
 

 
WAKAF BERJAGKA WAKTU  

DALAM TINJAUAN MAQASHID AL-SYARIAH  

(STUDY TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004) 

 

TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

 

Pramadyo Argowasiso  

NIM. 212317008 

 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

PASCASARJANA 

2020 

  



 

ABSTRAK 

Kata Kunci: Wakaf, Maqasih Syariah, Pemberdayaan Ekonomi. 

Dunia perwakafan yang sekarang ini sudah mengalami kemajuan yang pesat, 

dari segi barang yang di wakafkan sudah mengalami statis yang luas, hingga pada 

wakaf yang berbentuk benda bergerak maupun benda yang todak bergerak. Dalam 

perspektif Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf,  memisahkan dan 

atau merelakan sebagian harta untuk digunakan secara permanen atau dalam jangka 

waktu tertentu yang sesuai dengan kepentingan guna untuk kesejahteraan umum baik 

kepentingan ibadah maupun syariat.Pengertian wakaf dalam hukum positif yang 

diberlakukan di Indonesia mengacu pada undang-undang nomor 41 tahun 2004, 

tampak adanya perbedaan dalam peraturan sebelumnya.Lebih penting lagi peraturan 

perundang-undangan yang muncul, wakaf yang dapat berubah dari konsep selamanya 

menjadi fleksibel.Keberadaan wakaf yang saat ini juga strategis, di lihat dari salah 

satu aspek ajaran Islam yang mempunyai dimensi spiritual, yang merupakan sebuah 

ajaran untuk menekankan pentingnya dalam kesejahteraan sosial dan untuk 

pemberdayaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

paradigma Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan dikhususkan 

terhadap wakaf berjangka waktu, dalam penggunaan metode pengumpulan data 

ditinjauan pustaka baik materi primer mapupun sekunder. Teori yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah MaqashidAl-Syariah Jasser Auda yang sesuai dengan 

hukum Islam.Subtansi yang terkadung di dalam Undang-Undang pasal 1 Nomor 41 

Tahun 2004 tentang wakaf. Prinsip kemanfaatan benda menjadi pondasi yang paling 

relevan dengan keberadaan benda itu. Dengan demikian banyaknya peminat wakaf 

yang secara tidak langsung harta benda tersebut juga semakin berkembang, akhirnya 

sangat mungkin untuk dikembangkan secara maksimal untuk kesejahteraan 

masyarakat. 



 

 



 

 



 

 



 



 

BAB I 

     PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

     Indonesia merupakan Negara yang dikatakan berkembang dan juga 

termasuk bagian dari salah satu Negara besar di dunia yang keadaan ekonominya 

masih dalam tahap perbaikan dari segi UMKM dan industrialisasi lainnya karena 

basis ekonominya yang strategis dimonopoli dan diambil keuntungannya oleh 

segelintir orang (kalangan feodalis-tradisional dan masyarakat modern kapitalis) yang 

menerapkan prinsip ekonomi yang hanya diuntungkan oleh golongan sepihak. 

Sampai saat ini perekonomian di Indonesia masih dikuasai dua kelompok tersebut 

dan masih ikut andil dalam pertumbuhan, berkembang dan lalu-lintas perekonomian 

Indonesia.1 Akibat dari kesenjangan ini menjadikan sebagian masyarakat ada yang 

membumbung tinggi dan ada yang merosot menjadikan terpuruk dari segi finansial 

perekonomian. Sejauh ini Islam menawarkan konsep untuk pertumbuhan ekonomi 

atau pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat. Zakat dan wakaf yang merupakan 

lembaga pemberdayaan ekonomi Islam dirasa bisa mengurangi kesenjangan ekonomi 

serta bisa menyediakan banyak sarana jika peran dari lembaga tersebut 

dimaksimalkan. 

Perwakafan di Indonesia masih belum menampakkan struktur yang jelas 

meskipun sebenarnya wakaf dapat mengupayakan pemecahan masalah-masalah sosial 

                                                             
1 Ahmad Djunaidi Thobieb al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, (Depok: Mumtaz 

Publishing, 2007), h. 6. 



 

dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan peningkatan sumber daya manusia 

dan pemberdayaan ekonomi umat karena wakaf sesungguhnya memiliki potensi besar 

dalam mewujudkan tata sosial yang berkeadilan. Di Indonesia peraturan wakaf di atur 

dalam Undang-undang no 41 Tahun 2004. Pengembangan perwakafan di Indonesia 

saat ini, antara lain adalah tentang pemahaman masyarakat tentang hukum wakat, 

pengelolaan dan menejemen wakaf, serta keberadaan benda yang di wakafkan dan 

kelembagaan nazhir.2 

Berbagai upaya dilakukan seperti, pengkajian lebih mendalam tentang 

pengenalan arti pentingnya wakaf agar masyarakat mulai sadar bahwa wakaf dapat 

dilakukan dengan jangka waktu tertentu bukan hanya untuk selamanya saja sesuai 

dengan pendapat Mazhab Imam Malik. Diharapkan dengan lahirnya undang-undang 

tersebut pemberdayaan perekonomian serta menjadikan ibadah secara keagamaan 

dapat diwujudkan. 

Aturan tentang wakaf berjangka waktu diatur oleh Undang-undang tersebut. 

Dengan wakaf berjangka waktu tersebut harta benda yang dimiliki orang atau 

lembaga (organisasi atau badan hukum) dapat diwakafkan dengan waktu yang 

ditentukan wakif, wakaf tersebut dapat diperpanjang dengan janji baru jika wakaf 

tersebut telah habis masanya atau sudah sampai pada waktu yang telah ditentukan. 

                                                             
2 Uswatun Hasanah, “Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan dalam Persepektif Hukum Islam 

di Indonesia”, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Indonesia, 6 April 2009, Lihat Miftahul 

Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tatakelola Wakaf di Indonesia,  

(Jurusan Syari’ah: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo: 2014), h. 2.  



 

Salah satu unsur wakaf dalam Pasal 6 adalah jangka waktu wakaf. Artinya penetapan 

wakaf berjangka waktu atau selamanya dalam ikrar ditentukan oleh wakif. 

Dalam penelitian ini, penulis memilih wakaf berjangka waktu sebagai objek 

penelitian atas tebentuknya suatu kejelasan hukum yang mana keputusan hukum ini 

tidak ada dalam undang-undang perakafan sebelumnya. keberanian terbentuknya 

hukum wakaf berjangka waktu menjadika peluang terhadap masyarakat untuk 

memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan beragama dan bernegara. 

Adapun peneliti lebih memilih kepada wakaf berjangka waktu telah di 

lakukan dengan pelaksanaan dan aturan wakaf yang ada sebelum kemerdekaan 

Republik Indonesia. Selain itu, elemen-elemen wakaf yaitu faktor-faktor produksi 

wakaf, sumber daya manusia perlu pendalaman lebih, sebagaimana draf wakaf 

berjangka di Indonesia dalam UU No. 41/2004 relevan dengan konsep pemberdayaan 

masyarakat? (nazhir), modal, serta alat yang digunakan dalam menunjang kegiatan. 

Berdasar pada tulisan sejarah, maqashid al-syari’ah telah ada sejak zaman 

Rasulullah SAW. Penelitian terhadap maqashid al-syari’ah setelah Rasulullah SAW 

wafat mulai mendapat perhatian yang intensif, pada saat sahabat-sahabat dihadapkan 

pada bermacam-macam masalah baru dan perubahan sosial yang belum terjadi saat 

Rasulullah SAW masih hidup, sebagaimana yang pertama kali terjadi saat Umar Bin 

Khatab RA bertanya mengenai sebidang tanah miliknya di Khaibar dan Rasulullah 

SAW menjawabnya seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar 

Radhiyallahu ‘anhu berkata : 



 

Yang artinya: “Umar Radhiyallahu ‘anhu telah memperoleh bagian tanah di 

Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, seraya 

berkata,”Aku telah mendapatkan bagian tanah, yang saya tidak memperoleh 

harta selain ini yang aku nilai paling berharga bagiku. Maka bagaimana 

engkau, wahai Nabi? Engkau memerintahkan aku dengan sebidang tanah 

ini?” Lalu Beliau menjawab,”Jika engkau menghendaki, engkau wakafkan 

tanah itu (engkau tahan tanahnya) dan engkau shadaqahkan hasilnya,” lalu 

Umar menyedekahkan hasilnya. Sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, 

tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwaris, tetapi diinfakkan hasilnya 

untuk fuqara, kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan di 

jalan Allah, untuk menjamu tamu dan untuk ibnu sabil. Orang yang 

mengurusinya, tidak mengapa apabila dia makan sebagian hasilnya menurut 

yang makruf, atau memberi makan temannya tanpa ingin menimbunnya” 

[HR Bukhari no. 2565, Muslim 3085].3 

 

Jika di lihat dalam sudut pandang maqashid al-syari’ah, keadilan dan 

kemaslahatan sosial mutlak dianggap sebagai subtansi dari ajaran agama Islam. 

Syariat Islam dibangun berdasarkan asas hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia 

dan akhirat. Ia merupakan keadilan yang bersifat mutlak, kasih sayang, kemaslahatan, 

dan hikmah. Oleh karenanya, setiap persoalan yang bertolak belakang dari keadilan 

menuju kezaliman, kasih sayang menuju kekerasan, maslahat menuju kemudaratan, 

serta hikmah menuju sesuatu yang bernilai sia-sia, maka itu semua bukan bagian dari 

syariat, sekalipun ditafsirkan sebagai syariat.4 Dalam suatu sistem Islam, kebaikan 

seseorang dipandang sebagai kebaikan masyarakat dan sebaliknya, kalau masyarakat 

makmur, orang-orangnya berkecukupan, dan kalau oraang-orangnya makmur, 

masyarakatnya juga makmur. 

                                                             
3 M. Athoillah, Hukum Wakaf (Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikh dan 

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia), Bandung: Yrama Widya, 2014, h. 10. 
4 Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Ilam al-Muwaqqi in an Rabb al –Alamin (Kairo: Dar al – Hadith, 

2006), Juz II, h. 5 



 

Jasser Auda menempatkan maqashid al-syariah sebagai prinsip mendasar dan 

metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang dia 

gaungkan. Mengingat efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian 

tujuannya, maka efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat 

pencapaian maksud dan tujuanya terbentuknya hukum tersebut. Dengan kata lain, 

sejauh mana tingkat penyelesaian terhadap permasalahan tertentu: apakah lebih 

efektif, lebih berdaya guna, dan lebih bermanfaat besar bagi umat dan kemanusiaan. 

pemberlakuan maqashid adalah dasar penting dan fundamental terhadap 

sistem hukum Islam. Menggali maqashid harus dikembalikan pada teks utama (al-

Qur’an dan hadits), dan bukan pada pendapat atau pikiran faqih. Oleh karena itu, 

perwujudan dari tujuan (maqashid) menjadi standar dari validitas setiap ijtihad, tanpa 

menghubungkan ijtihad dengan kecenderungan ataupun madzhab tertentu. Tujuan 

ditetapkannya hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat 

yang terdapat di sekitarnya.    

Pada dasarnya, Jasser Auda menegaskan bahwa Maqashid hukum Islam 

adalah tujuan inti dari seluruh metodologi ijtihad Usul linguistik maupun rasional. 

Lebih jauh, pelaksanaan maqashid, dari perspektif sistem, mempertahankan 

keterbukaan, pembaruan, realisme, dan fleksibilitas dalam sistem hukum Islam. Oleh 

sebab itu, validitas ijtihad maupun hukum harus ditentukan berdasar tingkatan 

realisasi maqashid al-syariah yang dilakukan. Dengan demikian, hasil ijtihad atau 

pendapat hukum yang mencapai maqashid harus disahkan. Kesimpulannya, proses 



 

ijtihad menjadi, secara efektif, suatu proses merealisasikan maqashid dalam hukum 

Islam. 

Jasser Auda menggunakan maqashid al-syariah sebagai basis pangkal tolak 

filosofi dalam berfikir. Hal ini menyebabkan Jasser Auda menempatkan maqashid al-

syariah sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi 

hukum Islam kontemporer. Mengingat efektifitas suatu sistem hukum Islam dinilai 

berdasarkan tingkat pencapaiannya, maka efektivitas sistem diukur berdasarkan 

tingkat pencapaian maqashid al-syariah.  

Topik diatas menarik ketika kita kaitkan dengan bagaimana cara 

mengusahakan masyarakat untuk lebih mandiri dan daya yang semakin menguat, 

apabila wakaf dapat dipergunakan secara maksimal. Wakaf bisa juga dimanfaatkan 

untuk pemberdayaan masyarakat, tentu hal ini bukan dimaksud untuk populer sesaat 

tetapi berlangsung terus menerus sebagai usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh 

berbagai pihak.  

Pertanyaan yang timbul ketika seringnya topik ini didengar khalayak umum 

adalah, apakah manfaat dari pemberdayaan masyarakat ini juga dirasakan? 

Pertanyaan tersebut menjadi menarik ketika kita tidak mengetahui informasi tentang 

hasil pemberdayaan masyarakat yang konkret dari berbagai pihak, hal tersebut tentu 

merupakan kewajiban kita (orang-orang yang hatinya tergerak dengan masalah 

pemberdayaan masyarakat) bahwa pemberdayaan masyarakat seharusnya hasilnya 

dapat dirasakan.  



 

Setelah konsep dan perwujudan pembangunan orde pendahulu hanya 

meninggalkan kesengsaraan bagi masyarakat, mengapa pemberdayaan masyarakat 

sangat penting bagi bangsa Indonesia ? Sudah seharusnya dalam sebuah proses 

pembangunan masyarakat dilibatkan sebagai subjek bukan objek lagi. Konsep ini 

tentunya membutuhkan syarat yang tidak mudah diperoleh, tidak cukup keterlibatan 

masyarakat saja, namun demi terselenggaranya pembangunan tersebut masyarakat 

mandiri yang dapat memberikan pikiran dan tenaganya menjadi kebutuhan yang tidak 

dapat diabaikan. 

Suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui 

pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan 

pengorganisasian masyarakat sebagai makna sebenarnya pemberdayaan masyarakat. 

Membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan tanggung jawab 

terhadap ide, keputusan serta tindakan diberikan kepada orang tersebut, hal ini 

merupakan pengertian dari pemberdayaan masyarakat yang dikatakan oleh Carlzon 

dan Macauley sebagaimana di kutip oleh Wasistiono (1998 :46). Pemberdayaan 

sebagai terjemahan dari ―empowerment‖ Menurut sarjana lain, pada intinya diartikan 

sebagai berikut. 

―membantu klien memper-oleh daya untuk mengambil keputusan dan 

menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, 

termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan 

tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya 

diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain transfer daya dari 

lingkungan.  



 

Aspek lain seperti politik, pendidikan, sosial dan lain sebagainya yang 

menyangkut kehidupan masyarakat disamping aspek ekonomi, sesungguhnya juga 

ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat serta membentuk masyarakat yang 

mandiri tidak hanya secara ekonomi. Dengan pemberdayaan masyarakat tersebut, 

diharapkan manakala keuntungan dari kebijakan didapatkan oleh kelompok tertentu, 

masyarakat mampu mandiri, memiliki posisi yang kuat bagi diri sendiri saat situasi 

dan kondisi tidak berpihak. 

Terdapat berbagai faktor penghambat untuk menjadikan masyarakat yang 

berdaya dari yang sebelumnya tidak berdaya, dan memang hal tersebut bukan 

persoalan mudah, masyarakat yang apatis, peragu, malas serta tidak memiliki 

kepercayaan diri atas perubahan menjadi lebih baik adalah akibat dari keterpurukan 

dengan waktu yang lama dalam belenggu ketidak berdayaan. 

Dengan pemahaman maqashid al-syari’ah inilah yang nantinya akan dapat 

memperjelaskan dengan gamblang mengenai pembentukan hukum wakaf berjangka 

waktu yang dapat dijadikan sebagai sebuah kegiatan / usaha dalam pemberdayaan 

umat. Selanjutnya karya tulis ini akan mengangkat tema: WAKAF BERJAGKA 

WAKTU DALAM TINJAUAN MAQASHID AL- SYARIAH (STUDY 

TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004). 

B. Rumusan Masalah 

1.      Bagaimana wakaf berjangka dalam UU No. 41/2004 relevan dengan 

pemberdayaan masyarakat? 



 

2. Bagaimana analisis maqashid terhadap wakaf berjangka dalam UU No. 

41/2004 dalam kaitannya dengan konsep pemberdayaan masyarakat? 

C. Tujuan Penelitian 

Melalui penulisan tesis ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai penulis, 

antara lain: 

1. Untuk mengetahui informasi lengkap tentang konsep wakaf berjangka 

waktu 

2. Untuk mengetahui anaisa wakaf berjangka waktu dalam Undang-undang 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan Islam, khususnya tentang 

tentang wakaf berjangka waktu.  

2. Sebagai bahan lanjutan bagi orang yang berkepentingan untuk meneliti 

E. Kerangka Teori  

Agar pembaca dalam memahami judul dapat terhindar dari kesalahan 

pembaca maka peneliti perlu menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan 

judul penelitian “WAKAF BERJAGKA WAKTU DALAM TINJAUAN 

MAQASHID AL-SYARIAH (STUDY TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 

41 TAHUN 2004 )“ 

1. Maqashid Asy-Syariah 



 

Maqa>s{id dari bahasa arab merupakan bentuk jamak dari maqs{ad yang 

bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir.5 Maqashid al-syariah 

adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik hukum itu. 

Maqashid al-Syariah merupakan kata majmuk (idlafî) yang terdiri dari dua 

kata yaitu Maqashid dan Al-Syariah. Secara etimologi, Maqashid merupakan bentuk 

jamak (plural) dari kata maqashid.  Yang terbentuk dari huruf qa>f, sha>d dan da>l, 

yang berarti kesengajaan atau tujuan.  Sedangkan kata al-syari>’ah secara etimologi 

berasal dari kata syara’a yasyra’u syar’an yang berarti membuat syari’at atau 

undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan syara’a lahum syar’an 

berarti ia telah menunjukkan jalan kepada meraka atau bermakna sanna yang berarti 

menunjukkan jalan atau peraturan.  

 Sedangkan syari>’ah secara terminologi ada beberapa pendapat.  Menurut 

Asaf A.A. Fyzee menjelaskan bahwa syari>’ah adalah canon law of Islam, yaitu 

semua perintah Allah SWT yang berupa nash-nash.  Sedangkan Satria Effendi 

menjelaskan bahwa syara>’ah adalah al-nushu>sh al-muqaddasah yaitu nash yang 

suci, yang terdapat dalam Al-Qur’an dan al-Hadits al-Mutawa>tirah, yang belum 

tercampur oleh pemahaman manusia.  Sehingga cakupan syari>’ah ini meliputi 

bidang i’tiqa>diyyah,‘amaliyah dan khuluqiyah. Demikianlah makna syari>’ah, akan 

tetapi menurut ulama - ulama mutaakhirin telah terjadi penyempitan makna 

syari>‘ah. Mahmud Syalthûth menguraikan makna syari>‘ah, bahwa syari>‘ah 

                                                             
5 Mohammad al-tahir ibn Ashur, Ibn ‘Asyur, Treatise on Maqa>s{id al-Syariah, terjemahan 

Muhammad el-Tahir el-Mesawi, (London, Wasington: International Institute of Islamic Thought , 

2006), . 



 

adalah hukum dan aturan yang disyari’atkan oleh Allah SWT untuk hamba-Nya agar 

dijadikan pedoman manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, sesama 

manusia, alam dan seluruh kehidupan.  Sedangkan Ali al-Sayis menjelaskan bahwa 

syari>‘ah adalah hukum yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya agar 

percaya dan mengamalka demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat.  

Dengan mengerti tentang pengertian maqâshid dan al-syari>‘ah secara ilmu 

bahasa, maka dapat membantu dalam menjelaskan pengertian Maqashid al-Syariah 

secara terminologi, yaitu maksud atau tujuan disyari’atkanya hukum dalam Islam, hal 

ini menjadi indikasi bahwa Maqashid al-Syari‘ah erat kaitanya dengan hikmah dan 

‘illat.  

Sementara apabila kita berbicara Maqashid al-Syariah sebagai salah satu 

disiplin ilmu tertentu yang independen, maka tidak akan kita jumpai definisi yang 

konkret dan komprehensif yang diberikan oleh ulama-ulama klasik, sehingga akan 

didapati berbagai versi definisi yang berbeda antara satu dengan lainnya, meskipun 

semuanya berangkat dari titik tolak yang mendekati sama. Oleh karenanya, 

kebanyakan definisi Maqashid al-Syariah yang didapati sekarang, lebih banyak 

dikemukakan oleh ulama- ulama kontemporer, seperti Tahir bin Asyûr yang membagi 

Maqashid al-Syariah menjadi dua bagian. Yaitu Maqashid al-Syariah al-‘a>mmah 

dan Maqashid al-Syariah al-khashah. Bagian pertama sebagai hikmah, dan rahasia 

serta tujuan diturunkannya syari>‘ah secara umum meliputi seluruh aspek syari>‘ah 

tanpa memfokuskan pada satu bidang tertentu.  Sementara bagian kedua sebagai 

seperangkat metode tertentu yang dikehendaki oleh al-sya>ri’ dalam rangka 



 

mewujudkan kemaslahatan manusia dengan difokuskan pada satu bidang dari bidang-

bidang syari’at yang ada, seperti pada bidang ekonomi, hukum keluarga. Sedangkan 

menurut ‘Allal al-Fâsi adalah metode untuk mengetahui tujuan pensyari’atan sebuah 

hukum untuk mencegah kemafsadatan serta menjamin kemaslahatan bagi umat 

manusia. Menurut Wahbah al-Zuhaili maqashid al-syariah adalah sasaran dan nilai- 

nilai syara' yang tersirat dalam bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai- nilai 

dan sasaran- sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syari‘ah, yang 

ditetapkan oleh al-Sya>ri' (pembuat syari’at yaitu Allah dan Nabi Muhammad) 

dalam setiap ketentuan hukum.  Sementara al-Syâthibi menyatakan bahwa beban-

beban syari>‘ah kembali pada penjagaan tujuan-tujuanya pada makhluk. Tujuan-

tujuan ini tidak lepas dari tiga macam: dlaru>riyya>t, ha>jiyya>t dan tahsi>niyya>t. 

Al-Sya>ri’ memiliki tujuan yang terkandung dalam setiap penentuan hukum untuk 

mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.  

Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama mengenai definisi maqashid al-

syariah tersebut, para ulama ushul al-fiqh sepakat bahwa tujuan akhir yang harus 

terealisasi dengan diaplikasikanya syari’at adalah maqashid al-syariah.  

Pengaplikasian syari’at di dunia, adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau 

kebaikan makhluk- makhluk yang ada di muka bumi, yang kemudian berimbas pada 

kemaslahatan atau kebaikan di akhirat. 

Di dalam tulisan ini penulis akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana 

Jasser Auda berusaha memberi tawaran terhadap konsep fiqh modern berdasarkan 

Maqashid al- Syariah. Islam ialah agama yang menghormati nilai-nilai kemanusian 



 

serta menjadi kiblat atas solusi problem kehidupan manusia supaya mampu hidup 

terintregitas dan berimbang. Konsep yang diangkat oleh Jasser ialah konsep yang 

mengatur tatanan kehidupan umat islam supaya mampu berjalan sesuai dengan 

syariah dan memberi manfaat untuk sesamanya. Dalam Maqashid al-Shari’ah as 

Philosophy of Law: A syistem Approach Jasser Auda mengartikan Maqashid pada 

empat arti, pertama, Hikmah dibelakang syariat. Kedua, akhir dari tujuan baik yang 

akan dicapai oleh hukum. Ketiga, kelompok yang bertujuan ilahiyah dan konsep 

akhlak yang menjadi basis dari syariat. Keempat, Mashalih. Pada konsep tujuan- 

tujuan syariah yang ditawarkan oleh Jasser Auda, nilai dan prinsip kemanusian 

menjadi pokok paling utama.  

Jasser Auda berupaya membentuk ulang konsep Maqashid terdahulu yang 

bersifat melindungi dan melestarikan menuju pada teori maqashid yang mengarah 

kepada development and rights. Teori maqashid yang sifatnya tingkatan mengalami 

perkembangan, terutama pada abad ke-20. Teori modern mengkritik penggolongan 

kebutuhan (necessity) di atas dengan beberapa alasan berikut ini: a) scope teori 

maqashid mencakup seluruh syariat Islam, b) lebih bersifat individual; c) nilai-nilai 

yang dimasukkan bukan yang paling universal dan pokok, seperti keadilan dan 

kebebasan (freedom); d) disimpulkan dari kajian literature fiqh, bukan mengacu 

pada sumber original/teks. 

Jasser Auda berupaya memberi tawaran kepada konsep fiqh modern 

berdasarkan Maqashid al-Syariah. Agama Islam adalah agama yang menjunjung 

tinggi nilai kemanusiaan dan memberi solusi untuk kehidupan umat manusia agar 



 

terintegritas dan berimbang. Jasser berupaya mengangkat hal ini, bagaimana sebuah 

konsep sistem dapat mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai aturan dan 

memberi manfaat bagi manusia.  

2. Maslahah, Wakaf Dan Pemberdayaan Masyarakat 

Di samping teorinya Jasser Auda dalam penelitian ini juga akan 

menggunakan teori pemberdayaan masyarakat yang mana akan dibingkai dengan 

maslahah wakaf. Maslahah secara etimologi adalah kata tunggal dari al-masalih 

yang searti dengan kata salah yaitu mendaangkan kebaikan terkadang  digunakan 

juga istilah lain yaitu, al-istislah yang berarti mencari kebaikan. tak jarang kata 

maslahah dan istislah yang berarti hal-hal yang cocok sesui tepat penggunaannya6. 

Dengan demikian maslahah  dapat dipahami bahwa setiap sesuatu yang mengandung 

manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk 

menolak kemudhorotan. Di dalama ilmu usul fiqih kata maslahah menjadi istilah 

tehnis yang berarti berbagi manfaat yang dimaksudkan syar’i dalam penetapan 

hukum bagi hamba-hambanya yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, 

jiwa, akal, keturunan, dah harta kekayaan serta mencegah hal-hal yang dapat 

mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut7. 

Dalam penelitian ini wakaf menjadi objek yang akan dibahas dengan 

memperhatikan maslahah  serta pemberdayaan masyarakat. Adapun wakaf adalah 

kata masdar dari   َو ْقفًا –يَِقُف  –َو قََف , bahasa Arab selaras dengan makna  al-Habs  َحبََس

                                                             
6 H.M Hasbi Umar, Nalar Fiqh Kontemprer (cet 1; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 112. 
7 Ibid. 



 

 bentuk yang berarti menahan atau berhenti,8 mengekang atau – يَْحبُِس – َحْبسً 

menghentikan, tetapnya sesuatu dalam kondisi semula. Wakaf disini adalah 

bermaksud perbuatan hukum pelaku wakaf untuk memisahkan atau menyerahkan 

sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka 

waktu tertentu sesuai dengan ketetapannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan 

umum menurut syariah islam.9 

Kartasasmita10 menjelaskan, kemajuan ekonomi secara berkesinambungan 

harus didukung sumber daya manusia yang memiliki prakarsa dan daya kreasi. 

Prakarsa hanya tumbuh apabila terdapat emansipasi serta kesempatan yang penuh 

untuk berpartisipasi dalam proses perubahan. Karena itu, diperlukan kebebasan dan 

kesempatan untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut 

individu dan masyarakat. Dalam keadaan tiadanya kebebasan dan kesempatan, 

prakarsa dan daya kreasi menjadi terbatas. 

Pemberdayaan sebagai konsep alternatif pembangunan, dengan demikian 

menekankan otonomi pengambilan keputusan suatu kelom-pok masyarakat yang 

berlandaskan pada sumber daya pribadi, partisipasi, demokrasi, dan pemberdayaan 

sosial melalui pengalaman lansung. Fokusnya adalah lokalitas, karena msyarakat 

lebih siap diberdayakan lewat isu-isu lokal. Karena itu, pemberdayaan masyarakat 

                                                             
8 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, alih bahasa oleh Kamaluddin A, Marzuki, dkk., 

cet.VIII,(Bandung: Al-Ma'arif, 1996), 148 
9 Undang-undang no 41 tahun 2004 , pasal 1 ayat 1. 

10 Kartasasmita, Ginanjar.. Kemiskinan. Jakarta: Balai Pustaka. 1996 



 

tidak hanya sebatas ekonomi, tapi juga politik, sehingga masyarakat memiliki daya 

posisi tawar (bargaining position) secara nasional maupun internasional. 

Hasil interaksi di tingkat ideologis maupun praktis merupakan konsep 

pemberdayaan. Di tingkat ideologis, konsep ini merupakan hasil interaksi antara 

konsep atas ke bawah dan bawah ke atas, antara strategi perkembangan dan people 

centered strategy. Interaksi terjadi lewat pertarungan antar otonomi di tingkat 

praksis. Konsep pemberdayaan, mengandung konteks keberpihakan kepada 

masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. 

Dalam uraian tentang pola pikir teori-teori pembangunan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa peradaban masyarakat harus tetap terbangun, di mana manusia 

(individu dan masyarakat) harus menjadi subyek pembentukan peradaban. Teori-

teori yang berpihak pada peran masyarakat luaslah yang lebih berhasil dalam 

pembangunan di negara-negara berkembang ditunjukkan oleh uji empiris. Teori yang 

semata-mata mengandalkan modal dan sumber daya alam  adalah teori yang telah 

usang. Sebaliknya, teori ACTORS adalah salah satu teori yang berorentasi pada 

manusia makin unggul dan cenderung berkembang. 

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat di Indonesia, ada tiga hal yang 

harus dilakukan menggunakan teori ACTORS. Pertama, pembangunan perlu 

diarahkan pada perubahan struktur. Kedua, pembangunan diarahkan kepada 

pemberdayaan masyarakat untuk menyelesaikan masalah kesenjangan berupa 

pengangguran, kemiskinan, dan ketidakrataan dengan memberi ruang dan 

kesempatan lebih besar kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan. 



 

Ketiga, pembangunan perlu diarahkan pada koordinasi antar sektor yang mencakup 

program pembangunan antar sektor, antar daerah, dan pembangunan khusus. Dalam 

pelaksanaan, ketiga arah itu harus dilakukan secara terpadu, terarah, dan sistematis 

tidak bisa dipisahkan. Pada akhirnya pemberian ruang dan kesempatan yang lebih 

besar kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan dapat bersinergi 

dengan upaya menyelesaikan masalah dan menanggulangi penggaguran, kemiskinan, 

dan ketidakmerataan. 

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sisi: Pertama, 

menciptakan iklim yang memberi kemungkinan masyarakat berkembang; Kedua, 

meningkatkan kemampuan masya-rakat dalam membangun melalui berbagai 

bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun 

sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah; Ketiga, melindungi atau 

memihak yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan 

menciptakan kemitraan saling menguntungkan. Dalam hal ini, pemberdayaan 

masyarakat sebagai strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Keyakinan ini perlu diperkuat dan dimasyarakatkan lewat usaha-usaha nyata. 

F. Kajian Pustaka  

Dalam penelitian terhadap wakaf banyak ditulis oleh para ulama dan pakar 

wakaf di Indonesia. Dalam pembahasan konsep pengelolaan dana wakaf yang 

bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Dimana tulisan dan penelitian tersebut 

bisa dalam bentuk buku, jurnal, maupun hasil penelitian dalam bentuk tesis dan 

disertasi. Akan tetapi dalam kajian ini lebih bernuansa pemberdanyaan ekonomi. 



 

Berikut akan penulis paparkan secara ringkas tentang studi perwakafan yang 

telah dilakukan penelitian terdahulu.  

Pertama11, Perkembangan Pemikiran Fiqh waqf dalam peraturan perudang-

undangan perwakafan di Indonesia dan Implikasinya terhadap pencapaian Maqâshid 

Asy-Syar‟iyyah, adalah judul penelitian yang dilakukan oleh E. syibli Sarjayana. 

Penelitian yang dilakukan oleh Syibli Sarjaya berpusat pada bermacam benda wakaf 

dan perubahannya dalam undang-undang, hubungan perubahan benda wakaf dengan 

manajemen dan pengadministrasian wakaf di Indonesia, tujuan wakaf menurut 

maqâshid asy-syar’iyyah serta peran undang-undang wakaf terhadap pencapaian 

tujuan syara’. 

Bahwasanya benda wakaf dalam hukum positif di Indonesia senantiasa 

berkembang, begitupun dengan dinamika wakaf. Manajemen dan pengadministrasian 

wakaf terus berkembang ke arah kemajuan yang signifikan adalah kesimpulan dan 

temuan dalam penelitian di atas. Sedangkan tujuan wakaf dengan tujuan syariah 

memiliki keterikatan yang sangat erat. Pengaruh dan keterlibatan keberadaan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak dapat berjalan secara 

signifikan, dan wakaf sebagai produk ijtihad akan menjadi sector yang baik untuk 

terus dilakukan pembaharuan. 

                                                             
11 E. Syibli Sarjaya, Perkembangan Pemikiran Fiqh waqf dalam peraturan perudang-

undangan perwakafan di Indonesia dan Implikasinya terhadap Pencapaian Maqâshid Asy-Syar‟iyyah, 

disertasi, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung: 2009). 



 

Kedua, Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat ditinjau 

dari undang- undang wakaf nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di PKPU Jawa 

Tengah) adalah penelitian yang dilakukan oleh Broto Setyo Utomo12 (2015). 

Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan yuridis-empiris, diawali 

dengan menganalisis undang- undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan 

masalah pembahasan wakaf, lalu analisa menggunakan metode deskriptif analitis 

digunakan untuk fakta yang terjadi di lapangan. 

Manfaat dan nilai ekonomis merupakan hal yang dimiliki uang, oleh karena 

itu praktik wakaf uang dapat dijadikan sebagai bagian dari objek wakaf, hal itu 

merupakan hasil dari penelitian tersebut. Sehingga dalam pembangunan, peran 

penting wakaf yang berfungsi sebagai sosial merupakan asset berharga. Dalam 

pemerataan kesejahteraan masyarakat dan solusi atas kemiskinan merupakan peran 

wakaf dan salah satu sasaran wakaf tunai. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Deden Effendi13 dengan judul 

Legislasi, Implementasi, dan Kontribusi Hukum Perwakafan dalam Pembangunan 

Pranata Keagamaan dan Kesejahteraan di Indonesia. 

Dalam pembangunan pranata keagamaan serta kesejahteraan masyarakat 

Indonesia berdasarkan sudut pandang sociological jurisprudence, terdapat masalah 

legislasi, implementasi, dan peran hukum perwakafan, hal tersebut yang menjadi 

                                                             
12 Broto Setyo Utomo, Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat ditinjau 

dari undang-undang wakaf nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di PKPU Jawa Tengah) (2015). 
13 Deden Effendi, Legislasi, Implementasi, dan Kontribusi Hukum Perwakafan dalam 

Pembangunan Keagamaan dan Kesejahteraan di Indonesia, disertasi, (UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung: 2010). 



 

pusat penelitian ini. Deden mengemukakan bahwa perubahan dari ketentuan syariah 

dan fikih menjadi ketentuan tertulis dalam produk hukum yang dirancang, dibuat dan 

dilaksanakan pemerintah merupakan pembuatan hukum wakaf di Indonesia. 

Sedangkan penerapannya masih terkendala substansi, struktur dan kultur hukum. 

Adapun aktualisasi atas potensi dan manfaat pranata wakaf bagi pembangunan 

pranata keagamaan dan kesejahteraan publik merupakan kontribusi dari hukum 

perwakafan. Pengoptimalan kontribusi wakaf belum bisa terlaksana tanpa legislasi 

dan implementasi yang efektif. Sosialisasi hukum perwakafan, menyediakan sumber 

daya (manusia, finansial dan prasarana), kinerja dan kesiapan penegak hukum 

disiapkan, serta fungsi struktur birokrasi badan-badan organisasi wakaf, termasuk 

BWI. Hal tersebut merupakan cara yang efektif untuk implementasi hukum 

perwakafan. 

Yang keempat, adalah karya tulis yang berkaitan dengan judul yang penulis 

angkat, Diantara karya tulis tersebut yaitu dari tesis: Duhariadin Simbolon “Wakaf 

Berjangka dalam perspektif Fikih dan UU No 41 Tahun 2004 Serta Implikasinya 

terhadap pemberdayaan Umat”. Masters thesis Pascasarjana UIN-SU. Dari judul ini 

hanya menjelaskan tentang wakaf berjangka didalam undang-undang tap tidak 

dijelaskannya pembentukan hukumnya. Muhamad Muzaki Mubarok “Ketentuan 

Wakaf Berjang Waktu Dalam Undang-undang No 41 Tahun 2004 Prespektif Ulama 

NU dan Cendikiawan Muhammadiyah Kota Pekalongan” Stain Pekalongan. 

Dari ulasan di atas maka dapat diketahui bahwa judul yang penulis teliti 

belum pernah di bahas sebelumnya. Maka dari itu penulis akan secara detail 



 

memaparkan konsep wakaf berjangka waktu serta Bagaimana wakaf berjangka waktu 

memberi konstribusi terhadap Undang-Undang No 41 tahun 2004. 

 

 

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan metode penelitian 

Penulis menggunakan Pendekatan sistem dalam teori hukum Islam 

menurut Jasser Auda adalah : Cognisi, Wholeness, Opennes, Interelasi 

holistik, Multidispliner dan Porpuse fullness. Teori maqashid selaras dengan 

kriteria metodologi dasar yang bersifat keadilan, rasional, kegunaan dan 

moralitas, oleh karena itu pengembangan ushul fikih dapat disumbang oleh 

pendekatan berbasis maqashid. Sebagai jalan menuju kemaslahatan Jasser 

Auda memasukkan fathu al-dharai dalam maqashid al-shari’ah. Agar produk 

hukum dapat beradaptasi sesuai dengan situasi dan kondisi maka dalam 

penetapan suatu hukum akan dikembalikan pada maqashid al-shari’ah 

dikarenakan pendapat Jasser Auda, bahwa produk fikih hanya akan cocok 

pada masa tertentu.14 

Jasser Auda mencoba membagi tingkatan maqashid dalam 3 kelompok 

berdasar pertimbangan diatas, (1) Maqashid ammah (general maqashid), (2) 

                                                             
14 Jasser Auda, Maqashid al-Shariah As Philosophy of Islamic Law, (London :The 

International Institut of Islamic Thought, 2007) 



 

Maqashid khassah (specific maqashid), dan (3) Maqashid juz‟iyyah (partial 

maqashid).15 Jasser Auda mencoba merubah terhadap maqashid al-syari’ah 

dari pengembangan teori klasik oleh pemikir klasik menjadi teori maqashid 

al-syari’ah kontemporer.16 

Di dalam kajian ini penulis menggunakan metode, dimana metode 

adalah sebuah proses, prinsip- prinsip dan tata cara untuk menemukan solusi 

terhadap suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara 

cermat, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan 

umat manusia. Metode penelitian dapat tafsirkan sebagai proses sistematis 

untuk menemukan solusi terhadap suatu masalah yang dihadapi dalam 

melakukan penelitian. 

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library reseach) yaitu kegiatan 

mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan 

kemudian memaparkan hasil kajian pustaka tersebut sebagai sumber data 

utama, berupa buku-buku yang ada kaitannya dengan wakaf berjangka waktu. 

2. Sumber data 

Primer 

                                                             
15 Ibid, 
16 M. Amin Abdullah, Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam 

Merespon Globalisasi (Asy-Syir‟ah, Vol. 46, No. II, Juli-Desember, 2012), h. 364. 



 

Adapun sumber data primer yang dijadikan rujukan dalam penulisan 

tesis ini adalah: Undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf. 

Sekunder  

Selain sumber data primer ada juga sumber data sekunder sebagai 

pendukung dan penunjang dari sumber data primer, Data sekunder adalah data 

yang diperoleh dari lembaga atau  institusi tertentu. Menurut pendapat yang 

lain, data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal 

mencari dan mengumpulkan untuk digunakan sebagai pendukung data 

primer.17 Dalam hal ini seluruh karya ilmiah lain yang membahas seputar 

pendapat tentang wakaf berjangka waktu yang diteliti. Meski pada dasarnya 

pendekatan ini bersifat empiris, yaitu dapat dipergunakan untuk 

mengidentifikasi kondisi-kondisi sosial dan menentukan bentuk-bentuk 

penormaannya. 

H. Sistematika pembahasan 

Pembahasan tesis ini di susun dalam bab-bab dan sub bab-sub bab 

yang saling berkaitan, artinya bab sebelumnya berperan sebagai pengantar dalam 

pembahasan pada bab selanjutnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah 

sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

                                                             
17 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian,( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-9, 

1995),  84 



 

Merupakan pola dasar atau tempat berpijak dari keseluruhan isi tesis ini yang terdiri 

dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan studi, 

kegunaan penelitian, landasan teori dalam penulisan, metode penelitian yang terdiri 

dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, data, sumber data, dan yang terakhir 

sistematika pembahasan. 

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG WAKAF BERJANGKA  

 

Bab ini merupakan bagian gambaran umum tentang maqashid syariah serta wakaf 

berjangka waktu serta perkembangan wakaf di negara muslim.    

BAB III BAGAIMANA KONSEP WAKAF BERJANGKA WAKTU DALAM UU 

No. 41/2004 RELEVAN DENGAN KONSEP PEMBERDANYAAN 

MASYARAKAT 

Dalam Bab ini penulis akan menyajikan konsep wakaf berjangka waktu dalam UUD 

yang relevan dengan konsep pemberdayaan masyarakat 

BAB IV BAGAIMANA ANALISIS MAQASHID TERHADAP WAKAF 

BERJANGKA WAKTU DALAM UU No. 41/2004 DAN IMPLEMENTASI 

TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

Pada BAB IV ini akan menganalisis hasil penelitian kami yang berdasar pada Bab II 

dan Bab III yaitu studi pendapat terbentuknya wakaf berjangka waktu dalam undang-

undang no 41 tahun 2004. Kemudian kami analisis serta telaah menggunakan teori 



 

Maqashid syariah sehingga dapat diketahui pemikiran dan gagasan dalam Undang-

undang dengan konsep pemberdanyaan masyarakat.  

BAB V  KESIMPULAN 

Pada kesimpulan merupakan akhir dari penulisan tesis ini yang terdiri dari 

kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam bab 

I dan juga berisi tentang saran-saran demi tercapainya tujuan penulisan tesis ini. 

  



 

BAB II 

GAMBARAN UMUM TENTANG WAKAF 

 

A. Landasan Hukum Wakaf 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf 

a. Pengertian Wakaf 

Dalam bahasa Arab; al-waqf yang berarti al-habs yaitu 

menahan, merupakan asal kata dari wakaf. Wakaf adalah pelaksanaan 

dari salah satu jenis pemberian dengan cara menahan kepemilikan asal 

(tahbi>s al-asl) dan manfaatnya diberlakukan untuk umum. Menahan 

barang yang diwakafkan yang bertujuan agar barang tersebut tidak 

diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan 

dan lain-lain merupakan maksud dari tahbi>s al-asl.18 

Dalam bahasa Arab habasa-yahbisu-habsan (menjauhkan atau 

memenjarakan) merupakan kata kerja yang menjadi asal kata wakaf 

dalam bahasa Arab yang berarti al-habsu.19 Kemudian, kata ini 

berkembang menjadi habbasa yang berarti mewakafkan harta karena 

Allah SWT. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja waqofa (fiil 

                                                             
18 Muhammad Jawad Mughniyyah, al-Fiqh „ala al-Madhahib al-Khamsah, terj. Masykur 

AB dkk, (Jakarta: PT Lentera, 2002), h. 635 
19 Muhammad Al-Syarbini, Al-Iqna‟ Fii Hilli Alfaaz Abii Syujaa‟, Juz II, 

(Semarang: Toha Putra, t.th.), h. 81 



 

madhi)–yaqifu (fiil mudhari’)–waqfan (isim masdar) yang berarti 

berhenti atau berdiri.20 

Wakaf menurut syara’ adalah menahan harta yang mungkin 

dimanfaatkan tanpa menghabiskan atau merusak benda lainnya dan 

digunakan dengan tujuan kebaikan.21 Maksud dari menahan dalam 

wakaf yaitu menahan sesuatu yang dihubungkan dengan harta 

kekayaan. Wakaf berarti menahan harta benda yang dimiliki untuk 

dimanfaatkan sesuai dengan ajaran Islam. 

Wakaf dapat diartikan sebagai kegiatan menahan kepemilikan 

harta benda atau kekayaan yang kemudian manfaatnya diberikan 

kepada orang yang membutuhkan atau orang yang dikehendaki, arti 

wakaf tersebut mengacu pada beberapa kitab fikih. 

Pengertian wakaf menurut istilah hukum Islam dalam The 

Shorter Encyclopaedia of Islam menyebutkan yaitu “to protect a thing, 

to prevent it from becoming of a third person.” Artinya, memelihara 

suatu barang atau benda dengan cara menahan kepemilikannya agar 

tidak menjadi milik pihak ketiga. Barang atau benda yang ditahan 

kepemilikannya itu harus benda yang dzatnya tetap yang kekuasaannya 

                                                             
20 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2009), h. 

386 
21 Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada,2002 ), h. 25. 



 

dilepas oleh pemilik dengan syarat dan cara tertentu, tetapi hasilnya 

dapat diambil serta digunakan dalam hal amal kebajikan sesuai syariat. 

Secara istilah wakaf berarti berhenti atau menahan harta benda 

atau kekayaan yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah atau 

hilang seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta 

diperuntukkan untuk mendapatkan keridaan Allah SWT.22 

Dari padangan pemikir islam pengertian Wakaf ada beberapa  

macam yang masing-masing mempunyai dasar yang kuat. Menurut 

Mundir Qahaf, Wakaf adalah memberikan harta atau benda pokok 

benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, 

menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan 

wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau 

umum. Menurutnya manusia telah mengenal bermacam wakaf sejak 

terbentuknya tatanan kehidupan bermasyarakat di muka buni. Setiap 

masyarakat menyediakan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh 

manusia secara keseluruhan atau kebanyakan anggota masyarakat. 

Tempat peribadatan adalah salah satu contoh wakaf yang dikenal oleh 

manusia sejak dahulu kala. Demikian juga mata air, jalan-jalan dan 

tempat-tempat yang sering digunakan masyarakat sperti tanah dan 

                                                             
22 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah, (Jakarta: Al- 

Ma‟arif, 1987), h. 5. 



 

bangunan yang sering digunakan masyarakat, yang kepemilikanya 

bukan atas nama pribadi. 

Al-Minawi mendifinisikan wakaf dengan “menahan harta 

benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap 

menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal para 

dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata 

ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT.23 Al-Kabisi mendifinisikan 

wakaf dengan: menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan 

menjaga bentukaslinya untuk disalurkan kepada jalan yang 

dibolehkan”.24 Adapun Ibnu Arafah Al-Maliki mengatakan bahwa 

wakaf adalah; Memberikan manfaat sesuatu ketika sesuatu itu ada dan 

bersifat lazim (harus) dalam kepemilikan pemberian sekalipun bersifat 

simbolis. 

Kesimpulannya, baik al-habsu  maupun al-waqf  sama-sama 

mengandung makna al-imsak (menahan). Disebut menahan, karena 

wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dan semua tindakan yang 

tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan dan dilarang 

bagi siapapun selain dari orang-orangnya yang termasuk berhak atas 

wakaf tersebut. 

b. Dasar Hukum Wakaf  

                                                             
23 Al-Minawi, At-Tauqif ala Muhimmat Ta-arif, (Cairo: Alam al-Kutub, 1990), h. 340 
24 Al-Kabisi, Hukum Wakaf, diterjermahkan oleh Ahrul Sani Fathurrohman (et.al), (Jakarta: 

IIMaN Press, 2004) h. 41 



 

Dasar hukum wakaf dalam Al-Qur’an tidak disebutkan dengan 

jelas dan tegas tetapi perintah untuk berbuat kebaikan pada beberapa 

ayatlah yang menjadi landasan perwakafan menurut para ahli. Di 

antara ayat- ayat tersebut adalah : 

1. Q.S. Al-Imran ayat 92 

 

ا تُِحبُّوَن ۚ َوَما تُْنِفقُوا ِمْن َشْيٍء  فَإِنَّ لَْن تَنَالُوا اْلبِرَّ َحتَّٰى تُْنِفقُوا ِممَّ

َ بِِه َعِليم       َّللاَّ

”Kamu sekalian tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna) 

sebelum kamu menafkahkan sebagian dari harta yang kamu cintai. 

Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui.” 

2. Q.S Al Baqarah ayat 267 

ا أَْخَرْجنَا لَُكْم ِمَن  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَْنِفقُوا ِمْن َطي ِبَاِت َما َكَسْبتُْم َوِممَّ

ُموا اْلَخبِيَث ِمْنهُ تُْنِفقُوَن َولَْستُْم بِآِخِذيِه إَِلَّ أَْن  اْْلَْرِض ۖ َوََل تَيَمَّ

َ َغنِيٌّ َحمِ   يد  تُْغِمُضوا فِيِه ۚ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari 

apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah 

kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan 



 

daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 

melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan 

ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” 

3. Surat An-Nahl ayat 97 : 

ةً َطي ِبَةً ۖ َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَٰى َوهَُو ُمْؤِمن  فَلَنُْحيِيَنَّهُ َحيَا

 َولَنَْجِزيَنَُّهْم أَْجَرهُْم بِأَْحَسِن َما َكانُوا يَْعَملُونَ 

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya 

akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik [839] dan 

sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan 

pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. 

4.  Q.S. Al Hajj ayat 77 

 

 ُحونَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْرَكعُوا َواْسُجدُوا َواْعبُدُوا َربَُّكْم َواْفعَلُوا اْلَخْيَر لَعَلَُّكْم تُْفلِ 

“Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, 

sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu 

mendapat kemenangan.”117 

Allah telah membuat syariat, anjuran dan salah satu metode 

pendekatan diri hamba kepada-Nya terhadap wakaf. Wakaf tercipta 

oleh sistem Islami, bukan merupakan warisan budaya jahiliyyah. 



 

Karena kecintaan Rasulullah terhadap orang-orang fakir dan orang 

yang membutuhkan, wakaf juga diserukan Rasulullah.25 

Selain dari ayat yang mendorong manusia berbuat baik untuk 

kemaslahatan seperti redaksi di atas, rujukan mengenai wakaf juga 

dikaitkan dengan dasar hukum dari sunnah Nabi. Banyak hadis 

Rasulullah yang dapat digunakan untuk pegangan tentang wakaf.26 

Diantara hadis Rasulullah yang menganjurkan perwakafan dari sekian 

banyak hadis adalah Sunnah Rasulullah SAW dari Abu Hurairah: 

sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Apabila Anak Adam 

(manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga 

perkara, yakni shadaqah jariyah yang mengalir terus menerus, ilmu 

yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya” (HR. 

Muslim).27 

Makna hadist diatas adalah, bahwa amal orang yang telah 

meninggal, akan terputus aliran pahalanya terkecuali tiga perkara, 

karena ketiganya itu berasal dari nasab, yaitu anak yang dimiliki, dan 

sedekah jariyahnya yang semuanya berasal dari usaha yang 

dilakukannya.28 

                                                             
25 M. Qurais Shihab, Tafsir Al-Misbah, Juz II, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 376 
26 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah dan Syirkah, h. 5. Lihat juga 

Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, h. 55. 
27 Imam Muslim, Shahih Muslim, Jilid II, (Bandung: Dahlan, t.th), h. 14. 
28 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah buku ke-13, (Bandung: PT. Al-Ma‟arif, 1998), h. 68. 



 

Penggambaran anjuran ibadah wakaf yang lebih tegas dalam 

hadis Nabi, yaitu wakaf tanah di Khaibar yang dilakukan Umar ra 

dengan perintah Rasulullah, “Dari Ibnu Umar ra berkata bahwa 

sahabat Umar ra menghadap Rasulullah SAW dan mengharap sebuah 

petunjuk setelah mendapat sebidang tanah di Khaibar. Umar berkata, 

“Ya Rasulullah, di Khaibar saya mendapatkan sebidang tanah, saya 

belum pernah mendapatkan yang harta sebaik itu, maka apakah yang 

engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab, “Bila kamu 

suka, kamu tahan (pokok dari harta tersebut) tanah itu dan kamu 

sedekahkan (hasilnya)”. (HR. Muslim).29 

Ibn Umar berkata: “Maka Umar mewakafkan tanah itu kepada 

orang fakir, kepada kerabat, kepada budak, untuk digunakan di jalan 

Allah, kepada orang terlantar dan tamu. Tidaklah orang yang 

mengurusi (nazhir) memakan sebagian dari harta itu secara patut atau 

memberi makan sebagian dari harta asalkan tidak bermaksud mencari 

kekayaan.” (HR. Muslim).30 

Wakaf Umar di Khaibar merupakan wakaf pertama dalam Islam 

serta wakaf itu sah adanya, hal ini disepakati oleh para ulama salaf.”31 

                                                             
29 Imam Muslim, Shahih Muslim, Jilid II, (Bandung: Dahlan, t.th), h. 14. 
30 Imam Muslim, Shahih Muslim, Jilid II, (Bandung: Dahlan, t.th), h. 23. 
31 Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik, h. 29 dan lihat Elsi Kartika Sari, 

Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Jakarta: Grasindo, 2006), h.56. 



 

Pada hadis lain, dari Usman ra bahwa ia mendengar Rasulullah 

bersabda: Barangsiapa menggali sumur raumah maka baginya surga. 

Usman berkata maka sumur itupun aku gali.” 

Al-Baqhowi dalam suatu riwayat mengatakan: “Bahwa 

seseorang lelaki dari bani Ghiffar memiliki sebuah mata air yang 

dinamakan Raumah, sedang ia menjual satu kaleng dari airnya dengan 

harga satu mud. Maka Rasulullah berkata kepadanya: “Maukah engkau 

menjualnya dengan satu mata air dalam surga?” Orang itu menjawab: 

“Wahai Rasulullah, aku dan keluargaku tidak mempunyai apa-apa 

selain itu”. Utsman membelinya dengan harga 35 ribu dirham ketika 

berita tersebut sampai kepada Utsman, kemudian datanglah Utsman 

kepada Nabi lalu berkata:”Maukah engkau menjadikan bagiku seperti 

apa yang hendak engkau jadikan sumur itu wakaf bagi kaum 

muslimin.”32 

Wakaf merupakan institusi ibadah sosial yang di dalam al-Quran 

tidak disebutkan dengan tegas, jika dilihat dalam fikih. Perintah 

melakukan wakaf merupakan salah satu dari perintah melakukan al-

Khayr (secara harfiah berarti kebaikan) merupakan pendapat para 

ulama.33 

                                                             
32 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah buku ke-13, (Bandung, PT. Al-Ma‟arif, 1998), h. 70 
33 QS. Al- Hajj (22) : 77. 



 

Perintah untuk berbuat baik dapat berarti perintah untuk 

melakukan wakaf, ini merupakan Tafsir dari Taqiy al-Din Abi Bakr 

Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi.34 Penafsiran tersebut 

bersangkutan apabila dihubungkan (munasabat) dengan firman Allah 

tentang wasiat.35 Kata al-khayr oleh para mufasir dalam ayat tersebut 

diartikan dengan “harta benda”. Maka dari itu, al-khayr adalah 

perintah untuk melakukan amal ibadah bendawi. Sedangkan wakaf 

dalam hadis disebut dengan sedekah jariyah (shadaqat jariyat) dan al- 

habs (harta yang pokok hartanya dikelola dan hasilnya diserahkan 

kepada orang yang dituju).36 Oleh sebab itu, nomenklatur wakaf di 

berbagai kitab fikih dan hadis tidak seragam. Al-Syarkhasi dalam kitab 

al-Mabsuth, memberikan nomenklatur wakaf dengan kitab al-Waqf,37 

Imam Malik menuliskannya dengan nomenklatur kitab al-Habs wa al-

Shadaqat,38 Imam al-Syafi‟i dalam al-Umm memberikan nomenklatur 

wakaf dengan al- Ahbas,39 dan bahkan Imam Bukhari menyertakan 

hadis- hadis tentang wakaf dengan nomenklatur kitab al-Washaya.40 

                                                             
34 Taqiyah al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi, Kifayat al- Akhyar Fi 

Hall Ghayat al- Ikhtishar, Jilid. I, (Semarang: Thaha Putra, t.th), h. 319. 
35 QS. Al- Baqarah (2) : 180. 
36 Lihat Imam Muslim, Shahih Muslim, Jilid II, (Bandung: Dahlan, t.th), h. 14. 
37 Abi Bakr Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl al-Syarkhasi, Kitab al-Mabsuth, Jilid IV, Juz 

XII, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 2001), h. 33-34. 
38 Imam Malik Ibn Anas, al- Mudawwanat al-Kubra, Jilid IV, (Beirut: Dar al- Kutub al- 

Ilmiyah, t.th.), h. 417. 
39 Muhammad Ibn Idris al- Syafi‟I, al-Umm, Jilid III, (Mesir: Maktabah Kuliyat al- 

Azhariyah, t.th). h. 51. 
40 Imam Bukhari, Shahih al- Bukhari, Jilid. III, (Semarang: Thaha Putra, 1981), h. 185-199. 



 

Oleh karena itu, secara teknis wakaf disebut dengan al-ahbas, 

shadaqat jariyat, dan al-waqf. 

Perbedaan nomenklatur wakaf secara normatif ideologis dan 

sosiologis dapat dibenarkan, karena dalam al-Quran atau al-Sunnah 

aturan mengenai wakaf tidak tercantum dengan tegas serta pada saat 

itu keadaan menuntut akan adanya hal tersebut. Maka dari itu, wilayah 

ijtihad dan tauqifi mengenai wakaf lebih banyak ijtihadnya. 

2. Rukun dan Syarat-Syarat Wakaf 

Secara etimologi, rukun diartikan dengan sisi yang terkuat, 

sehingga kata rukn asy-syai diartikan sebagai sisi dari sesuatu yang 

menjadi tempat bertumpu.41 Sedangkan terminologi fikih, rukun adalah 

sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, dimana fiqh 

merupakan bagian internal dari disiplin ilmu itu sendiri.42 Dengan kata 

lain, rukun adalah penyempurna sesuatu, dimana ia merupakan bagian 

dari sesuatu tersebut.  

Dapat di jumpai adanya perbedaan pendapat dalam pembahasan 

mengenai rukun dan syarat wakaf antara para mujtahid, hal ini terlihat 

dalam perumusan dari para mujtahid tersebut, meski demikian ada 

                                                             
41 Aj – Jurjani, At-Ta’rifat, h. 59 
42 Abdul wahab Khalaf, Ushul Fiqih, h. 119 



 

pendapat yang disepakati para mujtahid yaitu beberapa rukun diperlukan 

untuk pembentukan lembaga wakaf. Rukun-rukun wakaf itu adalah:43 

a. Orang yang berwakaf (wa>qif) 

Orang yang mewakafkan hartanya disebut waqif. Seorang waqif 

haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, diantaranya 

adalah kecakapan bertindak, telah dapat mempertimbangkan baik 

buruknya perbuatan yang dilakukannya dan benar-benar pemilik harta 

yang diwakafkan itu. Mengenai kecakapan bertindak dalam hukum 

fiqh Islam ada dua istilah yang perlu dipahami perbedaanya yaitu 

baligh dan rasyid. 

Pengertian baligh lebih mengarah pada cukup umur atau pada 

usia orang tersebut, sedangkan rasyid lebih kepada kedewasaan atau 

kematangan akal dalam mempertimbangkan sesuatu. Dalam 

menjalankan wakaf diperlukan kematangan pertimbangan akal 

seseorang atau dalam istilah bisa disebut rasyid, yang berkisar antara 

umur 15 sampai 23 tahun telah ada.44 

Wakif dilarang mencabut dan menuntut harta wakaf tersebut 

untuk kembali menjadi hak milik wakif. Syarat menjadi seorang wakif 

juga tidak dipengaruhi oleh agama yang dipeluknya. Maka dari itu 

                                                             
43 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, h. 84. Lihat juga Direktorat Pemberdayaan 

Wakaf, Fiqh Wakaf, h.21 
44 Ahmad Azhar Basyir,  , h. 243 



 

seorang non muslim dapat menjadi waqif jika tujuan wakif tidak 

bertentangan dengan ajaran Islam. 

b. Harta yang diwakafkan (mauquf) 

Pembahasan mengenai pengembangan objek wakaf menunjukan 

dua hal yaitu: Pertama, ketentuan dalam berbagai kitab fikih mengenai 

objek wakaf sudah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-

undangan yang dibentuk oleh pemerintah. Kedua, perubahan sudut 

pandang mengenai wakaf tersebut didorong oleh perkembangan 

teknologi dan peradaban manusia yang berdampak pada pada 

perluasan pemaknaan harta (al-amwal), sehingga pengembangan objek 

wakaf dipahami sebagai perluasan cakupan benda wakaf yang sudah 

dijelaskan oleh ulama sebelumnya. 

Syarat-syarat objek wakaf menurut ulama fikih yaitu: berupa 

benda; bermanfaat; tidak sekali pakai; zatnya tidak haram; hak milik 

wakif secara penuh. Pendapat itu tidak didukung oleh hadis atau ayat 

al-Quran yang secara khusus menjelaskan mengenai hal tersebut, 

namun lebih kepada wilayah ijtihadi dalam menentukan suatu hukum 

dengan berdasar ayat serta hadi yang bersifat umum. 

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa objek wakaf dapat berupa 

benda, yang bersifat tetap (al-uqar), maupun bergerak (al-manqu>l) 

seperti perlengkapan rumah, mashâhif, buku-buku, senjata, dan 

kendaraan. Di samping itu, objek wakaf juga diperbolehkan terhadap 



 

benda-benda yang boleh diperdagangkan dan dimanfaatkan (dengan 

tetap kekal zatnya). Sebaliknya, benda-benda yang jika dimanfaatkan 

akan mengalami kerusakan atau zatnya tidak kekal serta benda yang 

tidak sah diperdagangkan karena zatnya seperti lilin, makanan, 

minuman, babi, anjing, binatang buas dan barang yang sedang di 

gadaikan menurut Sayyid Sabiq tidak sah untuk dijadikan objek 

wakaf.45 

Objek wakaf yang berupa harta benda dapat disimpulkan bahwa 

harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu:46 

1) Harta benda yang zatnya kekal atau minimal dapat dimanfaatkan 

untuk jangka panjang, serta dapat diperdagangkan. Pemanfaatan 

dari harta benda tersebut haruslah berguna dan sesuai dengan 

syariat Islam. 

2) Objek wakaf tersebut harus merupakan harta benda yang wujud 

serta batasannya jelas dan pasti. 

3) Objek wakaf tersebut haruslah harta benda yang secara penuh 

milik wakif serta tidak terdapat beban pada harta benda tersebut. 

4) Harta benda yang diwakafkan dapat berupa benda bergerak 

maupun tetap sifatnya seperti tanah, buku, saham, obligasi dan 

sebagainya yang sesuai syariat. 

                                                             
45 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, j .III, (Beirut, Dar al- Fikr, 1983), h. 382. 
46 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, h. 86. 



 

Menurut pendapat Muhammad Mushthafa Syalabi47 bahwa 

syarat-syarat objek wakaf ada empat: 

Pertama, harta tersebut harus mutaqawwim (memungkinkan 

untuk dijaga atau dipelihara dan dimanfaatkan dengan cara tertentu); 

Kedua, harta wakaf tersebut ketika wakaf diikrarkan dapat secara jelas 

dan sempurna diketahui oleh waqif dan mauquf ‘alaih; Ketiga, objek 

wakaf harus milik waqif secara sempurna dan kepemilikannya dapat 

dipindahkan ketika harta tersebut diikrarkan; Keempat, objek wakaf 

dengan tegas dapat dipisahkan serta tidak memiliki keterikatan dengan 

yang lainnya. 

c. Mauquf ‘alaihi atau atau orang–orang yang berhak menerima hasil 

wakaf. 

Tujuan wakaf harus jelas, seperti:48 

1) Ditujukan untuk masyarakat umum seperti membangun sekolah, 

rumah sakit, masjid  dan amal-amal sosial lainnya. 

2) Bertujuan untuk menolong orang-orang yang sedang mengalami 

kesulitan seperti fakir miskin, dengan cara membangun panti 

asuhan. 

3) Ditujukan untuk keluarganya keluarga sendiri, meskipun semua 

anggota keluarganya berkecukupan atau mampu secara ekonomi, 
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tetapi peruntukan wakaf lebih baik untuk kemaslahatan 

masyarakat umum. 

4) Tujuan wakaf harus masuk kedalam koridor ibadah pada 

umumnya serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai 

ibadah. 

d. Pernyataan wakaf dari waqif yang disebut sighat atau ikrar wakaf. 

Penyerahan objek wakaf ditandai dengan ikrar atau janji 

yang dinyatakan bisa berupa lisan atau tulisan oleh waqif. Hak 

wakif atas benda atau harta yang diwakafkan lepas ketika 

pernyataan itu dinyatakan oleh wakif. Hak milik atas barang atau 

benda yang diwakafkan tersebut menjadi hak milik mutlak Allah 

yang manfaatnya diambil oleh orang-orang yang disebut dalam 

ikrar wakaf tersebut. 

Di samping rukun wakaf yang disebut di atas, beberapa 

syarat lain dijelaskan oleh Muhammad Daud Ali, adalah sebagai 

berikut: 

1) Wakaf tersebut dilaksanakan untuk selamanya, apabila wakaf 

tersebut dibatasi untuk waktu tertentu. Misalnya wakaf yang 

dibatasi dalam jangka waktu lima tahun, maka wakaf tersebut 

tidak sah. 

2) Wakaf tidak sah apabila tujuan dari wakaf tersebut tidak 

disebutkan dengan jelas, maka wakaf tersebut tidak sah, 



 

dikarenakan tujuan dalam mewakafkan barang atau benda 

tersebut harus jelas. Meski demikian, tujuan wakaf dapat 

ditentukan oleh suatu lembaga hukum jika wakif mewakafkan 

harta benda tersebut kepada lembaga hukum yang tujuan serta 

usahanya jelas. 

3) Setekah wakif mengikrarkan wakaf, maka wakaf harus segera 

dilaksanakan, hal ini dikarenakan seketika ikrar diucapkan 

atau ditulis menyebabkan hubungan kepemilikan lepas 

seketika itu juga, antara waqif dengan wakaf yang 

bersangkutan, dengan tidak melakukan pelaksanaannya pada 

suatu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. 

Wakaf yang dilakukan dengan menggantungkan 

pelaksanaannya pada kematian seseorang maka hukumnya 

berubah menjadi hukum wasiat, yang mana hukum wasiat ini 

harus sepertiga harta peninggalan. Apabila lebih dari sepertiga 

harta peninggalan maka wakaf wasiat tersebut dapat 

dilaksanakan dengan persetujuan para ahli waris. Harta yang 

diwakafkan tersebut dapat diolah atau dikerjakan bila semua 

ahli waris menyetujui wakaf tersebut, dan jika hanya beberapa 

yang menyetujui wakaf tersebut maka yang dapat 

dilaksanakan hanya harta warisan yang menjadi bagian yang 

setuju tersebut. Bila semua tidak menyetujui, maka hanya 



 

sepertiga yang dapat dilaksanakan, lebih dari itu menjadi batal 

demi hukum. 

4) Ikrar yang dinyatakan oleh wakif berlaku seketika itu juga dan 

untuk selamanya, oleh sebab itu wakaf wajib dilaksanakan 

apabila hukumnya sah. 

Nazhir yang memiliki potensi yang besar untuk 

memahamkan dan membudayakan masyarakat dalam 

melaksanakan wakaf tidak dioptimalkan, bahkan nazhir menjadi 

peran penting dalam memenuhi sasaran atau target wakaf. Peran 

penting posisi kapabilitas, integritas dan akuntabilitas nazhir serta 

perlunya pemahaman baru dan budaya masyarakat tentang wakaf, 

harta wakaf dan pendayagunaannya harus dimiliki oleh nazhir 

agar target atau sasaran wakaf dapat tercapai. Letak strategis 

nazhir dalam rukun wakaf sayangnya tidak disebutkan secara 

tegas. Salah satu penyebab pembahasan tentang nazhir tidak 

berkembang adalah nazhir tidak dimasukkan dalam unsur wakaf 

secara eksplisit. 

Elsi Kartika Sari49 mengatakan bahwa menurut hukum 

Islam untuk sahnya suatu wakaf empat syarat harus dipenuhi, 

yaitu sebagai berikut:50 
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1. Wakaf tidak boleh dibatasi dengan jangka waktu serta harus 

kekal dan terus menerus, oleh sebab itu tidak sah bila 

dikatakan oleh orang yang berwakaf. 

2. Bila wakaf sudah sah dan terlaksana maka wakaf atau 

pernyataan itu tidak boleh dicabut. Wakaf yang dinyatakan 

dengan perantara wasiat, maka pelaksanaannya dilakukan 

setelah waqif meninggal dunia dan wakaf itu tidak seorangpun 

yang boleh mencabutnya. 

3. Setelah wakaf terjadi, sejak saat itu pula harta itu menjadi 

milik Allah serta kepemilikan tersebut tidak boleh dipindah 

tangankan kepada siapapun baik badan hukum, orang maupun 

negara. 

4. Tujuan dari seiap wakaf harus sesuai dengan syariat Islam atau 

tujuan wakaf pada umumnya. 

Menurut M. Athoillah, masing-masing syarat dari tiap unsur 

di atas harus dipenuhi yakni:51 

a. Syarat-syarat waqif atau orang yang mewakafkan 

Waqif harus cukup umur (baligh), berakal sehat, tidak 

di bawah tanggung jawab wali dan tidak terpaksa untuk 

berbuat. Waqif dengan umur yang cukup juga harus mampu 

mempertimbangkan dengan akal yang sempurna untuk 
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mengamalkan tabarru’ (melepaskan hak milik tanpa 

imbangan materiil). Pengertian baligh dan rasyid dikenal 

dalam hukum Islam, istilah baligh menitikberatkan pada 

umur, sedangkan rasyid lebih menitikberatkan pada 

kedawasaan, kematangan jiwa atau kematangan akalnya. 

Maka dari itu, kecakapan bertabarru’ lebih tepat bila 

ditentukan dengan syarat rasyid. Sejalan dengan ini, 

misalnya menurut adat ditentukan kedewasaan tidak hanya 

mengacu kepada umur, tetapi lebih utama mendasarkan pada 

kenyataan seperti sudah matang jiwanya, sudah mampu 

mandiri, meski sudah cukup umur, jika belum mampu 

bertindak sesuai dengan akal sehat atau belum bisa mandiri, 

masih belum dianggap dewasa. 

b. Syarat-syarat mauquf atau barang yang diwakafkan 

Apabila harta tersebut bernilai, tahan lama, dan murni 

hak milik wakif, maka mauquf dinilai sah. Mauquf dapat 

berupa benda tetap maupun benda bergerak, misalnya benda 

bergerak dan tetap tersebut yaitu hak milik tanah, saham dan 

sebagainya sesuai dengan syariat. 

Ketentuan hukum Islam dalam memanfaatkan 

keuntungan wakaf harus dijaga dengan baik. Agar dapat 

berkembang dan memperoleh keuntungan yang dapat 



 

dimanfaatkan untuk tujuan wakaf maka keamanan modal, 

dan modal harus terjaga. Misalnya perlu dipahami kaidah 

fiqhiyah syirkah, ijârah (sewa-menyewa), riba dan lain-lain.  

c. Syarat-syarat mauquf ‘alaih atau penerima wakaf 

Sifat amalan wakaf tidak boleh bertentangan dari 

nilai-nilai ibadah yang mana sifat amalan wakaf juga 

merupakan bagian dari ibadah tersebut sesuai dengan 

Mauquf ‘alaih. Tujuan atau penerima wakaf harus berupa 

hal-hal yang termasuk dalam kategori ibadah pada 

umumnya, minimal hal-hal yang dibolehkan atau “mubah” 

menurut nilai fikih atau hukum Islam. 

Selain hal diatas, Mauquf ‘alaih harus dinyatakan 

dengan jelas seperti, untuk mendirikan masjid, panti asuhan 

atau yayasan, bahkan untuk keperluan keluarga wakif serta 

tidak bertentangan dengan syariat. Sama halnya jika 

ditujukan kepada orang-orang tertentu dan organisasi atau 

badan hukum, nama atau sifat mauquf ‘alaih harus disebut 

dengan jelas agar objek wakaf dapat dapat segera diterima 

oleh mauquf setelah wakaf diikrarkan. 

d. Syarat-syarat Shighat atau pernyataan Wakaf 

Pernyataan wakaf atau shighat dapat berupa lisan, 

tulisan atau isyarat yang dapat dipahami maksudnya. 



 

Shighat yang berupa lisan atau tulisan dapat dilakukan oleh 

siapa saja, sedangkan shighat yang berupa isyarat hanya 

dapat dilakukan oleh orang yang tidak bisa menggunakan 

cara lisan atau tulisan. Penerima wakaf dengan shighat 

isyarat harus benar-benar mengerti maksud isyarat yang 

dinyatakan wakif, agar di kemudian hari tidak terjadi 

persengketaan. Mengingat bahwa terdapat berbagai 

konsekuensi wakaf terjadi atau setelah pernyataan wakaf 

dilakukan oleh wakif, maka tidak perlu pernyataan 

menerima dari mauquf ‘alaih. 

e. Syarat-syarat nazhir atau pengelola wakaf 

Nazhir wakaf adalah amanat yang dipegang oleh 

orang, organisasi atau badan hukum untuk mengelola harta 

wakaf sebaik-baiknya, sesuai dengan wujud dan tujuannya. 

Nazhir jika itu dilakukan oleh perseorangan maka ada 

syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu Islam, cukup umur 

atau dewasa, amanah atau dapat dipercaya serta mampu 

secara jasmani dan rohani untuk melakukan segala sesuatu 

yang berkaitan dengan wakaf. Akan tetapi pada dasarnya, 

siapa saja dapat menjadi nadzir asalkan ia tidak terhalang 

melakukan perbuatan hukum. 

f. Syarat jangka waktu 



 

Para ahli fikih memiliki perbedaan pendapat tentang 

syarat permanen wakaf. Sebagian dari ahli fikih tersebut ada 

yang berpendapat bahwa syarat wakaf harus permanen, dan 

sebagian lagi berpendapat bahwa wakaf tidak harus 

permanen. Oleh karena itu sebagian fuqaha ada yang 

berpendapat bahwa wakaf muaqqat atau wakaf berjangka 

waktu dapat dilakukan. 

Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama yaitu, 

bahwa wakaf harus bersifat permanen serta dinyatakan 

secara jelas segala hal yang berkaitan mengenai wakaf 

tersebut. Dukungan tersebut datang dari kalangan 

Syafi’iyah, Hanafiyah, Hanabilah (kecuali, Abu Yusuf pada 

satu riwayat), Zaidiyah, Ja’fariyah dan Zhahiriyah. 

Kemudian, dukungan terhadap pendapat yang 

memperbolehkan wakaf berjangka waktu datang dari 

kalangan Hanabilah, sebagian dari kalangan Ja’fariyah dan 

Ibnu Suraij, serta dari kalangan Syafi’iyah. Menurut mereka, 

wakaf berjangka waktu adalah sah baik dalam jangka 

panjang maupun pendek.52 

3. Fungsi, Tujuan dan Peranan Wakaf dalam Islam 
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Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam konsep fungsi wakaf adalah 

objek wakaf yang diserahkan manfaatnya secara permanen sesuai dengan 

tujuan wakaf.53 Wakaf yang juga sebagai fungsi sosial dalam masyarakat, 

seiring dengan perkembangan zaman tentunya bentuk wakaf juga 

semakin berkembang, misalnya seperti wakaf uang, modal uang, mobil, 

buku, serta saham. Dalam konteks sosial wakaf dapat berfungsi sebagai 

sarana meningkatkan kemaslahatan umum misalnya dalam pembangunan 

kehidupan ekonomi masyarakat.54 Saat ini eksistensi wakaf semakin 

diharapkan, mengingat banyak masyarakat yang masih dalam belenggu 

kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan, wakaf dapat memberi permodalan 

dikala lahan dan kesempatan usaha semakin menipis. Oleh karena itu 

wakaf yang jika di optimalkan dapat menjadi solusi dalam persoalan 

kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, wakaf tidak hanya 

dipandang sebagai sarana untuk persoalan sarana ibadah saja, tetapi 

wakaf juga dapat meningkatkan kemaslahatan masyarakat. Hal ini dapat 

diwujudkan dengan pengoptimalan harta benda wakaf yang ditujukan 

untuk kegiatan ekonomi dalam arti luas, bersamaan dengan manajemen 

dan ekonomi syariah. 

Pernyataan yang menyatakan bahwa memanfaatkan objek wakaf 

sesuai dengan fungsinya, merupakan tujuan wakaf berdasarkan pasal 4 
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undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Sedangkan pada 

Pasal 5 Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyatakan 

mengenai fungsi wakaf bahwa, wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan 

manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan 

untuk memajukan kesejahteraan umum. 

Aturan mengenai pembatasan tujuan wakaf yaitu dalam rangka 

mencapai tujuan dan fungsi wakaf pada Pasal 22 Undang-undang No. 41 

Tahun 2004 tentang wakaf, objek wakaf hanya dapat 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 syariah dan peraturan perundang-undangan. 

Sementara itu, Masjfuk Zuhdi menuturkan hikmah ibadah wakaf 

sebagamana yang dinukil oleh Rachmadi Usman:55 

a. Objek wakaf yang diwakafkan tidak perlu khawatir akan hilang, 

berganti kepemilikan, karena objek wakaf tidak boleh dijual, 

dihibahkan dan diwariskan serta harta benda wakaf akan terpelihara 

dan juga terjamin kelangsungannya; 
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b. Selama harta benda wakaf tersebut masih diambil manfaatnya maka 

meskipun wakif sudah meninggal, ia akan terus mendapat pahala dari 

wakaf yang dilakukannya; 

c. Manfaat dari wakaf untuk kepentingan agama dan umat sangat besar, 

karena wakaf merupakan salah satu sumber dana yang besar. 

Nabi dan para sahabat yang ikhlas mewakafkan tanah, sumur, 

kebun dan kuda dengan hak milik pribadi menjadi contoh praktik 

wakaf yang diikuti umat Islam sampai saat ini. Mengingat besarnya 

manfaat wakaf yang perlu dilaksanakan sampai saat ini.56 

Rincian peranan wakaf dalam kehidupan umat di berbagai bidang 

sebagai berikut: 

1) Bidang Dakwah 

Islam sebagai sebuah agama mempunyai misi universal yang 

mampu melewati batas ruang dan waktu.57 Ada dua hal yang bisa 

dijadikan dasar atas keuniversalan risalah ini, yaitu: Pertama, Ajaran 

Islam. Ajaran yang selalu sesuai dengan perkembangan zaman atau waktu 

serta bisa dilakukan di berbagai tempat. Ajaran Islam bila dilihat secara 

umum mengajak manusia menuju fitrahnya. Kedua, Mukjizat al Qur’an. 

Al Qur’an merupakan mukjizat abadi dan selalu menunjukkan kepada 
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kebenaran baik melalui ajakan berfikir, dialog maupun langsung lewat 

keimanan.58 

Peranan wakaf59 dalam bidang dakwah seperti pembangunan 

masjid, pertokoan, madrasah dan sebagainya. Hal itu merupakan contoh 

pelaksanaan wakaf dalam bidang dakwah di masyarakat. Masjid 

merupakan sarana yang strategis untuk mengembangkan sumber daya 

manusia dalam hal dakwah, dikarenakan dakwah memerlukan kapabilitas 

manusianya. Oleh karena itu wakaf untuk mendirikan masjid merupakan 

aksi dakwah yang nyata dalam masyarakat. Selain pendirian masjid, ada 

wakaf untuk proyek penerjemahan al-Quran serta literatur Islam ke 

berbagai bahasa yang juga sebagai sarana dakwah. 

2) Bidang Pengembangan dan Pembangunan Daerah 

Pada masa daulah Usmaniyah peranan wakaf dalam kaum muslim 

terjadi dan mencapai puncaknya pada masa daulah Usmaniyyah. Pada 

masa itu wakaf berkembang tanpa campur tangan pemerintah secara 

langsung serta sebagai suatu badan independen. 

Wakaf juga memiliki potensi dalam kemajuan pembangunan di 

suatu daerah disamping potensinya sebagai sarana dakwah. Contoh 

nyatanya adalah pada masa daulah Zankiyah, daulah Ayyubiyah dan 
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daulah Mamalik. Stabilitas penduduk di suatu daerah akan tercapai 

apabila potensi tersebut dimaksimalkan, yang mana pengoptimalan 

potensi wakaf tersebut harus mendapat dukungan dari pemerintah.60 

Di daerah Sholihiyyah, di pinggir kota Damaskus merupakan hasil 

dari pengoptimalan wakaf bagi pembangunan yang bisa kita lihat hasilnya 

sekarang. Kota yang dulu tidak berpenghuni hingga pertengahan abad 

kedua belas miladiyah, kini menjadi kota maju dikarenakan 

pengoptimalan wakaf bagi perkembangan pembangunan tersebut. 

Keluarga beserta Syekh Ahmad bin Qudamah pada tahun 1155 M 

pindah dari daerah Jama’il Palestina menuju ke Damaskus. Mereka 

singgah untuk pertama kalinya di jami’ Abi Sholeh dekat pintu masuk 

kota Damaskus bagian timur. Dua tahun setelah menetap di daerah itu, 

tempat tersebut terasa sempit dikarenakan mereka dan bertemu dengan 

keluarga mereka yang juga berasal dari daerah Jama’il dan sekitarnya. 

Kemudian Syekh ibnu Qudamah diajak Syekh Ahmad al Kahfi untuk 

pindah ke bukit gunung Qosiyun yang terbentang sepanjang kawasan 

damaskus, lalu pergi bersama keluarganya pergi ke bukit tersebut dan 

menetap serta mereka membangun perumahan disana. Masyhurnya 

keilmuan Syekh Ibnu Qudamah membuat sebagian besar pelajar bahkan 

penguasa seperti St. Nuruddin al Zanki pindah ke sana. Oleh karena itu, 
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tak heran jika kemudian daerah tersebut menjadi kota besar yang padat 

penduduk serta semarak bangunannya yang bernama al Sholihiyah hanya 

dalam jangka waktu jurang dari 30 tahun, sampai akhirnya kota tersebut 

terkenl dengan sebutan kota ilmu, kota kubah dan kota menara adzan. 

3) Bidang Pengembangan Tsaqâfah 

pada masa kejayaan Persia dan Byzantium yang merupakan era 

sebelum Islam, praktik wakaf sudah dilakukan. Meski demikian, wakaf 

identik dengan Islam dikarenakan dalam kehidupan masyarakat Islam 

wakaf memiliki peran yang banyak. Dalam hal masalah peranan wakaf 

dalam pembangunan tsaqâfah, penulis hanya membahas masalah tsaqâfah 

dalam arti yang sempit yaitu; pengembangan pendidikan dan pengetahuan 

yang dibutuhkan oleh setiap individu dengan cara yang efektif. 

Wazir Nidlâm al Mulk pada abad kelima atau sebelas miladiyah, 

madrasah menjadi institusi sendiri yang lepas dari masjid tepatnya ketika 

mulai membangun madrasah dalam jaringan yang luas di kota-kota 

penting seperti Irak, Persia, negara-negara Jazirah Arab dan Diyar Bakr 

(Turki).61 Oleh karena itu dapat kita ketahui dengan jelas, dalam sejarah 

islam, peranan wakaf dalam pengembangan tsaqâfah. 

Seabad setelah perkembangan fiqih siyasi baru, peranan wakaf 

semakin efektif. Para ulama fiqh klasik hingga abad 6 hijriah atau 12 
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miladiyah memberi syarat objek wakaf harus hak milik waqif. 

Perkembangan penting dalam permasalahan wakaf setelah hal tersebut 

terjadi adalah ketika fatwa dari Ibnu Abi ‘Ashrun 482 585 H/1088 1188 

M bahwa wakaf tanah bayt al mal untuk kemaslahatan sosial hukumnya 

boleh, dikarenakan tanah tersebut merupakan irshod bayt al mal yang 

ditashârufkan kepada yang berhak62 ini didapatkan oleh St. Nuruddin 

Zanki dan St. Sholahuddin al Ayyubi. 

Pengembangan pendidikan di negeri Syam, serta Mesir pada masa 

pemerintahan al Zanki dan al Ayyubi tidak lain juga karena dampak 

positif dari fatwa tersebut. Dâr al Hadîts al Nuriyyah yang merupakan 

madrasah pertama di Damaskus ini didirikan oleh Nuruddin al Zanki yang 

dikomentari oleh ibnu Habir (w.614 H.) ketika ia menziarahinya, sebagai 

madrasah terbaik di dunia. Kemudian di kota Syam yang lain (Himsh, 

Humah, Ba’labak dan Halab) mulai dibangun madrasah. Salahudin juga 

mendirikan beberapa madrasah di Kairo mislanya madrasah nashiriyah 

dan madrasah qumhiyah. 

Peranan wakaf dalam bidang pendidikan ini terus berlangsung pada 

masa al Mamluki. Pertama kali didikannya wizâroh li al ma’ârif pada 

pertengahan abad kesembilan hijriyah merupakan bukti perkembangan 
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wakaf yang lebih besar ketika pemerintah mengambil peran pengelolaan 

wakaf yang dimulai pada masa Usmani hingga pertengahan abad 

kesembilan hijriyah. Karena mahalnya naskah kitab keseriusan 

penanganan wakaf di bidang perpustakaan juga dinilai perlu, disamping 

pendirian madrasah, hal tersebut juga berperan bagi pengembangan 

tsaqâfah. Sebagai contoh, didirikan perpustakaan umum oleh ibnu al 

Munjim, sama halnya dengan yang dilakukan oleh Ibnu Kallis yang 

merupakan salah seorang wâzir pada masa pemerintahan Fathimy. 

Perpustakaan umum yang memuat ratusan manuskrip Arab sejak 

abad ke 9H/15M mulai didirikan, seperti perpustakaan Isa Bik di 

Sekubiyah dan perpustakaan al Ghozi Khosru di Sarajevo yang berubah 

setelah beberapa abad menjadi perpustakaan besar di Eropa, di dalam 

perpustakaan itu juga banyak memuat manuskrip Arab, Turki dan Persia. 

Turki mulai memperbaiki pengelolaan wakaf yang disebabkan oleh 

stagnasi perkembangan wakaf pada 1925 M sampai 1926 M. Hasil dari 

perbaikan tersebut adalah berdirinya Mudiriyah al Auqof (Bank al Auqof) 

pada 1975 M sebagai tempat investasi untuk barang-barang wakaf. 

Kemudian pada 1975 M waqaf al dinayah didirikan yang berkecimpung 

dalam pengembangan tsaqâfah. 

Sumber modal utama pada wakaf ini adalah dari sistem 

administrasi haji di Turki, aturan pengumpulan zakat fitrah dan bentuk 

tabarru’ lain. Output dari hal itu berupa beasiswa 15.000 pelajar, 



 

pembagian kitab untuk para tahanan yang sudah keluar, para tentara turki 

serta muslim imigran Eropa dan sebagainya. Selain itu proyek pembuatan 

ensiklopedi Islam yang pembuatannya dimulai pada November 1988 M, 

sampai sekarang pembuatan ensiklopedi tersebut terangkum dalam 10 

jilid besar. 

Perkembangan praktek perwakafan di Mesir pada tahun enam 

puluhan yang diawali ketika pendirian bank-bank Islam seperti bank 

faisal dan lainnya, yang mana departemen perwakafan Mesir memiliki 

peran yang besar dalam pembangunan bank-bank tersebut dengan 

investasi atau menanamkan banyak harta di bank dan pabrik-pabrik 

seperti pabrik gula. Pengembangan tsaqâfah yang mendapat modal dari 

infak hasil, contohnya seperti pemberian beasiswa bagi pelajar muslim, 

proyek al-Quran yang diterjemahkan ke berbagai bahasa, buku-buku 

Islam yang diterbitkan dan pasarkan dengan harga murah. 

Kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan serta bidang lainnya di 

Negara-negara Islam banyak dipengaruhi oleh manfaat pengembangan 

dan pemberdayaan wakaf. 

4. Macam-Macam Wakaf Dalam Islam 

Dalam pandangan Ameer Ali, wakaf merupakan bagian 

pembahasan yang sangat penting dari pendapat  Ameer Ali  wakaf dapat 

dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu: 



 

a. In favour of the richt and the poor alike, yaitu untuk kepentingan 

yang kaya dan miskin yang tidak dibedakan; 

b. In favour of the richt and then for the poor, yaitu didahulukan 

kepentingan yang kaya lalu sesudah itu untuk yang miskin; 

c. In favour of the poor alone, yaitu hanya untuk kepentingan yang 

miskin.63 

Wakaf golongan pertama itu dapat disamakan dengan hukum 

public trust yang sifatnya demi kebaikan umum, misalnya rumah sakit 

serta lembaha pendidikan yang dibuka untuk semua golongan. Wakaf 

golongan kedua meliputi wakaf keluarga, yang ditujukan untuk keluarga 

wakif. Wakaf golongan ketiga meliputi lembaga-lembaga yang 

membagikan bahan pangan, pakaian, atau obat-obatan bagi mereka yang 

tidak mampu membelinya. Dari keterangan tersebut sudah jelas bahwa 

wakaf ini ditujukan untuk kebaikan orang miskin.64 

Berdasarkan tujuannya, menurut Sayyid Sabiq,65 ada dua macam 

yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi. Wakaf ahli adalah wakaf yang 

ditujukan kepada anak cucu atau para kerabat. Sedangkan wakaf khairi 

ditunjukkan bagi kepentingan umum. 

a. Wakaf ahli atau wakaf keluarga atau wakaf khusus 
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Wakaf ahli ini ditujukan kepada orang-orang tertentu, satu orang 

atau lebih, baik keluarga waqif atau bukan. Setelah puluhan tahun 

berlangsung, apalagi kalau wakaf ini berupa tanah pertanian, wakaf ahli 

ini akan menimbulkan berbagai persoalan dan penyalahgunaan di Negara-

negara yang sebagian besar penduduknya memeluk ajaran Islam. 

Penyalahgunaan tersebut misalnya: 

1) Wakaf ahli yang sudah dilakukan dijadikan alat untuk menghindari 

pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak setelah 

meninggalnya wakif. 

2) Digunakannya wakaf ahli untuk menghindari hutang yang dituntut 

oleh kreditur sebelum wakif mewakafkan tanah tersebut.66 

Negara-negara yang sudah berengalaman mengenai wakaf, ketika 

mereka menghadapi permasalahan semacam ini, mereka meninjau ulang 

terhadap lembaga wakaf ahli, kemudian penghapusan terhadap lembaga 

wakaf ahli tersebut dinilai lebih baik dilakukan dengan berbagai macam 

pertimbangan.67 

Wakaf ahli ini di mesir dihapuskan dan dibeberapa Negara lain 

wakaf ini dibatasi, hal tersebut tidak lain merupakan akibat dari 

banyaknya penyalahgunaan dari wakaf ahli sendri, dan juga disebabkan 
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praktik wakaf ahli tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam.68 Wakaf ahli 

untuk sementara waktu juga menjadi solusi untuk menjembatani antara 

hukum adat dan ketentuan fikih, misalnya tanah pusaka di Minangkabau, 

tanah dati di Ambon, barang-barang kelakeran di Sulauwesi dan 

sebagainya. Hal tersebut menurut hukum adat menjadi harta yang 

dipertahankan secara kolektif, serta tidak diwariskan kepada keturunan 

secara individual.69 

b. Wakaf Umum atau Wakaf Khairi 

Wakaf umum atau wakaf khairi adalah wakaf yang ditujukan untuk 

kepentingan atau kemaslahatan umum. Peruntukan wakaf ini tidak 

ditujukan pada orang atau kalangan tertentu, misalnya dengan 

mewakafkan saham yang hasilnya digunakan untuk beasiswa pelajar 

muslim yang kekurangan dari segi ekonomi, atau mewakafkan tambak 

udang yang hasilnya digunakan untuk pengembangan madrasah. 

Wakaf umum inilah yang dianjurkan kepada orang yang ingin 

mewakafkan hartanya agar pahalanya terus mengalir meskipun waqif telah 

meninggal dunia. Wakaf ini juga paling sesuai dengan ajaran agama 

Islam, selain hal tersebut wakaf ini jelas sifatnya sebagai lembaga 

keagamaan atau lembaga sosial dalam bentuk masjid, madrasah, 
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pesantren, asrama, rumah sakit, panti asuhan, tanah kuburan, dan 

sebagainya.70 

Wakaf khairi atau wakaf umum ini merupakan wakaf yang benar-

benar ditujukan untuk kepentingan umum atau manfaatnya dapat 

digunakan untuk masyarakat umum serta menjadi salah satu sarana 

pembangunan (kearah yang lebih baik) kesejahteraan masyarakat, baik di 

bidang keagamaan maupun ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. 

Wakaf seperti inilah yang perlu dimaksimalkan dalam 

penyelenggaraannya dikarenakan dampaknya yang besar dalam 

menegakkan agama, menolong fakir miskin, yatim piatu, orang terlantar, 

membangun sekolah, dan sebagainya yang sesuai dengan syariat.71 

Hampir sejalan, Muhammad Kamaludin72 berpendapat bahwa, yang 

berhak menerima dan memanfaatkan wakaf (mauquf ‘alaih) jika ditinjau 

dari sasaran, maka macam-macam wakaf dibagi menjadi dua, yaitu waqaf 

khairi dan waqaf dzurry. 

1) Waqaf khairi adalah sasaran wakaf tidak dibatasi kepada pihak tertentu 

oleh wakif, seperti yang dilakukan oleh Usman ibn Affan yang sasaran 

wakafnya untuk kepentingan umum, hal tersebut terungkap dalam 

hadis riwayat Imam Tirmidzi, yang artinya: “Usman berkata, bahwa 
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Nabi Saw. Pernah datang ke Madinah, sedangkan pada saat itu tidak 

ada air tawar kecuali sumur rumah, lalu Nabi bersabda, “Siapakah 

yang mau membeli sumur rumah? Ia dapat mengambil air dengan 

timbanya dari sumur itu bersama-sama dengan kaum muslimin 

lainnya, kelak ia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari 

sumur itu di surga”, kemudian sumur itu aku beli dengan kekayaan 

yang ada padaku...” (HR. Tirmidzi dan Nasa‟i).73 

Wakaf yang dilakukan Usman seperti diatas merupakan bentuk 

wakaf khairi dikarenakan sasaran wakaf tersebut ditujukan untuk 

kepentingan serta kemaslahatan umum. Hal serupa juga banyak 

dilakukan oleh para sahabat lain. 

2) Waqaf dzurri adalah membatasi sasaran wakaf kepada pihak tertentu 

oleh wakif, yaitu keluarga keturunannya. Hal ini serupa dengan yang 

dilakukan Abu Thalhah atas petunjuk Rasulullah Saw. sebagaimana 

diungkapkan dalam Hadis Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim 

berikut ini: 

“Telah meriwayatkan hadis kepadaku Yahya bin Yahya, 

ia berkata, “Aku membacakan (hadis) kepada Malik dari 

Ishak bin Abdillah, bahwa ia mendengan Anas ibn Malik 

berkata, “Abu Thalhah adalah sahabat Anshar yang 

paling banyak kebun kurmanya di Madinah dan harta 
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yang paling ia cintai adalah Bairaha‟ yang berhadapan 

dengan masjid nabawi. Nabi pernah masuk ke dalam 

kebun itu untuk mengambil air jernih di situ. Setelah 

turun ayat, “kamu sekali-kali tidak sampai kepada 

kebajikan yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan 

sebagian harta yang kamu cintai”, Anas berkata kepada 

Rasulullah Saw. „Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah 

telah berfirman: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada 

kebajikan yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan 

sebagaian harta yang kamu cintai” kemudian Abu 

Thalhah menyambung, “Harta yang paling aku cintai 

adalah Bairaha‟, inilah sedekahku bagi Allah. Aku 

berharap kebajikan dan balasan di sisi Alah Swt. 

Pergunakanlah sesuai kehendak Anda wahai 

Rasulullah”. Nabi bersabda, „Aku mengerti apa yang 

engkau katakan, menurut pendapatku, berikan harta itu 

kepada kerabatmu‟. Akan aku lakukan wahai 

Rasulullah‟, jawab Abu Thalhah, kemudian ia membagi-

bagikannya kepada sanak kerabatnya.” (HR. Bukhari 

dan Muslim)74 
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Apabila dilihat dari banyaknya manfaat yag dapat digunakan 

oleh masyarakat maka wakaf khairi lebih banyak dirasakan 

manfaatnya, dikarenakan dari segi sasaran wakaf ini bersifat umum 

atau masyarakat umum dapat memanfaatkan hasilnya. Namun waqaf 

khairi maupun dzurry ini sama-sama bermanfaat.  

Hampir sama, Mundzir Qohaf75 juga menyatakan bahwasanya 

berdasarkan tujuan, batasan waktunya, dan penggunaan barangnya 

wakaf terbagi menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut: 

a. Berdasarkan tujuannya macam wakaf ada tiga: 

1) Wakaf khairi, yang mana manfaat dari wakaf ini dapat 

digunakan untuk masyarakat umum. 

2) Wakaf dzurri, adalah wakaf yang ditujukan kepada keluarganya, 

anak cucunya dan orang-orang tertentu tanpa melihat kondisi 

orang tersebut tua atau muda, kaya atau miskin, sakit atau sehat. 

3) Wakaf musyrtak adalah wakaf yang tujuannya untuk umum dan 

juga keluarga secara bersamaan. 

b. Macam wakaf terbagi menjadi dua, berdasarkan batasan waktunya: 

1) Wakaf abadi, adalah objek wakaf yang diwakafkan oleh wakif 

yang sifatnya kekal atau untuk selamanya. Harta benda yang 

diwakafkan dapat berupa benda tetap maupun bergerak 
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misalnya, wakaf tanah, saham dan sebagainya yang diwakafkan 

secara permanen serta hasilnya dapat dimanfaatkan sesuai 

syariat atau tujuan wakaf pada umumnya. 

2) Wakaf sementara, adalah objek wakaf yang berupa barang yang 

sifatnya mudah rusak, dengan syarat wakif tidak menuntut 

kepada penerima wakaf untuk mengganti bagian yang rusak. 

Wakaf sementara ini juga bisa disebabkan oleh batasan waktu 

yang diberikan wakif ketika berwakaf. 

c. ada dua macam wakaf yang dibagi berdasarkan penggunaannya 

yaitu: 

1) Wakaf langsung yaitu pokok barangnya yang diwakafkan untuk 

mencapai tujuan digunakannya barang tersebut, seperti masjid 

yang digunakan untuk shalat, sekolah atau madrasah untuk 

kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang 

sakit dan lain sebagainya. 

2) Wakaf produktif, yaitu penggunaan pokok barang tersebut 

ditujukan dalam hal produksi yang mana hasil dari produksi 

tersebut disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. 

Selain pendapat mazhab Maliki, dalam undang-unndang 

Aljazair, Sudan dan Jordania juga memiliki pendapat yang sama 

mengenai pembagian wakaf diatas, yaitu wakaf khairi (umum) serta 

wakaf dzurri (khusus). Dalam undang-undang di Sudan dan Jordania 



 

ada satu macam tambahan, oleh karena itu dalam Negara tersebut 

wakaf dibagi menjadi tiga macam yaitu wakaf khairi, dxurri dan wakaf 

gabungan.76 

B. Sejarah awal perwakafan Islam 

Telah disebutkan oleh Allah Swt bahwa dalam sejarah manusia 

Ka’bah merupakan tempat ibadah pertama.77 Menurut pendapat yang 

mengatakan bahwa pembangunan ka’bah dilakukan oleh Nabi Adam, dan 

kemudian penetapan kaidah-kaidahnya dikerjakan oleh Nabi Ibrahim dan 

Nabi Ismail, serta pelestariannya dilaksanakan oleh Nabi Muhammad. Maka 

dari itu ka’bah merupakan wakaf pertama yang dikenal oleh manusia dan 

pemanfaatannya untuk kepentingan agama. Sedangkan menurut pendapat 

yang mengatakan bahwa Ibrahim yang membangun ka’bah, dengan hal 

tersebut maka ka’bah merupakan wakaf pertama kali dalam Islam, yaitu 

agama Ibrahim yang benar, atau wakaf pertama untuk kepentingan agama 

Islam. 

Terlepas dari perdebatan diatas, menurut Mundzir Qahaf, 

pembangunan masjid Quba merupakan tanda dimulainya masa kenabian 

Muhammad di Madinah, masjid tersebut merupakan wakaf pertama dalam 

Islam yang dibangun untuk kepentingan agama, selain itu sejak dari pertama 

masjid tersebut dibangun atas dasar takwa. Pembangunan masjid Quba 
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tersebut terjadi setelah Nabi Hijrah ke Madinah yang semula dari rumah 

pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudian Rasulullah mewakafkan 

tanahnya yang dibeli dari anak yatim dengan harga delapan ratus dirham di 

Bani Najjar untuk dibangun masjid, yang sekarang dikenal dengan masjid 

Nabawi.78  

Dalam sejarah Islam, di Madinah pada tahun kedua Hijriyah wakaf 

mulai dikenal, karena pada saat itu Rasulullah mensyariatkan wakaf. 

dikalangan ahli yurisprodunsi Islam (fuqaha) ada dua pendapat tentang siapa 

yang melakukan syariat wakaf pertama kali. Sebagian ulama ada yang 

berpendapat bahwa yang melaksanakan wakaf pertama kali adalah Rasulullah 

SAW yaitu wakaf tanah milik Nabi untuk dibangun masjid. 

Pendapat tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar 

bin Syabah dari Amr bin Sa’ad bin Mu’ad, ia berkata: kami bertanya tentang 

mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf 

Umar sedangkan orang-orang Ansor mengatakan adalah wakaf Rasulullah 

SAW.79  

Rasulullah SAW pernah mewakafkan tujuh kebun kurma miliknya di 

Madinah pada tahun ketiga Hijriyah; diantaranya yaitu kebun A’raf, Syafiyah, 
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Dalal, Barqah dan kebun lainya. Pendapat yang mengatakan bahwa Umar bin 

Khatab adalah yang melakukan syariat wakaf pertama kali, adalah pendapat 

sebagian ulama yang didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, 

ia berkata; Bahwa sahabat Umar ra menghadap Rasulullah untuk meminta 

petunjuk atas sebidang tanah yang ia peroleh di Khaibar, Umar berkata; 

“Wahai Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum 

mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? 

“ Rasulullah SAW berkata; Bila engkau suka, engkau tahan (pokoknya) tanah 

itu, dan engkau sedekahkan sebagian hasilnya, tidak dijual, tidak dihibahkan 

dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: Umar menyedekahkannya (hasil 

pengelolaan tanah) kepada orang–orang miskin, kaum kerabat, hamba sahaya, 

sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Bagi pengelola wakaf atau nazhir boleh 

memakan dan memberi makan orang lain dari wakaf tersebut, serta dilarang 

menumpuk harta dari hasil wakaf tersebut. 

Abu Thalhah kemudian menyusul wakaf yang dilakukan Umar bin 

Khattab dengan mewakafkan kebun kesayangannya yaitu kebun “Bariha”, lalu 

disusul dengan Abu Bakar beserta sahabat lainnya. Abu bakar mewakafkan 

sebidang tanah di Mekah yang manfaatnya diserahkan untuk anak 

keturunannya yang suatu saat datang ke Mekah. Harta milik Utsman di 

Khaibar juga disedekahkan. Tanah yang subur milik Ali bin Abi Tholib juga 

diwakafkan. Rumah yang popular dengan sebutan “Dar Al-Anshor” milik 

Mu’ad bin jabal diwakafkan olehnya. 



 

Setelah meninggalnya Mukhairik ketika perang Uhud, perkebunan 

yang kemudian menjadi milik nabi Nabi juga diwakafkan. Keuntungan dari 

perkebunan tersebut Beliau sisihkan sebagian untuk memberi nafkah 

keluarganya selama satu tahun, sisanya lagi untuk membeli kuda perang, 

senjata dan untuk kepentingan kaum muslimin. Peristiwa ini oleh sebagian 

besar ahli fikih dikatakan sebagai wakaf. Sebab perkebunan ini diberikan 

kepada keluarga Nabi, dan sebagian dari keuntungannya tidak lagi diberikan 

kepada mereka, hal terjadi ketika Abu Bakar menjadi kholifah. Al-Abbas dan 

Ali bin Abi Thailb dipercaya Umar untuk mengelola perkebunan tersebut 

ketika Umar menjadi khalifah. Ketika terjadi perbedaan pendapat Umar 

segera meminta perkebunan itu untuk kembali dikelola oleh baitul mal, hal ini 

terjadi karena Umar khawatir perkebunan itu menjadi warisan ketika mereka 

berdua berbeda pendapat. 

Wakaf tanah di Khaibar oleh Umar bin Khattab pada tahun ke-7 

Hijriyah setelah pembebasan tanah Khaibar. Tanah itu sangat disukai Umar 

karena kesuburan dan hasilnya yang banyak. Wakaf tanah yang dilakukan 

oleh Umar tersebut manfaat atau hasilnya diberikan kepada fakir miskin 

tersebut merupakan wakaf lain yang dipraktekkan pada zaman Rasulullah 

SAW. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, wakafnya disaksikan oleh 

para saksi dalam akte wakaf. Sejak saat itu banyak keluarga dan para sahabat 

Nabi mewakafkan hartanya yang berupa tanah dan perkebunan. Sebagian dari 

mereka mewakafkan hartanya untuk keluarga dan kerabanya, dan sebagian 



 

lagi untuk umum, oleh karena wakaf yang ditujukan untuk keluarga dan 

kerabat tersebut muncul wakaf keluarga (wakaf dzurri atau ahli).80  

Pembebasan tanah di beberapa Negara seperti Syam, Iraq dan Mesir 

merupakan peristiwa penting, dari sisi pelaksanaan maupun perluasan edukasi 

tentan wakaf, mungkin dalam sejarah manusia dianggap sebagai peristiwa 

wakaf terbesar. Pembebasan ini dilakukan Umar setelah melalui proses 

musyawarah dengan para sahabat, hasil dari musyawarah tersebut adalah 

tentara dan mujahid yang ikut dalam pembebasan tanah tersebut tidak boleh 

diberi tanah pertanian itu. Setelah tanah tersebut diambil alih, dengan dalil 

yang diambil dari QS; Al – Hasyr  7-10 Umar bin Khattab memutuskan agar 

tanah-tanah tersebut diwakafkan dan ditujukan untuk umat dan generasi Islam 

yang akan datang. Pajak bumi diberlakukan kepada para petani yang 

menggunakan tanah itu.81  

Perkembangan yang sangat pesat tentang pengelolaan harta wakaf 

mengalami terjadi pada masa pemerintahan Harun Ar Rasyid. Bersamaan 

dengan berkembangnya masyarakat muslim ke berbagai penjuru, harta dan 

bahkan tujuan wakaf berkembang semakin luas. Kreatifitas dalam 

perkembangan wakaf Islam tidak terbatas pada wakaf yang pada umumnya, 

tetapi berkembang pesat bersamaan dengan munculnya jenis wakaf dan 

tujuannya, terlebih lagi dalam pengembangan teknis berkaitan dengan hukum-
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hukum fikih. Sedikit demi sedikit pemahaman wakaf telah berkembang dan 

mencakup beberapa benda, seperti tanah dan perkebunan yang hasilnya dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan agama serta kepentingan sosial seperti yatim 

piyatu maupun fakir miskin.  

Penjelasan kedudukan tanah-tanah kekuasaan yang produktif yang 

berstatus wakaf dalam undang-undang dikeluarkan pada tahun 1287 Hijriyah. 

Dari implimentasi undang-undang ini di negara–negara Arab masih banyak 

tanah yang berstatus wakaf dan diperkirakan sampai saat sekarang. Sejak 

masa Rasulullah, kekhalifahan dan dinasti-dinasti Islam sampai sekarang 

wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim, 

termasuk Indonesia. 

Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal 

dari agama Islam ini telah diterima dan kemudian menjadi hukum adat bangsa 

Indonesia sendiri. Disamping itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia 

terdapat banyak benda wakaf, baik benda yang bergerak maupun tidak 

bergerak. Wakaf di berbagai Negara muslim mendapat perhatian yang cukup, 

sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat 

kepada masyarakat banyak. 

C. Argumentasi Tentang Wakaf Berjangka Waktu dalam Fikih 

 



 

Secara istilah wakaf berarti berhenti atau menahan harta yang dapat 

diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan digunakan untuk yang mubah, 

serta ditujukan untuk mendapatkan keridaan Allah SWT.82 

Pendapat keempat mazhab dalam pengertian wakaf secara 

terminologis berbeda terkait batasannya.83 Realitas dan kenyataan ini 

disebabkan karena adanya perbedaan landasan dan pemahaman serta 

penginter pretasiannya terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam berbagai 

muatan hadis yang menerangkan tentang wakaf. 

Berikut ini diuraikan tentang pengertian wakaf dari berbagai 

madzhab yang ada, yaitu antara lain : 

1. Wakaf menurut Hanafiyah  

 

Wakaf adalah menahan benda yang kepemilikannya tetap milik 

waqif (orang yang mewakafkan) dan yang di sedekahkan manfaatnya 

saja.84 Menurut Abu Hanifa wakaf adalah suatu sedekah atau pemberian, 

yang kepemilikannya tetap milik wakif, selama keputusan dari hakim 

belum keluar, atau hukum belum mengumumkan bahwa harta itu menjadi 

harta wakaf, atau disyaratkan dengan ta’liq sesudah meninggalnya orang 

yang berwakaf. Misalnya bila wakif berikrar: Jika nanti saya telah 
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dipanggil Allah SWT, kebun saya dibelakang yang seluas satu hektar itu, 

saya wakafkan untuk kepentingan pesantren itu”. Jadi harta itu baru 

menjadi harta wakaf bagi pesantren saat wakif sudah meninggal.85 

2. Wakaf menurut Malikiyah 

 

Wakaf adalah manfaat dari harta yang dimiliki diserahkan 

dengan jangka waktu yang ditentukan oleh wakif, baik berupa sewa atau 

hasilnya untuk diberikan pada orang yang berhak.86 

3. Wakaf menurut Hambaliyah  

 

Wakaf adalah menahan kebeasan wakif terkait harta yang 

diwakafkan dengan tetap menjaga kepemilikan seutuhnya, kemudian 

manfaatnya diberikan dengan tujuan kebaikan serta untuk mendekatkan 

diri kepada Allah SWT.87 

Pendapat Sayid Ali Fikri dalam “Al Mu’amalatul Madiyah Wal 

Adabiyah” bahwa pendapat madzhab Maliki mengenai wakaf adalah 

menyedekahkan manfaat harta benda yang dimiliki dengan tetap menjaga 

hak kepemilikan seutuhnya, dalan jangka waktu tertentu yang 

dikehendaki oleh waqif, baik berupa sewa atau penyerahan hasil dari 

objek wakaf tersebut kepada orang yang dituju atau yang berhak.88 
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Menurut pendapat madzhab Hambali yang dinyatakan oleh Sayid 

Ali Fikri bahwa wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam 

membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuh hartanya dan 

memutuskan semua hak pengelolaan terhadap harta itu, sedangkan 

manfaat dari harta tersebut dipergunakan dalam hal kebaikan untuk 

mendekatkan diri kepada Allah.89 

4. Wakaf menurut Syafiiyah 

Menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya pada 

sesuatu yang diperbolehkan oleh agama dengan tetap menjaga utuhnya 

barang, serta lepasnya penguasaan barang tersebut dari penguasaan 

Waqif. 

Menurut Imam Syafi’i, wakaf merupakan suatu ibadah yang 

disyariatkan. Apabila wakif telah berikrar maka wakaf berlaku sah: “Saya 

telah wakafkan (waqaftu) sekalipun tanpa diputuskan oleh hakim.” Waqif 

tidak lagi berhak atas harta tersebut meskipun kepemilikan harta tersebut 

tetap milik waqif, apabila hartanya telah dijadikan harta wakaf, atau 

dengan perkataan lain walaupun harta itu tetap dimilikinya.90 
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BAB III  

WAKAF BERJANGKA WAKTU DALAM UU NO. 41 TAHUN 2004 

RELEVANSI DENGAN KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

 

1. Sejarah Hukum Perwakafan di Indonesia 

 

Perkembangan wakaf dan perkembangan penyebaran Islam di 

Indonesia dapat dikatakan sejalan. Pada awal masa Islam disyiarkan, masjid 

dibutuhkan agar berjalannya aktivitas ritual dan dakwah. Seiring berjalannya 

waktu, mewakafkan tanah untuk mendirikan masjid menjadi tradisi yang 

lazim dan semakin meluas di komunitas Islam di Nusantara. Praktik wakaf di 

Nusantara mengalami kemajuan seiring dengan berjalannya waktu serta 

perkembangan sosial masyarakat Islam setahap demi setahap. Mulai muncul 

wakaf lain untuk kegiatan penddikan, seperti untuk mendirikan pesantren dan 

madrasah, hal tersebut dibarengi dengan tetap bertahannya tradisi wakaf untuk 

dijadikan tempat ibadah. Corak pemanfaatan wakaf terus berkembang dalam 

periode berikutnya, sehingga mencangkup pelayanan sosial-kesehatan seperti 

untuk mendirikan klinik dan panti asuhan. Perkembangan organisasi-

organisasi masa Islam di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah, sebagai 

bukti perkembangan modern wakaf juga berjasa pada organisasi-organisasi 

tersebut. Pendidikan wakaf kemudian menjadi pendidikan yang 

diperhitungkan sejalan dengan berkembangnya wakaf untuk perguruan tinggi.  



 

Pada tingkat tertentu, kebijakan peraturan perundang-undangan juga 

mempengaruhi perkembangan wakaf. Aturan wakaf telah ada sejak masa 

colonial, terkadang dengan adminitrasi dan pencatatan wakaf. Sejalan dengan 

dinamika perkembangan dan pengelolaan wakaf di lapangan, aturan peraturan 

perundang-undangan wakaf juga terus berkembang. Wakaf produktif tidak 

tumbuh dengan baik dikarenakan peningkatan mutu sumber daya manusia 

serta pengelolaannya tidak dilakukan dibarengi dengan peningkatan jumlah 

aset wakaf. 

Praktek wakaf yang merupakan ajaran Islam menjadi lazim dilakukan 

masyarakat. Jenis wakaf yang populer di masyarakat adalah wakaf untuk 

masjid, lembaga pendidikan, pesantren dan kuburan. Pada akhir abad 12 M, 

sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara yang kemudian menjadi 

kekuatan sosial politik, praktik wakaf sudah dilakukan masyarakat Nusantara 

pada masa itu. Di Jawa Timur terdapat bukti-bukti historis pada awal abad ke 

16 M yang membuktikan bahwa praktik wakaf sudah dilakukan oleh 

masyarakat Jawa Timur dari abad ke 15 M.91 Di Sumatra Aceh, wakaf 

disebutkan mulai muncul pada abad ke 14 M.92 Meski demikian, perlu 

ditentukan disini praktek yang menyerupai wakaf dilaporkan telah ada sejak 

jauh sebelum datangnya Islam di Nusantara. 

                                                             
91 Rahmat DJatnika, Wakaf Tanah, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1962), h. 20-24. 
92 Sidi Gazalba, Masjid Pusat Ibadah dan Kebudanyaan, (Jakarta; Pustaka Al-Husna 1989), 

h. 117. 



 

Peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia sudah ada sejak 

masa Kolonial sampai pemerintahan Orde Baru. Hanya saja pengaturan tata 

caranya, pengelolaannya, perubahan peruntukannya maupun pendaftaran, dan 

lain-lain, tidak diatur secara tuntas. 

Tradisi penyerahan tanah di beberapa daerah di Indonesia seperti, di 

daerah Mataram, ada perdikan, di Lombok disebut dengan pareman, Di dalam 

tradisi masyarakat Baduy di Cibeo, Banten Selatan tradisi seperti itu disebut 

huma serang dan di Minagkabau ada pula tanah pusaka (tinggi), yang 

merupakan praktik yang menyerupai wakaf dalam tradisi di Indonesia.93 

Selanjutnya, di Aceh terdapat pemberian sultan yang ditujukan untuk 

kepentingan umum, misalnya tanah untuk bertani, berkebun dan membangun 

sarana umum yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan kenduri tahunan, 

pelaksanaan ibadah, juga masjid dan meunasah. Hal ini dikenal masyarakat 

Aceh dengan tanah wenkeuh yang terus bertahan sampai masa kolonial.94 

Pada abad ke 12 M, awal tumbuhnya wakaf dapat ditelusuri, yakni 

ketika terjadi penetrasi Islam oleh guru-guru sufi Nusantara. Guru-guru sufi 

ini berperan bagi penyebaran Islam dan berpengaruh pada penduduk setempat. 

Sampai pada abad ke 14 M, penyebaran ajaran Islam oleh para pengembara 

sufi semakin luas dan mulai masuk ke istana kerajaan-kerajaan di Nusantara. 

Pola yang dilakukan oleh para wali seperti Syekh Maulana Malik Ibrahim 
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(w.1419) dan Sunan Ampel (w.1467) yang kemudian diikuti oleh para 

walisongo lainnya adalah, dengan mendirikan masjid dan pesantren di 

lingkungan istana kerajaan untuk menyebarkan ajaran agama Islam di istana 

dan sekitarnya. Hal ini merupakan bukti kuat peran walisongo dalam 

menyebarluaskan Islam serta wakaf yang kemudian menjadi bekal filantropi 

Islam pada masa berikutnya.  

Pada abad ke 15 terdapat berbagai kelembagaan yang berdiri seperti 

masjid Rahmat dan Masjid Ampel, yang menurut Rachmat Djatnika dalam 

studinya menyatakan bahwa, hal tersebut belum bisa dikatakan sebagai wakaf 

jika dilihat dari karakteristik wakaf menurut imam Syafii.95 Terdapat enam 

buah wakaf dengan total 20.615 meter persegi pada abad ke 16 di Jawa Timur 

berdasarkan catatan bukti-bukti historis menurut Djatnika. Tahun 1751-1800 

menjadi 61 lokasi wakaf, pada abad ke 19 terdapat 303 lokasi wakaf dan terus 

bertambah seiring dengan berjalannya waktu.96 

Sejak pertengahan abad ke 14 M di Sumatera, khususnya di Aceh 

perkembangan wakaf mulai muncul. Sultan-sultan di Aceh pada masa itu 

dikenal sangat mengutamakan pendidikan. Pada masa awal Islamisasi, selain 

sebagai tempat ibadah masjid maupun weunasah didirikan untuk untuk 

mendukung kebutuhan akan pendidikan dan lebih bersifat multifungsi, seperti 

                                                             
95 Rahmat DJatnika, Wakaf Tanah, h. 23. 
96 Rahmat DJatnika, Wakaf Tanah, h. 38. 



 

sebagai sarana berlangsungnya proses belajar mengajar, untuk aktifitas sosial, 

politik, kebudayaan, dan sebagainya.97 

Para ulama berperan langsung di masjid yang masuk dalam struktur 

birokrasi kerajaan di Aceh. Persoalan keagamaan seperti sholat, pernikahan, 

zakat, wakaf dan lain sebagainya merupakan tugas masjid dalam truktur 

birokrasi kerajaan untuk mengelola hal tersebut. Oleh karena itu para ulama 

mendapatkan penghormatan tinggi oleh sultan. Syekh Syamsudin bin 

‘Abdullah as-Sumatrani, Hamzah Fansuri, Syekh Ibrahim as-Syam, Nurudin 

ar-Raniri, dan ‘Abd ar-Rauf as-Sinkilli merupakan ulama yang mendapatkan 

penghormatan tersebut. Mazhab fikih Imam Syafi’i serta serangkaian ajaran 

tasawuf ini dikembangkan dan diperkuat oleh para ulama tersebut di 

Nusantara.98 

Telah disebutkan di atas bahwa praktik wakaf untuk kegiatan 

keagamaan sudah sejak lama dilakukan, namun dengan jangka waktu yang 

singkat. Kemudian ada wakaf yang ditujukan untuk kesejahteraan sosial pada 

masa selanjutnya. Misalnya, wakaf Sultan Notokusumo 1, Raja sumenep 

tahun 1786 yang berupa tanah dan bangunan untuk fakir miskin. Wakaf yang 

dilakukan Sultan Notokusumo 1 untuk kesejahteraan sosial tersebut menurut 
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Djatnika diduga merupaka siasat untuk mencegah jatuhnya tanah tersebut ke 

tangan VOC.99 

Sebagaimana yang telah dikemukakan dari paparan di atas, menurut 

Hasanah bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka wakaf sudah dikenal. 100 

Namum wakaf baru mendapatkan perhatian secara khusus dengan 

dibentuknya direktorat zakat dan wakaf Kementrian Agama RI sekitar tahun 

2001. Bukan berarti sebelum itu wakaf tidak diperhatikan pemerintah, hal itu 

terbukti dengan adanya beberapa peraturan tentang wakaf, yaitu salah satu 

wewenang Pengadilan Agama masa pemerintahan Hindia Belanda yang 

didirikan berdasarkan Staatsblad No.152 tahun 1882 adalah menyelesaikan 

masalah wakaf. Oleh karena itu, beberapa peraturan mengenai wakaf telah 

dikeluarkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Surat Edaran Sekertaris 

Gebernemen pertama tanggal 31 Januari 1905, No 435, sebagaimana termuat 

di dalam Bijblad 1905 No. 6196; Surat Edaran Gebernemen tanggal 4 juni 

1931 No. 1361/A, sebagaimana termuat dalam Bijblad 1931 No. 125/3, adalah 

beberapa peraturan masa pemerintahan Hindia Belanda. 

Pemerintah Belanda kemudian, surat edaran dikeluarkan lagi yang 

bersifat mempertegas surat edaran sebelumnya, yaitu Edaran Gebernemen 

tanggal 24 Desember 1934 No. 3088/A sebagaimana yang termuat di dalam 

Bijblad tahun 1934 No. 13390. Kemudian pemerintah Belanda, mengeluarkan 
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surat edaran lagi yang mengenai penegasan prosedur perwakafan, yakni Surat 

Edaran Sekertaris Gebernemen tanggal 27 Mei 1935 No. 1273/A. setiap wakaf 

yang dilaksanakan harus dilaporkan kepada Bupati agar dapat 

mempertimbangkan dan mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk itu 

serta didaftarkan wakaf tersebut ke dalam sarana yang disediakan.101 

Peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah 

Republik Indonesia tersebut, merupakan adanya usaha-usaha untuk menjaga 

dan melestarikan wakaf serta penertibannya pun diperlihatkan oleh 

pemerintah. Disamping dikeluarkannya beberapa peraturan pemerintah 

tersebut, Departemen Agama juga mengeluarkan petunjuk-petunjuk mengenai 

wakaf pada 22 Desember 1953. Misalnya jawatan Urusan Agama tanggal 8 

Oktober 1956, No. 3/D/1956 tentang wakaf yang bukan milik kemasjidan. 

Dalam rangka pembaharuan hukum agrarian di Indonesia yang 

disebabkan permasalahan pada peraturan sebelumnya yang dianggap kurang 

baik dalam penanganan wakaf, sehingga timbul masalah seperti banyaknya 

tanah wakaf yang yang terbengkalai, dan bahkan hilang. Setelah 17 tahun 

berlakunya undang-undang yang kurang memadai serta munculnya berbagai 

permasalahan wakaf tanah tersebut kemudian pemerintah mengeluarkan 

undang-undang pokok agrarian yang bertujuan menjadi solusi untuk 

permasalahan wakaf, yaitu dengan UU No.5 tahun 1960 tentang Peraturan 
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Dasar Pokok-Pokok Agraria, Bab II bagian XI, pasal 49. Dalam pasal 49 ayat 

(3) Undang-Undang No.5 tahun 1960 disebutkan bahwa, pemerintah akan 

mengatur dalam peraturan pemerintah tentang wakaf tanah milik untuk 

melindungi berlangsungnya perwakafan tanah di Indonesia.  

Diharapkan agar supaya tanah wakaf yang ada di Indonesia lebih 

tertib dan terjaga dengan adanya peraturan pemerintahan tanah milik tersebut. 

Di Indonesia muncul permasalahan yang terjadi di masyarakat mengenai 

wakaf selama belum adanya peraturan pemerintah tentang perwakafan tanah. 

Hal ini menandakan bahwa pemerintah tidak memperdulikan persoalan wakaf. 

Sebelum peraturan pemerintah tentang wakaf dikeluarkan, peraturan yang ada 

kurang memadai sehingga untuk menertibkan tanah wakaf tersebut 

pemerintah cukup kesulitan karena jumlahnya yang banyak. Pemerintah 

sebenarnya tidak merasakan kesulitan secara langsung, tetapi masyarakat dan 

lembaga yang mengelola tanah wakaf lah yang mengalami kesulitan. Mereka 

menyatakan bahwa, pengurusan dan pengelolaan tanah wakaf kurang teratur 

dan terkendalikan sebelum dikeluarkannya PP.No.28 tahun 1977 tentang 

perwakafan tanah milik. Karena itu, sering terjadi penyalahgunaan wakaf.102 

Periode ini dalam sejarah pewakafan dimulai sejak dikeluarkannya 

instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Intruksi Penyebarluasan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI), kemudian oleh pemerintah ditetapkan 
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Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991 pada tanggal 22 Juli 1991 

tentang pelaksanaan instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, sebagai tindak 

lanjut atas dikeluarkannya intruksi Presiden tersebut. Dalam penjelasannya 

Abdul Gani Abdullah menyatakan bahwa dari Inpres dan Keputusan Menteri 

terdapat tiga hal yang sekurang-kurangnya perlu dicatat yaitu (1) penyebaran 

Kompilasi Hukum Islam oleh pemerintah adalah sebagai kewajiban 

masyarakat Islam dalam memfungsikan eksplanasi ajaran Islam sebagai 

hukum normatif yang berlaku, (2) Menghilangkan persepsi ganda masyarakat 

dari berlakunya Hukum Islam yang ditunjuk oleh Pasal 2 ayat (1) serta (2) UU 

Nomor 1 Tahun 1974 dari segi hukum formal di dalam UU Nomor 7 Tahun 

1989 yang praktik hukumnya dilaksanakan dengan sempurna adalah upaya 

dari rumusan hukum dalam KHI, (3) wilayah yang berlaku pada instansi 

pemerintah dan masyarakat yang membutuhkan, ditunjukkan secara tegas.103 

2. Wakaf dalam Perspektif Undang-Undang 

Dalam kajian ini penulis sedikit memaparkan wakaf dalam perspektif 

Undang-undang. Pengesahan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf ini 

disebabkan karena pengetahuan masyarakat Indonesia tentang wakaf lebih ke 

arah wakaf yang bersifat konsumtif serta tujuannya lebih kepada 

pembangunan atau sarana ibadah, dengan disahkan UU tersebut diharapkan 

agar pemahaman tentang wakaf masyarakat Indonesia lebih luas. Momentum 

UU tentang wakaf tersebut dapat digunakan untuk pemberdayaan wakaf 
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secara produktif karena di dalam UU tersebut terdapat pemahaman yang 

komprehensif dan pola manajemen wakaf secara moderen.104 

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif 

untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda yang dimiliki 

yang manfaatnya ditujukan untuk orang lain atau orang yang dikehendaki 

wakif dengan jangka waktu yang dikehendaki wakif sesuai dengan syari’at. 

Dalam UU Wakaf no. 41 Tahun 2004, ada beberapa beberapa unsur 

dalam wakaf tentang pemahaman dan peraturan baru yang bertujuan untuk 

mensejahterakan umat. Diantaranya: 

 

a. Tujuan Dan Fungsi Wakaf 

Menggerakkan seluruh potensi wakaf yang ada di tanah air secara 

produktif, adalah hal yang diupayakan dengan disahkannya UU wakaf 

tersebut. Pengembangan wakaf secara optimal dan produktif dengan 

pengelolaan wakaf yang professional bertujuan untuk mencapai hasil yang 

nyata dalam kehidupan masyarakat. Sehingga wakaf dengan segala 

problematikanya tidak berhenti menjadi kekayaan umat Islam semata. 

b. Harta Benda Wakaf 
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Dalam UU wakaf ini mengatur tentang harta benda wakaf yang 

bergerak maupun yang tidak bergerak, sebagaimana yang tercantum dalam 

pasal 15 dan 16 UU RI No. 41 Tahun 2004. Harta benda wakaf dalam UU 

tersebut misalnya uang (wakaf cash), saham, surat berharga, surat-surat 

berharga, hak sewa dan hak kekayaan intelektual. Hal tersebut merupakan 

terobosan yang baik dalam dunia perwakafan di Indonesia, dikarenakan dalam 

pengembangan ekonomi, wakaf uang dan saham merupakan hal yang penting. 

c. Nazhir 

Persyaratan nazhir dalam Fiqh maupun UU wakaf ini, adalah 

persyaratan umum. Karena nazhir adalah orang atau pihak (badan hukum atau 

organisasi) yang berhak mengelola harta wakaf yang diterima dari wakif, 

dengan tujuan yang telah ditentukan serta sesuai dengan syari’at.105 Supaya 

nazhir wakaf mampu dan benar-benar menjalankan tugasnya, serta dapat 

mengelola wakaf dengan baik dan totalitas dalam tugasnya sebagai nazhir. 

Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang dikerjakan oleh nazhir 

merupakan tugas berat, sehingga apa yang nazhir kerjakan harus pantas 

dengan apa yang mereka dapatakan. Oleh karena itu maka nazhir berhak 

menerima maksimal 10% dari hasil bersih pengelolaan harta wakaf.  

d. Badan wakaf Indonesia (BWI) 
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Dalam peraturan KHI maupun PP No. 28 Tahun 1970 tidak terdapat 

hal yang berkaitan dengan Badan Wakaf Indonesia. Sehingga ini menjadi 

salah satu hal baru dalam UU wakaf ini yang mencantumkan terkait Badan 

Wakaf Indonesia.106 

Sebagai lembaga wakaf nasional BWI mempunyai visi: “terwujudnya 

lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan 

integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional.” 

Dan mempunyai misi: “menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga 

profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta 

benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdaya masyarakat.”107 

Adapun strategi untuk merealisasikan visi dan misi BWI adalah: 

1) Meningkatkan kompetensi dan jaringan badan Wakaf Indonesia, 

baik nasional maupun internasional. 

2) Membuat peratauran dan kebijakan di bidang perwakafan. 

3) Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk 

berwakaf. 

4) Meningkatkan profesionalisme dan keamanahan nazhir dalam 

pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. 

5) Mengoordinasi dan membina seluruh nazhir wakaf. 
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6) Menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf. 

7) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. 

8) Menghimpun, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf 

yang bersekala nasional dan internasional. 

Berbicara tentang wakaf pasti adanya sebuah peraturan yang 

mengatur bentuk serta konsep wakaf yang berlaku. Peraturan wakaf di 

Indonesia sampai dengan masa kemerdekaan masih menggunakan peraturan 

yang ada pada masa kolonial berdasarkan bunyi pasal II Aturan Peralihan 

Undang-Undang Dasar 1945: “Segala Badan Negara dan peraturan yang ada 

masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-

undang Dasar ini”. Peraturan baru telah dikeluarkan untuk menyesuaikan 

dengan masa setelah Indonesia merdeka, yaitu petunjuk-petunjuk mengenai 

wakaf oleh Departemen Agama Republik Indonesia tanggal 22 Desember 

1953. Bagian D (ibadah sosial), Jabatan Urusan Agama selanjutnya memiliki 

wewenang mengenai perwakafan di Indonesia. Pada tanggal 8 Oktober 1956 

dikeluarkan surat edaran sebagai tindak lanjut dikeluarkannya peraturan 

mengenai wakaf tanah, yaitu Surat Edaran no. 5/D/1956.  

Undang-undang Pokok Agraria no. 5 tahun 1960, lahir pada tahun 

1960 yang khusus memperhatikan wakaf tanah, yaitu pada pasal 49: 

1. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 negara dapat memberikan hak 

pakai tanahnya untuk kepentingan sarana untuk ibadah dan keperluan suci 

lainnya. 



 

2. Pemerintah mengatur serta melindungi wakaf tanah milik dengan adanya 

peraturan pemerintah. 

Peraturan pemerintah yang diperlukan sebagai tindak lanjut atas 

pelaksanaan dari Pasal 49 UUPA diatas tidak kunjung keluar, sehingga 

memicu pertanyaan tentang keseriusan pemerintah dalam menagani 

perwakafan dan kepentingan umat Islam. Setelah 17 tahun berlalu, pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan 

tanah milik, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Mei 1977, hal tersebut 

dibarengi dengan Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri serta 

beberapa instruksi Gubernur Kepala Daerah yang juga mengeluarkan 

seperangkat peraturan pelaksanaannya. Perwakafan yang diatur dalam 

perundang-undangan yang dikeluarkan sebelum peraturan baru dinyatakan 

tidak berlaku selama peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan yang 

baru. 

Melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 ini Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) disahkan, hal tersebut membuktikan bahwa perkembangan wakaf 

di Indonesia semakin nyata. Pada buku III dalam KHI tersebut terdiri dari 

lima bab dan 14 pasal (215-228), yang mana banyak mengadopsi dari PP No. 

28 Tahun 1977 serta terdapat permasalahan wakaf yang mendapat tempat 

khusus dalam buku III KHI tersebut. Definisi wakaf yang meniscayakan 

kekalnya barang tersebut dan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan 

(pasal 215), adalah salah satu yang diadopsi dari PP tersebut.  



 

Keinginan pembaruan hukum wakaf yang disebabkan oleh 

munculnya wacana wakaf uang pada akhir abad XX yang merupakan babak 

baru dalam sejarah perwakafan di Indonesia. Kemudian dengan lahirnya 

Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, keinginan tersebut terwujud.  

Landasan hukum berupa prakarsa penyusunan Rancangan Undang-

undang yang disetujui oleh Presiden, analisis fikih, maupun sosiologis adalah 

dasar yang digunakan untuk membuat Rancangan Undang-undang, hal 

tersebut adalah awalan dari Undang-undang No. 41 Tahun 2004. Landasan 

pemikiran dalam penyusunan RUU tentang wakaf tersebut berupa naskah 

akademik yang disiapkan Direktorat Zakat dan Wakaf yang juga sebagai 

tindak lanjut dari penyusunan RUU tersebut.108  

Konsep yang terkandung dalam naskah tersebut mengacu kepada 

perkembangan wakaf dan tuntutan masyarakat untuk mewujudkan 

kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia. Penyusunan naskah akademik 

yang dilakukan terhadap peyusunan RUU tentang wakaf ini bertujuan untuk 

memberikan alasan pentingnya penyusunan RUU ini.  

Sebagaimana dalam Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 159, 

predisen Susilo Bambang Yudoyono mengesahkan UU yang terdiri dari 11 

bab dan 71 pasal tentang wakaf tersebut pada tanggal 27 Oktober 2004. 

Secara rinci, Bab I berisi ketentuan umum. Dalam bagian ini, pengertian dari 
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wakaf, wakif, ikrar wakaf, nadzir, harta benda wakaf, pejabat pembuat akta 

ikrar wakaf, dan badan wakaf Indonesia, adalah beberapa hal tentang definisi 

kata kunci yang dipaparkan dalam Bab I. Bab II mengandung dasar-dasar 

wakaf. Tujuan dan fungsi Wakaf, Unsur wakaf, dan Harta Benda Wakaf 

adalah hal yang diulas pada Bab II. Bab III memuat Pendaftaran dan 

Pengumuman Harta Benda Wakaf. Bab IV tentang Perubahan Status Harta 

Benda Wakaf. Bab V tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda 

Wakaf, Bab VI tentang Badan Wakaf Indonesia, Bab VII tentang penyelesaian 

Sengketa, Bab VIII tentang Pembinaan dan Pengawasan, Bab IX Ketentuan 

Pidana dan Sanksi Administrasi, Bab X tentang Ketentuan Peralihan, dan 

terakhir Bab XI tentang Ketentuan Penutup. 

Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini hadir 

dengan disertai PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang 

Wakaf tersebut. Terbentuknya iklim keterbukaan dalam penyelenggaraan 

negara pada masa ini mejadi pembeda dengan masa sebelumnya. Gagasan 

pembuatan RUU tentang wakaf disampaikan kepada Departeman Agama saat 

mengusulkan pembentukan Badan Wakaf Indonesia oleh Sekertariat Negara 

sehingga mengindikasikan bahwa pemerintah menaruh perhatian yang besar 

terhadap aspirasi yang ada. Hal ini menjadi bukti terhadap penilaian negara-

negara maju kepada Indonesia sebagai salah satu negara demokratis di Dunia. 

Terdapat terobosan baru yang menjadi sejarah baru perwakafan di Indonesia 

dalam UU ini, salah satunya yaitu wakaf uang yang juga menjadi ilham 



 

gagasan penyusunan RUU ini, serta belum banyak diketahui dan dilakukan 

oleh masyarakat Muslim Indonesia.109 

Masalah-masalah yang berkaitan dengan wakaf sudah direspon 

dengan adanya Undang-undang Wakaf No. 41 tahun 2004, PP No. 42 tahun 

2006 dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI maupun ormas Islam lain. Meski 

demikian dikarenakan beberapa faktor seperti sosialisasi dan khilafiyah semua 

masalah yang berkaitan dengan wakaf belum tentu bisa terselesaikan semua. 

Permasalahan penting yang saat ini masih menjadi kendala adalah 

tentang profesionalisme nazhir, dikarenakan mayoritas nazhir hanya 

melakukan tugas sebagai nazhir hanya sebagai pekerjaan sampingan yang 

tidak secara penuh dalam mengelola wakaf. Hal ini dibuktikan dengan survei 

bahwa 16% nazhir melakukan tugasnya dengan sepenuhnya atau tidak 

dijadikan sebagai pekerjaan sampingan dan 84% nazhir hanya melakukan 

tugasnya dengan tidak sepenuhnya atau tugas sebagai nazhir hanya untuk 

pekerjaan sampingan. Perlu diketahui bahwa nazhir menjadi figur penting 

dalam menentukan perkembangan eksistensi wakaf, yang mana hal ini harus 

dilakukan dengan sepenuhnya serta tugas sebagai nazhir tidak dijadikan 
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sebagai pekerjaan sampingan, selain itu juga karena peran wakaf untuk 

kesejahteraan masyarakat bisa lebih optimal.110 (Najib [ed.], 2006: 97).  

3. Kebijakan dan Landasan Wakaf dalam Wakaf Berjangka dalam UU No. 

41/2004  

 Sisi Kebijakan Atas Lahirnya UU No. 41/2004 tentang Wakaf 

Hakim dan pengadilan mungkin merupakan figure dan institusi 

hukum yang sangat tidak asing di masyarakat saat ini, disamping 

kepolisian dan kejaksaan. Namun keduanya bukanlah yang paling 

berkuasa. Dalam aliran hokum klasik seperti legisme  selalu menegaskan 

dalam institusi pengadilan sebenarnya hanya dapat ‘menemukan’ hokum, 

atau secara teknis menerapkan hokum dalam situasi yang nyata saja. 

Parlemen atau legeslatif yang sesungguhnya berhak membuat hokum 

secara tegas dan terbuka, karena lembaga inilah yang 

‘mengesahkan’undang-undang. Apalagi sebenarnya tujuan pelaksanaan 

hokum dan kemaslahatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka hokum 

harus ditegakkan sebagai proses untuk mewujudkan keinginan hokum 

untuk menjadi kenyataan yang disebut keinginan hokum disini adalah 

pikiran pembuat hokum yang terumuskan dalam perundang-undangan.  

Artinya sebuah hokum dapat mencapai tujuannya apabila penegakkan 
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hokum sudah dimulai lebih dini khususnya pada pembuatanundang-

undang tidak hanya melulu pada aspek pererapan di pengadilan.111 

Sejalan dengan itu, proses legislasi yang memenuhi kebutuhan 

masyarakat tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena banyak 

dimensi yang saling terkait mengingat beragamnya dimensi yang terkait 

dalam prioritas-prioritas dengan menentukan dimensi mana yang paling 

strategis dan harus diprioritaskan untuk membawa perbaikan dalam 

legislasi itu. Contoh nyata adalah adanya oligarki parlemen yang 

menyebabkan terjadinya dominasi kelompok kecil lapisan elit yang 

membatasi proses politik dan hanya terjadi dalam kelompok kecil.112 

Unssur-unsur fraksi yang membentuk pemimpin parlemen juga seringkali 

menyebabkan terjadinya distori aspirasi individu anggota karena 

keterikatan pada partai politik. Fraksi kemudian menjadi media bagi 

pemimpin partai politik untuk mendominisasi pengambilan keputusan. 

Belum lagi dalam konteks politik dan demokrasi yang mengharuskan 

parlemen “bekerja sama” dengan lembaga lain seperti ekskutif dan 

yudikatif. Masing-masing institusi hokum termasuk parlemen mempunyai 

satu set factor latar belakang, sejarah khusus, dan alasan utaamanya, oleh 

karena itu sangat mungkin dilakukan generalisasi tentang bagaimana 

hokum dibuat oleh masyarakat, faktot-faktor sosiologis yang dimasukan 
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ke dalam keputusan untuk membuat hokum baru, dan tentang kekuatan 

sosial yang mendorong pembuatan atau perubahan hokum, sehingga 

menghasilkan produk undang-undang yang tepat dan memenuhi 

kebutuhan hokum masyarakat luas.  

Dari sekian produk undang-undang yang telag disetujui legislative 

adallah Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf. Undang-

undang ini lahir dalam konteks aura demokrasi dan kebebasan mulai 

terasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus memulai 

peruntungan sebagai usaha mengatasi problem sosial ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat. 

 Makna  Penemuan Hukum 

Dalam istilah “penemuan hukum” agaknya ada permasalahan 

tersendiri dalam ilmu hokum, mengingat banyak istilah lain yang serupa 

deng istilah “pelaksanaan hukum” “penerapan hokum” “ pembentukan 

hokum” “penciptaan hokum”. Istilah pelaksanaan hokum merupakan 

adalah menjalankan proses hokum dengan baik tanpa adanya pelanggaran. 

Namun pelaksanaan hokum dapat pula terjadi kalau ada sengketa, yaiu 

yang dilaksanakan oleh hakim dan hal ini sekaligus menerapkan 

penegakan hokum. Hokum bukanlah diciptakan (dari tidak ada menjadi 

ada). Hokum bukanlah selalu berupa kaedah baik tertulis maupun tidak, 

tetapi dapat juga berupa perilaku atau peristiwa, dan di dalam perilaku 

itulah yang terdapat hukumnya yang digali serta ditemukan. Dengan 



 

demikian, maka kiranya istilah “penemuan hokum” lah yang rasanya lebih 

tepat untuk digunakan.113  

Dalam konteks tulisan ini, penemukan hokum dimaknai sebagai 

proses pembuatan hokum yang dilakukan oleh legislatif dalam 

mengahasilkan undang-undang. Karenanya bisa saja hukumnya sudah ada 

dan berserakan dalam hokum tidak tertulis, kemudian mengalami 

keberanjakan menjadi hokum tertulis, artinya mungkin secara subtansi 

adalah serupa dengan hokum yang tidak tertulis tetapi format dan 

wadahnya berbeda yaitu dalam bentuk perundangg-undangan. Mengingat 

dalam konteks ini adalah merupakan sumber hokum yang utama 

 Aliran Legisme dan Problem Legislasi Hukum 

Sekitar abad XVII negara moderen lahir ditandai dengan 

munculnya konstitusi-konstitusi moderen, bersamaan dengan hal itu 

Aliran Legisme ini mucul. Negara moderen yang rasional harus membagi 

dan memilih tugasnya secara jelas, ini merupakan paham konstitusi 

modern. Pembagian kerja yang raisonal akan ada kalau tidak sepenuhnya 

bertipe pemisahan. Hal tersebutlah yang menyebabkan pembagian negara 

dalam tugas dan peran khusus, yaitu legislatif, ekskutif dan yudikatif. 

Rasionalisasi kerja seperti teori kekuasaan dalam wacana konstitusional 
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moderen ala Montesqiue di atas yang mewarnai perdebatan.114 Negara 

dengan konstitutional modern yang dimaksudkan disini adalah Negara 

yang telah menghasilkan undang – undang dan konvensi yang telah diakui 

untuk melaksanakan fungsi-fungsi ketiga kekuasaan pemerintah: ekskutif, 

legislative dan yudikatif.  

Hegemoni-hegemoni kekuasaan atas tafsir hukum Negara muncul 

dibalik proses legislasi dalam praktek ketatanegaraan. Misalnya, melalui 

perundang-undangan hukum digunakan untuk mengubah perilaku 

masyarakat (law as a tool of social engineering) adalah sebagai respon 

tafsir hegemonik negara atas realitas sosial. Mencari akar masalah dan 

solusinya, serta menjadikan dalam bentuk tulisan yang disahkan menjadi 

peraturan perundang-undangan adalah upaya yang dilakukan para 

legislator. Sementara disisi lain, merumuskan definisi, medeskripsikan 

konsep serta menjelaskan fenomena hukum baru adalah tugas dari para 

ilmuwan hukum.115  

Pada fase berikutnya, dalam suatu konstitusional modern adalah 

hukum menjadi alat kontrol kekuasaan sehingga pembentukan hukum 

melalui badan hukum negara yang berwenang, merupakan bentuk yang 

                                                             
114 Satjipto Raharjo, Ilmu hukum: Pencairan, pembebasan, dan pencerahan, (ttp: 

Muhammadiyah University Press, 2004), h 37.  
115 CF. Strong, Konstitusi – Konstitusi Politik Modern, Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-

Bentuk Konstitusi Dunia, dirterjemahkan dari Modern Policikal Constituan: An Introduction to the 

Comperative Study of History and Existing From, (Bandung: Penerbit Nuansa dan Nusamedia, 2004), 

h 15. 



 

harus dipenuhi. Dengan konteks yang demikian, maka tidak begitu 

mengherankan lahir legal centralisme, yakni hukum yang dimaknai 

sebagai hukum negara (state law) dan sumber keadilan adalah, negara di 

luar hukum negara bukanlah hukum. Karena, sebagaimana yang 

dibayangkan para pemikir politik dalam praktek ketatanegaraan, 

kelembagaan kontrol kekuasaan belum tentu kuat, maka, alat yang efektif 

untuk melegitimasi segala tindakan penguasa adalah hukum dengan 

pemahaman legal cenralim, sehingga ia cenderung melanggengkan 

kekuasaan, sesekalipun dengan kekerasan. Di Indonesia sendiri 

mempunya pengalaman bahwa hukum digunakan untuk melenggangkan 

kekuasaan rezim yaitu pada praktik orde lama dan orde baru. 

Dalam perkembangan teori legislasi yang berbentuk desentralisid 

power dalam kelompok-kelompok sosial lahir, bila posisi rakyat dengan 

eksistensi hukum yang dimilikinya kuat. Pengambil alihan peran Negara 

dalam mengambil keputusan akan dilakukan oleh rakyat. Namun bila yang 

terjadi sebaliknya atau posisi Negara terlalu kuat yang menyebabkan 

sulitnya pengontrolan oleh masyarakat, maka dalam teori legislasi ini 

adalah hubungan Negara dengan rakyat yang berbentuk penundukan. 

Hubungan berbentuk penundukan ini berpotensi mengancam keberadaan 

hukum-hukum lokal adat dan budaya tertentu di masyarakat, sehingga 

mengarahkan pada produk legislasi hukum yang tidak partisipatif. 

 Paradigma Kebijakan Pembuatan Undang-undang 



 

Hal yang harus diperhatkan agar aturan hukum tersebut efektif 

dalam arti berdampak positif dalam penyusunan undang-undang ada 

empat hal, salah satunya yaitu, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal 

yang selaras harus dimiliki oleh hukum positif tertulis yang ada.116 Artinya 

sesama peraturan dalam satu tingkatan tidak bertabrakan, apalagi dengan 

peraturan yang kedudukannya lebih tinggi harus diperhatikan dalam 

menyusun peraturan perundang–undangan.  Berbagai kepentingan dari 

produk politik yaitu undang-undang akan banyak ditemui, khususnya 

kepentingan dari aktor pembuatnya yaitu DPR117 dan presiden, serta 

kekuatan-kekuatan lain yang dimiliki oleh negara atau di luar itu, seperti 

kekuatan-kekuatan sosial politik dan lain-lain. Hal-hal seperti itu harus 

tetap kita sadari serta hal itu juga akan mewarnai undang-undang tersebut. 

Pentingnya perhatian terhadap pembentukan undang-undang karena 

semangat hukum yang di bangun berkaitan dengan visi pembentukan 

undang-undang, diperjelas pada deskripsi di atas. Pembentuk Undang-

undang juga berkesempatan untuk menyumbang pembentukan perubahan 
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masyarakat, serta tidak hanya semata-mata berkewajiban saja. Dengan 

demikian pembentukan Undang-undang justru mendahului perubahan 

masyarakat, serta tidak lagi hanya mengikuti perubahan masyarakat. 

Roeslan Saleh, Dalam kaitan urgensi peran lembaga legislatif dalam 

membuat kebijakan legislatif ini menegaskan bahwa, kreasi tidak 

langsung dari pembentuk undang-undang adalah masyarakat yang adil dan 

makmur serta moderen yang merupakan tujuan pembangunan bangsa. 

Mekanisme yang jelas dalam pembuatan undang-undang harus 

terpenuhi, perlu adanya partisipasi masyarakat dalam pembuatan undang-

undang seperti public hearning.118 Dalam perancangannya sosialisasi RUU 

diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui mengetahui, memberi 

masukan serta kritikannya. Terdapat beberapa gejala empiris dalam 

perundang-undangan di Indonesia meski dilain sisi juga ada peningkatan 

aktivitas legislasi dari DPR pada beberapa tahun terakhir. Gejala empiris 

tersebut ada lima. Pertama tujuan yang diharapkan dari undang-undang 

dan peraturan yang dihasilkan oleh DPR tidak tercapai, serta dinilai tidak 

efektif, mislanya UU No.22/1999 tentang pemerintahan daerah. Dua 

pelaksanaan undang-undang dan peraturan tersebut gagal sejak dini atau 

tidak dapat dilaksanakan sejak diundangkan, dapat diartikan dengan tidak 

implementatif. Misalnya UU No.1/1999 tentang pemberantasan korupsi. 
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Tiga sejak diundangkan terjadi penolakan keras di masyarakat menjadikan 

undang-undang atau peraturan yang tidak responsif, misalnya UU PKB 

(Penanggulangan Keadaan Bahaya). Empat undang-undang yang dibuat 

DPR seharusnya menjadi solusi terhadap masalah sosial, hal ini justru 

menimbulkan kesulitan baru dalam masyarakat, mislanya UU Yayasan 

yang berlaku sejak 2002. Lima undang-undang yang dibuat oleh DPR 

dalam menangani permasalahan yang ada jutru tidak relevan dengan 

kebutuhan atau permasalahan yang ada di msayarakat, mislanya UU 

tentang Pemekaran Wilayah yang mendominasi hasil produk legislatif 

sejak tahun 2000, 35 dan 63 undang–undang yang dihasilkan adalah 

tentang pemekaran wilayah.119 

Dalam pengambilan kebijakan legislatif pasti ada kesalahan 

sehingga menimbulkan beberapa kelemahan seperti di atas. Lahirnya 

perundang-undangan terdapat dua cara, yaitu vertikal dan secara 

horizontal, dalam pengertian vertikal itu di mulai dengan adanya 

pemikiran serta diskusi oleh para ahli, sedangkan yang horizontal adalah 

atas dasar terlahir dari norma baru atau perubahan norma dalam 

masyarakat. Semua hukum yang berlaku di masyarakat penilaiannya 

tergantung pada perspektif perorangan, serta tidak bisa dipukul rata. Baik 
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dan adilnya hukum tersebut jika dilihat dari indikator makro yang tampak 

adalah ketidakadilan.120 

 Landasan Wakaf dalam Wakaf Berjangka 

Berbagai persoalan dalam masyarakat mengenai wakaf seperti herta 

benda wakaf, wakaf berjangka waktu tertentu, nazhir hingga peralihan 

harta wakaf menjadi landasan dibentuknya Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 tentang Memberi Batas Waktu Untuk Wakaf. Dalam 

beberapa wacana ilmiah yang disampaikan oleh berbagai ahli, 

pertimbangan-pertimbangan hukum pun muncul. Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan ini terbentuk untuk menjawab 

perdebatan dalam masyarakat mengenai wakaf yang didorong oleh 

pesatnya perkembangan wakaf di Indonesia, namun peraturan tersebut 

hanya membatasi pada wakaf tanah dan akad secara lisan saja, yang mana 

hal tersebut belum dapat menjawab persoalan wakaf bergerak seperti surat 

berharga dan sebagainya serta belum dapat mencakup seluruh pendapat 

mazhab mengenai wakaf. 

Dikarenakan beberapa persoalan seperti sebagian masyarakat tidak 

mau mewakafkan tanahnya dengan berbagai alasan yang menyebabkan 

praktik Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tidak dapat efektif. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dibentuklah Peradilan 
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Agama, seiring berjalannya waktu ditetapkanlah Instruksi Presiden Nomor 

1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam untuk memenuhi 

kebutuhan hakim pengadilan agama sebagai pedoman atas solusi terhadap 

persoalan sengketa wakaf Peraturan Pemerintah tersebut.121 Berdasarkan 

pasal 1 angka 4 Kompilasi Hukum Islam objek hukum wakaf meliputi 

benda bergerak dan tidak bergerak yang tidak hanya bertahan dengan 

sekali pakai serta sesuai syari’at. Saat ini peraturan perundang-undangan 

perlu untuk segera dibuat yang mengatur tentang harta bernda wakaf, yang 

sayangnya sampai saat ini perluasan objek hukum itu hanyalah wacana. 

Wakif selama ini yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 1977 dibatasi pada orang, orang-orang atau badan hukum yang 

memiliki tanah hak milik. Hal tersebut harus diperluas mengenai siapa 

saja yang dapat menjadi wakif agar mendorong pelaksanaan ibadah umat 

Islam kepada Allah Swt. Oleh karena itu pembatasan wakif serta harta 

benda wakaf yang hanya dibatasi pada benda tetap yang berupa tanah hak 

milik saja. Apabila seseorang itu memiliki harta benda serta niat untuk 

mewakafkan hartanya secara permanen, baik benda tersebut tetap atau 

benda tidak tetap, hal tersebut cukup untuk menjadikan wakif 

mewakafkan hartanya. Sehubungan hal ini pendapat dari KH. Sechul Hadi 

Permono mengenai seorang wakif dapat mewakafkan hartanya, misalnya 
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tanah yang menjadi miliknya untuk jangka waktu tertentu, tujuannya 

untuk memanfaatkan lahan tidur. Sebagaimana pengertian wakaf 

menurutnya yaitu: perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang 

atau badan hukum untuk memisahkan sebagian dari harta miliknya dan 

menyerahkan manfaatnya kepada seseorang atau lembaga hukum untuk 

dikelola yang ditujukan guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum 

lainnya sesuai dengan ajaran Islam dan perundang-undangan yang 

berlaku.122  

Berkaitan dengan hal tersebut serta berdasar syarat adanya wakaf 

adalah wakif mewakafkan harta bendanya selama-lamanya dan hanya 

untuk kepentingan Allah semata, maka pengertian mengenai wakaf 

berjangka waktu tertentu tidaklah tepat jika berdasar pada pengertian 

wakaf tersebut. Apabila perluasan mengenai objek wakaf dilakukan boleh 

saja asalkan harta tersebut hak milik wakif. Wakaf berjangka waktu 

tersebut tidak bisa disebut wakaf karena tidak memenuhi unsur wakaf dan 

hanya bisa disebut sedekah. Selanjutnya pemikiran kedua mengenai 

perbaikan harta benda wakaf dalam suatu undang-undang. Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang objek hukum wakaf yang 

membatasi pada tanah hak milik saja tidak sejalan dengan fikih, yang 

mana objek wakaf dalam fikih tidak dibatasi pada tanah hak milik saja. 

Namun dibatasinya objek hukum wakaf dalam Peraturan Pemerintah pada 
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tanah hak milik saja bertujuan untuk memudahkan pemantauan dan 

penyelamatan harta benda wakaf tetap untuk publik. Kemudian perluasan 

objek wakaf yang meliputi benda bergerak maupun tetap tercantum pada 

Inpres Nomor 1 Tahun 1991, hal itu menandakan bahwa wakaf dapat 

dilakukan dengan harta benda yang tetap maupun bergerak. Penekanan 

terhadap benda apa saja yang dapat diwakafkan dalam undang-undang 

wakaf nantinya diperlukan secara yuridis. Penekanan terhadap substansi 

benda wakaf atau unsur pokok benda wakaf diperlukan sebagai bahan 

pertimbangan obyek wakaf, yaitu harus berhenti atau ditahan pokoknya. 

Madzab Syafi’i dan Hanafi terdapat perdebatan mengenai unsur kekal dari 

harta benda wakaf dengan madzab Maliki. Secara fikih, di Indonesia yang 

mana mayoritasnya adalah pengikut mazhab Imam Syafi'I, dimana 

mazhab Syafi’i ini sangat menekankan harta tetap pada wakaf sehingga 

dijadikan sebagai syarat sah wakaf. Oleh karena itu bentuk wakaf yang 

umum dilakukan di Indonesia berupa tanah, masjid, madrasah, dan aset 

tetap lainnya.123 

Sedangkan, dalam mengartikan unsur keabadian menurut Imam 

Maliki lebih kepada faktor alamiah objek wakaf, baik berbentuk aset tetap 

maupun aset bergerak. Untuk aset tetap, unsur keabadian seperti objek 

wakaf yang berupa tanah, unsurnya terpenuhi dikarenakan faktor alamiah 

seperti longsor dan bencana alam lain yang menghilangkan fisik dari tanah 
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tersebut jika hal tersebut tidak terjadi maka objek wakaf tersebut dapat 

digunakan secara terus menerus, sama halnya dengan bangunan seperti 

masjid atau madrasah.124 Selain itu objek wakaf bergerak yang dibolehkan 

Imam Maliki mencakup, seperti wakaf susu sapi atau wakaf buah tanaman 

tertentu. Yang menjadi pokoknya adalah sapi dan pohon, sedangkan 

manfaatnya adalah berupa hasil dari pokok tersebut seperti susu dan buah. 

Imam Maliki membuka leba kesempatan berwakaf dalam bentuk aset apa 

pun, termasuk aset yang paling cair seperti uang tunai (cash waqf). Dari 

uraian di atas dapat dipertimbangkan mengenai adanya perluasan objek 

hukum wakaf yang mana bisa berupa uang berapapun jumlah yang 

dimiliki wakif kemudian dikumpulkan dan dikelola oleh suatu lembaga 

yang dibentuk pemerintah maupun tidak. Nantinya hasil dari pengelolaan 

dan pengumpulan wakaf uang tersebut dapat dibelikan sebuah lahan, 

misalnya dibelikan tanah hak milik yang kemudian dapat diubah menjadi 

tanah wakaf serta merupakan usaha untuk mengumpulakan dan 

menjadikan satu pendapat para ulama mazhab tentang kekekalan harta 

wakaf. Sesuai dengan yang telah disebutkan sebelumnya, penetapan 

pengertian wakaf yang menyebutkan kebolehan wakaf berjangka waktu 

tertentu yang berupa undang-undang tersebut dibentuk dari penggabungan 

berbagai mazhab fikih dalam konsep fikih Indonesia berdasarkan 
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pertimbangan yuridis dalam metodologi hukum Islam, hal itu dilakukan 

dengan tanpa mengkhususkan pada mazhab tertentu agar dapat digunakan 

secara keseluruhan oleh umat Islam Indonesia yang multi mazhab, 

sehingga seluruh mazhab terakomodir dalam undang-undang tersebut 

walaupun tidak dalam satu permasalahan. 

Pertimbangan kedua adalah konsep maqashid syari’ah dalam 

perkembangan fiqh Islam di Indonesia. Dalam konsep maqashid syari’ah, 

hukum ditinjau dengan tidak mengabaikan konsekuensi dari sebuah 

pensyari’atan, serta ditinjau dari tujuan akhir. Dari pernyataan tersebut 

dapat dipahami bahwa wakaf tidak hanya dilaksanakan dengan objek yang 

terlihat saja, tetapi juga pada benda yang mengalir manfaatnya meskipun 

bentuknya tidak terlihat. Tujuan akhir wakaf adalah sebagai amalan jariah 

yang selalu bermanfaat. Oleh karena itu wakaf berjangka waktu dapat 

menjadi opsi wakif yang hanya memilihi sedikit harta untuk mewakafkan 

harta bendanya. Manfaat dari objek wakaf dengan akad wakaf berjangka 

waktu jika telah sampai waktu yang ditentukan hendaknya dapat terus 

berlanjut. Pertimbangan selanjutnya adalah budaya gotong royong di 

Indonesia yang ditujukan untuk kemaslahatan umat serta kegemaran 

masyarakat untuk berwakaf. Para perumus dengan lahirnya Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2004 ini diharapkan bahwa kebiasaan tersebut 

dapat diatur serta prosesnya dipermudah. Dalam Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 2004 ini objek wakaf juga meliputi kebolehan wakaf uang, 



 

dibolehkannya wakaf berjangka waktu tertentu, pengalihan fungsi dan lain 

sebagainya, yang merupakan bukti perkembangan wakaf di Indonesia.125 

1) Penyusunan Naskah RUU Wakaf 

Penyusunan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 diawali dengan 

RUU yang berdasarkan analisi fikih, sosiologis, serta landasan hukum. 

Naskah akademik dalam penyusunan RUU tentang wakaf tersebut dibuat 

Direktorat Zakat dan wakaf guna sebagai landasan pemikiran serta tindak 

lanjut Direktorat Zakat dan Wakaf kepada penyusunan RUU tersebut 

(Djunaidi, 2006: 37). 

Naskah akademik tentang wakaf disusun yang konsep-konsepnya 

mengacu kepada perkembangan perwakafan di Indonesia dan tuntutan 

masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial serta untuk memberi 

alasan pentungnya penyusunan RUU tentang wakaf. 

Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini hadir 

dengan disertai PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-

undang Wakaf tersebut. Terbentuknya iklim keterbukaan dalam 

penyelenggaraan negara pada masa ini mejadi pembeda dengan masa 

sebelumnya. Gagasan pembuatan RUU tentang wakaf disampaikan 

kepada Departeman Agama saat mengusulkan pembentukan Badan 

Wakaf Indonesia oleh Sekertariat Negara sehingga mengindikasikan 
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bahwa pemerintah menaruh perhatian yang besar terhadap aspirasi yang 

ada. Hal ini menjadi bukti terhadap penilaian negara-negara maju kepada 

Indonesia sebagai salah satu negara demokratis di Dunia. Terdapat 

terobosan baru yang menjadi sejarah baru perwakafan di Indonesia dalam 

UU ini, salah satunya yaitu wakaf uang yang juga menjadi ilham gagasan 

penyusunan RUU ini, serta belum banyak diketahui dan dilakukan oleh 

masyarakat Muslim Indonesia. 

Dalam sejarah perwakafan di Indonesia, Undang-undang ini 

merupakan terobosan baru, karena rumusan-rumusan mengenai wakaf 

yang berbeda dengan apa yang selama ini diyakini dan dipraktekan oleh 

masyarakat muslim Indonesia, terdapat di dalamnya. Salah satu terobosan 

tersebut adalah tentang wakaf uang. Bahkan, dalam sejarah penyusunan 

Undang-undang ini, wacana mengenai wakaf tunai lah yang mengilhami 

ide penyusunan RUU ini (Djunaidi, 2006: 1 dan 20). 

Masalah-masalah yang berkaitan dengan wakaf sudah direspon 

dengan adanya Undang-undang Wakaf No. 41 tahun 2004, PP No. 42 

tahun 2006 dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI maupun ormas Islam 

lain. Meski demikian dikarenakan beberapa faktor seperti sosialisasi dan 

khilafiyah semua masalah yang berkaitan dengan wakaf belum tentu bisa 

terselesaikan semua. 

Permasalahan penting yang saat ini masih menjadi kendala adalah 

tentang profesionalisme nazhir, dikarenakan mayoritas nazhir hanya 



 

melakukan tugas sebagai nazhir hanya sebagai pekerjaan sampingan yang 

tidak secara penuh dalam mengelola wakaf. Hal ini dibuktikan dengan 

survei bahwa 16% nazhir melakukan tugasnya dengan sepenuhnya atau 

tidak dijadikan sebagai pekerjaan sampingan dan 84% nazhir hanya 

melakukan tugasnya dengan tidak sepenuhnya atau tugas sebagai nazhir 

hanya untuk pekerjaan sampingan. Perlu diketahui bahwa nazhir menjadi 

figur penting dalam menentukan perkembangan eksistensi wakaf, yang 

mana hal ini harus dilakukan dengan sepenuhnya serta tugas sebagai 

nazhir tidak dijadikan sebagai pekerjaan sampingan, selain itu juga karena 

peran wakaf untuk kesejahteraan masyarakat bisa lebih optimal (Najib 

[ed.], 2006: 97). 

2) Pembaruan hukum wakaf 

Definisi wakaf dalam pasal 1 Undang-undang tersebut adalah 

sebagai suatu benda merupakan perbuatan hukum wakif untuk 

menyerahkan harta benda yang dimiliki wakif yang ditujukan untuk 

kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai dengan syariat dalam 

jangka waktu tertentu atau selamanya. Pada definisi tersebut terdapat 

wakaf berjangka waktu yang termasuk dalam Perluasan makna wakaf. 

Adapun obyek wakaf adalah harta benda yang dimiliki wakif untuk 

diwakafkan dan memiliki manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai 

ekonomi sesuai syariah. 



 

Undang-undang Wakaf pasal 15 telah menjelaskan objek wakaf 

secara rinci, bahwa harta benda wakaf yang terdiri dari harta bergerak 

maupun tidak bergerak dapat diwakafkan jika secara penuh dimiliki oleh 

wakif. Harta tidak bergerak dalam Undang-undang Wakaf ini meliputi: 

a. Hak atas tanah baik yang sudah maupun yang belum terdaftar sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

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. Satuan rumah susun yang hak miliknya dimiliki wakif sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Harta benda bergerak dalam pasal 16 undang-undang tersebut 

adalah harta 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 syariah dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Adanya pasal 15 dan 16 pada undang-undang tersebut menjadi 

bukti bahwa fikih wakaf di Indonesia mengadopsi perpaduan semangat 

fikih klasik dan perkembangan zaman. Dalam perspektif fikih klasik, 



 

menurut pandangan Abu Hanifah bahwa pada umumnya wakaf masih 

dengan benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang pernah 

diberlakukan di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam Buku III 

sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004. Undang-

undang tentang wakaf ini memberi keleluasaan terhadap umat islam 

untuk berwakaf tanpa menunggu kaya terlebih dahulu seperti menjadi 

tuan tanah. Hal tersebut juga memudahkan umat Islam dalam berwakaf 

misalnya dengan menyisihkan sebagian harta untuk diwakafkan dalam 

jangka waktu tertentu, yang merupakan terobosan baru mengenai 

peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam sejarah wakaf di Indonesia. 

Lebih lanjut, elaborasi dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 

2006 diberikan kepada kedua pasal tersebut. Pasal 15-23 adalah 

penjelasan dari pasal 15-16. Pada pasal 15 PP ini dijelaskan tentang jenis 

harta benda wakaf yang meliputi: a) Benda bergerak; b) Benda bergerak 

selain uang; dan c) Benda bergerak berupa uang (Pasal 15).  Penyebutan 

UU yang hanya mengklasifikasikan harta bergerak dan tidak bergerak 

terdapat perbedaan dengan PP tersebut menyebutkan lebih rinci dari 

benda bergerak berupa uang dan selain uang. Pembedaan ini semata-mata 

karena konsekuensi dari benda bergerak berupa uang dan selain uang 

tidaklah sama sebagaimana tercermin dalam pasal-pasal selanjutnya. 

Munculnya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 yang merupakan 

solusi atau kegalauan dalam melaksanakan wakaf oleh umat Islam di 



 

Indonesia, yang jika disandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

42 tahun 2006 keduanya memang lebih mengedepankan aspek 

administrasi dari pada aspek fikihnya, yang mana hal ini dinilai wajar 

sehubungan dengan tujuan lahirnya UU tersebut. Seiring dengan 

perkembangan zaman tentunya diperlukan metode baru dalam 

pengembangan wakaf dimana pengkajian terhadap hukum positif di 

Indonesia yang bersumber dari fikih klasik tersebut masih relevan untuk 

dikaji. 

Dalam masalah wakaf yang berbeda dengan umumnya pemahaman 

masyarakat Indonesia salah satu poin pembaruannya adalah wakaf 

mu`aqqat. Wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan 

harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf merupakan unsur wakaf yang 

dinyatakan pada pasal 6. Pasal 21 ayat (2) Undang-undang ini 

menyatakan bahwa akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit memuat: (a) nama dan identitas Wakif; (b) nama dan 

identitas Nazhir; (c) data dan keterangan harta benda wakaf; (d) 

peruntukan harta benda wakaf; (e) jangka waktu wakaf. Kedua pasal ini 

dianggap cukup jelas oleh penjelasan Undang-undang tersebut. 

Undang-undang ini juga memfasilitasi wakaf dngan jangka waktu 

tertentu, yang ditunjukkan dengan dicantumkannya kata 'jangka waktu 

wakaf' pada kedua pasal tersebut, seperti sebulan, setahun, lima tahun, 

dan seterusnya. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 



 

tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf 

Bergerak Berupa Uang pada Pasal 3 ayat (3) yang menyebutkan bahwa 

Penerimaan Wakaf Uang dalam jangka waktu tertentu paling kurang 

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan paling kurang sejumlah Rp. 

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Hal ini memperkuat pemahaman dan 

dengan jelas Peraturan ini menunjukkan bahwa wakaf bisa dilakukan 

dengan batas waktu tertentu.            

4. Wakaf Berjangka waktu dalam Undang-undang nomor 41 Tahun       

2004 dan relevansi dalam pemberdayaan masyarakat 

1. Konsep wakaf berjangka waktu dalam Undang-undang 41 tahun 

2004 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini memperbolehkan 

wakaf jangka waktu sesuai ikrar wakif, UU tersebut juga datang untuk 

memberikan kemudahan bagi orang yang ingin mewakafkan hartanya. 

Istilah wakaf mu’aqqat dalam fikih merupakan gagasan tentang wakaf 

berjangka waktu, yaitu wakaf yang dibatasi oleh durasi waktu tertentu. 

Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama adalah pendat imam 

Hambali, Hanafi, Syafi’i bahwa, wakaf hanya bisa dilakukan dengan 

permanen atau kekal.126 
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Syarat wakaf yang bersifat kekal atau permanen pernah 

tercantum dalam peraturan dan dilaksanakan di Indonesia yaitu dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah 

Milik dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua peraturan tersebut 

menyebutkan bahwa wakaf harus berlaku untuk selamanya atau bersifat 

permanen.127 Namun setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004 tentang wakaf, ketentuan yang menyatakan bahwa wakaf harus 

bersifat permanen berubah menjadi, wakaf dapat dilakukan dengan 

jangka waktu tertentu dan jug adapt dilakukan secara permanen atau 

selamanya.  

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf lahir 

berdasar pertimbangan bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan 

yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi, sehingga demi 

kesejahteraan umum serta kepentingan ibadah diperlukan pengelolaan 

wakaf secara efektif dan efisien. Di samping itu wakaf juga perbuatan 

hukum yang telah lama dilaksanakan dan hidup dalam masyarakat, yang 

pengaturan tentang wakaf masih belum lengkap serta masih tersebar 

dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sehingga Undang-
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undang wakaf ini lahir dalam upaya mewujudkan konsep wakaf 

produktif.128  

Cakupan aturan tentang wakaf berjangka waktu dalam Undang-

Undang wakaf yang baru ada dua. Pertama, sub Pasal 1 mengenai 

pengertian wakaf, menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum 

wakif untuk menyerahkan manfaat dari objek wakaf yang dimiliki wakif 

demi kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai syariah.  

Sebagaimana menurut para ahli terkait wakaf dengan UU, 

bahwasanya pengertian wakaf yang ada di Indonesia lebih cenderung 

kepada salah satu pendapat syafi’iyah. PP No 28 tahun 1997 tentang 

perwakafan Tanah milik, pasal 1 (1), yang berbunyi: “Wakaf merupakan 

perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan 

sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan 

melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan 

atau keperluan umum lainya sesuai dengan Ajaran Islam”. 

Kedua, ada enam rukun/ unsur wakaf yang tercantum pada pasal 

6 yaitu meliputi: Wakif, Tahun, Harta benda wakaf, Peruntukan wakaf, 

Ikrar dan Jangka waktu wakaf.  

Berdasarkan dua ketentuan pasal yang tercantum misal, apabila 

ditinjau dari segi normatif, bahwa wakaf berjangka waktu merupakan 
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kehendak wakif. Akan tetapi, dalam Peraturan Pemerintah tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

terdapat ketentuan bahwa benda wakaf tidak bergerak yang berupa tanah 

beserta bangunan (Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 

Pasal 18, Ayat 1).129 

2. Wakaf berjangka dan pemberdayaan masyarakat 

 

Dalam ajaran Islam wakaf yang disyari’atkan mempunyai dua 

dimensi sekaligus, yaitu dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi 

religi karena dalam kehidupan masyarakat muslim wakaf merupakan anjuran 

agama yang perlu dipraktekkan, sehingga mereka yang mewakafkan hartanya 

(waqif) mendapatkan ganjaran berupa pahala dari Allah SWT karena 

melaksanakan hal yang dianjurkan. Sedangkan dimensi sosial ekonomi dalam 

wakaf akan mampu meringankan beban hidup kaum dhu’afa’ (ekonomi 

lemah) serta potensi besar dari meningkatnya kesejahteraan umat yang dapat 

dicapai oleh wakaf, dikarenakan wakaf merupakan sumber dana sosial 

disamping zakat, infak dan sedekah. Terlebih, motivasi masyarakat untuk 

berwakaf disebabkan oleh ajaran agama Islam itu sendiri. Pengetahuan serta 

praktik wakaf oleh masyarakat Islam di Indonesia sudah ada dan dilakukan 

sejak agama Islam masuk di Indonesia. Wakaf telah banyak membantu 

pembangunan baik SDM maupun sumber daya sosial, ini dikarenakan wakaf 

                                                             
129 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif. (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), h. 225. 



 

sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial 

ekonomi.  

Perkembangan dan pertumbuhan wakaf Islam sebenarnya 

membentuk karakter khusus yang menjadikan hukum Islam berbeda dengan 

hukum lainnya. Lembaga perekonomian ketiga berhasil diciptakan oleh 

hukum Islam, lembaga perekonomian dengan kandungan nilai yang sangat 

unik dan pelestarian yang berkelanjutan serta mendorong pemberlakuan 

hukum yang tidak ada bandingannya di kalangan umat–umat yang lain.130 

Ditambah dengan, pentingnya wakaf bagi masyarakat dipertegas oleh hukum 

Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Perlu disadari bahwa kegiatan 

sosial ekonomi yang bebas dari segala bentuk ketidakadilan ekonomi seperti 

hanya untuk mengambil keuntungan dan manfaat pribadi diperlukan oleh 

masyarakat, oleh sebab itu wakaf Islam yang bertujuan untuk kebaikan dan 

manfaat masyarakat banyak hadir dalam rangka bentuk kepedulian terhadap 

umat dan generasi yang akan datang.131  

Muatan ekonomi telah terkandung dalam definisi wakaf pada 

umumnya. Reproduksi dan investasi dalam bentuk modal produktif yang 

dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dikonsumsi pribadi maupun kelompok 

untuk masa depan, baik kepada pribadi maupun kelompok, merupakan tujuan 

                                                             
130 Munzir Qahar, al-Waqf al-Islami terj. Muhyiddin Mas Rida, Manajemen Wakaf 

Produktif (Jakarta: Khalifa, 2004), h. 64. 
131 Munzir Qahar, al-Waqf al-Islami terj. Muhyiddin Mas Rida, Manajemen Wakaf 

Produktif, h. 93-94 



 

perpindahan wakaf dari yang semula berbentuk upaya konsumsi. Dengan 

demikian, secara beramaan wakaf juga berarti kegiatan menyimpan dan 

berinvestasi. Dengan demikian dalam kegiatan ini wakif tidak dapat 

mengkonsumsi barang tersebut pada saat itu juga, dikarenakan wakaf 

dilakukan dengan menyimpan atau menginvestasikan harta benda yang akan 

diwakafkan untuk diambil manfaatnya di masa yang akan datang baik pribadi 

maupun kelompok. Demi meningkatnya jumlah harta produksi di tengah-

tengah masyarakat, secara bersamaan wakaf juga mengubah pengelolaan harta 

tersebut menjadi investasi. 

Beberapa pertimbangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta 

benda utamanya tanah yang merupakan harta benda wakaf harus diarahkan 

pada: 

1. Kemashlahatan masyarakat secara luas. Salah satu media agar manusia 

mendapat kemuliaan disisi Allah SWT adalah Harta benda, yaitu dengan 

memberikan manfaat kepada diri sendiri maupun orang lain yang 

membutuhkan. 

2. Model pengembangan dan pengelolaannya harus berada dalam koridor 

syariah atau dianjurkan. 

3. Harta benda tidak menjadi tumpuan konsentrasi hanya untuk pengelolaan 

dan pengembangan semata, tetapi harus berdampak kepada 

pendistribusian manfaat yaitu distribusi kesejahteraan masyarakat. 



 

4. Konsep ibadah tidak boleh lepas dari pengelolaan dan pengembangan 

harta benda.132 

Berproduksi dan menekuni segala bentuk aktivitas ekonomi adalah 

dorongan yang dilakukan Islam terhadap pemeluknya, seperti pertanian, 

penggembalaan, berburu, industri, perdagangan, dan bekerja dalam berbagai 

bidang keahlian. Hal-hal tersebut bahkan dapat menjadi nilai tambah ibadah 

kepada Allah serta merupakan kegiatan yang diberkati oleh islam itu sendiri. 

Tujuan dilaksanakannya produksi menurut Yusuf Qardawi ada 2 

(dua) tujuan, yaitu: 

1. Memenuhi kebutuhan setiap individu 

Produktivitas dan pengembangannya dari segi kualitas maupun 

kuantitas sangat didukung oleh ekonomi Islam. Keunikan dan keistimewaan 

kegiatan produksi terdapat di dalam ekonomi Islam, sebab didalamnya 

terdapat faktor itqan (profesionalitas) yang dicintai Allah dan Ihsan yang 

diwajibkan Allah terhadap segala sesuatu.133 

2. Mewujudkan kemandirian umat 

Merealisasikan kemandirian dalam sektor ekonomi umat adalah 

tujuan lain dalam produksi. Maknanya, hendaknya umat memenuhi kebutuhan 
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spiritual dan material dengan cara memiliki berbagai kemampuan, keahlian, 

dan pra sarana yang mumpuni. 

Sikap izzah (harga diri) dari umat Islam tidak mungkin dapat 

terrealisasi dengan tidak terpenuhinya kebutuhannya tersebut. Sikap izzah 

tidak mungkin ada jika persenjataan umat tersebut diproduksi oleh umat lain. 

Dalam urusan yang bersifat sensitif, spesifik, dan rahasia jika suatu umat 

mengandalkan diri pada keahlian umat lain, maka tidak akan ada 

kepemimpinan yang sesungguhnya. Kemerdekaan tidak akan terjadi bagi 

umat yang di negerinya tidak memiliki makanan pokok, tidak dapat 

mengobati penyakitnya dan tidak mampu bangkit membantu industri.134 

Berkembangnya harta benda wakaf demi kesejahteraan umat adalah 

dengan kegiatan produksi yang dilakukan secara terus menerus, hal tersebut 

adalah wakaf yang berdasarkan tujuan poduksi yang dikemukakan oleh Yusuf 

Qardawi serta dikaitkan dengan tujuan wakaf secara khususWakaf adalah 

kegiatan produksi yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga demi 

kesejahteraan umat, harta wakaf dapat berkembang merupakan tujuan wakaf 

secara khusus dan dikaitkan dengan tujuan produksi yang dikemukakan oleh 

Yusuf Qardawi. Kegiatan produksi yang dimiliki wakaf diposisikan sebagai 

penggerak roda pembangunan ekonomi masyarakat.  
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Selain itu, sesuai dengan tujuan wakaf yang merupakan kegiatan 

yang mengandung unsur investasi masa depan dan mengembangkan harta 

produktif untuk generasi akan datang. Pembentukan wakaf Islam juga 

menyerupai pembentukan yayasan ekonomi yang mempunyai wujud abadi.  

Arti investasi adalah membentuk modal produksi dari sebagian harta 

miliknya yang dapat menghasilkan manfaat dan barang serta dapat digunakan 

untuk generasi akan datang. Investasi tersebut berbeda dari investasi 

perusahaan pada umumnya, investasi yang dimaksud adalah investasi 

kepemilikan yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan yang 

direncanakan secara ekonomi demi kepentingan umum, sehingga 

pengembangan ekonomi umat dilakukan berlandaskan investasi. 

Sumber modal kerja adalah hal yang cukup sulit didapatkan 

disamping proses manajerial dalam pengembangan ekonomi produktif. 

Perbankan biasanya diandalkan oleh para pengusaha dalam hal permodalan. 

Tanah merupakan aset yang dapat dijadikan modal kerja dalam konteks 

pengembangan wakaf produktif.135 Inti dari tujuan wakaf adalah terciptanya 

kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Namun, biasanya makna kemaslahatan 

terbatas pada kontinuitas ritual peribadahan sosial keagamaan, atau bisa 

diartikan juga minim produktivitas ekonomi. Dari sinilah, makna kontinuitas 

kemaslahatan dapat ditingkatkan ke kontinuitas perluasan dan pengembangan 
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wakaf untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat, minimal tempat aset 

wakaf yang berada. 

 

  



 

BAB IV 

ANALISIS MAQASHID TERHADAP WAKAF BERJANGKA WAKTU 

DALAM UNDANG-UNDANG N0. 41 TAHUN 2004 

A. Analisis Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Berjangka 

Waktu 

 

Lahirnya berbagai peraturan mengenai wakaf yang dilahirkan 

pemerintah Indonesia, selain hanya untuk memenuhi administratif semata, 

peraturan tersebut tidak berdampak besar pada pengembangan wakaf, sama 

halnya dengan yang terjadi pada Orde lama. Hal tersebut dikarenakan 

konsentrasi pemerintah masa orde baru adalah untuk memperkuat diri di atas 

kekuatan-kekuatan sipil terutama Islam, sembari menjalankan agenda 

sekularisasi politiknya secara konsisten, Islam malah hampir termarginalkan. 

Hal ini terjadi sampai paruh kedua dasawarsa 1980-an, ketika Islam mulai 

diterima di ruang publik.136 Adapun peraturan perwakafan yang lahir pada 

masa orde baru yaitu: 

a) PP Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, dalam 

peraturan ini dikemukakan bahwa wakaf adalah suatu lembaga 

keagamaan yangitas Umat (Yogyakarta: STEI, t.th), h. 37. Dalam rangka 

mencapai kesejahteraan spiritual serta materiil berdasar Pancasila, wakaf 
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dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk mencapai hal tersebut. 

Peraturan sebelum adanya peraturan pemerintah ini dianggap belum 

memadai dan belum memenuhi kebutuhan tentang tata cara pengaturan 

wakaf di Indonesia adalah penyebab lahirnya Peraturan Pemerintah 

tersebut.137 

b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991. Pedoman Hakim Peradilan Agama 

guna memutuskan persoalan mengenai perkawinan, waris dan wakaf telah 

dikeluarkan pemerintah yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdiri 

dari : hukum perkawinan dalam buku I, hukum waris dalam buku II dan 

hukum wakaf dalam buku III. KHI tersebut juga dapat dijadikan pedoman 

bagi instansi pemerintah serta masyarakat yang membutuhkan dalam 

menyelesaikan masalah terkait hukum-hukum yang terkandung dalam 

Kompilasi Hukum Islam melalui Instrusksi Presiden Nomor 1 Tahun 

1991. Menindaklanjuti intrusksi Presiden tersebut, Menteri Agama 

mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 154 Tahun 1992, tanggal 22 Juli 

1991, yang memininta untuk menyebarluaskan mengenai isi dari 

Kompilasi Hukum Islam seluruh Instansi Departemen RI serta semua 

yang terkait.138 Dalam lokakarya pada tanggal 2 sampai 5 Februari 1988, 
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para ulama serta cendekiawan muslim di Indonesia memberi tanggapan 

positif mengenai Kompilasi Hukum Islam ini. 

c) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pada 

penghujung tahun 1990-an terjadi gejolak politik dengan bergulirnya 

gelombang reformasi dan demokratisasi yang membawa peubahan 

kepada kekuatan politik Islam di Indonesia yang kuat, sampai lahirnya 

aturan mengenai wakaf dalm bentuk undang-undang. Pemerintah RI 

dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengakui adanya aturan 

hukum mengenai wakaf yang berhasil disahkan. 

Momentum pemberdayaan wakaf secara produktif terjadi karena 

adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sebab di 

dalamnya terdapat dimensi konsep wakaf yang luas mencakup harta bergerak 

dan tidak bergerak, dimana hal tersebut tidak terbatas pada wakaf tanah untuk 

mendirikan tempat ibadah saja serta mengandung pemahaman yang 

komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara 

modern yang mana dapat digunakan untuk pelaksanaan wakaf yang luas. Hal 

ini jelas merupakan perubahan revolusioner yang ditunjukan oleh Formulasi 

hukum tersebut. Pengaruh besar terhadap kesejahteraan ekonomi umat akan 

muncul jika dapat direalisasikan dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dengan 

demikian, proyeksi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 



 

sebagai sarana rekayasa sosial untuk merubah pemikiran, sikap, dan perilaku 

umat Islam agar selaras dengan semangat undang-undang tersebut.139 

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau 

menyerahkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk dimanfaatkan guna 

keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah dengan 

jangka waktu tertentu atau selamanya, hal tersebut merupakan definisi wakaf 

dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 

Seiring dengan masuknya Islam di Indonesia, wakaf yang merupakan 

filantropi islam sudah sejak lama mengakar di Indonesia. Melihat dari 

besarnya manfaat wakaf, pembuatan peraturan-peraturan mengenai wakaf 

dilakukan serta disempurnakan dan disahkan oleh presiden. Ini dibuktikan 

dengan dibentuknya UU RI No. 41 Tahun 2014 yang merupakan 

penyempurnaan dari hukum sebelumnya, yaitu pada PP. No. 28 Tahun 1977 

dan Kompilasi Hukum Islam, dengan pertimbangan: 

1. Bahwa potensi serta manfaat ekonomi lembaga wakaf sebagai pranata 

keagamaan perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah 

dan memajukan kesejahteraan umum; 

2. Bahwa pengaturan wakaf yang belum memadai dimana pelaksanaan wakaf 

yang merupakan perbuatan hukum sudah dilakukan sejak lama oleh 

masyarakat, dan pengaturannya masih tersebar dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan; 
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3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 

huruf b, dipandang perlu membentuk Undang-Undang tentang Wakaf; 

Pendapat Imam Malik yang memperbolehkan wakaf dengan jangka 

waktu dan Imam Syafi’i yang tidak membolehkan wakaf berjangka waktu, hal 

tersebut sangat relevan jika kedua pendapat tersebut digabungkan dan 

diterapkan dalam kehidupan masyarakat, yaitu: 

1. Dalam UU 41/2004 disebutkan bahwasanya wakaf berjangka waktu tidak 

diperbolehkan untuk harta tidak bergerak, yaitu pada pasal 16 (a) 

disebutkan harta tidak bergerak meliputi tanah, bangunan atau bagian 

bangunan, tanaman atau benda yang berkaitan dengan tanah, serta hak 

milik atas satuan rumah susun sehingga pengelolaan dari objek wakaf 

tersebut dapat maksimal tanpa mempertimbangkan habisnya waktu wakaf. 

Dengan hal tersebut objek wakaf dapat dikelola dengan efektif serta 

optimal oleh pengelola wakaf, dikarenakan sifat wakaf tersebut yang 

permanen. 

2. Wakaf benda bergerak, objeknya meliputi saham, logam, uang, surat 

berharga, kitab, buku serta benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan 

syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dorongan 

masyarakat untuk berwakaf ada karena diperbolehkannya wakaf berjangka 

waktu dan dengan alasan dalam jangka waktu yang disepakati harta benda 

yang diwakafkan oleh wakif akan kembali pada wakif. Namun, batasan-



 

batasan waktu harus ditetapkan agar wakif dalam menentukan waktu 

wakafnya tidak semaunya, serta untuk mendapatkan hasil pengelolaan dan 

pemanfaatan yang maksimal. Misalnya dalam jangka waktu 5 atau 10 

tahun wakaf tersebut dibatasi.140 

Berdasarkan uraian di atas, wakaf dapat dijadikan sebagai sarana 

peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat dengan 

didukungnya melalui undang-undang di Indonesia. Pengaruh kuat 

dibentuknya regulasi mengenai wakaf yang sangat jelas dipengaruhi oleh 

kepentingan kesejahteraan sosial baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, 

kesehatan, dan bidang sosial keagamaan lainnya, sehingga memicu timbulnya 

semangat pemberdayaan potensi wakaf. Pernyataan ini mendorong munculnya 

lembaga pengelola wakaf uang yang dilakukan oleh perusahaan investasi, 

bank syariah, dan lembaga investasi syariah lainnya. 

Dalam pembahasan ini yang menyebutkan tentang wakaf 

berjangka waktu merupakan sebuah permasalahan yang perlu dikaji, baik 

dari peraturan perundang-undangan maupun dari segi hukum Islam. Ada 

beberapa argumentasi yang menyatakan bahwa wakaf berjangka waktu 

tidak boleh, sebagaimana yang yang disebutkan oleh salah satu Ulama 

Imam Syafi’i yang menegaskan dalam sebuah kitabnya al-Umm dalam 

bab yang berjudul al-Ihbas. Berbagai persoalan dibahas di kitab ini 
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lengkap dengan dalil-dalinnya, dengan bersumber pada al-quran, al-

sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Keluasan ilmu Imam Syafi’i dalam bidang fikih 

ditunjukkan oleh isi kitab ini. Kitab ini, di lain sisi juga disebut dengan 

kitab hadits, karena periwayatannya sebagaimana dilakukan layaknya 

kitab-kitab. 

Wakaf berjangka waktu yang bersumber dari al-Quran juga ada 

dalam kitab ini. Pendapat para ahli, meskipun dalam al-Qur’an tidak 

secara jelas dan tegas dalam menyebutkan wakaf, QS. Ali Imran: 92 

dijadikan sebagai landasan praktek perwakafan. 

Artinya: 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.( QS. Ali Imran: 92).141 

Menurut para ahli, berdasar ayat al-Quran tersebut dapat diambil 

umum wakaf. Dalam Tafsir al-Azhar menjelaskan, pengaruh sangat besar 

ditunjukkan setelah turun surat Ali Imran: 92 ini kepada sahabat-sahabat 

Nabi dan selanjutnya menjadi pendidik batin yang mendalam dihati kaum 

muslimin yang hendak berpegang teguh keimanannya.142 

Ketika melihat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf yang menjelaskan definisi wakaf bahwa, wakaf adalah perbuatan 
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hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta 

benda miliknya yang sebagai objek wakaf, dalam jangka waktu tertentu 

atau selamanya sesuai ikrar wakif untuk dimanfaatkan guna kepentingan 

ibadah atau kesejahteraan umum sesuai ketentuan syari’ah. Hal ini 

tentunya akan memberi dampak positif terhadap kemaslahatan umat jika 

direalisasikan secara optimal. 

B. Analisis maqashid terhadap Implementasi Wakaf Berjangka dalam 

Pemberdayaan Masyarakat  

 

Nilai instrumental sistem ekonomi Islam adalah zakat dan wakaf. 

Kedua instrumen ini merupakan sarana yang sangat erat hubungannya dengan 

kepemilikan. Disamping itu, kepemilikan juga menyangkut hubungan 

manusia dengan harta benda yang dimiliki selain menjadi dasar sistem 

ekonomi Islam. Maksud dari hubungan manusia dengan harta benda yaitu 

mengenai dari bagaimana cara memperolehnya, fungsi hak kepemilikan, dan 

cara memanfaatkannya. Dalam pendistribusian umat, wakaf merupakan sarana 

utama dan bersifat publik. Melalui wakaf diharapkan konsentrasi sumber-

sumber ekonomi tidak hanya kepada orang-orang kaya saja, tapi juga sebagian 

kalangan yang membutuhkannya memungkinkan untuk dapat terdistribusi. 

Wakaf merupakan doktrin agama, di dalam Islam, sedangkan dalam 

perekonomian, untuk mewujudkan kesejahteraan, wakaf merupakan sarana 



 

yang signifikan. Dengan demikian, di dalam Islam kehidupan ekonomi bagian 

penting dari ibadah. 

Sejak zaman kenabian Muhammad Saw. di Madinah,  karakter 

khusus yang dibentuk wakaf, menjadikan hukum Islam ini berbeda dengan 

hukum lainnya. Lembaga perekonomian dengan muatan nilai yang sangat 

unik dan pelestarian yang berkesinambungan serta dorongan pemberlakuan 

hukum yang baik tersebut berhasil diciptakan oleh hukum Islam ini, lembaga 

perekonomian islam ini tidak ada bandingannya di kalangan umat-umat yang 

lain. Realita ini didorong oleh adanya sebagian penguasa dan orang-orang 

kaya yang mewakafkan hartanya karena untuk melindungi harta tersebut dari 

penguasa selanjutnya yang berkemungkinan berlaku buruk, serta disalurkan 

kepada jalan kebaikan.143  

Umar bin Khattab ketika diperintah Nabi Muhammad SAW untuk 

mewakafkan sebidang tanah yang dimiliki di Khaibar, merupaka sebuah 

contoh paradigma pengelolaan wakaf secara mandiri, produktif dan tepat guna 

dalam membangun sebuah peradaban masyarakat yang sejahtera. Perintah 

Nabi tersebut yakni: “Tahanlah (wakafkan) pokoknya (tanahnya) dan 

sedekahkan hasilnya”.144 

Berdasarkan hadits ini, untuk dapat benar-benar mewujudkan 

kesejahteraan umat, harta wakaf harus diupayakan memberi konstribusi yang 
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berkesinambungan bagi umat. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 

umat, di Indonesia sudah dikenal jenis wakaf uang, selain objek wakaf berupa 

tanah maupun bangunan yang merupakan harta tak bergerak. Dampak sektor 

ekonomi wakaf uang ini lebih besar dibandingkan dengan wakaf harta tak 

bergerak. Catatan tentang pemanfaatan wakaf uang ada beberapa yang bagi 

peningkatan kesejahteraan umat.145  

Pertama, wakaf uang dapat digunakan untuk pengelolaan asset-aset 

wakaf yang berupa tanah kosong secara produktif melalui berbagai kegiatan 

ekonomi, atau dengan pembangunan di atas tanah terebut. Kedua, lembaga-

lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren dan sebagainya dapat 

menjadikan wakaf uang sebagai alternatif pembiayaan untuk medapat 

pembiayaan tambahan. Dengan wakaf uang ini apabila dikelola dengan baik 

dapat mendorong lembaga pendidikan Islam tersebut agar lebih mandiri dalam 

hal sumber pembiayaan, serta tidak bergantung lebih kepada pendanaan 

pemerintah atau lainnya. Di samping itu, kemudahan lembaga pendidikan 

tersebut untuk mengembangkan peranannya dalam penguatan keilmuan Islam 

bisa di peroleh dari kemandirian sumber pendaaan. Ketiga, potensi wakaf 

uang dalam membantu para pelaku usaha kecil tersebut sangat baik. 

Untuk memberdayakan wakaf secara produktif ada tiga filosofi dasar 

selain ada catatan mengenai pemanfaatan wakaf uang bagi peningkatan 
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kesejahteraan umat tersebut. Pertama, “proyek yang terintegrasi” merupakan 

bingkai yang harus digunakan dalam pola manajemen wakaf, dimana 

program-program pemberdayaan yang mendapat alokasi dana, terangkum 

jelas segala macam biayanya. Kedua, asas kesejahteraan nadzir, yang berarti 

nazhir dijadikan sebagai profesi yang mensejahterakan dunia dan akhirat serta 

memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat. Badan pengelola wakaf di 

Turki mendapatkan alokasi 5% dari net income wakaf, sedangkan alokasi 

sekitar 6% diterapkan di Kantor Administrasi Wakaf Bangladesh dan The 

Central Waqf Council India. Keempat, asas transparansi dan accountability. 

Audited Financial Report yang merupakan bentuk dari laporan proses 

pengelolaan dana, harus dilaporkan kepada umat.146  

Dalam praktek wakaf berjangka waktu, yang kaitannya dengan 

kemaslahatan orang banyak, wakaf menjadi sebuah pendorong dalam berbagai 

aktifitas, baik dibidang pengadaan social good (barang sosial) maupun private 

good (barang pribadi). Maka dari itu, peluang bagi analisa politik yang 

menarik berkenaan dengan alokasi sumber dalam kerangka berpikir publik 

dapat dibuka oleh pemanfaatan wakaf berjangka ini. Biasanya, social good 

dapat di artikan sebagai barang yang dapat dikonsumsi oleh berbagai pihak, 

dimana pihak-pihak tersebut tidak dapat saling meniadakan atau mengalahkan 

(non-viral), sulit menentukan hargnya, dan pemanfaatan oleh seseorang tdak  
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akan mengurangi maafaat bagi orang lain. Maka dari itu, sebuah sifat 

konsumsinya adalah “viral”. Dengan kata lain, perolehan manfaat seseorang 

yang mengkonsumsi social good adalah ‘externalized’ dimana orang lain 

dapat memanfaatkan barang tersebut. Inilah kondisi yang terkait dengan 

social goods. Sedangkan private goods, manfaat dari penggunaan atau 

konsumsi dinikmati khusus oleh konsumen tertentu, maka akibatnya orang 

lain tidak dapat mengkonsumsinya. Ketika penggunaan dana hasil 

pengelolaan aset wakaf tersebut untuk membangun jembatan, maka barang 

tersebut memiliki ciri sebagai social good. Sedangkan ketika dikatakan 

debagai private good dana itu digunakan untuk membangun rumah sakit atau 

sekolahan dan oleh karenanya harganya dapat ditentukan.147 
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BAB V 

PENUTUP  

A. KESIMPULAN  

Dari hasil penelitian setiap bab diatas dan juga uraian pembahasan, 

maka bisa disimpulkan sebagai berikut:  

1. Berdasarkan konsep Maqashid Syari’ah Jasser Auda bahwa peninjauan 

terhadap hukum ditinjau dari tujuan akhir pensyari’atan tanpa 

menggabaikan konsekuensi dari sebuah pensyari’atan, sehingga kalau 

dikembalikan pada tujuan akhir wakaf sebagai shadaqah jariyah yang 

selalu berfaidah, tentu tidak hanya berbentuk pada yang nampak semata, 

akan tetapi juga pada benda yang sudah tidak ada lagi tetapi masih 

terdapat manfaat yang mengalir padanya. Sedangkan konsep wakaf 

berjangka waktu yang sesuai dengan UU No 41/2004 penulis 

menyimpulkan ada lima macam yaiu; 1) berdasarkan tingkat kebutuhan, 

2) berdasarkan zaman/waktu, 3) berdasarkan cangkupannya, 4) 

berdasarkan ada atau tidaknya perubahan, 5) berdasrkan ada atau tidaknya 

syariat Islam dalam penetapannya.  

2. Dalam sebuah makna wakaf pada Undang-undang nomor 41 tahun 2004 

tentang Wakaf lebih terlihat fleksibel, luas dan progresif. Sehingga bisa 

dilihat dari bentuk wakaf Muaqqat dan muabbad, harta benda wakaf tidak 

bergerak dan bergerak serta peruntukan wakaf guna keperluan ibadah dan 

kesejahteraan umum. Sedangkan harta benda wakaf terdiri dari benda 



 

tidak bergerak dan benda bergerak. Dalam Undang-undang nomor 41 

tahun 2004 tentang Wakaf, benda bergerak sebagaimana dimaksud pada 

pasal 16 ayat (1) huruf b meliputi ; uang, logam mulia, surat berharga, 

kendaraan, hak atas kekayaan Intelektual, hak sewa dan benda bergerak 

lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

3. Adapun adanya nâẓir wakaf dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 

tentang wakaf, selain perorangan dan badan hukum ditambahkan pula 

nadhir wakaf organisasi. Paradigma ulama empat madzhab tentang makna 

wakaf, macam-macam wakaf, dan nâẓir wakaf secara umum sudah 

diakomodir peraturan perundang-undangan hukum wakaf sebelum dan 

sesudah lahirnya Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa paradigma hukum wakaf dalam 

peraturan dan perundangan di Indonesia baik sebelum ataupun sesudah 

lahirnya Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, 

sesungguhnya telah dibincangkan oleh para ulama empat madzhab. 

Artinya, paradigma baru tersebut bukan merupakan gagasan baru dan 

paradigama baru dalam literatur fikih klasik. 

4. Dari analisis dari pemikiran Jasser Auda yang terkait dengan wakaf 

berjangka waktu dalam maqasid menawarkan yang identik dengan 

maslahah dan senada dengan pandangan ulama tentang maslahah itu juga. 

Disini pada prinsipnya penulis menerima konsep maqasid yang 



 

dikembangkan oleh Jasser Auda, akan tetapi harus ada kejelasan dan 

contoh yang dapat dipahami terkait dengan “Fiqh Maqasid” sebagai 

acuan untuk metodologi dalam ijtihad bidang fikih yang lebih berani dan 

kongkrit. Contoh yaitu dalam bidang jinayat (pidana) yang menganalisa 

nas-nass al-Quran dan al Sunnah yang berkaitan dengan hukuman, seperti 

potong tangan, cambuk dan lain-lainya dengan pendekatan gabungan yang 

diusulkan Jasser Auda yaitu; antara neo-literalis dan dekontruksi historis. 

Dalam pandangan penulis, sepertinya Jasser Auda akan mengarahkan 

konsep maqasidnya kesana; ke selain bidang ibadah dan muamalah, tetapi 

ia masih terkesan mengambang dan masih ragu. Atau mungkin dengan 

sengaja memancing pemaharu lain yang mempunyai ketajaman dan 

kongkrit untuk mengembangkan konsep maqasid dalam bentuk ijtihad 

yang kongkrit dan yang benar-benar menggunakan metode ijtihad dengan 

pendekatan maqasid yang lebih berkembang. 

5. Pemberdayaan umat dalam keterlibatan wakaf berjangka waktu dapat 

penulis simpulkan yaitu; 1) dengan wakaf berjangka waktu dapat 

membuka peluang bagi semua umat yang ingin memberikan hartanya 

dengan tidak hilangnya kepemilikan atas hartanya, 2) praktik wakaf untuk 

masyarakat luas baik wakifnya maupun pengelolanya telah dimudahkan 

dengan adanya wakaf berjangka waktu, 3) cakupan objek wakaf ini lebih 

luas dengan adanya wakaf berjangka waktu.  

B. SARAN  



 

1. Keberadaan perundang-undangan wakaf yang terdapat  di Indonesia 

diharapkan mampu melaksandalam pelaksanaan  wakaf di negeri ini dpat 

diperluas dan dilaksanakan sebenar-benarnya agara masyarakat dapat 

merasakan hasilnya. Karena masih banyak  masyarakat yang kurang 

paham makna  wakaf. 

2. Sebuah konsep wakaf berjangka waktu akan membuka kesempatan seluas-

luasnya bagi umat Islam melakukan wakaf tidak hanya pada benda tetapi 

juga benda bergerak. Oleh karena itu perlu adanya penyuluhan terkai 

dengan perwakafan. 
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