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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

GAMBARAN UMUM TENTANG WAKAF 

A. Pengertian Wakaf  

 Wakaf berasal dari kata benda abstrak atau kata kerja yang dapat berfungsi 

sebagai kata kerja transitif atau intransitif yang memiliki makna menahan atau 

menghentikan sesuatu dan berdiam  di tempat.
41

 Secara bahasa, wakaf  berasal dari 

kata ( َلفب -يمف -َلف  ) yang berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap 

berdiri.
42

 Kata waqf (َلف) semakna dengan tahbis (جحجيس) dan tasbil (جسجيم). Wakaf 

juga diungkapkan dengan al-habsu ( حجسان ). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

wakaf diartikan dengan sesuatu yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagai 

derma atau yang berhubungan dengan agama.
43

 

 Menurut istilah wakaf adalah menghentikan (menahan) perpindahan milik 

suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat 

digunakan untuk mencari keridaan Allah SWT. Para ahli fikih memiliki cara berbeda 

dalam mengistinbatkan hukum wakaf, sehinga masing-masing mujtahid memiliki 
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pengertian atau definisi yang beragam tentang wakaf. Menurut Abu Hanifah wakaf 

adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan dalam 

rangka menggunakan manfaatnya untuk kebajikan.
44

 Berdasarkan definisi ini 

kepemilikan harta wakaf tidak terlepas dari si wākif . Jika wākif  meninggal, maka 

harta tersebut dapat diwariskan kepada ahli warisnya.
45

 Jadi, yang diwakafkan adalah 

manfaat dari benda yang di wakafkan dan tidak termasuk bendanya. 

 Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf tidak melepaskan harta yang 

diwakafkan dari pemilikya, namun wakaf mencegah wākif  untuk melakukan 

tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut. Wākif  

diwajibkan untuk menyedekahkan manfaat dari harta yang diwakafkan selama jangka 

waktu tertentu sesuai dengan keinginan wākif .
46

  

 Imam Syafi‟i, Ahmad bin Hambal dan Jumhur Ulama‟ berpendapat wakaf 

adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wākif  setelah sempurna 

prosedur perwakafan.Wākif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang 

diwakafkan seperti menjual, menghibahkan, dan mewariskan.
47
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 Mazhab Imamiyah sependapat dengan Mazhab Syafi‟i, namun ada perbedaan 

sedikit dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik 

maukūf„alaih (yang diberi wakaf), meskipun maukūf„alaih tidak berhak melakukan 

sesuatu tindakan atas benda wakaf baik menjual atau menghibahkannya.
48

 

 Menurut Muhammad Jawad Mughniyah wakaf adalah sejenis pemberian yang 

pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan 

manfaatnya berlaku umum. Dan yang dimaksud dengan tahbis al-asli adalah 

menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak  diwariskan, digunakan dalam bentuk 

dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan 

cara pemanfaatannya ialah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak 

pemberi wakaf tanpa imbalan.
49

 

 Secara garis besar, wakaf adalah menahan harta yang mungkin bisa 

dimanfaatkan hasilnya dengan tetap mempertahankan atau mengabdikan harta itu 

sendiri. As-Sayyid Sabiq juga memberikan definisi bahwa wakaf adalah menahan 

harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.
50

 

 Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, dijelaskan bahwasan wakaf berasal dari 

kata َلف(waqafa) yang menurut bahasa berarti menahan atau berhenti. Dalam hukum 

fikih berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang 
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atau nażir, atau kepada badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau 

manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syari‟at Islam. 

Dalam hal tersebut, benda yang diwakafkan bukan lagi hak milik wākif , dan bukan 

pula milik orang atau tempat yang diserahkan, melainkan menjadi milik Allah.
51

 

 Sementara itu pengertian wakaf dalam Undang-undang adalah: 

a. Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat 1 

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan 

hukum yang memisahkan sebagian dari miliknya dan melembagakannya untuk 

selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kepeluan umum lainnya sesuai 

dengan ajaran Islam”. 

 

b. UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat (1) 

“Perbuatan hukum wākif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta 

benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu 

sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/ kesejahteraan umum 

menurut syariah”.
52

 

 As-Sayyid Sabiq sendiri berpendapat bahwa secara bahasa wakaf berasal dari 

kata  َلفب -يمف  -َفك  memiliki makna yang sama dengan  حجسب -يحجس  –حجس . Jadi 
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.dalam arti menahan انحجس sama denganانُلف
53

 Secara garis besar menurut syara‟ 

wakaf adalah menahan harta yang mungkin bisa dimanfaatkan hasilnya dengan tetap 

mempertahankan atau mengabadikan harta itu sendiri.
54

 

B. Dasar Hukum Wakaf 

 Dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf dapat dilihat di 

beberapa ayat al-Qur‟an meskipun tidak secara khusus menjelaskan tentang wakaf 

antara lain :  

1. Surat al-Hajj ayat 77 : 

َافعهُا انخيس نعهكم جفهحُن
55

 

Artinya :” Berbuatlah kebaikan supaya kamu berbahagia”. 

2. Surat Āli-„Imrān ayat 92 : 

نه جىبنُا انجّس ححّىحىفمُا مّممب جحجُّن َمب جىفمُا مه شيء َاوّبهلل ثً عهيم
56

 

Artinya : “Kamu sekali – kali tidak sampai kepada kebaktian, sebelum kamu 

menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai”. 
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3. Surat al-Baqarah ayat 261 :  

مثم انريه يىفمُن امُانٍم في سجيم هللا نمثم حجّة امجحث سجع سىبثم في كّم سىجهة مبئة حجة َهللا 

يضبعف نمه يشبء َهللا َاسء عهيم
57

 

Artinya : “Perumpaman orang-orang yang menafkahkan hartanya  mereka di jalan 

Allah adalah serupa dengan butir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada setiap 

butir seratus biji. Allah (terus-menerus) melipat gandakan bagi siapa yang Dia 

kehendaki. Dan Allah Maha luas (karuniaNya) Lagi Maha Mengetahui.” 

         Menurut pendapat para ahli, ayat-ayat al-Qur‟an tersebut tersebut dapat 

dipergunakan sebagai dasar umum lembaga wakaf.
58

Pemahaman konteks ajaran 

wakaf juga diambil dari beberapa hadis Nabi yang menyinggung masalah sedekah 

jariyah. Adapun dalil berdasarkan dari hadis antara lain: 

1. Hadiṡ riwayat Muslim dari Abu Hurairah 

اذا مبت االوسبن اومطع عمهً اال مه ثالثة مه صدلة جبزية َ عهم يىحفع ثً ََند صبنح يدعُ نً
59
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Artinya : “ Apabila manusia mati maka terputuslah amalnya, kecuali tiga perkara; 

sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakan kebaikan 

untuknya.” 

2. Hadiṡ dari Ibnu Umar 

زسُل هللا, إّن أصجث  اصبة عمس ازضب ثخيجس فبجي انىجي صهي هللا عهيً َ سهم يسحأمسي فيٍب فمبل : يب

أزضب ثخيجس نم أصت مبال لطّ ٌُ اوفس عىدي مىً, فمب جأمسوي ثً؟فمبل زسُل هللا صهي هللا عهيً َ سهم 

: إن شئث حجسث اصهٍب َ جصدلث ثٍب. فحصدق ثٍب عمس : اوٍّب ال ججبع َال جٌُت َ ال جُزخ. َجصدق 

 َ اثه انسجيم َ انضيف ج  جىبع عهي مه ثٍب في انفمساء َ في انمسثي َفي انسلبة َ في انسجيم هللا

ل ُّ َنيٍب ان يأكم مىٍب ثبنمعسَف َ يطعم غيس محم
60

 

Artinya : Ibnu Umar meriwayatkan,” Umar pernah mendapat sebidang tanah di 

Khaibar. Dia lalu mendatangi Nabi untuk meminta pertimbangan mengenai tanah 

tersebut. Dia berkata,‟  Wahai Rasulullah, aku pernah mendapatkan sebidang 

tanah di Khaibar sedang aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih berharga 

darinya. Apakah yang engkau printahkan kepadaku dengan tanah tersebut? 

Rasulullah bersabda kepadanya,‟ jika engkau mau maka tahanlah tanah tersebutdan 

bersedekahlah denganya.” 

 Dilihat dari beberapa ayat al-Quran dan hadis Nabi yang menyinggung 

tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas. Sehingga, ajaran dasar hukum 
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wakaf lebih bersifat ijtihādi bukan ta’abbudi.Jumhur ulama sepakat bahwa hukum 

wakaf adalah sunah dan sangat dianjurkan dalam Islam.  

 Menurut Mazhab Maliki, Syafi‟i, dan Imam Ahmad bin Hambal hukum wakaf 

adalah sunah (mandub). Menurut Ulama Hanafiyyah hukum wakaf adalah boleh 

(mubah). Namun, para Imam Mazhab juga mengatakan hukum wakaf bisa jadi wajib 

apabila wakaf itu merupakanobjek dari nazar seseorang.
61

 

C. Rukun dan Syarat Wakaf  

Rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, 

dimana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Para ulama berbeda 

pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi 

dari perbedaan mereka dalam memandang substansi wakaf. Sedangkan syarat adalah 

segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan 

tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya 

sesuatu itu tidak  mesti pula ada hukum.
62

 

Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam menetukan definisi wakaf, 

namun, dalam ketentuan pelaksanaannya perlu adanya rukun dan syarat. Imam an-

nawawi mengatakan bahwa rukun wakaf ada empat, yaitu :  
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 (wākif  , orang yang berwakaf) َالف .1

مُلُف ثً  .2 (maukūf „bihharta benda wakaf) 

 (maukūf „alaih harta benda wakaf) مُلُف عهيً .3

 .(sigāt,ikrar) صيغة .4

Di dalam UU No. 41 tahun 2004 pasal 6, unsur (rukun) wakaf ditambah dua hal, 

yaitu:  

وريس  .5 (Nażir, pengelola wakaf) 

6. Jangka waktu wakaf.
63

 

  Masing-masing rukun yang tersebut di atas juga  harus  memenuhi syarat 

syarat yaitu: 

1. Wākif  

 Syaratnya adalah orang yang bebas untuk berbuat kebaikan meskipun 

bukan muslim dan dilakukan dengan kehendak sendiri bukan karena paksaan dari 

orang lain. Wākif  harus mempunyai kecakapan tabarru’
64

, berakal sehah, dan 

sudah dianggap dewasa.Dalam pasal 215 ayat (2) KHI jo. Pasal 1 (2) PP No. 28 

tahun 1977 disebutkan “ Wākif  adalah orang atau orang-orang ataupun badan 

hukum yang mewakafkan harta miliknya.” Syarat-syaratnya adalah: 

                                                           
 

63
 Hadi Setia Tunggal, Undang Undang Wakaf ( Jakarta: Harvarindo, 2005), hlm.10. 

 

 
64

 Tabarru‟ adalah kecakapan melepaskan hak miliknya kepada orang lain, Zakiyah Darajat, 

ilmu fikih, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), III, hlm.192. 

 



26 
 

a.   Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah 

dewasa dan sehat akalnya serta oleh hukum tidak terhalang melakukan 

perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain 

dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

b.   Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas 

namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum (pasal 217 KHI jo. 

Pasal 3 PP no. 28/1977).
65

 

2. Maukūf „Bih 

 Adapun beberapa syarat dari benda yang diwakafkan adalah  

a.   Benda itu dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang dan dapat diambil 

manfaatnya.
66

 

b.   Harta adalah milik orang yang mewakafkan, meskipun bercampur dan tidak 

dapat dipisahkan dengan yang lain, maka boleh mewakafkan uang yang 

berupa modal atau saham pada perusahaan.  

c.   Benda yang diwakafkan harus bernilai ekonomis, tetap zatnya, dan boleh 

dimanfaatkan menurut Islam.  

d.   Benda yang diwakafkan harus kekal. Pada umumnya para ulama‟ berbeda 

pendapat mengenai kekelan zat/benda wakaf, di antaranya adalah: 
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1)   Mazhab Hanafi 

 Ulama Hanafiyyah mensyaratakan bahwa harta yang diwakafkan 

dipastikan „ain-nya memiliki sifat kekal dan menungkinkan dimanfaatkan 

terus menerus. Mereka berpendapat bahwa pada dasarnya benda yang 

diwakafkan adalah benda tidak bergerak. Akan tetapi benda bergerak 

dapat diwakafkan dalam beberapa hal yakni: 

a) Keadaan harta bergerak itu mengikuti harta tidak bergerak seperti 

bangunan, pohon dan masjid.  

b) Kebolehan wakaf bergerak itu berdasarkan atsar yang 

memperbolehkan wakaf senjata dan binatang-binatang yang 

dipergunakan untuk perang.  

c) Wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan seperti wakaf 

kitab-kitab dan mushaf.
67

 

2) Mazhab Syafi‟i 

 Menurut ulama‟ yang mengikuti mahab syafi‟I bahwa barang yang 

diwakafkan haruslah kekal manfaatnya, baik berupa barang tidak 

bergerak, berang bergerak maupun barang kongsi (mililk bersama).
68
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3) Mazhab Maliki 

 Mazhab maliki berpendapat bahwa mewakafkan benda bergerak 

adalah boleh. Mazhab maliki tidak mensyaratkan ta’bid pada wakaf, maka 

menurut mazhab ini wakaf sah walaupun sementara.
69

 

e.   Harta wakaf harus segera dapat diterima setelah wakaf diikrarkan. Bila 

wakaf itu diperuntukkan membangun tempat-tempat ibadah umum hendaknya 

ada badan yang menerimanya yang disebut nażir. Orang yang mengurus 

wakaf diperbolehkan mengambil sebagian dari hasil wakaf untuk kebutuhan 

pokoknya.
70

 Dalam pasal 15 UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf, harta 

benda hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wākif  

secara sah.
71

 

3. Maukūf „Alaih 

 Disyaratkan tidak bertentangan dengan nilai ibadah.
72

 Tidak sah wakaf 

untuk biara, gereja, dan tempat maksiat. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-

batas yang sesuai dan yang diperbolehkan syari‟at Islam. Pada dasarnya, wakaf 

                                                           
69

Ibid, hlm.32-33. 

 

 
70

 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Muamalat, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm.177 

 

 
71

 Departemen Agama RI, Undang-Undang Wakaf Dan Perturan Pemerintahan Tentang 

Pelaksanaannya, ( Jakarta: Dirjend Bimas Islam Depag,  2007) hlm.10. 

 

 
72

 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Muamalat, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm.177. 

 



29 
 

merupakan amal yang mendekatkan diri kepada Allah, oleh karena itu, maukūf 

„alaihharuslah di jalan kebaikan.
73

 

4. Ṣigat 

 Ṣigat  atau ikrar wakaf bisa dalam bentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, 

bahkan dengan perbuatan. Ṣigat  hendaknya diucapkan dengan ucapan yang 

menunjukkan maksud dari akad dari seseorang yang mempu berbicara karena 

kepemilikan dalam akad wakaf tergantung pada proses perpindahannya kepada 

orang yang menerima wakaf melalui ucapan qabul.
74

 Secara umum syarta sah 

sigat adalah:  

a. Harusterjadi seketika/selesai. 

b. Tidak diikuti syarat palsu 

c. Tidak diikuti syarat pembatasan waktu. Pendapat ini diungkapkan oleh 

hampir semua Imam Mazhab kecuali Imam Malik. 

d. Tidak mengandung pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah 

dilakukan.
75

 

Adapun lafaz sigat wakaf ada dua macam, yaitu: 

a. Lafaz yang jelas (صبزع , sarih) seperti: َلفث, حجسث, سجهث 
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b. Lafaz kiasan (كىبية, kinayah) seperti : صدلث, حسمث 

Apabila lafaz ini dipakai, harus dibarengi dengan niat wakaf. sebab, 

lafazصدلث bisa diartikan sedekah wajib seperti zakat dan juga sedekah sunah. 

Lafazحسمث bisa berarti dzihar, danlafaz  أثدت bisa berarti pengeluaran harta 

benda untuk selamanya. Oleh karena itu, jika menggunakan kata-kata kiasan 

harus disertai niat wakaf secara tegas.  

5. Nazir 

Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola 

dan dikembangkan sesuai dengan peruntukanya. 

 Menurut UU No 41 tahun 2004 pasal 10 ayat (1) tentang syarat untuk 

nażirperorangan adalah:  

a. Warga Negara Indonesia 

b. Beragama Islam 

c. Dewasa 

d. Amanah 

e. Mampu secara jasmani dan rohani 

f.   Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum 

Untuk nazirorganisasi syartanya adalah: 

a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nażir 

perorangan. 
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b. Organisasi bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, 

kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam. 

Sedangkan syarta untuk nazir badan hukum adalah: 

a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazir  

perorangan. 

b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, 

kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.
76

 

6. Jangka Waktu Wakaf 

 Dalam buku-buku maupun Peraturan Perundangan Wakaf sebelum 

munculnya UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tidak dicantumkan rukun 

wakaf mengenai adanya jangka waktu pelaksanaannya. Hal ini merupakan 

terobosan baru yang dilakukan pemerintah mengingant manfaat wakaf pada 

dasarnya adalah untuk kesejahteraan umat. 

 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 (pasal 18) sebagai 

penjelasan atas UU No 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa harta benda wakaf yang 

berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya (tanpa 

batas) kecuali wakaf yang berupa hak atas tanah seperti hak milik atas tanah, hak 
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guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai di atas tanah milik Negara, hak milik 

atas satuan rumah susun, hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak 

pengelolaan. 

 Jangka waktu wakaf yang dimaksud  adalah sebagaimana tercantum 

dalam pasal 6 UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf yakni Wākif  diperbolehkan 

membatasi waktu wakafnya. Artinya, wākif  hanya mewakafkan manfaat dari 

benda yang diwakafkan dan setelah jangka waktutersebut habis, wākif  

diperbolehkan meminta kembali benda yang diwakafkannya.
77

 

D. Macam-macam wakaf 

A. Ditinjau dari segi peruntukannya ada dua macam, yaitu: 

1. Wakaf Ahli. 

 Wakaf Ahli atau wakaf keluarga adalah wakaf yang ditujukan kepada 

orang-orang tertentu baik keluarga wākif  ataupun bukan. Wakaf ini juga sering 

disebut dengan wakaf żurri yang berarti keturunan.
78

 Apabila seseorang 

mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah 

dan yang berhak mengambil menfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam 

persyaratan wakaf.
79

Para ahli wakaf berpendapat ketika orang yang ada dalam 

sighāt wakaf tersebut telah meninggal makaharta wakaf itu dikembalikan kepada 
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tujuan wakaf pada umumnya yaitu dimanfaatkan untuk menegakkan agama Allah 

SWT atau untuk keperluan sosial.
80

 Hal ini difahami dari hadiṡ IbnuUmar bahwa 

bila harta telah diwakafkan berarti itu telah diserahkan kepada Allah. Sedangkan 

manfaat dari harta itu boleh digunakan untuk karib kerabat di jalan Allah, untuk 

fakir miskin, dan lain sebagainya. Bila karib kerabat atau orang tertentu tidak ada, 

tentulah harta wakaf itu dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang lain sesuai 

dengan yang telah ditentukan oleh Allah SWT.
81

 

2. Wakaf Khairi 

 Wakaf ini adalah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan 

umum dan tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Dalam wakaf ini, 

jumhuer ulama menyebutkan ketika dikrarkan harus ada nażir nya. Wakaf khairi 

lebih banyak manfaatnya dari pada wakaf ahli karena tidak ada batas atas orang-

orang tertentu yang dapat menikmati manfaatnya. Dalam wakaf khairi, si wākif  

juga dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan.
82

 Wakaf khairi inilah 

yang paling sesuai dengan ajaran Islam yang dianjurkan kepada orang-orang yang 

mempunyai harta lebih untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus 

menerus mengalir bagi orang yang bersangkutan walaupun ia telah meninggal 

selama wakaf itu dapat diambil manfaatnya.
83
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B. Berdasarkan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf,  jenis 

jenis harta benda yang dapat diwakafkan terdiri dari: 

1. Benda tidak bergerak 

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a meliputi:  

a. Hakatastanahsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan yang  berlaku 

baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;  

b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud 

pada 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; 

e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2. Benda bergerak
84

 

Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta 

benda yang tidak  bisa habis karena dikonsumsi seperti: 

a. Uang; 

b. Logam mulia; 

c. Surat berharga; 
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d. Kendaraan 

e. Hak atas kekayaan intelektual 

f.   Hak sewa 

g. Benda bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syari‟ah dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.
85

 

E. Manfaat Wakaf 

 Dalam hukum Islam, wakaf merupakan sarana pendistribusian dan 

pemerataan resmi dari rizki Allah SWT guna merealisasikan kemaslahatan umat 

manusia. 
86

 sepanjang sejarah Islam, wakaf memiliki peran yang signifikan dama 

pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan 

masyarakat Islam. Intuisi Wakaf telah menjalankan tugas sebagai intuisi pemerintah 

atau kementrian-kementrian khusus, seperti Departemen Kesehatan, Pendidikan, 

Sosial, dan Pendidikan sehingga dapat mengurangi ketergantungan kepada 

pemerintah. Hal ini dicontohkan oleh beberapa Negara Muslim yang telah berhasil 

mengembangkan wakafnya dalam menopang perekonomian Negara seperti Mesir, 

Arab Saudi, Srilanka, Yordania, dan Bangladesh.
87

 Beberapa manfaat dari wakaf 

adalah:  

1. Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin 

kelangsungannya. Orang yang berwakaf tidak perlu khawatir barangnya 
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hilang atau pindah tangan karena barang wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, 

atau diwariskan.  

2. Wākif  akan menerima pahala dari Allah SWT secara terus menerus selama 

harta yang diwakafkan terus dimanfaaatkan.  

3. Wakaf menjadi sumber dana penting yang bermanfaat bagi kepentingan 

agama dan umat Islam.
88

 

F.  Pemikiran Ulama Tentang Wakaf Berjangka 

1. Imam Malik berpendapat bahwa wakaf dengan jangka waktu tertentu 

diperbolehkan seperti “aku wakafkan rumahku untuk zaid selama setahun.” 

2. Imam an-Nawawi mengatakan bahwa wakaf dengan jangka waktu tertentu adalah 

batal.
89

 Hal ini telah disepakati oleh jumhur ulama‟. 

3. Imam al-Syairazi berpendapat wakaf tidak diperbolehkan untuk jangka waktu 

tertentu, karena pada dasarnya wakaf adalah mengeluarkan harta denga tujuan 

takarub kepada Allah, karenanya tidak diperebolehkan dengan jangka waktu 

tertentu seperti halnya pembebasan budak dan sedekah.
90

 

4. Abu al-Abbas bin Suraij menyatakan bahwa wakaf dengan jangka waktu sah dan 

berakhir bersamaan dengan berakhirnya jangka waktu yang ditentukan.
91

Adapun 

alasan Abu al-Abbas bin Suraij tersebut adalah pada saat kita boleh mendekatkan 

                                                           
 

88
  Masyfuk Zuhdi, Studi Islam, (Jakarta: Rajawali, 1988), III, hlm.17. 

 

 
89

 Imam an-Nawawi, Raudhatuth Thalibin,(dar al fikr) Kitab Waqf, jilid 4hlm.486. 

 

 
90

 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf, hlm. 160. 

 

 
91

 Imam an-Nawawi, Raudhauth Thalibin,(dar al fikr) , II: 482. 

 



37 
 

dirikepada Allah dengan seluruh harta atau separuhnya, maka dibolehkan pula 

untuk mendekatkan diri kepada Allah sepanjang waktu atau separuhnya.
92

 

5. Imam Mawardi berpendapat bahwa syarat statement wakaf itu harus bersifat 

langgeng dan tidak terputus. Maka, jika wākif  membatasi waktu seperti “ saya 

wakafkan kepada Zaid setahun”, maka wakafnya tidak sah.
93

 

6. Abu Yusuf berpendapat bahwa wakaf adalah menggugurkan kepemilikan, seperti 

talak dan memerdekakan budak. Keduanya adalah pengguguran kepemilikan 

terhadap istri dan budak.
94

 

7. Muhammad Hasan juga mensyaratkan ta’bid sebagai salah satu syarat yang harus 

dipenuhi, namun ia mengharuskan sighāt yang dipakai untuk terlaksananya wakaf 

harus dengan shigat yang memuat pengertian ta‟bid secara lafaz dan makna atau 

maknanya saja. 

8. Ibnu Hambal juga mensyaratkan ta’bid secara mutlak sehingga jika ada wākif  

yang ingin menjual, menghibahkan atau menarik kembali harta wakafnya, maka 

syarat dan wakafnya tidak sah, sebab hal itu menghilangkan tujuan wakaf.
95

 

9. Ibrahim Al-Bajuri menyatakan wakaf adalahmenahan harta tertentu untuk 

memindahkan manfaatnya kepada penerima dengan menetapkan asal benda 
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tersebut dan jalur peredaran kepada kebaikan untuk mendekatkan diri kepada 

Allah SWT.
96

 

10. Ulama‟ Hanafiyah membedakan antara syarat ruju’ (penarikan kembali ) dan 

syarat tauqit ( pembatasan waktu). Jika si wākif  mensyaratkan menarik kembali 

harta wakaf setelah selesai waktu yang ditentukan untuk pengelolaan harta wakaf 

maka wakaf ini tidak sah. Namun, jika si wākif  membatasi waktu tanpa 

mensyaratkan ruju’ setelah habis batas waktu yang ia tentukan, maka pada 

permasalahan ini ada dua pendapat, yaitu: Menurut Hilal ar-Ra‟i, wakaf tersebut 

sah dan berlaku abadi tanpa memandang syarat pembatasan waktu.  Sementara 

menurut al-Kasyaf, wakaf yang disertai batasan waktu adalah batal. Adapun 

pendapat yang dianggap kuat oleh Dr. Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi 

adalah pendapat dari al-Khasyaf yang membatalkan wakaf secara mutlak jika 

statment wakaf dibubuhi batasan waktu.
97
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