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BAB II

TINJAUAN TEORITIK TENTANG WAKAF

A. Wakaf Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Wakaf

Wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang

tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan

terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk

pengelolaan yang diperbolehkan dan riil, atau pengelolaan revenue

(penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi

mendekatkan diri kepada Allah.17

Kata “Wakaf” adalah bentuk mashdar (kata dasar) dari kalimat

“Waqafa-yaqifu- waqfan”. Dikatakan dalam bahasa Arab “Waqafa”,

maksudnya seseorang berhenti dari berjalan.18 Secara etimologi, wakaf

adalah al-habs (menahan). Sedangkan secara terminologi, yaitu : “Tahbiisul

Ashl wa Tasbiilul Manfa’ah” (menahan suatu barang dan memberikan

manfaatnya).19

Terminologi wakaf berasal dari bahasa Arab “waqafa” yang berarti

berhenti atau menahan. Sementara dari segi istilah, wakaf telah diberikan

beberapa takrif (pengertian) seperti :

17 Tim El-Madani, Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf, Yogyakarta,
Pustaka Yudistia, 2014, Hlm. 106.

18 Syaikh Muhammad Bin Shalih al-Ustsaimin, Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat
Menurut Al-Qur’an dan Al-Sunnah, Jakarta, Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008, Hlm. 1.

19 Ibid.
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a. Menurut Sayyid Sabiq−sebagaimana disebutkan dalam kitab Fiqhus

Sunnah−wakaf berarti menahan harta untuk dapat diberikan manfaatnya 

di jalan Allah.

b. Menurut Imam Abu Hanifah; Abu Yusuf dan Muhammad bin Hassan,

wakaf berarti menahan ‘ain mawquf (benda) sebagai milik Allah atau

pada hukum milik Allah dan menyedekahkan manfaatnya untuk

kemaslahatan umat Islam.

c. Menurut Dr. Muhammad al-Ahmad Abu an-Nur, mantan Menteri

Wakaf Mesir, wakaf berarti harta atau tanah yang di tahan oleh

pemiliknya sekiranya dapat menghalang penggunaannya dengan dijual

atau dibeli ataupun diberikan sebagai pemberian dengan syarat

dibelanjakan faedahnya untuk keuntungannya atau hasil mahsulnya

kepada orang yang ditentukan oleh pewakaf.20

Wakaf merupakan salah satu usaha mewujudkan dan memelihara

hubungan vertikal (hablun min Allah) dan horizontal (hablun min al-nas).

Dalam fungsinya sebagai ibadah diharapkan akan menjadi bekal bagi

kehidupan si wakif (orang yang berwakaf) di hari kemudian (akhirat).21

20 Tim El-Madani, Op.Cit., Hlm. 101-102.
21 Departemen Agama RI, Bunga Rampai Perwakafan, Jakarta, Direktorat Jenderal

Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, Hlm. 79.
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Definisi wakaf yang dibuat oleh para ahli fikih pada umumnya

memasukkan syarat-syarat wakaf sesuai dengan madzhab yang dianutnya,

yaitu:22

a. Madzhab Syafi’i Al-Minawi mendefinisikan wakaf dengan:

“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.”

Imam Nawawi dalam kitab Tahrir Al Fazh At-Tanbih mendefinisikan

wakaf sebagai: “Penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap

menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau

lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata untuk

taqarrub (mendekatkan diri) pada Allah SWT”.

b. Madzab Hanafi

Al-Kabisi dalam kitab Anis Al-Fuqaha’ mendefinisikan wakaf dengan:

“Menahan benda dalam kepemilikan wakif dan menyedekahkan

manfaatnya kepada orang-orang miskin dengan tetap menjaga keutuhan

bendanya.” Al-Kabisi mengemukakan definisi alternatif dan

mengatakan bahwa wakaf adalah: “Menahan harta yang secara hukum

menjadi milik Allah SWT”.

22 Danasosial mushalla Al-Hikmah Fisip UI, Dikutif dari http://dsmfisipui.org. Diunduh
pada tanggal 9 Oktober 2015.
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c. Madzab Maliki

Al-Khattab dalam kitab Mawahib Al-Jalil menyebutkan definisi Ibnu

Arafah Al-Maliki dan mengatakan wakaf adalah: “Memberikan manfaat

sesuatu ketika sesuatu itu ada dan bersifat lazim (harus) dalam

kepemilikan pemberinya sekalipun hanya bersifat simbolis.”

Wakaf berasal dari bahasa Arab, waqf yang berarti habs yaitu

menghentikan atau menahan. Menurut Ahli fiqih, waqf artinya menahan

yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabisakan atau merusakkan

bendanya dan dipergunakan untuk kebaikan.

Menurut istilah meskipun terdapat perbedaan penafsiran, disepakati

bahwa makna wakaf adalah menahan dzatnya benda dan memanfaatkan

hasilnya atau menahan dzatnya dan menyedekahkan manfaatnya. Adapun

perbedaan pendapat para ulama fiqh dalam mendefinisikan wakaf

diakibatkan cara penafsiran dalam memandang hakikat wakaf. Perbedaan

pendangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:23

a. Abu Hanifah

“Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik

si wakaf dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.”

23 Ali Amin Isfandiar, Tinjauan Fiqh Muamalat, JURNAL EKONOMI ISLAM Vol. II, No. 1,
Juli 2008, Diunduh Tanggal 28 November 2015.
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Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si

wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh

menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan

buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah

“menyumbangkan manfaat”. Karena itu madzhab Hanafiyah

mendefinisikan “wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas

suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan

menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik

sekarang maupun akan datang”.

b. Madzhab Maliki

Madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta

yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut

mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan

kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif

berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik

hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun

yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk

dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan

mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan

keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu

dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan

hasilnya untuk tujuan kebajikan, yaitu pemberian manfaat benda secara

wajar sedang benda itu tetap milik si wakif. Perwakafan itu berlaku
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untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan

sebagai wakaf kekal (selamanya).

c. Madzhab Syafi’iyah, Hanbaliyah dan sebagian Hanafiyah.

Madzhab ini berpendapat bahwa wakaf adalah mendayagunakan harta

untuk diambil manfaatnya dengan mempertahankan dzatnya benda

tersebut dan memutus hak wakif untuk mendayagunakan harta tersebut.

Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan.

Berubahnya status kepemilikan dari milik seseorang, kemudian

diwakafkan menjadi milik Allah. Jika wakif wafat, harta yang

diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli waris. Wakif

menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf ‘alaih

(orang yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, di mana

wakif tidak dapat melarang menyalurkan sumbangannya tersebut.

Apabila wakif melarangnya, maka qadhi berhak memaksanya agar

memberikannya kepada mauquf ‘alaih. Karena itu madzhab ini

mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu

benda, yang berstatus sebagai milik Allah swt, dengan menyedekahkan

manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).

Definisi-definisi di atas telah menunjukan kedudukan wakaf sebagai

bagian dari amal saleh yang disebutkan ketentuannya dalam syariat

sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT.

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang
menafkahkan hartanya dijalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih
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yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah
Melipat Gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia Kehendaki. Dan
Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” ( Q.S Al-
Baqarah 2:261)

2. Dasar Hukum Wakaf

Hukum wakaf sama dengan amal jariyah. Sesuai dengan jenis amalnya

maka berwakaf bukan sekedar berderma (sedekah) biasa, tetapi lebih besar

pahala dan manfaatnya terhadap orang yang berwakaf. Pahala yang diterima

mengalir terus menerus selama barang atau benda yang diwakafkan itu

masih berguna dan bermanfaat.

a. Dasar Hukum Wakaf dari Al-Quran

Al-Quran tidak mengatur secara jelas dan tegas tentang wakaf

.Sebagian Ulama mengaitkan dasar hukum wakaf dengan perintah berbuat

khair (kebaikan). Kata khair (kebaikan) yang secara umum dimaknai salah

satunya dalam bentuk memberi seperti wakaf.

Dalam Q.S Al-baqarah (2 ): 92 “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”.

Berbeda dengan kata khair (kebaikan), kata birr (kebaikan) terkait erat

dengan kata infaq (memberi). Kata birr ini terletak antara huruf lan

(mengandung makna tidak untuk selamanya) dan hatta (hingga atau sampai

yang berhubungan dengan tindakan). Sehingga ada 3 kata kunci pada ayat

ini sehingga sering kali dijadikan dalil utama dalam wakaf yang bersumber
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dari al-Qur’an, (1) kebaikan, (2) tindakan infak, dan (3) harta yang dimiliki

adalah paling dicintai.

Ketentuan Surat Al-Maidah (5) : 2 ini artinya “…Dan tolong-

menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa…”.24 Ayat ini

menetukan agar melakukan kebaikan yang seluas-luasnya.25 Amal kebaikan

disini ada yang abadi dan tidak terputus; ada yang berlaku selama kurun

waktu tertentu kemudian berakhir; dan ada juga yang langsung dapat

dimanfaatkan. Disamping itu, kebaikan ada yang tertuju kepada orang

tertentu atau untuk tujuan tertentu tanpa memperhatikan orang yang mau

memanfaatkannya.26

Dalam Al-Qur’an Surat:

(1) Al-Baqarah (2) : 267 memerintahkan :

“Hai orang-orang yang beriman! Infaqkanlah (di jalan Allah) sebagian
dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami
keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk
untuk kamu keluarkan…”.27

(2) Al-Qur’an Surat Ali Imran 93) : 92 menentukan:

“Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna),
sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa
saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Mengetahuinya.”28

(3) Al-Quran Surat Al-Hajj (22) : 77 memerintahkan:

“Hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sembahlah Tuhanmu
dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan.”29

24Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, Bogor, SYGMA,

2007, Hlm. 45.
25 Tata Fathurrohman, Wakaf Menurut Hukum Islam, Bandung, Fakultas Hukum dan LSI

Universitas Islam Bandung, 2010, Hlm 16.
26 Ibid.
27 Ibid. Hlm 17.
28 Ibid.
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Penjelasan di atas merupakan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan

dengan wakaf, tetapi tidak dijelaskan secara rinci mengenai wakaf di dalam

Al-Quran. Dan para Ulama menjadikannya sebagai dasar umum hukum

wakaf.

Selain adanya ayat-ayat Al-Quran tersebut, di dalam sunnah atau hadits

juga terdapat perintah-perintah yang berkaitan dengan pemberian harta

wakaf, yang selanjutnya akan dibahas mengenai dasar hukum wakaf

berdasarkan hadits.

b. Dasar Hukum Wakaf dari Hadits

Dalam hadits ditegaskan :

Artinya: “Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah semua
amalnya, kecuali tiga (macam), yaitu sedekah jariyah (yang mengalir
terus), ilmu yang dimanfaatkan, atu anak shaleh yang mendoakannya.”
(HR Muslim)30

Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.

Akan tetapi, harta wakaf tersebut harus secara terus menerus dapat

dimanfaatkan untuk kepentingan umum sebagaimana maksud orang yang

mewakafkan.

Adapun salah satu dalil khusus adalah Hadits riwayat Muslim dari Ibn

Umar, ia berkata,

“Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar.
Umar bertanya kepada Rasulullah SAW; Wahai Rasulullah apakah

29 Ibid.
30 Tim El-Madani, Op.Cit., Hlm 110.
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perintahmu kepadaku sehubungan dengan tanah tersebut? Beliau
menjawab: Jika engkau suka tahanlah tanah itu dan sedekahkan
manfaatnya! Maka dengan petunjuk beliau itu, Umar menyedekahkan
tanahnya dengan perjanjian tidak akan dijual tanahnya, tidak
dihibahkan dan tidak pula diwariskan.” (HR Bukhari dan Muslim).31

Para ahli hadits dan kebanyakan ahli fiqh mengidentifikasi bahwa

wakaf termasuk sadaqah jariyah. Dalam hadis tersebut bahwa sadaqah

jariyah direalisasikan dalam bentuk wakaf yang pahalanya mengalir terus

menerus kepada si wakif.

Di antara dasar hukum wakaf berdasarkan hadits di atas ada yang

peruntukannya tertentu seperti mewakafkan rumah, tanah, mesjid dan lain

sebagainya.

Dari pembahasan di atas maka akan dilanjutkan pembahasan mengenai

rukun wakaf dan syarat wakaf yang akan dibahas berikut ini.

3. Rukun Wakaf

Para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf.

Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka dalam

memandang subtansi wakaf.32 Rukun wakaf terpenuhi dengan adanya

keinginan tersendiri, yaitu keinginan pewakaf saja. Ini karena rukun

menurut mereka adalah bagian dari sesuatu yang tidak akan terwujud

kecuali dengannya.33

31 Ibid. Hlm 106.
32 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf, Jakarta, Dompet Dhuafa

Republika dan IIMaN, 2004, Hlm. 87.
33 Tim El-Madani, Op.Cit., Hlm. 111.
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Sedangkan menurut Jumhur, rukun-rukun wakaf adalah orang yang

berwakaf (al-waqif), harta yang diwakafkan (al-mauquf), tujuan wakaf atau

yang berhak menerima wakaf (al-mauquf ‘alaih), dan ikrar wakaf (al-

sighat).34

Fuqaha telah menentukan bahwa untuk masing-masing rukun tersebut

harus telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

4. Syarat-syarat Wakaf

Orang yang mau memberikan wakaf haruslah memiliki kecakapan

hukum. Dan bisa dikatakan memiliki kecakapan hukum jika memenuhi 4

(empat) kriteria, yaitu :

1) Berakal, para ulama sepakat bahwa wakif haruslah berakal dalam

pelaksanaan akad wakaf, agar wakafnya dianggap sah. Begitu pula

dalam kelangsungan pengolaannya.35

2) Dewasa (baligh), tidak sah hukumnya yang berasal dari anak-anak yang

belum baligh. Sebab, jika dia belum dapat menbedakan sesuatu, dia

tidak layak untuk bertindak sekehendaknya.36

3) Tidak dalam Tanggungan, karena boros dan bodoh, bahwasanya dari

orang yang boros dan bodoh, yang masih dalam tanggungan

34 Tata Fathurrohman, Op.Cit., Hlm. 27.
35 Tim El-Madani, Op.Cit., Hlm. 219.
36 Ibid., Hlm. 224.
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(perwalian), adalah tidak sah. Sebab, sedekah itu tidak sah kecuali

dilakukan dengan kesadaran dan keinginan seseorang.37

4) Kemauan sendiri, wakaf harus didasarkan kemauan sendiri, bukan atas

tekanan atau paksaan dari pihak manapun.38

5) Merdeka, adalah salah satu syarat bagi seorang wakif dalam

mewakafkan hartanya.39

Dalam pelaksanaan wakaf harta, agar dianggap sah maka harus

terpenuhi beberapa syarat, yaitu :

1) Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya), harta yang dimiliki oleh

orang dan dapat digunakan secara hukum (sah) dalam keadaan normal

ataupun tertentu, seperti uang, buku, dan harta lain yang tidak dapat

berpindah.40

2) Harta wakaf itu jelas bentuknya, Fuqaha mengharuskan syarat sahnya

harta wakaf adalah harta itu harus diketahui secara pasti dan tidak

mengandung sengketa.41

3) Harta wakaf merupakan hak milik dari wakif, wakaf adalah satu

tindakan yang menyebabkan terbebasnya satu kepemilikan menjadi

harta wakaf. Untuk itu, seorang pewakaf haruslah pemilik dari harta

yang diwakafkannya.42

37 Ibid.,, Hlm. 227.
38 Ibid.,Hlm. 229.
39 Ibid.
40 Ibid., Hlm. 248.
41 Ibid., Hlm. 249.
42 Ibid., Hlm. 251.
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4) Harta wakaf itu dapat diserahterimakan bentuknya, setiap harta wakaf

harus bisa diserahterimakan bentuknya agar sah wakafnya, sebab

sesuatu yang tidak boleh di wakafkan menyebabkan wakafnya itu tidak

sah.43

5) Harta yang diwakafkan itu harus sudah dipisahkan, harta tersebut tidak

merupakan barang kongsi dengan yang lain yang disetujui untuk

dibagikan karna penyerahan harta wakaf merupakan syarat

diperbolehkannya wakaf, dan barang kongsi menghalangi pelepasan

dan penyerahan tersebut.44

5. Bentuk dan Macam-Macam Wakaf

Wakaf yang dikenal dalam syari'at Islam, dilihat dari penggunaan dan

pemanfaatan benda wakaf terbagi dua macam yaitu:

1) Wakaf Ahli (Wakaf Dzurri), yaitu : Wakaf yang terkait pihak tertentu

adalah wakaf yang disampaikan kepada pewakaf itu sendiri, atau kepada

orang tertentu, atau kepada sejumlah orang tertentu, dan pada akhirnya

dapat diserahkan kepada intitusi yang berkecimpung dalam amal

kebaikan, misalnya orang mewakafkan kepada dirinya sendiri, kemudian

kepada anak-anaknya, kemudian kepada institusi yang berkecimpung

dalam amal kebaikan.45

2) Wakaf Khairi, yaitu : Wakaf yang tujuan peruntukkannya sejak semula

ditujukan untuk kepentingan orang umum (orang banyak), dalam

43 Ibid., Hlm. 261.
44 Tata Fathurrohman, Op.Cit., Hlm. 32.
45 Tim El-Madani, Op.Cit., Hlm. 112.
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penggunaan yang mubah (tidak dilarang Tuhan) serta dimaksudkan

untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Seperti Masjid, Mushola,

Madrasah, Pondok Pesantren, Perguruan Tinggi Agama, Kuburan, dan,

lain-lain.46

6. Status Harta Wakaf

a. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Wakaf harus bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri

kepada Allah.47

Wakaf merupakan salah satu manifestasi dari budi pekerti Islam

sebagai ibadah dan amalan sosial. wakaf sebagai pranata keagamaan

yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan

sosial.48

Adapun tujuan wakaf lainnya adalah sebagai berikut:

1.) Melaksanakan perintah Allah SWT untuk selalu berbuat baik.

Firman AllahSWT:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah
kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya
kamu mendapat kemenangan.” (QS Al Hajj : 77)

2.) Memanfaatkan harta atau barang tempo yang tidak terbatas

46 Ibid.
47 Tata Fathurrohman, Op.Cit., Hlm. 41
48 Mawardhi Muzammil, Peningkatan Fungsi Manajemen Perwakafan Guna Memajukan

Kesejahteraan Umum, Blog Unissula, 2012.
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Kepentingan diri sendiri sebagai pahala sedekah jariyah dan untuk

kepentingan masyarakat Islam sebagai upaya dan tanggung jawab

kaum muslimin. Mengenai hal ini, Rasulullah SAW bersabda

dalam salah satu haditsnya:

“Barangsiapa yang tidak memperhatikan urusan dan kepentingan
kaum muslimin maka tidaklah ia dari golonganku.” (Al Hadits)

3.) Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi

Hal ini sesuai dengan kaidah usul fiqih berikut ini:

Artinya: “Kemaslahatan umum harus didahulukan daripada
kemaslahatan yang khusus.”

4.) Wakaf biasanya diberikan kepada badan hukum yang bergerak

dalam bidang sosial kemasyarakatan. Adapun manfaat wakaf bagi

orang yang menerima atau masyarakat adalah:

a. Dapat menghilangkan kebodohan

b. Dapat menghilangkan atau mengurangi kemiskinan

c. Dapat menghilangkan atau mengurangi kesenjangan sosial

d. Dapat memajukan atau menyejahterakan umat.49

Dalam mazhab Ahmad bin Hanbal, kalau manfaat wakaf tidak

dapat dipergunakan lagi, harta wakaf itu harus dijual dan uangnya

dibelikan kepada gantinya. Misalnya memindahkan masjid dari satu

kampung ke kampung lainnya dengan jalan menjualnya karena masjid

lama tidak bisa difungsikan lagi (sebab arus perpindahan perpindahan

49 Ibid.
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penduduk dan perkembangan kota dan lain-lainnya). Imam Ahmad

mendasarkan pendapatnya pada kasus Umar bin Khatab yang

mengganti Masjid Kufah yang lama menjadi yang baru dan tempat

masjid yang lama menjadi pasar.50

b. Perwakafan dalam Hukum Islam

Wakaf sejatinya merupakan salah satu instrumen penting dalam

Islam yang memiliki potensi besar untuk mengangkat kesejahteraan

ummat Islam, sehingga wakaf dapat dikatakan mampu mengangkat

kondisi ummat Islam dari kondisi terpuruk menuju ummat yang terbaik

(khoiru ummah).

Wakaf juga merupakan salah satu amalan mulia yang akan

mendapat pahala yang mengalir tiada henti. Hadits riwayat Imam

Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “Jika seseorang

meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya, kecuali

tiga: shadaqah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak sholeh yang

mendoakannya.” Imam Nawawi mempertegas dalam kitabnya, Syarh

Shahih Muslim, bahwa shadaqah jariyah dimaksud hadits diatas adalah

wakaf. Menurutnya, hakikat wakaf adalah menahan harta (nilai pokok)

dan membagikan hasil pengelolaannya.51

50 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, Jakarta, Widjaya, 1954, Hlm. 307.
51Ubaid, Menuju Era Wakaf Produktif, http://abdullah-

ubaid.blogspot.com/2009/05/menuj] Abdullah u-era-wakaf-produktif.html , diunduh pada 9

November 2015.
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Selain itu, wakaf termasuk dalam amalan sunnah yang akan

memberikan double effect bagi wakif (orang yang berwakaf) dan

mauquf ‘alaih (yang berhak menerima wakaf),52 antara lain:

1.) Menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebutuhan

masyarakat;

2.) Keuntungan moril bagi wakif dengan mendapatkan pahala yang

akan mengalir terus menerus di dunia dan akhirat;

3.) Memperbanyak aset-aset yang digunakan untuk kepentingan umum

yang sesuai dengan ajaran Islam;

4.) Merupakan sumber dana potensial bagi kepentingan peningkatan

kualitas ummat, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan,

ekonomi, dakwah, dan lain sebagainya;

5.) Sebagai peluang amal sholeh untuk mendekatkan diri kepada Allah

SWT;

6.) Menumbuhkan jiwa yang peka terhadap kehidupan sosial ummat

(social intellegent); dan sebagai instrumen penting dalam

membangkitkan sistem ekonomi Islam.53

c. Tata Cara Perwakafan

Fiqh Islam tidak menjelaskan secara rinci mengenai tata cara

perwakafan, tetapi diperjelas di dalam Peraturan Pemerintah No.28

52Taufik Ridho, Panduan Wakaf Praktis, Jakarta, ARBA Printing dan Tabung Wakaf
Indonesia, 2006, Hlm. 5.

53Ibid.
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Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1978. Menurut

Pasal 9 ayat (1) PP No.28 Tahun 1977, pihak yang hendak mewakafkan

tanahnya diharuskan datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar

Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.54

Yang dimaksud Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf dalam hal ini adalah

Kepala KUA kecamatan. Kemudian Pasal 9 ayat (5) PP No.28 Tahun

1977 menentukan bahwa dalam melaksanakan ikrar, pihak yang

mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan surat-

surat berikut :

1) Sertifikat Hak Milik atau tanda bukti kepemilikan lainnya.

2) Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh kepala

kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran kepemilikan

tanah dan tidak tersangkut suatu sengketa.

3) Surat keterangan pendaftaran tanah.

4) Izin dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah, Kepala Sub

Direktorat Agraria setempat.55

d. Pendaftaran Harta Wakaf

Menurut pendapat Imam Syafi’i, Malik dan Ahmad, wakaf dianggap

telah terlaksana dengan adanya lafaz atau sighat, walaupun tidak

ditetapkan oleh hakim. Dengan demikian segala harta milik wakif telah

54Adijani Al-Alabij, Op.Cit., Hlm. 34.
55 Ibid. Hlm. 35.
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berpindah dengan sendirinya, meskipun harta tersebut masih berada di

tangan wakif.56

Jadi terlihat jelas bahwa sebenarnya di dalam konsep Islam dan fiqh

tidak diperlukan banyak persyaratan dalam hal pendaftaran atau tata cara

wakaf. Hanya Abu Hanifah yang berpendapat bahwa benda wakaf belum

terlepas dari milik wakif, sampai hakim memberikan putusan, yaitu

mengumumkan barang wakaf tersebut.57

B. Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

1. Pengwetian Wakaf

Tentang harta benda wakaf, UU ini merinci harta benda yang boleh

diwakafkan. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif 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.58

Pengertian wakaf ini merupakan pengembangan dari peraturan

perwakafan sebelumnya, karena pengaturan sebelumnya hanya mengatur

wakaf abadi, sedangkan UU ini mengatur juga wakaf yang berlaku untuk

jangka waktu tertentu misalnya satu tahun. Dengan pengaturan ini

memungkinkan lebih banyak orang yang mewakafkan harta benda miliknya,

56 Ibid.
57 Ibid, Hlm. 36.
58 Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
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karena dapat selain tanah milik yang untuk daerah perkotaan agak sulit dan

mahal harganya.

Kemudian ayat (5) pasal ini menjelaskan harta benda wakaf adalah

harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka

panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari‘ah yang diwakafkan

oleh wakif. Selanjutnya Pasal 15 UU Wakaf ini menjelaskan lebih lanjut

harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan jika dimiliki dan dikuasai oleh

wakif secara sah. Pasal 16 ayat (1) UU ini menguraikan tentang harta

benda wakaf berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Kemudian Pasal 16 ayat (2) UU ini merinci benda tidak bergerak yang

akan diwakafkan, meliputi: a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum

terdaftar; b. bangunan atau bagian bangunan yang bediri di atas tanah

tersebut huruf a; c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; d.

hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku; dan e. benda tidak bergerak lain sesuai

dengan ketentuan syari‘ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16 ayat (3) UU ini menerangkan lebih lanjut benda bergerak

tersebut pada ayat (1) huruf b adalah benda yang tidak bisa habis karena

dikonsumsi, meliputi: a. uang; b. logam mulia; c. surat berharga; d.

kendaraan; e. hak atas kekayaan intelektual; f. hak sewa; dan g. benda

bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari‘ah dan peraturan perundang-
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undangan yang berlaku. Benda bergerak lain ini menurut penjelsan Pasal 16

huruf g ini, antara lain mushaf, buku, dan kitab. Rincian benda wakaf ini

merupakan pengembangan di bidang perwakafan, karena wakaf seperti

uang, saham atau surat berharga lainnya merupakan variabel penting dalam

kegiatan ekonomi. Terutama dengan dibolehkannya wakaf dalam bentuk

uang, karena hal ini merupakan salah satu alternatif untuk dapat

memecahkan masalah kesulitan dana yang dihadapi oleh para nazhir saat

ini. Dengan pengaturan wakaf uang ini, diharapkan wakaf dapat berfungsi

sesuai dengan peruntukannya sebagaimana akan dibahas.

Peruntukan harta benda wakaf. Pasal 22 UU ini menetapkan untuk

mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya diperuntukan

bagi: a. sarana dan kegiatan ibadah; b. sarana dan kegiatan pendidikan serta

kesehatan; c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu,

beasiswa; d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau e.

kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan

syari‘ah dan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 23 UU ini memperjelas lagi bahwa penetapan

peruntukan harta benda wakaf tersebut dilakukan oleh wakif dalam

pelaksanaan ikrar wakaf. Adapun jika wakif tidak menentukan peruntukan

harta benda wakaf, maka nazhir dapat menetapkan peruntukannya sesuai

dengan tujuan dan fungsi wakaf. Menurut penulis rincian peruntukan ini

merupakan langkah maju dalam bidang perwakafan, karena ketentuan ini
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dapat dijadikan pedoman bagi nazhir sehingga dia dapat terhindar dari

penyelewengan pemanfaatan hasil pengelolaan dan pengembangan harta

benda wakaf. Ketentuan tersebut memperjelas ke mana penyaluran hasil

pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf tersebut, termasuk salah

satunya bagi orang-orang miskin.

Mengenai pengertian wakaf itu sendiri berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang ditegaskan pada Pasal 1 ayat (1)

adalah sebagai berikut :59

Wakaf memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah
milik dan adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang
melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan
peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama
Islam.”

Pengertian mengenai wakaf seperti tersebut di atas, sejalan dengan

pemahaman wakaf dalam lingkungan mazhab Syafi’i, yang pada umumnya

dianut di tanah air kita. Di samping itu, selaras juga dengan pengertian

wakaf menurut hukum Adat Indonesia.60 Pengertian wakaf seperti pada

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang

Perwakafan Tanah Milik bila dicari titik persamaannya dengan pemahaman

wakaf menurut paham mazhab Syafi’i, dapat dilihat bahwa kata

“memisahkan” dalam rumusan itu menunjukkan pada pengertian wakaf,

sedangkan kata “untuk selama-lamanya” menunjukkan pengaruh kuat

mazhab Syafi’i dan juga mazhab Hambali. Mengenai perkataan “untuk

59Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.
60Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf, Jakarta, 1988, Hlm.57.

repository.unisba.ac.id



42

kepentingan peribadatan dan keperluan umum” dalam rumusan itu

menunjukkan pada wakaf umum dalam pengertian mazhab Syafi’i.

2. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Terdapat banyak hikmah yang diperolehi dengan mewakafkan harta.

Antaranya adalah seperti berikut:

a. Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan

fungsinya.

b. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta

benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan

kesejahteraan umum.61

3. Unsur dan Syarat Wakaf

Pada Pasal 1 telah dijelaskan rukun-rukun wakaf, dan kita telah

menyepakati bahwasanya wakaf itu adalah suatu bentuk transaksi. Oleh

karena wakaf dianngap sebagai transaksi, maka terdapat syarat-syarat yang

mesti terpenuhi dalam perwakafan.

Sama halnya dengan fiqh dan Kompilasi Hukum Islam, maka menurut

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 untuk adanya wakaf tanah

milik tersebut harus dipenuhi 4 (empat) rukun atau unsur dari wakaf tanah

milik tersebut, yaitu :62

61Pasal 4-5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf .
62 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hlm.

80.
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1) Adanya orang berwakaf (wakif) sebagai subjek hukum wakaf tanah

milik;

2) Adanya benda yang diwakafkan (mauquf), yaitu tanah milik;

3) Adanya penerima wakaf (nazhir);

4) Adanya ‘aqad atau lafadz atau pernyataan penyerahan wakaf dari

tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf.

Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 1977 dinyatakan, bahwa yang dapat menjadi wakif, yaitu :63

1) Badan-badan hukum Indonesia

2) Orang atau orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat:

a. Telah dewasa;

b. Sehat akalnya;

c. Oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum;

d. Atas kehendak sendiri;

e. Tanpa paksaan dari pihak-pihak lain;

f. Memperhatikan peraturan-peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Dalam hal badan-badan hukum Indonesia yang mewakafkan tanah

miliknya, maka menurut ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 bahwa yang bertindak atas namanya

adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.64

63 Ibid.
64 Ibid, Hlm. 81.
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4. Harta Benda Wakaf

Dalam mewakafkan harta, agar dianggap sah, maka harus memenuhi

beberapa syarat, yaitu :65

1) Harta wakaf itu harus memiliki nilai (ada harganya)

2) Harta wakaf itu jelas bentuknya

3) Harta wakaf merupakan hak milik dari wakif

4) Harta wakaf itu, berupa banda yang tidak bergerak

5. Ikrar Wakaf

Sighat (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan

tulisan, lisan atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya.

Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan menyatakan wakaf

oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat

menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan dengan

isyarat tersebut harus sampai benar-benar di mengerti pihak penerima wakaf

agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari.

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, suatu

pernyataan wakaf ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf, yang

paling sedikit memuat:

a) nama dan identitas wakif,

b) nama dan identitas nazhir,

c) data dan keterangan harta benda wakaf,

65 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Op.Cit., Hlm 247.
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d) peruntukan harta benda wakaf, dan

e) jangka waktu wakaf.66

6. Pendaftaran Status Harta Benda Wakaf

Kewajiban pendaftaran wakaf tanah milik ini diatur dalam Pasal 10

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yang kemudian dijabarkan

lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977

tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan tanah milik.67

Setelah Akta Ikrar wakaf dilaksanakan, maka Pejabat Pembuat Akta

Ikrar Wakaf atas nama nazhir yang bersangkutan, diharuskan mengajukan

permohonan kepada Bupati/Walikota c.q. Kantor Badan Petanahan Nasional

setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan

menurut ketentuan dalam Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961

tentang pendaftaran tanah sebagaimana telah diganti dan disempurnakan

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1977 tentang Pendaftaran

tanah. Permohonan pendaftaran yang diwakafkan tersebut harus

disampaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak

dibuatnya Akta Ikrar wakaf.68

Untuk keperluan pendaftaran perwakafan tanah-tanah hak milik, maka

kepada Kantor Pertanahan setempat harus diserahkan pula :

1. Setifikat tanah yang bersangkutan;

66 http://www karya tulis ilmiah.com/menerangkan –unsur-unsur dan syarat-
wakaf.html. Diunduh Pada tanggal 16 Desember 2015.

67 Rachmadi Usman, Op.Cit., Hlm. 91.
68 Ibid.
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2. Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf;

3. Surat pengesahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat

mengenai nazhir yang bersangkutan.69

7. Perubahan Status Harta Benda Wakaf

Salah satu faktor penting yang ikut mewarnai corak dan perkembangan

wakaf di era modern adalah ketika negara ikut mengatur kebijakan wakaf

melalui seperangkat hukum positif.

Persoalan yang sering muncul berkenaan dengan perwakafan adalah

perubahan peruntukan (Pendayagunaan) perwakafan tanah milik.

Umpamanya, seorang wakif mewakafkan tanahnya untuk madrasah, tetapi

karena di tempat tersebut tidak terdapat anak-anak yang belajar di madrasah

tersebut, nazhir mengubah fungsinya menjadi mesjid atau sebaliknya.

Berkenaan dengan persoalan di atas, Abdurrahman, seperti yang dikutif

oleh Siah Khosyi’ah,70 mengungkapkan sebagai berikut :

1. Dalam penjelasan PP Nomor 28 Tahun 1977 disinyalir bahwa pada

waktu yang lampau, perubahan status tanah yang diwakafkan dapat

dilakukan begitu saja oleh nazhir tanpa alasan yang menyakinkan,

sehingga sering menimbulkan reaksi dari masyarakat, terutama mereka

yang langsung berkepentingan dengan perwakafan tersebut dan tidak

jarang muncul tuntutan dari ahli waris yang mewakafkan (wakif) yang

69 Ibid.
70Siah Khosyi’ah, Wakaf dan Hibah Persepektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya Di

Indonesia, Bandung, Pustaka Setia, 2010, Hlm. 185-187.
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ingin menarik kembali atau membatalkan wakaf tersebut dengan alasan

bahwa nazhir telah menyalahgunakan penggunaan wakaf yang

bersangkutan.

2. Ada pendapat yang sangat keras menyatakan bahwa wakaf adalah untuk

selama-lamanya sebagaimana yang diikrarkan oleh wakif, tidak boleh

diubah, dan diganggu apalagi dialihfungsikan pengggunaannya. Makna

“Kekal” yang mereka pahami adalah ketidakbolehan pengalihan fungsi

tanah wakaf.

Suatu tanah milik yang diwakafkan tidak boleh diubah, baik yang

menyangkut masalah peruntukan atau penggunaan lain dari apa yang telah

tanah wakafnya itu sendiri. Seperti dijual, dihibahkan atau diwariskan dan

tindakan-tindakan hukum lain yang bersifat peralihan hak atas tanah dengan

akibat berubahnya status tanah wakaf menjadi hak atas tanah bukan wakaf.

Akan tetapi dalam keadaan tertentu, dapat dilakukan perubahan atas wakaf

tersebut. Dalam ketentuan Pasal 40 Undang-undang No. 41 Tahun 2004

tentang Wakaf disebutkan bahwa : “Harta benda wakaf yang sudah

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

diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.”

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang tersebut

di atas dinyatakan bahwa : “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
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berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.” Menurut Adijani Al-Alabij,

pada dasarnya tanah wakaf tidak boleh dijual, diwarisi dan diberikan kepada

orang lain. Tapi seandainya barang wakaf itu rusak, tidak dapat diambil lagi

manfaatnya, maka boleh digunakan untuk keperluan lain yang serupa, dijual

dan dibelikan barang lain untuk meneruskan wakaf itu. Hal ini didasarkan

kepada menjaga kemaslahatan (hifdzan lilmaslahah).71

Pada prinsipnya nazhir dapat melakukan peruntukan atau status tanah

wakaf. Akan tetapi nazhir tidak dapat begitu saja melakukan perubahan

peruntukan atau status tanah wakaf, melainkan harus mendapat ijin tertulis

dari Menteri Agama atau Pejabat lain yang ditunjuknya.72

71 Adijani Al-Alabij, Op. Cit,. Hlm. 40.
72PP No.28 Tahun 1977, Pasal II Ayat (2) jo PerMenAg No. 1 Tahun 1978, Pasal 12.
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