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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Islam merupakan agama yang diturunkan untuk memberikan kesejahteraan bagi 

semua umat manusia.Maka, tidak heran jika ibadah-ibadah yang diperintahkan di 

dalam Islam bukan hanya untuk kepentingan pribadi, namun juga ditujukan untuk 

kepentingan umum. 

  Harta dalam pandangan Islam mempunyai fungsi sosial dan bukan mutlak 

milik personal.Harta benda yang ada pada seseorang adalah sesuatu yang 

dipercayakan oleh Allah kepada hambanya untuk digunakan sesuai dengan ajaran-

Nya.
1
 

 Wakaf sebagai salah satu ibadah yang memiliki dimensi sosial serta 

penyempurna harta bagi umat muslim memiliki peran yang signifikan dalam berbagai 

aspek kehidupan. Tidak hanya di sisi ekonomi, namun wakaf juga dapat menjadi 

instrumen kebangkitan umat.Secara nyata wakaf bisa mengentaskan kemiskinan 

sekaligus memberdayakan umat.
2
 

 Sebagai ibadah yang memiliki manfaat jangka panjang, wakaf menjadi salah 

satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan karena wakaf 
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akan selalu mengalirkan pahala bagi muwakkif walaupun yang bersangkutan telah 

meninggal. 

 Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadist yang cukup terkenal di kalangan kaum 

muslimin yang diriwayatkan dari Imam Muslim yang berbunyi : 

جبزيت و عهى يُخفع به ووند صبنح يدعى نهاذا يبث االَسبٌ اَقطع عًهه اال يٍ ثالثت يٍ صدقت 
3

 

“Apabila manusia mati maka terputuslah amalnya, kecuali tiga perkara; sedekah 

jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakan kebaikan untuknya.” 

(HR Muslim) 

Sedekah jariyah adalah amalan yang terus bersambung manfaatnya, seperti definisi 

wakaf yang telah disepakati oleh ulama’ sebagai sedekah jariyah.
4
 

 Istilah sedakah jariyah diartikan sebagai wakaf, ketika maukuf (يىقىف) bisa 

dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan maka selama itu pula wakif (واقفى) 

mendapat pahala secara terus menerus meskipun telah meninggal dunia.Keberadaan 

wakaf sebagai lembaga yang telah diatur oleh agama Islam telah dikenal dan 

dilaksanakan umat Islam Indonesia seiring dengan masuknya Islam di Indonesia.
5
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 Wakaf  adalah ibadah yang hukumnya didapat melalui ijtihad. Al-Quran tidak 

menyatakan secara tegas mengenai aturan wakaf. Namun, berdasarkan konteksnya 

ayat yang dipahami sebagai sebuah amal kebaikan
6
 dan menjadi dasar utama 

disyariatkanya wakaf Q.S. Ali Imran ayat 92 yang berbunyi: 

ًب ححبّىٌ ويب حُفقىا يٍ شيء واَّبهلل به عهيى ًّ نٍ حُبنىا انبّس حخّىخُفقىا ي
7

 

“ Kamu sekali- kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu 

menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan 

maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.  

Sejak awal Islam muncul, wakaf sudah dipraktekkan oleh para sahabat. Salah satu 

riwayat hadist  yang menjadi dasar praktek wakaf pada masa awal Islam adalah hadis 

Ibn Umar. Hadis ini meriwayatkan kisah Umar ibn Khattab mendapatkan sebidang 

lahan di daerah subur khaibar dekat Makkah lalu beliau bertanya kepada Nabi tentang 

tanah itu, lalu Nabi menjawab dengan hadis Nabi yang berbunyi: 

اٌ شئج حبسج اصههب و حصدقج بهب 
8

 

Ungkapan Nabi tersebut menjadi landasan normatif wakaf.Hadis itulah kemudian 

menjadi esensi dalam pengelolaan wakaf, yaitu menahan asal dari asset dan 

mengalirkan hasilnya.
9
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 Lafal وقف (waqofa) dan حبس (habasa) mempunyai pengertian yang sama yaitu 

menahan sesuatu. Wakaf menurut bahasa adalah menahan untuk berbuat dan 

membelanjakan. Dalam bahasa arab dikatakan “وقفج كرا” dan artinya “aku 

menahannya”.
10

Para ahli fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf menurut 

istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu 

sendiri.
11

Jumhur ulama berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang 

diwakafkan dari kepemilikan wakif.Wakaf tersebut mencegah wakif melakukan 

tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut.Sedikit berbeda 

dari yang lainnya, Imam Hanafi berpendapat bahwa wakaf adalah menahan suatu 

benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan untuk 

kebajikan.
12

Secara umum semua sepakat bahwa hakekat wakaf adalah 

menyedekahkan manfaat dari harta yang diwakafkan untuk kepentingan umum dalam 

hal kebajikan.
13

 

 Aturan wakaf di Indonesia berkembang dengan adanya ketentuan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang mendefinisikan wakaf sebagai 

perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ menyerahkan sebagian harta benda 
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miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai 

dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/ kesejahteraan umum menurut 

syariah
14

.  

 Perwakafan tanah hak milik yang di bahas dalam perwakafan di Indonesia 

adalah perbuatan hukum suci, mulia dan terpuji, yang dilakukan oleh seseorang atau 

badan hukum, dengan memisahkan dengan sebagian harta kekayaanya yang berupa 

tahan Hak Milik dan melembagakanya untuk selama – lamanya menjadi “wakaf 

sosial” , yaitu wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan pribadatan atau keperluan 

umum lainya, sesuai dengan ajaran agama islam. 

 Demikian maka fungsi wakaf adalah untuk mengekalkan manfaat tanah yang 

diwakafkan, sesuai dengan tujuan wakaf yang bersangkutan. Dengan dijadikanya 

tanah hak milik suatu wakaf , Hak Milik yang bersangkutan menjadi hapus. Tetapi 

tanahnya tidak menjadi tanah Negara, melaikan memperoleh status yang khusus 

sebagai tanah wakaf, yang diatur oleh Hukum Agama Islam.
15

 

 Dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya, perbuatan  wakaf  hanya  

dapat dilakukan untuk waktu selama-lamanya. Hal ini terlihat pada Kompilasi 

Hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan Pasal 215 bahwa yang dimaksud dengan 

wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum 

yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk 
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selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan 

ajaran Islam.
16

 

 Pembaruan yang muncul di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang 

Wakaf ini merubah konsep absolutisme kekelan harta wakaf menjadi bersifat relative, 

yaitu dengan diperbolehkannya melaksanakan wakaf dengan jangka waktu tertentu. 

 As-Sayyid Sabiq adalah seorang ulama kontemporer lulusan Universitas al-

Azhar.Ia terlahir dari keluarga penganut Mazhab Syafi’I, namun ia cenderung 

membaca dan menela’ah mazhab-mazhab lain. Oleh karena itu ia dikenal sebagai 

ulama fikih yang tidak fanatik kepada satu mazhab.
17

 

Dalam kitab Fiqh Sunnah, as-Sayyid Sabiq mendefinisikan wakaf yaitu: 

حبس االصم و حسبيم انثًسة اىحبس انًبل و صسف يُبفعه في سبيم هللا
18

 

 Artinya : ( menahan pokoknya dan melepaskan buahnya ). Menahan harta dan 

mendistribusikan manfaatnya di jalan Allah. 
19

 

 Pendapat as-Sayyid Sabiq tentang wakaf ialah bila seseorang telah mewakafkan 

sesuatu, maka benda tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan, dan 

perlakuan lain yang menghilangkan kewakafannya. Bila orang yang berwakaf 

meninggal, maka hukum kepemilikan benda wakaf berpindah status menjadi milik 
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Allah SWT.
20

Dari pernyataan di atas bisa di pahami bahwa as-Sayyid Sabiq 

berpendapat bahwa wakaf tidak dapat dilakukan dengan jangka waktu. 

 Dengan adanya perbedaan pandangan yang terlihat antara konsep aturan wakaf 

yang berlaku di Indonesia dengan pandangan as-Sayyid Sabiq tentang konsep wakaf, 

maka penyusun memiliki ketertarikan untuk membahas tentang konsep wakaf 

berjangka menurut pandangan Imam as-Sayyid Sabiq dan mengkaji relevansinya 

dengan undang-undang wakaf yang berlaku di Indonesia.    

B. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun merumuskan pokok masalah yang akan 

dibahas adalah: 

1. Bagaimana pandangan as-Sayyid Sabiq  tentang wakaf berjangka dalam kajian 

hukum islam? 

2. Bagaimana relevansi pandangan  as-Sayyid Sabiq tentang wakaf berjangka di 

Indonesia dalam kajian hukum positif ? 

C. Tujuan Dan Kegunaan 

Adapun tujuan dan keguanaan dari penyusunan skripsi ini adalah: 

1.  Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan as-Sayyid Sabiq tentang wakaf 

berjangka dalam kajian Hukum islam dan Hukum positif. 
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Sayyid sabiq, Fikih Sunnah, (Bandung: al Ma’arif, 1986), hlm. 156.  



 

8 
 

b. Untuk mengetahui relevansi pandangan as-Sayyid Sabiq tentang wakaf 

berjangka dengan aturan wakaf yang berlaku di Indonesia 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap hukum wakaf berjangka yang 

makin berkembang saat ini.  

b. Memberikan tambahan wawasan bagi penyusun khususnya dalam bidang 

Hukum Islam, maupun bagi masyarakat secara umum dalam memahami 

hukum wakaf berjangka menurut pandangan  as-Sayyid Sabiq. 

D. Telaah Pustaka  

 Telaah pustaka sebagai suatu etika ilmiah yang memiliki kegunaan untuk 

memberi informasi yang jelas yang digunakan dan diteliti melalui karya-karya yang 

telah dibukukan atau yang telah dibuat sebelumnya yang memiliki hubungan dengan 

tema yang akan dibahas. 

 Sejauh yang penyusun ketahui tentang kajian terhadap hukum wakaf berjangka, 

sudah ada beberapa penelitian tentang hal tersebut dengan subjek, objek, dan masalah 

yang berbeda.Diantaranya adalah Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi dalam 

sebuah disertasi yang diterbitkan dengan judul Ahkam Al-Waqf Asy- Syari’ah Al-

Islamiyahmengungkapkan beragam definisi wakaf menurut berbagai mazhab serta 

mengungkapkan permasalahan wakaf kontemporer.Salah satu masalah yang dibahas 

adalah status barang yang telah diwakafkan.Kesimpulan dari desertasi ini adalah 

barang wakaf tidak boleh kembali kepada pemiliknya karena status kepemilikan 
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benda wakaf adalah kembali kepada Allah.
21

 Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan penyusun lakukan adalah penyusun akan lebih fokus kepada 

pandangan dari as-Sayyid Sabiq. 

 Zainal Abidin dalam skripsinya yang berjudul Wakaf Berjangka Waktu 

(Analisis Pandangan Imam Malik).Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah 

pandangan dan istinbath hukum Imam Malik terhadap wakaf berjangka waktu dan 

relevansinya dengan undang-undang wakaf di Indonesia.Kesimpulan dari penelitian 

ini adalah Imam Malik memandang wakaf berjangka waktu adalah sah.Menurutnya 

keabadian dalam wakaf bukan merupakan syarat dari wakaf itu sendiri.Pendapat 

Imam Malik ini relevan dalam peraturan di Indonesia ini Terbukti dengan masuknya 

unsur berjangka waktu dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.
22

 Perbedaan 

penelitian ini dengan penilitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penyusun 

mengambil pandangan dari as-Sayyid Sabiq dan istinbath hukumnya dalam kajian 

hukum islam dan hukum positif. 

 Skripsi dari Umi Mas’udah yang berjudul Analisis Pendapat Imam Al-Syafi’i 

Tentang Wakaf Dengan Jangka Waktu Tertentu.Pokok masalah dari skripsi ini adalah 

bagaimana pendapat imam asy-Syafi’I tentang wakaf berjangka.Kesimpulan yang 

diambil dari penelitian tersebut adalah imam asy-Syafi’I berpendalapat bahwa wakaf 

                                                           
21
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Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf. Alih Bahasa: Ahrul 

Sani Faturrahman Dkk (Jakarta: Iiman Press, 2004). 
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bersifat mu’abbad.Imam Syafi'i menggunakan metode istinbath hukum berupa hadits 

yang setelah ditakhrij masuk dalam kategori hadits sahih,baikdari segi matan, rawi 

maupun sanadnya, yaitu dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari SulaimAhdlor dari  

Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar. Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad wakaf 

termasuk aqad tabarru’(pelepasan hak).
23

 Perbedaan dengan penilitian yang akan 

penyusun lakukan adalah menulis akan memaparkan dan menganalisa bagaimana 

pandangan as-Sayyid Sabiq terhdap wakaf berjangka dan relevansinya denga aturan 

wakaf yang berlaku di Indonesia.  

 Berdasarkan telaah dan kajian singkat yang dilakukan terhadap karya-karya di 

atas, penyusun melihat bahwa belum ada penelitian tentang pandangan as-Sayyid 

Sabiq terhadap aturan wakaf berjangka di Indonesia dalam kajian hukum islam dan 

hukum positif. Oleh karena itu, menurut hemat penyusun penelitian ini layak untuk 

dilakukan dengan harapan bisa menambah dan menyempurnakan penelitian-

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dalam bidang wakaf. 

E. Kerangka Teoretik 

 Al-Quran sebagai sumber hukum Islam memberi petunjuk secara umum tentang 

wakaf.Wakaf merupakan suatu amalan yang digolongkan dalam perbuatan 

baik.Hukum wakaf tidak disebutkan di dalam al-Quran, namun didapatkan dari 

ijtihad ulama.
24
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Definisi wakaf dalam islam, bahwa wakaf adalah : 

 حبس يبل يًكٍ االَخفبع بقبء عيُه بقطع في زقبخه عهي يصسف يببح يىجىد

Artinya : Menahan harta yang dapat di manfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan 

cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada 

sesuatu yang mubah ( tidak haram ).
25

 

 Pemikiran para mujtahid dalam menentukan hukum wakaf tentunya tidak 

terlepas dari prinsip dan orientasi mereka pada kemaslahatan serta kebutuhan 

masyarakat.Oleh karena itu para mujtahid memiliki hasil ijtihad berbeda terkait pada 

waktu dan tempat.
26

 

 Menurut pendapat beberapa ulama pengikut Mazhab Syafi’I, Muhammad 

Abdullah Al-Kabisi mengasumsikan bahwa titik persamaan dari masing-masing 

definisi ulama tersebut adalah definisi dari Syaikh Al-Qalyubi yang mengatakan 

bahwa wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga 

bentuk aslinya untuk bisa disalurkan kepada jalan yang dipebolehkan.
27

Imam Syafi’I 

sendiri berpendapat bahwa wakaf bersifat abadi atau tidak dapat ditarik kembali.
28

 

 Ibnu Qudamah dari kalangan ulama’ Hanabilah mendefinisikan wakaf yaitu 

menahan yang asal dan memberikan hasilnya. Asumsi dari Muhammad Abdullah Al-

Kabisi tentang defrinisi wakaf menurut mazhab Hanafi adalah  menahan suatu benda 

yang menurut hukum tetap milik wakif untuk  digunakan manfaatnya dalam 

                                                           
25

Fatwa MUI terhadap konsep wakaf, yang terlampir dalam bukunya Jaih mubarok.Wakaf 
produktif.hlm 176 
26

Ibid, hlm 26. 
27

M ABIS Al-Kabisi, Hukum Wakaf,: Ahrul  (Jakarta: Iiman Press, 2004), hlm. 41.  
28

Ibid, hlm. 40.  



 

12 
 

kebaikan. Menurut mazhab Maliki, menahan harta untuk disedekahkan manfaatnya 

dalam jangka waktu tertentu.
29

 

 Secara umum, wakaf memiliki makna menghentikan (menahan) harta, 

terlepasnya kepemilikan wakif dari harta yang diwakafkan, serta bermanfaat dalam 

waktu lama.
30

Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum 

yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk 

selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan 

ajaran Islam.
31

 

 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf  mendefinisikan wakaf 

sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian 

harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan 

umum menurut syariah.
32

 

Adapun definisi wakaf berjangka secara umum adalah mewakafkan benda dengan 

menentukan jangka waktu sebagai batasan masa berlakunya wakaf. 
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Ibid, hlm. 59. 
30

Ibid, hlm.5. 
31

 Kompilasi Hukum Islam, Buku III Bab Wakaf Pasal  215.  
32

UU No. 41 Tahun 2004 Bab Ketentuan Umum pasal 1 (1). 
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Dalam masalah mu’amalah berlaku kaidah: 

 

االصم ف االشيبء االببحت حخي يدّل اندنيم عهي انخحسيى
33

 

Maka, selama tidak ada larangan mengenai suatu hal tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan mu’amalah maka hukum dari hal tersebut adalah boleh.Misalnya seperti 

hukum wakaf yang memang hukumnya tidak dijelaskan secara rinci oleh al-Quran 

dan hadist. 

 Selain itu, persyaratan terpenting dalam bidang muamallah adalah 

kerelaan.Dengan asas kebebasan berkontrak dimaksudkan kebebasan seseorang untuk 

membuat perjanjian sesuai dengan kepentingannya dalam batas-batas kesusilaan dan 

ketertiban umum.
34

 Dalam hal ini, Abdul Wahhab Khallaf menegaskan bahwa:  

هشبزع يٍ حشسيعه االحكبو هى ححقيق يصبنح انُبس بكفبنت ضسوزيبحهى و حىفيس حبجيبحهىو انًقصىد انعبو ن
35

 

 Bila bicara tentang kemaslahatan, maka tidak bisa lepas dengan konteks yang 

mengitarinya. Dengan alasan ini maka muncul kaidah: 

ال يُكس حغيساالحكبو بخغيس االشيبٌ و االيكُت
36

 

Bisa jadi aspek kemaslahatan yang diterapkan di suatu tempat tidak sesuai dengan 

tempat lainnya. Begitupula dengan waktu,  belum tentu aspek kemaslahatan di zaman 

dahulu bisa sesuai dengan perkembangan zaman sekarang.  

 

                                                           
33

Imam  JABin Abi B Ai, Al-Asybah Wa An-Nazair,  (Dar Al-Ilmiyyah, 2005), hlm: 131. 
34

 Subekti, Hukum Perjanjian, cet. ke-6 (Jakarta: PT Intemes, 1979), hlm 13. 
35
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F. Metode Penelitan 

1. Jenis Penelitian  

 Penelitian yang akan digunakan oleh penyusun merupakan jenis penelitian 

literatur atau kepustakaan (library research), karena sumber data yang diambil 

oleh penyusun ini merupakan data yang terdapat pada bahan pustaka Islam, yaitu 

al-Qur’an, al-Hadits, Kitab Fiqh, dan buku-buku lain yang berkaitan.
37

 

2. Sifat Penelitian 

 Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu memaparkan, 

menggambarkan, dan mengklarifikasikan secara obyektif data-data yang dikaji 

kemudian dianalisis
38

. 

3. Sumber Bahan Hukum  

 Data yang digunakan dalam penelitian terbagi menjadi dua dengan 

penjelasan sebagai berikut : 

a. Data primer, yakni data yang berkaitan langsung dengan pemikiran as-Sayyid 

Sabiq tentang wakaf, yaitu Kitab Fiqh as-Sunnah.  

b. Data sekunder, yakni data yang dapat mendukung dan melengkapi data primer 

dan diperoleh tidak dari sumber primer. Data sekunder tersebut dapat berupa 

buku, majalah, website resmi maupun arsip yang membahas tentang wakaf. 
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 Winarno Surakmad, Pengantar Penelitian-penelitian: Metode, Tehnik, cet. ke-5 (Bandung: 

Tarsiti, 1994), hlm. 139. 
38

ibid, hlm. 138. 
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4. Pendekatan Penelitian 

 Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan normatif, 

yaitu pendekatan yang menggunakan rumusan-rumusan berdasarkan al-Qur’an 

dan as-Sunnah dengan cara menemukan ayat-ayat al-Qur’an, hadits-hadits, dan 

kaidahan-kaidah fiqih yang berhubungan dengan perwakafan dan kemudian 

dianalisis, 
39

yaitu suatu metode yang dipakai untuk menganalisa data yang 

bersifat khusus dan memiliki unsure kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan 

menjadi suatu kesimpulan umum.  

5. Analisis data 

Analisis data yang dipakai menggunakan teknik data yang telah dikumpulkan 

akan dicermati dan diuraikan secara sistematis kemudian dianalisis secara 

kualitaitif dengan metode induktif
40

 

G. Sistematikan Pembahasan 

Untuk menghasilkan sebuah karya yang sistematis, maka perlu adanya 

pemaparan tentang isi dari  skripsi dalam bentuk bagian-bagian yang memiliki 

keterkaitan. Skripsi ini terdiri dari empat bab, yang dimulai dari Bab Satu, berisi 

pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari 

latar belakang masalah, pokok masalah, tujunan dan kegunaan penelitian, kerangka 

teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

                                                           
39

Ibid, hlm 140. 
40

 Lexy j. moleong, metodologi penelitian kualitatif, ({bandung, pt remaja rosdakarya, 2007), hlm 10.  



 

16 
 

 Selanjutnya, di Bab Dua, akan dideskripsikan gambaran umum wakaf dalam 

hukum Islam. Dalam bab ini akan dibahas tentang definisi wakaf, dasar hukum 

wakaf, rukun dan syarat wakaf yang telah sedikit penyusun paparkan sebelumnya.  

 Di dalam Bab Tiga dibahas mengenai Biografi as-Sayyid Sabiq, pandangan as-

Sayyid Ssabiq tentang wakaf berjangka serta metode istinbath yang digunakan dalam 

menentukan hukum wakaf,Selanjutnya Analisis penyusun terhadap pandangan as-

Sayyid Sabiq tentang wakaf berjangka waktu, dan relevansinya terhadap aturan wakaf 

di Indonesia dalam kajian hukum islam dan hukum positif. 

 Kemudian Bab Empat adalah penutup dari rangkaian penelitian yang telah 

dilakukan yang berisi kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan dan juga saran-

saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 


