: “Barang siapa menyentuh, dengan tangannya, 

sesuatu yang belum pernah disentuh oleh seorang Muslim sebelumnya, dianggap sebagai 

pemilik sesuatu itu.” Hadits ini mencakup sumber daya alam pada umumnya dan barang-

barang konsumsi pada khususnya (Bahesti, 1992: 24). Kepemilikan dalam hukum Islam 

bisa berupa kepemilikan individu, kepemilikan bersama, kepemilikan sosial (masyarakat), 

dan kepemilikian negara.  



 3

Kepemilikan individu (seseorang) dapat berpindah kepada individu yang lain 

dengan beberapa cara, yakni dengan hibah (pemberian), pewarisan, dan jual beli. Yang 

pertama, hibah, berarti bahwa seseorang yang memiliki barang dapat menghibahkan 

barangnya kepada orang lain, sehingga hak kepemilikan berpindah dari yang memberikan 

kepada yang menerima. Yang kedua, pewarisan, berarti bahwa barang yang dimiliki oleh 

seseorang kemudian ditinggal mati oleh pemiliknya, maka barang itu akan berpindah hak 

kepemilikannya kepada orang lain yang menjadi ahli waris dari yang meninggal itu. Dan 

yang ketiga, jual beli, berarti bahwa kepemilikan barang akan berpindah setelah barang itu 

diperjualbelikan, sehingga hak kepemilikan barang itu akan berpindah dari penjual kepada 

pembelinya. Tentu saja hak kepemilikan ini jika dirinci lagi bisa meliputi berbagai cara, 

seperti terkait dengan sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan lain sebagainya. 

Hukum Islam juga melegitimasi hak kepemilikan melalui luqathah (menemukan 

barang) atas sesuatu yang tidak diklaim oleh siapa pun. Luqathah berarti langkah masuk ke 

kepemilikan atas sesuatu yang sebelumnya dimiliki seseorang tetapi pada waktu itu tidak 

diklaim oleh siapa pun dan sesuatu itu berharga. Kasus kepemilikan lainnya bisa juga 

melalui kasus rampasan perang, wasiat, dan lain sebagainya. Pemanfaatan terhadap barang 

yang dimiliki diserahkan kepada pemiliknya sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam 

hukum Islam. 

Status Tanah Masjid Nurussalam 

Berdasarkan informasi dan fakta yang ada, tanah yang akan dibangun masjid di 

Bulusawit-Sambiroto Purwomartani, yakni Masjid Nurussalam, sudah memiliki status 

yang jelas (legal formal). Dari surat-surat bukti yang ada (seperti sertifikat), tanah tersebut 

hingga sekarang milik sah dari PT. Vitras, selaku developer (pengembang) perumahan 

Griya Sambiroto Asri Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta.  

Sejarah yang sudah berjalan, status dan fungsi tanah tersebut selama ini masih 

dipertanyakan keberadaannya hingga terselesaikannya pelacakan mengenai statusnya oleh 

panitia pembangunan masjid Nurussalam. Hasilnya adalah tanah itu milik PT. Vitras. 

Namun, pemanfaatan tanah itu sekarang menjadi tidak jelas dengan tidak selesainya 

proyek pembangunan rumah-rumah di Griya Sambiroto Asri (GSA) dan PT. Vitras 

sekarang tidak jelas keberadaannya. Bahkan dari informasi yang ada, PT. Vitras itu sudah 

tidak ada lagi atau sudah bangkrut dan bubar. 

Harus diakui bahwa PT. Vitras, selaku developer telah melakukan perbuatan yang 

tidak benar, yakni melakukan penipuan kepada warga perumahan dan orang-orang lain 
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yang terkait mengenai keberadaan GSA dengan cara membuat Site Plan yang tidak sesuai 

dengan kenyataannya. Site Plan yang ada hingga sekarang ini ternyata tidak cocok dengan 

kenyataan perumahan yang ada. Rencana perumahan yang ada dalam Site Plan, terutama 

yang terkait dengan penyediaan vasilitas umum (vasum) dan vasilitas sosial (vasos) 

ternyata tidak benar, bahkan PT. Vitras kenyataannya tidak menyediakan vasum dan vasos 

sama sekali. Tanah-tanah yang ditunjuk sebagai vasum dan vasos dalam Site Plan itu 

ternyata milik orang lain (warga dusun dan tanah kas desa). Inilah kenyataan yang terjadi 

hingga sekarang. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah dibolehkan warga perumahan 

kemudian menuntut hak kepada PT. Vitras agar memperoleh vasum dan vasos sesuai 

dengan yang dijanjikan (dalam Site Plan)? Kalau bisa, bagaimana caranya? 

Untuk mengurus perpindahan hak milik tanah itu dari PT. Vitras kepada pemilik 

lain (misalnya warga GSA atau sebagai vasum-vasos), maka yang mesti dilakukan adalah 

melakukan negosiasi dengan PT. Vitras selaku pemilik. Yang menjadi kendala sekarang ini 

adalah bahwa PT. Vitras sudah tidak ada lagi wujudnya (bubar), sehingga untuk menuntut 

hak vasum dan vasos jelas tidak mudah, atau mungkin tidak bisa. Nampaknya ini satu-

satunya cara melakukan pemindahan hak milik secara sah. Atau mungkin juga dengan cara 

bernegosiasi dengan BTN Yogyakarta selaku mitra PT. Vitras dalam pengadaan GSA. Bisa 

jadi tanah itu pada akhirnya secara hukum akan berpindah kepemilikannya kepada BTN, 

jika tanah itu misalnya dijadikan agunan kepada BTN. Atau mungkin dengan cara lain 

yang karena keterbatasan saya tidak bisa dijelaskan di sini secara detail. Orang-orang yang 

lebih tahu hukum (seperti para sarjana hukum) lebih banyak tahu tentang hal ini. 

Yang ingin diperbincangkan di sini adalah bagaimana status dan pemanfaatan tanah 

itu dari pandangan hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang sudah pasti 

kebenarannya, menurut kita yang beragama Islam, karena hukum Islam bersumberkan al-

Quran yang tidak diragukan lagi kebenarannya (QS. al-Baqarah (2): 2)  dan diperjelas lagi 

dengan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Namun, harus diakui juga ketika hukum Islam itu 

dihasilkan oleh ijtihad para ulama (yang disebut fikih), maka kebenaran hukum Islam itu 

tidak lagi menjadi mutlak, tetapi menjadi relatif. Konsekuensinya sekarang adalah begitu 

beragamnya pendapat para ulama mengenai kasus-kasus yang tidak disebut dengan tegas 

oleh al-Quran dan Sunnah Nabi. Inilah dinamika pemikiran hukum Islam yang sekaligus 

juga merupakan rahmat bagi umat Islam.  
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Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana sikap kita sebagai umat Islam terkait 

dengan hukum Islam tersebut. Al-Quran menegaskan bahwa kebenaran yang mutlak itu 

berasal dari Allah. Al-Quran menegaskan: 

 اْ  نَ مِ  ن نَ وْ كُ تَ  الَ فَ  كَ ب ر  نْ مِ  ق حلَْ اَ 
ُ
  )١٤٧: البقرة( نَ يْ رتَِ مْ مل

Artinya: “Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu 

termasuk orang-orang yang ragu.” (QS. al-Baqarah (2): 147).  

 
Siapa saja yang tidak mau menjadikan hukum Islam sebagai hukum tertinggi (tidak mau 

berpegang kepadanya), maka ia termasuk orang kafir. Allah berfirman: 

 

  )١٤٧: البقرة( اْلٰكِفُرْونَ  مُ هُ  كَ ئِ ولَۤ أُ فَ  اهللاُ  لَ زَ نْـ أَ  آمبَِ  مْ كُ حيَْ  ملَْ  نْ مَ وَ 

Artinya: “Barang siapa yang tidak memutuskan (mengambil hukum) dengan apa yang 

diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir.” (QS. al-Maidah (5): 44).  

 
Dalam ayat yang lain dinyatakan sebagai orang zhalim (QS. al-Maidah (5): 45) dan orang 

fasiq (QS. al-Maidah (5): 47). Lalu bagaimana hukum Islam melihat masalah status tanah 

seperti dijelaskan di atas, terutama dalam hak kepemilikan dan pemanfaatannya.  

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa tanah itu hingga sekarang hak 

kepemilikannya berada di tangan PT. Vitras, yang dibuktikan dengan adanya sertifikat 

yang tersimpan di BTN Yogyakarta. Yang terjadi sekarang adalah Panitia Pembangunan 

Masjid Nurussalam (penulis juga termasuk di dalamnya) berencana menggunakan sebagian 

tanah tersebut untuk dibangun masjid di atasnya. Beberapa alasan yang sementara ini 

sempat terekam di antaranya adalah: 1) selama ini tanah itu kosong dan tidak dimanfaatkan 

dengan baik oleh dan untuk warga perumahan GSA, 2) panitia merasa memiliki hak 

sebagai warga untuk memanfaatkan tanah itu, mengingat PT. Vitras tidak menyediakan 

vasum dan vasos sebagaimana yang digambarkan dalam Site Plannya. 

Di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu dicermati terkait dengan pemanfaatan 

tanah kosong itu untuk pembangunan masjid. Kenyataannya sekarang tidak semua warga 

perumahan, termasuk warga Muslim, setuju untuk memanfaatkan tanah kosong itu untuk 

masjid. Tentunya warga yang tidak setuju ini memiliki argumen. Di samping tanah itu 

masih milik PT. Vitras, berdasarkan informasi dari mulut ke mulut, bahwa ada beberapa 
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orang calon penghuni GSA yang sudah membayar uang muka dalam jumlah tertentu yang 

belum menikmati apa-apa di GSA. Mereka belum bisa memanfaatkan tanah kosong itu, 

karena mereka belum menyelesaikan perjanjian yang dituntut dengan BTN Cabang 

Yogyakarta selaku bos GSA dalam hal ini. Mereka belum melakukan akad kredit yang 

dipersyaratkan agar dapat memanfaatkan lahan atau rumah  di wilayah GSA. Namun, 

mereka secara pasti sudah membayar uang muka perumahan, sehingga dari segi hukum 

mereka sudah memiliki bagian dari apa yang sudah dijanjikan, yakni lahan atau rumah di 

GSA. Sebelum tanah itu dijadikan arena bermain warga, sebenarnya tanag itu sudah 

dikavling (kalau tidak salah menjadi enam kavling yang dibuktikan dengan adanya patok-

patok sebagai pembatas masing-masing kavling). Dalam hukum jual beli seperti dijelaskan 

di atas, barang yang diperjualbelikan akan berpindah hak kepemilikannya dari penjual 

kepada pembeli, yakni PT. Vitras selaku pengembang dalam hal ini sebagai penjual dan 

mereka yang membayar uang muka tadi sebagai pembeli, sehingga menurut aturan ini, PT. 

Vitras seharusnya memberikan sebagian dari lahan atau tanah di GSA kepada mereka. 

Kenyataannya mereka tidak/belum mendapat apa-apa dari PT. Vitras. 

Permasalahan lain yang juga penting untuk diperhatikan adalah bahwa seandainya 

tanah itu benar-benar bisa diklaim sebagai tanah vasum vasos (meskipun sangat sulit), 

maka harus dipertimbangkan juga siapa-siapa warga perumahan yang berhak 

memanfaatkan tanah tersebut. Pemanfaatan tanah vasum vasos itu adalah untuk 

kepentingan umum dan sosial yang melibatkan semua warga perumahan. Semua warga 

berhak untuk itu, sehingga jangan sampai pemanfaatan tanah itu hanya oleh orang-orang 

atau kelompok tertentu dan sementara orang-orang atau kelompok yang lain tidak bisa 

memanfaatkannya. Karena itu, jika di tanah kosong itu akan dibangun masjid (vasilitas 

ibadah untuk umat Islam), apakah semua warga perumahan akan dapat memanfaatkannya? 

Yang jelas, tidak mungkin semua warga akan memanfaatkannya. Tidak semua umat Islam 

di GSA setuju akan hal itu, apalagi warga yang tidak Muslim (non-Muslim). Padahal 

hampir 40 % dari warga perumahan bukan penganut Islam (non-Muslim). Jika Panitia 

nekad menggunakan tanah itu untuk membangun masjid berarti panitia sudah melanggar 

hak kepemilikan warga lain atas tanah kosong itu. 

Ada beberapa prinsip yang diberlakukan dalam penetapan hukum Islam, di 

antaranya adalah tiga prinsip pokok, yaitu prinsip kepastian hukum, prinsip keadilan, dan 

prinsip kemaslahatan. Selanjutnya ketiga prinsip ini akan dijelaskan di bawah ini. 
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Prinsip pertama, menegaskan bahwa hukum Islam menetapkan ketentuan hukum 

yang pasti. Sebelum ketentuan hukum itu pasti, maka tidak dapat diambil keputusan 

hukum dan juga tidak dapat dijadikan dasar hukum. Hukum tidak dapat diputuskan 

berdasarkan keragu-raguan. Dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh jama’ah ahli 

hadits termasuk al-Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad Saw. menegaskan: 

 

نَـُهَمـــا ُمْشـــَتِبَهاٌت َال يـَْعَلُمُهـــن َكِثـــٌري ِمـــَن  ٌ َوبـَيـْ اْحلَـــَراَم بـَـــني َوِإن ٌ اْحلَـــَالَل بـَـــني ِإن
ــبُـَهاِت  ــَع ِيف الش ــْن َوَق ــِه َوِعْرِضــِه َوَم َرأَ ِلِديِن ــبُـَهاِت اْســَتبـْ َقــى الشــاِس َفَمــِن اتـالن

 )رواه اجلماعة( َوَقَع ِيف احلََْرامِ 
  

Artinya: “bahwa sesungguhnya yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas, di 
antara yang halal dan yang haram itu adalah masalah-masalah syubhat (tidak jelas) yang 
tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan orang. Siapa saja yang dapat menjauhi hal-hal 
yang tidak jelas (syubhat) maka akan selamatlah agamanya dan kehormatannya, tetapi 
siapa yang jatuh dalam hal-hal yang syubhat maka dia akan jatuh dalam hukum haram.” 
(HR. Jama’ah ahli hadits). 
  

Demikianlah isi dari hadits Nabi yang menggambarkan mengenai kepastian hukum dalam 

hukum Islam. Dalam riwayat an-Nasa’i ditambahkan sabda Nabi: “Tinggalkanlah hal-hal 

yang masih meragukan dan ambillah hal-hal yang tidak meragukan.” Terkait dengan 

status tanah di GSA, jelas sekali hukumnya. Tanah itu milik PT. Vitras, dan masih ada 

orang-orang yang sudah membayar uang muka yang juga punya hak atas tanah itu. Apa 

yang kita lakukan dengan membangun masjid di tanah itu jelas dalam hukum yang tidak 

pasti (syubhat) atau dalam keraguan. Nabi memerintahkan kita agar menjauhkan 

kesyubhatan dan keragu-raguan. Dalam penetapan hukum Islam dikenal juga prinsip 

istishhab, yakni hukum yang sudah ada terus berjalan selama belum ada hukum baru yang 

membatalkan hukum yang pertama. Karena itu, status tanah milik PT. Vitras itu adalah 

yang sudah pasti, dan tidak dapat dibatalkan kepemilikannya sebelum ada kepastian hukum 

baru yang mengalihkan hak kepemilikan tanah tersebut. Jika kita memanfaatkan tanah itu 

untuk masjid berarti kita telah memanfaatkan tanah itu dengan cara ghashab 

(menggunakan sesuatu yang bukan haknya). Hukum ghashab itu jelas haram. 

Prinsip kedua, menegaskan bahwa hukum Islam sangat memperhatikan masalah 

keadilan. Keadilan selalu ditekankan dalam al-Quran. Dua ayat dapat dikemukakan di sini, 
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misalnya QS. Shad (38) ayat 26 yang mengharuskan kita berbuat adil dan melarang 

mengikuti hawa nafsu yang dapat menyesatkan kita dari jalan Allah, dan QS. al-Maidah 

(5) ayat 8 yang menegaskan: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi 

orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan 

adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu 

untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan 

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.” Demikianlah ketetapan Allah dalam al-Quran yang sangat menekankan adanya 

keadilan. Sebagai umat Islam, kita harus dapat menegakkan keadilan ini, termasuk kepada 

orang yang non-Muslim. Dalam memanfaatkan tanah GSA untuk dibangun masjid, kita 

harus tetap memegangi prinsip keadilan ini. Warga perumahan yang non-Muslim juga 

mempunyai hak atas tanah itu. Kita tidak bisa membabi buta untuk membangun masjid di 

tanah itu dengan alasan apa pun tanpa melibatkan mereka (non-Muslim) yang juga punya 

hak atas tanah itu. Begitu juga kita tidak bisa mengabaikan para calon penghuni yang 

sudah membayar uang muka perumahan yang juga punya hak atas tanah tersebut. Mari kita 

tegakkan keadilan di sini, meskipun “pait” kenyataannya. 

Prinsip ketiga, yakni prinsip kemaslahatan, menegaskan bahwa semua hukum Islam 

ditetapkan didasarkan atas adanya kemaslahatan bagi umat manusia semuanya. Prinsip ini 

dapat digunakan untuk melihat semua ketentuan hukum Islam yang ada, baik terkait 

dengan ibadah maupun dalam mualamah. Dalam hukum pidana, misalnya, semua 

ketentuan sanksi yang kelihatannya sangat berat, tetap tujuan utamanya adalah untuk 

kemaslahatan manusia. Ditetapkannya hukum qishash (bunuh), potong tangan, dan rajam 

(dilempari hingga mati), misalnya, jangan dikira tidak ada kemaslahatan atau bertentangan 

dengan kemaslahatan manusia. Ketentuan itu ditetapkan untuk melindungi manusia secara 

umum. Orang yang mengetahui ketentuan itu akan berpikir berkali-kali untuk melakukan 

tindak pidana yang sanksinya adalah hukuman-hukuman seperti itu. Dengan itu juga maka 

orang-orang yang tidak melakukan tindak pidana itu juga akan mendapatkan kemaslahatan 

tidak, seperti ketenangan, kedamaian, dan jauh dari ketakutan. Terkait dengan pemanfaatan 

tanah GSA, prinsip kemaslahatan tetap harus diperhatikan. Jangan sampai apa yang kita 

lakukan tidak menciptakan prinsip ini, tetapi sebaliknya malah membuat keributan dan 

kebingungan di tengah-tengah seluruh warga GSA. 
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Apa yang Harus Kita Lakukan? 

Dari paparan di atas, kita selaku umat Islam tentunya bisa mengambil sikap yang 

benar, sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang menjadi pegangan kita. Jangan sampai 

apa yang kita lakukan, yang kelihatannya memperjuangkan Islam, justeru sebaliknya 

menyimpang dari ketentuan hukum Islam. Jika kita tidak menjadikan hukum Islam sebagai 

pegangan kita, apakah kita mau dimasukkan ke dalam golongan orang-orang kafir, zhalim, 

atau fasiq. Tentu saja semua kita tidak akan mau dimasukkan ke dalam golongan orang-

orang ini. 

Agar kita tidak masuk ke dalam golongan orang-orang seperti itu, kita harus 

berusaha melakukan yang terbaik dalam mensikapi tanah kosong di GSA. Menurut saya 

(penulis) yang perlu kita lakukan pertama-tama dalam melangkah untuk membangun 

masjid di tanah itu adalah memastikan status tanah itu agar sah dan halal didirikan masjid 

di situ. Namun, jika tanah itu statusnya masih seperti sekarang ini (tidak halal), janganlah 

kita  membangun masjid di tanah itu. Hingga sekarang ini status tanah itu, menurut saya, 

tidak bisa digunakan untuk membangun masjid, karena statusnya yang masih meragukan, 

atau jelas-jelas bukan tanah yang halal. Apalagi yang akan kita bangun di atasnya adalah 

masjid yang merupakan tempat ibadah kepad Allah. Beribadah kepada Allah 

membutuhkan beberapa persyaratan yang pasti, di antaranya adalah keikhlasan dan 

kebersihan. Kebersihan di sini bisa terkait dengan diri kita yang melakukan ibadah dan 

juga bisa terkait dengan tempat dan pakaian yang kita gunakan untuk ibadah. Bagaimana 

Allah akan menerima ibadah kita yang hanya mengandalkan keikhlasan dan kebersihan 

diri kita saja, sementara pakaian atau tempat ibadahnya belum jelas bersihnya, atau tidak 

bersih.  

Berdasarkan hal tersebut, saya menyarankan kepada panitia pembangunan Masjid 

Nurussalam Bulusawit-Sambiroto agar jangan terburu-buru membangun masjid di tanah 

itu, meskipun hanya memasang fondasinya. Lebih baik dibereskan dulu urusan status 

tanahnya, meskipun harus menunggu dalam waktu yang lama. Selesaikan urusan tanah itu 

dengan menghubungi PT. Vitras, selalu pemilik resmi, jika masih ada. Jika sudah benar-

benar bubar, maka hubungi siapa-siapa orang yang pernah memiliki PT itu. Silahkan 

dituntut PT itu untuk menyediakan vasum dan vasos di GSA, misalnya dengan 

memberikan tanah kosong itu kepada kita yang sebagiannya nanti dapat dibangun masjid. 

Atau mungkin dengan menghubungi BTN selaku mitra PT. Vitras yang tahu persis 

mengenai status tanah itu. Itulah langkah yang paling pokok untuk menuju ke 
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pembangunan masjid. Selanjutnya adalah menyelesaikan urusan dengan orang-orang yang 

sudah membayar uang muka yang belum mendapatkan hak atas tanah itu. Berikutnya 

adalah menyelesaikan urusan dengan semua warga perumahan baik yang Muslim maupun 

non-Muslim yang juga mempunyai hak atas tanah itu, jika tanah itu sudah resmi dan sah 

sebagai tanah vasum vasos.  

Jika langkah-langkah itu tidak dilakukan atau sudah dilakukan dan belum selesai, 

maka sebaiknya kita menunggu sampai benar-benar status tanah itu jelas dan halal. Selama 

hal itu belum beres jangan dulu membangun masjid, meskipun hanya fondasinya. Kita juga 

harus siap untuk tidak dapat membangun masjid di tanah kosong itu, jika memang 

keputusan akhirnya tanah itu tetap milik PT. Vitras, atau mungkin milik BTN Yogyakarta, 

sehingga kita tidak bisa membangun masjid di tanah itu. Namun, jika panitia tetap 

bersikeras untuk memulai pembangunan Masjid Nurussalam, meskipun hanya fondasinya, 

saya mengambil sikap untuk tidak ikut dalam kepanitiaan. Artinya, saya tidak lagi aktif 

bersama-sama panitia untuk membangun masjid di tanah kosong itu. Konsekuensinya, saya 

juga minta dengan hormat kepada panitia untuk mencoret nama saya di dewan penasehat 

dalam kepanitian, termasuk dalam proposal yang ada sekarang. Sikap ini saya ambil 

berdasarkan beberapa alasan: 

1. Panitia tidak memperhatikan apa yang saya berikan sebagai penasehat yang tugasnya 

adalah memberi nasehat. 

2. Hingga sekarang ini saya tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum Islam. 

Saya tidak mau dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang kafir, zhalim, atau fasiq 

lantaran tidak memegangi ketentuan hukum Islam. 

3. Saya memberikan keleluasaan kepada panitia untuk kelancaran membangun masjid di 

tanah itu tanpa keberadaan saya di kepanitiaan. Sebab jika saya sudah di luar saya 

sudah tidak lagi akan memberikan nasehat-nasehat yang mungkin akan menghalangi 

kelancaran pembangunan Masjid Nurussalam. 

4. Saya tidak mau ikut bertanggung jawab atas amanat orang-orang yang dengan ikhlas 

menyumbangkan dananya untuk pembangunan masjid, ketika masjid yang mereka 

tunggu-tunggu tidak bisa terwujud. 

Perlu saya tambahkan di sini, bahwa sikap saya (dan teman-teman yang sesikap 

dengan saya) selama ini bukan dalam rangka menghalangi panitia untuk membangun 

masjid di tanah itu. Saya (dan teman-teman) justeru ingin memperlancar pembangunan 

masjid itu. Sekali lagi saya tegaskan, bahwa tidak ada niatan dalam diri saya (dan mungkin 
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teman-teman) untuk menghalangi pembangunan Masjid Nurussalam. Saya ingin 

pembangunan masjid itu lancar dan benar-benar halal sehingga nantinya semua umat Islam 

dapat beribadah dengan khusyu’. Jangan sampai niat kita membangun tempat ibadah 

terkotori oleh prosedur yang tidak benar.  

Perlu juga saya ingatkan bahwa janganlah panitia mengira ketika apa yang 

dilakukan selama ini, misalnya dalam membangun masjid lancar-lancar saja mungkin 

hingga benar-benar berdiri Masjid Nurussalam di tanah kosong itu, dijadikan dasar bahwa 

apa yang dilakukan selama ini mendapatkan rido dari Allah Swt. Begitu juga adanya para 

tokoh yang mendukung pembangunan masjid itu, baik moral maupun material, juga 

menunjukkan bahwa apa yang dilakukan sudah benar. Bisa jadi mereka yang mendukung 

itu tidak mengetahui status tanah itu, atau juga mungkin memiliki prinsip atau alasan lain. 

Terkait dengan hal ini Allah berfirman yang artinya: 

“Dan di antara manusia ada orang yang berkata: “Kami beriman kepada Allah”, 
maka apabila ia disakiti (karena ia beriman) kepada Allah, ia menganggap fitnah 
manusia itu sebagai azab Allah. Dan sungguh jika datang pertolongan dari 
Tuhanmu, mereka pasti akan berkata: “Sesungguhnya kami adalah besertamu”. 
Bukanlah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada semua manusia.” (QS. 
al-Ankabut (29): 10). 

 
Itulah sikap yang harus saya ambil, meskipun sangat pahit rasanya. Saya siap 

menerima resiko dari sikap saya ini dari panitia. Silahkan panitia mau menilai sikap saya 

ini, bahkan dengan nilai yang sejelek mungkin, misalnya pengacau atau penghalang atau 

yang lain. Namun, jika panitia memperhatikan saran dan nasehat saya (dan teman-teman) 

serta tetap ingin menjalin kebersamaan dalam membangun masjid di lingkungan 

perumahan GSA, saya (dan mungkin teman-teman) akan siap mendukung penuh upaya 

panitia untuk mewujudkannya.  

Yang terakhir saya ingin mengutip satu ayat al Quran yang mungkin dapat kita 

renungkan bersama terkait dengan masalah pembangunan Masjid Nurussalam Bulusawit-

Sambiroto, yakni QS. an-Nahl (16) ayat 43: 

  )٤٣: النحل(َفْسئَـُلْوآ َأْهَل الذْكِر ِإْن ُكْنُتْم َال تـَْعَلُمْوَن 
  

Artinya: “Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak 

mengetahui.” (QS. an-Nahl (16): 43). 
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Semoga ayat di atas menjadi nasehat berharga yang dapat kita pegangi bersama 

dalam semua langkah yang kita tempuh, termasuk dalam langkah-langkah pembangunan 

Masjid Nurussalam di GSA. 

 
Penutup 

Sebagai penutup, saya sekali lagi ingin menegaskan bahwa tulisan ini merupakan 

perwujudan dari sikap saya selama ini terkait dengan pembangunan Masjid Nurussalam 

Bulusawit-Sambiroto. Saya masih tetap berharap kita, umat Islam, di GSA masih memiliki 

komitmen bersama ingin mewujudkan masjid (tempat ibadah) di lingkungan GSA, dengan 

cara-cara yang benar dan legal. Proses yang sekarang ini berjalan yang terasa sekali adanya 

nuansa perpecahan di antara kita hendaknya dapat kita jadikan pelajaran yang akhirnya 

justeru mengarah kepada pencapaian satu niat, satu keinginan, dan satu langkah demi 

terwujudnya masjid yang kita dambakan bersama. 

Akhirnya, hanya kepada Allah semua urusan kita kembalikan. Jika apa yang saya 

tulis ini ada benarnya, semua itu adalah dari Allah, dan marilah kita pegangi hal itu. Tetapi 

jika yang saya tulis ini tidak benar, hal itu dari saya pribadi, maka buanglah jauh-jauh hal 

itu. Dan terima kasih atas perhatiannya (Marzuki). 
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