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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf  

1. Pengertian Wakaf  

        Secara bahasa, waqf dalam bahasa arab diartikan dengan al-habs 

‘menahan’, dan al-man’u, ‘menghalangi’. 

        Ulama Hanafiyah merumuskan definisi wakaf  dengan  

هات البروالحال جهة من جها علي تملك الوقف و تصدق بمنفع علي حبس العين 

         اوالتال

        Abu Hanifah menyatakan, bahwa akad wakaf memiliki sifat 

gha<ir lazim (tidak mengikat) dalam pengertian orang yang 

mewakafkan hartanya waki<f bisa diambil kembali wakafnya dan 

menjualnya.        Menurut Abu Hanifah  sama halnya dengan ‘riyah 

(pinjam meminjam) yang akadnya bersifat tidak tentu yang dapat 

ditarik kapan saja. Wakaf menurut Abu Hanifah tidak melepaskan hak 

kepemilikan waqi<f secara mutlaq dari segala benda yang sudah 

diwakafkan. Wakaf bersifat mengikat menurut Abu Hanifah apabila 

ada keputusan hakim yang menyatakan wakaf itu bersifat mengikat, 

peruntukan wakaf untuk masjid, Wakaf dikaitkan dengan kematian 

waqi<f (waki<f berwasiat mewakafkan hartanya). Pendapat ini 

beralasan dengan hadist yang diriwayatkan Baihaqi yang menyatakan: 
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Dari ibn ‘Abbas berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: “tidak ada 

penahanan dari ketentuan allah.”(HR al-Baihaqi).1 

        Menurut ulama Malikiyah wakaf adalah waqi<f menjadikan 

manfaat harta yang dimiliki walaupun berupa sewa ataupun hasilnya 

seperti dirham (uang) dengan sighat tertentu dalam jangkau waktu 

tertentu sesuai dengan kehendak waqi<f. 

         Hampir sama dengan pendapat Abu hanifah, akad wakaf menurut 

kalangan malikiyah tidak melepaskan hak kepemilikan waqi<f  dari 

harta yang diwakafkannya. Hanya saja waqi<f  sendiri yang 

melepaskan hak atas kepemilikan  yang telah diwakafkan. waqi<f  

menahan penggunaan harta yang telah diwakafkan dan membolehkan 

penggunaan dari hasilnya untuk  kebaikan dalam jangka waktu 

tertentu. Para ulama malikiyah tidak mewajibkan wakaf untuk selama- 

lamaanya dikarenakan tidak adanya dalil yang mewajibkan adanya 

syarat ta’bid (keabadian) dalam wakaf.2 

         Mayoritas kalangan ulama syafi’iyah mendefinisikan wakaf 

dengan: 

 حبس مال يمكن اإلنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف مباح موجود او بصرف

 3ريعه علي جهة البر و الخير تقريبا الي هللا تعالي 

       Definisi yang sama juga dirumuskan mayoritas ulama dari 

kalangan Hanabilah, AbuYusuf, as-syaibani dengan rumusan wakaf 

                                                             
1Rozalinda, Menejemen Wakaf Produktif  (jakarta: Rajawali Pers, 2015), 14 
2 Ibid., 16 
3 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fikih, hlm. 155-156 
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menahan harta yang telah dimanfaatkan dengan tatapnya zat benda 

yang menghalangi waqi<f dan lainya dari tindakan hukum yang 

dibolehkan, yang bertujuan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan 

diri kepada Allah Swt. 

       Dari beberapai penjelasan diatas, mayoritas ulama berpendapat 

akat wakaf bersifat mengikat. 4Dalam arti, waqi<f tidak bisa 

mengambil atas harta yang sudah diwakafkan dan tidak dapat 

diwariskan maupun menjualnya. Pendapat kalangan ulama ini, harta 

yang telah diwakafkan bukani milik waqi<f  melainkan milik allah Swt 

yang diperuntukkan bagi kebaikan umat islam. Pendapat mayoritas 

mazhab syafi’i meenyatakan, bahwa wakaf menghapus atas hak 

kepemilikan harta dari waqi<f. Ahmad bin hambal berpendapat sama 

bahwa wakaf tidaklah bersifat tetap kecuali waqi<f  memberikan hak 

kepemilikannya dari kekuasaannya serta menyerahkan kepada nazi<r 

dan waqi<f  tidak bisa mengambil atas harta yang sudah 

diwakafkanya.5   

2. Dasar Hukum Wakaf  

       Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

wakaf dirumuskan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum waqi<f 

untuk menyerahkan atau memisahkan sebagian harta benda yang 

dimiliknya unuk dimanfaatkan selamanya atau dengan jangka waktu 

                                                             
4Luzum  berarti, salah satu dari dua orang yang berakat tidak dapat membatalkan akad 

kecuali atas kesepakatan atau kerelaan pihak lain, seperti akad jual beli setelah terjadi serah terima 

barang . 
5 Ibid.,17 
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yang tertentu sesuai dengan kesepakatan guna sebagai keperluan 

ibadah atau kesejahteraan masyarakat menurut syariat.6   

        Berdasarkan ketentuan wakaf secara khusus, nas}h yang 

menerangkan tentang ketentuan wakaf yang tertulis didalam al-Quran 

maupun hadist tidak ada. Melainkan, secara umum banyak ditemukan 

ayat maupun hadist yang menunjukkan agar orang beriman 

menafkahkan sebagian hartanya untuk kebaikan. Landasan dasar 

pensyariatan wakaf adalah:  

َ بِِه َعِليم   ا تُِحبُّوَن َوَما تُنِْفقُوا ِمْن َشْيٍء فَإِنَّ َّللاَّ  لَْن تَنَالُوا اْلبِرَّ َحتَّٰى تُنِْفقُوا ِممَّ

  : 92)سورة آل عمران( 

  

ا َكَسبْتُمْ  َما َطي ِبَاتِ  ِمن أَنِفقُواْ  آَمنُواْ  الَِّذينَ  ياَأَيَُّها نَ  لَُكم أَْخَرْجنَا َوِممَّ  لَ وَ  األَْرِض  م ِ

ُمواْ    تَيَمَّ

َ  أَنَّ  َواْعلَُمواْ  فِيهِ  تُغِْمُضواْ  أَن إِلَّ  َولَْستُم بِآِخِذيهِ  تُنِفقُونَ  ِمْنهُ  اْلَخبِيثَ   َحِميد   َغنِي   َّللا 

 (267:البقرة سورة)

        Kata-kata tunfiqu pada kedua ayat ini mengandung makna umum, 

yakni menafkahkan harta pada jalan kebaikan sehingga ayat ini 

dijadikan dalil wakaf. 

       Dalam hadist riwayat al-Bukhari dijelaskan, bahwa amalan yang 

tidak akan putus adalah shadaqah jariyah. 

 

 

                                                             
6Departmen agama RI Direktorat jendral bimbingan masyarakat islam, Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf , (jakarta:t.p.,  2007), Pasal 1 
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إذَا َماَت اْبُن آدََم انْقَـَطَع َعَمـلُهُ إلَّ ِمْن ثَـالٍَث :َصدَقٍَة َجاِريٍَة، أَْو ِعْلٍم يُْنـتَفَُع بِِه، أَْو 

 َولَدٍ 

 )7رواه مسلم (َصاِلحٍ يَدُْعو لَهُ. 

       contoh sadaqah jariyah pada hadist diatas dijelaskan dalam bentuk 

wakaf, wakaf merupakan tindakan hukum seseorang atas sebagian 

hartanya yang diberikan terhadap lembaga atau nazi<r demi 

kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat islam. 

       Peraturan tentang wakaf ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok 

Agraria Nomor 5 Tahun 1960,8 peraturan Pemerintah No. 28 tahun 

1977 tentang perwakafan tanah milik. Selain itu, ditetapkan dalam 

kompilasi hukum islam (KHI), berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 

Tahun 1991. Peraturan perundang yang mengatur wakaf secara hukum 

mulai mendapat posisi yang lebih kuat, dengan diundangkannya 

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan 

Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Peraturan pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf .  9 

1. Rukun dan Syarat-Syarat Wakaf  

        Wakaf bisa dinyatakan sah apabila telah terpenuhi  rukun-rukun 

wakaf. Rukun-rukun wakaf menurut jumhur ulama dari mazhab Syafi’i, 

Maliki dan Hanbal rukun wakaf tersebut ada empat rukunya, atau unsur 

utama wakaf: 

                                                             
7Imam Abi al-Husain Muslim ibn al- Hajjaj al-Qusyairi al- Naisaburi, Shahih Muslim, 

(Beirut: Dar al-fikr: 2007), Juz. 8, hlm. 405  
8 Dalam Undang-Undang Pokok Agraria, tentang Wakaf dapat dilihat pada pasal 5, dan 

pasal 14 ayat (1) 
9 Ibid.,  21 
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1. Adanya waki>f (orang yang berwakaf) 

Waki>f harus memenuhi beberapa syarat yaitu: 

1) Waki>f harus orang yang merdeka  

2) Baligh 

3) Berakal  

4) Cerdas 

        Jalaluddin al-Muhally menambahkan bahwa waqi<f  bebas berkuasa atas 

haknya serta dapat menguasai atas benda yang akan di wakafkan, baik itu 

perorangan maupun badan hukum. Waqi<f  harus cakap hukum dalam bertindak, 

wakaf dinyatakan sah apabila waqi<f  telah dewasa, sehat pikiranya dan atas 

kemauanya sendiri, tidak ada unsur keterpaksaan atau unsur lainnya, serta waqi<f 

pemiliki benda itu secara utuh dan harus sebagai pemilik sah dari harta yang akan 

diwakafkan, dengan bukti-bukti yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Kemudian si waqi<f  tidak boleh orang yang punya hutang, jika dinilai seluruh 

hartanya yang akan diwakafkan hanya cukup sebatas untuk membayar 

hutangnya.10 

2. Mau>ku>f alai>h ( orang yang menerima wakaf ) 

        Syarat-syarat yang harus dilakukan maukuf alaih yakni harus hadir sewaktu 

penyerahan wakaf, harus ahli untuk memiliki harta yang diwakafkan, tidak orang 

yang durhaka terhadap Allah dan oranag yang menerima wakaf itu harus jelas 

tidak diragukan kebenaranya. Kehadiran Maukuf alaih sewaktu terjadinya ikrar 

wakaf karena dalam pandangan ulama-ulama fuqaha, tidak sah wakaf terhadap 

                                                             
10 Abdul halim, Hukum Perwakafan di Indonesia (Ciputat: Ciputat press, 2005), h 17 
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orang yang belum jelas keberadaannya atau terhadap orang yang belum lahir. 

Kemudian Mau>ku>f alai>h disyaratkan pula ahli untuk memiliki harta 

(menerima), maksudnya Mau>ku>f alai>h bisa memelihara serta bisa 

mempetanggung jawabkan harta wakaf sebagai amanah dari Allah yang harus 

dijaga.11    

3. Mau>ku>f ( benda yang diwakafkan) 

        Benda yang diwakafkan harus memenuhi syarat yaitu:  

1) Abadi untuk selama-lamanya, maka tidak sah harta yang telah di wakafkan 

dibatasi oleh waktu tertentu, seperti mewakafkan harta kepada seseorang 

selama setahun, tidak boleh menguntungkan dengan syarat tertentu kepada 

pihak yang menerima wakaf. Pendapat diatas berbeda dengan pendapat 

Imam Malik dan Imam Abu Hanifah yang menyatakan boleh atas benda 

yang telah wakafkan dalam batas waktu tertentu dan benda itu tetap milik 

si waqi<f, 

2) Benda yang diwakafkan harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan untuk 

jangka yang lama, 

3) Jelas wujud benda yang diwakafkan dan apabila tanah yang diwakafkan 

harus jelas batas-batasnya dan harus milik siwakif bukan benda yang 

dikeragui dan bebas dari segala ikatan dan segala beban, 

4)  Benda bergerak atau benda tidak bergerak seperti buku-buku, saham dan 

surat-surat berharga. Terhadap bentuk wakaf semacam ini Sayyid Sabiq 

membenarkannya sebagaimana contoh yang dikemukakannya; 

                                                             
11 Ibid., 18-19 
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        “Sah mewakafkan rumah dan perabotnya yang bisa dipisahkan dan 

mushab (Al-Quran) dan kitab-kitab (buku), senjata dan binatang ternak 

dan sah juga mewakafkan segala apa yang boleh dijual dan boleh 

mengambil manfaatnya serta harus kekal zatnya.” 12 

4. S}ighat  

        Pernyataan waqi<f sebagai tanda penyerahan barang atau benda 

yang diwakafkan, dapat dilakukan melalui lisan atau tulisan. Dengan 

adanya pernyataan itu tanggallah hak waqi<f atas benda yang telah 

diwakafkan. Selain itu memiliki syarat tertentu yaitu; sighat itu tidak 

digantungkan, tidak diiringi dengan syarat tertentu, tidak mengandung 

pengertian untuk mengambil atas benda wakaf. Karena tindakan 

mewakafkan sesuatu dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak, 

maka dengan pernyataan si waqi<f itu merupakan ijab, dengan 

sendirinya perwakafan telah terjadi ketika itu juga.13  

2. Macam-Macam Wakaf 

        Pendapat Musthafa As-Siba’i yang membagi menjadi dua macam: 

1. Wakaf Zurry atau Ahli 

        Wakaf yang diperuntukkan untuk jaminan sosial dalam 

lingkungan keluarga sendiri dengan syarat digunakan semata-mata 

untuk kebaikan dan berlaku selama-lamanya. Maksudnya, wakaf 

yang diperuntukkan untuk kerabatnya, sepertia saudara, anak, cucu 

                                                             
12 Ibid., 19 
13 Ibid., 21 
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atau bapak ibunya. Wakaf Zurry ini bertujuan untuk membela 

nasib mereka. 

2. Wakaf Kha>iry  

       Wakaf yang diperuntukkan untuk amal kebaikan secara maslahatul 

ummah atau umum, seperti mewakafkan tanah untuk membangun 

sekolah, masjid, rumah sakit, panti asuhan, memberi makanan hewan, 

guru-guru yang mengajar, anak-anak miskin, anak yatim atau fakir 

miskin. Wakaf seperti inilah yang dilakukan oleh Umar Bin Khattab 

pada tanahnya yang terletak di perkebunan khaibar. Sebagaimana yang 

telah terdapat pada hadist yang diriwayatkan dari ibnu umar (HR. 

Bukhari muslim).14 

3. Wakaf Produktif  

1. Definisi Wakaf produktif 

         Wakaf produktif adalah sebuah pengelolaan permberian wakaf 

dari umat, yaitu dengan memproduktifkan pemberian tersebut, hingga 

mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Pemberian wakaf 

dapat berupa benda bergerak, seperti logam mulia dan uang, maupun 

benda tidak bergerak, seperti bangunan dan tanah. Surplus wakaf 

produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan 

kebutuhan umat, seperti pembiayaan pelayanan kesehatan yang 

berkualitas dan pendidikan. 

                                                             
14 Ibid., 25 
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        Pada intinya wakaf produktif dalam arti harus menghasilkan 

penghasilan dari aset wakf tersebut karena, wakaf yang dikelola secara 

produktf dapat memenuhi tujuannya dimana hasilnya bisa 

dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (Mau>ku>f alai>h). Pada 

mulanya Umar bin al Khattab yang melakukan wakaf secara produktif 

dengan mewakafkan sebidang tanahnya di Khaybar. selanjutnya tanah 

tersebut dikelola dan hasilnya diperuntukkan untuk kesejahteran 

masyarakat. Di Indonesia banyak masyarakat yang mendeskripsikan 

wakaf merupakan  lahan yang kurang  produktif bahkan mati yang 

membutuhkan dana dari masyarakat, seperti kuburan, masjid dll. 

        Munculnya Undang-undang Nomor 41 tentang wakaf adalah 

dasar dari perwakafan di Indonesia. Undang-undang ini 

mengelompokkan  harta benda wakaf menjadi dua bagian yaitu, benda 

wakaf yang bergerak dan tidak bergerak. Penjelasan mengenai benda 

tidak bergerak yaitu meliputi tanah, bangunan, tanaman, satuan rumah 

susun dll. Sedangkan benda wakaf yang bergerak meliputi logam 

mulia, uang, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, 

hak sewa dll (pasal 16). Kewajiban seorang nazi<r yaitu  mengatur 

dan memproduktifkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsi dan 

tujuanya. Maksud dari adanya undang-undang ini arti produktif adalah 

pengelolalaan harta wakaf sehingga dapat menghasilkan sesuai dengan 

tujuan wakaf, baik dari benda tidak bergerak maupun benda bergerak. 
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        Wakaf produktif yang dikemukakan oleh Badan Wakaf Indonesia 

adalah menciptakan aset wakaf yang benilai ekonomi, termasuk 

dibentuknya Gerakan Nasional Wakaf Uang oleh Presiden Republik 

Indonesia pada tanggal 8 Januari 2010. Wakaf uang sebagi fungsi 

komoditi selain fungsi nilai tukar, standar nilai, alat saving adalah 

untuk dikembangkan dan hasilnya disalurkan untuk memenuhi 

peruntukannya.15   

2. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif  

        Dalam pengelolaan dan pengembangan perwakafan nazir tidak 

dapat dipisahkan dari pengelolaan wakaf, dikarenkan nazir semuanya 

tentang pengelolaan wakaf bergantung pada nazir. Meskipun para 

ulama tidak menaruh nazir dalam rukun wakaf, tetapi para ulama 

sepakat bahwa harun menunjuk nazir, di indonesia nazir adalah 

sebagai dasar pokok perwakafan. 

3. Model Pengelolaan Wakaf Produktif 

Peran nazi<r sangat sangat penting dalam mengelola harta wakaf agar 

sesuai dengan tujuan yang telah diinginkan diinginkan oleh waki<f dan 

bisa dirasakan oleh masyarakat maka, nazi<r harus mempunyai 

program-program kerja, baik program kerja untuk  jangka pendek 

maupun program kerja untuk jangka panjang. 

1) Program Jangka Pendek 

                                                             
15Mundzir Qahaf  Manajemen Wakaf Produktif, (PT Khalifa, Jakarta : 2005) hlm. 161 
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        Dalam pegembangkan wakaf secara produktif, maka 

pemerintah membentuk (BWI) yang bertujuan untuk membuat 

ikatan  dengan nazi<r dan pembinaan manajemen wakaf secara 

nasional dan internasional. Pembuatan BWI itu sesuai dengan 

UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 47 sampai pasal 

161. 

Adapun tugas-tugas BWI sebagai berikut: 

a. Membina nazi<r dalam mengembangkan dan mengelola harta 

benda wakaf. 

b. Mengelola serta mengembangkan wakaf bersekala tingkat nasional 

dan internasioanal. 

c. Mensetujui serta mengizinkan apabila ada perubahan peruntukan 

dan status benda wakaf. 

d. Memberi saksi terhaap nazi<r yang tidak bekerja secara 

profesional  

e. Mensetujuhi atas penukaran harta benda wakaf  

f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam 

penyusunan kebijakan dibidang perwakafan. 

        Dengan adanya tugas-tugas diatas maka BWI Harus diisi oleh 

orang-orang yang berkualitas serta profesional agar harta wakaf yang 

dikelola dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia dan berguna 

dalam menanggulangi angka kemiskinan yang selama ini menjadi 



27 
 

fenomena yang belum bisa dituntaskan oleh pemerintah Program 

jangka menengah dan panjang. 

        Mengembangkan lembaga- lembaga nazi<r yang sudah ada agar 

lebih professional dan bertanggung jawab maka lembaga-lembaga 

tersebut haru diarahkan, dibina dan dibina agar harta wakaf tersebut 

dapat dikembangkan secara produktif. Adapun dukungan-dukungan 

yang harus dilakukan antara lain: 

1. Dukungan SDM nazi<r 

        Nazi<r  merupakan pusat dari berhasilnya wakaf, maka 

keberadaannya dan kualitas SDMnya harus betul- betul diperhatikan. 

Agar kualitasnya benar- benar tercapai maka, seorang Nazhir harus 

mempunyai syarat- syarat dan aspek- aspek sebagai berikut:  

1) Membekali nazi<r dengan nilai- nilai islam.  

2) Pertangungjawaban  

3) Mau mendengar dan mengakomodisi seluruh dinamika 

lembaga kenazhiran 

2. Dukungan advokasi  

        Advokasi dapat dibentuk oleh lembaga nazi<r yang besangkutan 

dengan cara bekerjasama dengan (BWI) sebagai pihak Pengawas 

secara kelembagaan. Tujuan advokasi yang terutama agar tanah yang 

sudah diwakafkan oleh waki<f  tidak bisa diambil alih oleh orang-

orang yang berniat jahat ingin mengambil harta wakaf tersebut kerana 
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melihat ada potensi yang terdapat dalam wakaf tersebut untuk 

kepentingan pribadi. 

3. Dukungan Keuangan 

        Dalam pengembangan Wakaf Produktif sangat bergantung pada 

dukungan keuangan guna memfasilitasi seluruh operasional dalam 

pengelolaan wakaf. Dukungan keuangan ini bisa dilakukan melalui 

lembaga-lembaga keuangan terkait khususnya lembaga perbankan 

syariah dengan cara bagi hasil dari hasil Wakaf Prouktif tersebut. 

4. Dukungan Pengawasan 

        Dengan adanya pengawasan menghindari adanya penukaran harta 

wakaf dan nazi<r  yang bertugas atas benda wakaf dapat menjalankan 

tugasnya dengan baik dan benar sehingga dapat mencapai tujuanya. 

Pengawasan ini meliputi manajeman organisasi, manajeman keuangan 

dan manajemen pelaporan kepeda lembaga yang lebih tinggi.16 

B. Pengertian Maqa>s}hid Asy-syari>’ah 

         Dikalangan ulama ushul fiqh, tujuan hukum bisa itu bisa disebut 

dengan maqa>s}hid asy-syari>’ah, yaitu tujuan asy-sya>ri’ dalam 

menetapkan hukum. Tujuan hukum tersebut dapat difahami melalui 

penelusuran terhadap ayat-ayat quran dan sunnah. Penelusuran yang 

dilakukan ulama ushul fiqh tersebut menghasilkan kesimpulan, bahwa 

                                                             
16 Paradigma baru Wakaf di Indonesia, Departemen Agama RI, penerbit direktorat 

pemberdayaan wakaf, jakrta 2007 
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tujuan asy-Sya>ri’ menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan 

manusia baik di dunia maupun di akhirat. 

        Jenis-jenis al-Mashlahah: 

1. Al-Mashlahah adh-dharu>riyya|h menurut al-Ghazali ialah, 

memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 

2. Al-Mashlahah al-ha>jiyyah ialah sesuat yang diperlukan seseorang 

untuk memudahkan menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan 

dalam rangka memelihara lima unsur pokok diatas. 

3. Al-Mashlahah at-Tahsi>niyyah yaitu memelihara kelima unsur di atas 

dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari 

kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu 

yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat..17 

 

                                                             
17 Abd. Raahman Dahlan, ushul fiqh (Jakarta: Amzah,2014) hlm. 303 


