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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Wakaf 

Secara etimologi kata wakaf berasal dari bahasa arab waqf, kata 

kerjanya waqafu yakifu berarti berdiri, berhenti, ragu-ragu, menahan, atau 

mencegah. Ungkapan kata waqafu berarti aku berdiri, aku berhenti, aku ragu-

ragu, aku cegah dan aku tahan. Selanjutnya kata waqf lebih popular digunakan 

untuk makna mauquf, artinya yang ditahan, yang dihentikan, atau yang 

diragukan, dibandingkan dengan makna suatu transaksi. 

Adapun secara terminology, kata waqf yang pada awal islam dikenal 

dengan nama habs dan shadaqah mempunyai rumusan yang berbeda-beda 

sesuai dengan pandangan masing-masing ahli fikih.
18

 

Sedangkan pengertian wakaf menurut apa yang dirumuskan dalam 

pasal 1 ayat (1) PP. No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik 

adalah 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 lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.
19
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Wakaf menurut istilah syarak adalah menahan harta yang mungkin diambil 

manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk 

kebaikan
20

 

Namun para ahli fiqih dalam tataran pengertian wakaf yang lebih rinci 

saling bersilang pendapat. Sehingga mereka berbeda pula dalam memandang 

hakikat wakaf itu sendiri, baik ditinjau dari aspek kontinyuitas waktu (ikrar), dan 

yang diwakafkan (benda wkaf), pola pemberdayaan dan pemanfaatan harta wakaf. 

Untuk itu pandangan para ulama yang terkait dengan wacana-wacana tersebut 

akan diuraikan sebagai berikut
21

: 

a. Menurut Imam Abu Hanifah 

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si 

wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan 

definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia 

dibenarkan menarik kembali dan ia boleh menjualnya. Jadi yang timbul dari 

wakaf hanyalah menyumbangkan manfaat. Karena itu mazhab Hanafi 

mendefinisikan wakaf adalah Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda 

yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya 

kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang. 

Contohnya seperti  wakaf buah kelapa.
22
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b. Menurut Imam Malik 

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepas harta yang 

diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif 

melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut 

kepada yang lain dan wa
23

kif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta 

tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat 

hartanya untuk digunakan oleh mauquf bih (penerima wakaf), walaupun yang 

dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan 

seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf 

untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain pemilik 

harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan 

pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda 

secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu 

berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai 

wakaf kekal (selamanya).
24

 

c. Menurut Imam Syafi‟i dan Ahmad bin Hambal 

Syafi‟i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta 

yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. 

Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti 

perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, 

baik dengan tukar-menukar atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan 

tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta 
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yang diwakafkannya kepada mauquf alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah 

yang mengikat dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya 

tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar 

memberikannya kepada mauquf alaih. Karena itu mazhab Syafi‟i mendefinisikan 

wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus 

sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu 

kebijakan (sosial). 

d. Menurut Mazhab Imamiyah 

Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi 

kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik mauquf alaih (yang 

diberi wakaf), meskipun maukuf alaih tidak berhak melakuk
25

an suatu tindakan 

atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya. 

2. Dasar Hukum Wakaf 

Dalil yang menjadi dasar disyari‟atkannya ajaran wakaf bersumber dari 

pemahaman reka ayat Al-Qur‟an dan juga As-Sunnah. Tidak ada dalam Al-Qur‟an 

yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Yang ada adalah pemahaman 

konteks terhadap ayat Al-Qur‟an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. 

Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf sebagai amal kebaikan adalah 

sebagai berikut. 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, 

sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat 

kemenangan.
26

  

 

                            

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.
27

  

 

                             

                     

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih 

yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat 

gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas 

(karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.
28

 

 

                                

              

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan 

kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan 

kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka 

kerjakan.
29
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3. Macam-macam Wakaf 

Wakaf yang dikenal dalam syari‟at Islam bila dilihat dari segi ditunjukkan 

kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi 2 macam: Pertama 

wakaf itu ada kalanya untuk anak cucu atau kaum kerabat dan kemudian sesudah 

mereka itu untuk orang-orang fakir miskin. Wakaf yang demikian itu dinamakan 

wahak ahli atau wakaf dzurri (keluarga). Kedua terkadang pula wakaf itu 

diperuntukkan bagi kebajikan semata-mata. Wakaf yang demikian dinamakan 

wakaf khairi (kebajikan). 

Dengan demikian wakaf itu bisa berbentuk 2 macam, yaitu:
30

 

1. Wakaf Ahli/Wakaf Dzurri, kadang-kadang juga disebut wakaf „alal aulad. 

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu saja, seorang 

ataupun lebih, baik keluarga si wakif atau bukan. Jadi yang dapat menikmati 

manfaat benda wakaf ini sangat terbatas hanya kepada golongan kerabat 

sesuai dengan ikrar yang dikehndaki oleh si wakif. Wakaf ini secara hukum 

dibenarkan, namun pada perkembangan berikutnya wakaf tersebut dianggap 

kurang memberikan manfa‟at bagi kesejahteraan umum, karena sering 

menimbulkan kekaburan dalam pengolaan dan pemanfaatan oleh keluarga 

yang diserahi harta wakaf tersebut, apalagi kalau keturunan keluarga si wakif 

sudah berlangsung kepada anak cucunya. 
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2. Wakaf  Khairi, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. 

Jadi yang dapat menikmati wakaf ini adalah seluruh masyarakat dengan tidak 

terbatas penggunaannya, yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan 

kesejahteraan umat manusi pada umumnya dan kepentingan umum tersebut 

bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain-lain. 

Wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara memanfa‟atkan harta 

di jalan Allah SWT dan tentunya kalau dilihat dari segi manfa‟atnya, ia 

merupakan salah satu upaya sebagai sarana pembangunan baik dibidang 

keagamaan, pendidikan dan lain sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf 

tersebut benar-benar terasa manfa‟atnya untuk kepentingan kemanusiaan tidak 

hanya untuk keluarga saja. 

4. Pengelolaan Harta Wakaf Tanah 

Menurut madzhab Hanafi, menahan suatu benda yang menurut hukum 

tetap milik wakif dalam rangka menggunakan manfaatnya untuk kebajikan. 

Pengikut madzhab Maliki menyatakan bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta 

yang diwakafkan dari kepemilikan wakif namun mencegah tindakan yang dapat 

melepas kepemilikannya atas harta tersebut kepada orang lain, dan wakif 

diwajibkan untuk menyedekahkan manfaatnya dan tidak boleh menarik kembali 

wakafnya.
31

  

Menurut pendapat pengikut Hanbali, wakaf adalah melepas harta yang 

telah diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur 

perwakafannya. Dalam Inpres No. 1 Tahun 1974 atau Kompilasi Hukum Islam 
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(KHI) disebutkan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau 

kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda 

miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat 

atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.Dan menurut Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum 

wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya 

untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 

guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
32

 

Dari beberapara pengertian yang telah disebutkan dapat disimpulakan 

pengertian dari semuanya Wakaf adalah memisahkan dan/atau menyerah dari 

sebagian harta benda milik wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk 

jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah 

dan/atau kesejahteraan umum yang sesuai dengan syari‟ah.  

5. Pengelolaan Wakaf 

Pengelolaan suatu perwakafan tidak dapat dipisahkan dari para nadzir. Hal  

ini disebabkan karena berkembang tidaknya harta wakaf, salah satu diantaranya 

sangat tergantung pada nadzir. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir 

sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa harus 

menunjuk nadzir wakif, di Indonesia nadzir ditetapkan sebagai dasar pokok perwa 

kafan. Untuk mengelola wakaf produktif di Indonesia, yang pertama-tama harus 

dilakukan adalah perlunya pembentukan suatu badan atau lembaga yang khusus 
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mengelola wakaf dan bersifat nasional yang oleh undang-undang No. 41/2004 

diberi nama Badan Wakaf Indonesia
33

. 

 Badan Wakaf Indonesia (BWI) diberi tugas mengembangkan wakaf 

secara produktif, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat.Tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf, baik wakaf 

benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang ada di Indonesia sehingga 

dapat memberdayakan ekonomi umat. Organisasi BWI sebaiknya ramping dan 

solid dan anggotanya terdiri dari para ahli berbagai ilmu yang ada kaitannya 

dengan pengembangan.
34

 

wakaf produktif, seperti ahli hukum Islam (khususnya hukum wakaf), ahli  

ekonomi Islam, ahli perbankan Islam dan para cendekiawan lainnya yang 

memiliki perhatian terhadap perwakafan. Dalam mengelola wakaf produktif lebih 

baik dilakukan pengawasan yang layak, yaitu pengawasan administrasi dan 

keuangan, adapun selebihnya adalah memberikan pelayanan dan support kepada 

pengurus harta wakaf produktif. Diantara bentuk pelayanan terpenting dalam hal 

ini adalah ikut serta dalam membuat perencanaan dan investasi serta memberikan 

bantuan dana. 

6. Macam-macam Wakaf  

Wakaf yang dikenal dalam syari‟at islam bila dilihat dari segi ditujukkan 

kepada siapa siapa wakaf dapat dibagi menjadi 2 macam: Pertama wakaf itu ada 

kalanya untuk anak cucu atau kaum kerabat dan kemudian sesudah mereka itu 
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untuk orang-orang fakir miskin. Wakaf yang demikian itu dinamakan wakaf ahli 

atau wakaf dzurri (keluarga). Kedua terkadang pula wakaf diperuntukkan bagi 

kebajikan semata-mata. Wakaf yang demikian dinamakan wakaf khairi 

(kebajikan). Dengan demikian wakaf itu bisa berbentuk 2 macam, yaitu:
35

 

1) Wakaf Ahli/Wakaf Dzurri, kadang-kadang juga disebut wakaf „alal aulad. 

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu saja, seorang 

ataupun lebih, baik keluargasi wakif atau bukan. Jadi yang dapat dinikmati 

manfaat benda wakaf ini sangat terbatas hanya kepada golongan kerabat 

sesuai dengan ikrar yang dikehendaki oleh wakif. Wakaf ini secara hukum 

dibenarkan, namun pada perkembangan berikutnya 10pasal 1 Undang-

Undang no. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 17wakaf tersebut dianggap kurang 

memberikan manfa‟at bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan 

kekaburan dalam pengelolaan diserahi \harta wakaf tersebut, apalagi kalau 

keturunan keluarga si wakif sudah berlangsung kepada anak cucunya.  

2) Wakaf khairi, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Jadi 

yang dapat menikmati wakaf ini adalah seluruh masyarakat dengan tidak 

terbatas penggunaannya, yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan 

kesejahteraan umat manusia pada umumnya dan kepentingan umum tersebut 

bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain-lain. 

Wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara memanfa‟atkan harta 

di jalan Allah SWTdan entunya kalau dilihat dari segi manfa‟atnya, ia 

merupakan salah satu upaya sebagai sarana pembangunan baik dibidang 
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keagamaan, pendidikan dan lain sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf 

tersebut benar-benar terasa manfa‟atnya untuk kepentingan kemanusiaan 

tidak hanya untuk keluarga saja. 

7. Nazhir (Pengelola Wakaf ) 

Nazhir adalah pihak yang melaksanakan pengurusan dan pengelolaan, 

pengaturan, pemeliharaan, penginvestasian harta kekayaan wakaf, baik terdiri atas 

satu orang atau kelompok, baik orang maupun badan hukum.
36

 Dalam fikih, pihak 

yang melaksanakan pengurusan dan pengelolaan wakaf tersebut dinamakan nazhir 

wakaf. Nazhir meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum (UU No. 41, 

Tahun 2004, Pasal 9). Tugas Nazhir (UU No.41 Tahun 2004 Pasal 11) adalah: 

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; 

2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, 

fungsi, dan peruntukannya; 

3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; 

4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada BadanWakaf Indonesia. 

B. Kajian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang dicantumkan penulis merupakan skripsi yang 

berjudul “Sosialisasi Pengelolaan Tanah Wakaf oleh Kementerian Agama Kota 

Pekanbaru” oleh Akhmad Mukhafidz pada tahun 2015, dan skripsi yang berjudul 

“Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Babakan Ciseeng Bogor” oleh Didin 

Najmudin pada tahun 2011. 
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Akhmad Mukhafidz, dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau melakukan penelitian dengan judul Sosialisasi Pengelolaan Tanah Wakaf 

oleh Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Adapun persamaan dengan penelitian 

yang saat ini dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai masalah 

perwakafan, sedangkan perbedaannya adalah, penelitian yang sedang dilakukan 

yaitu untuk melihat bagaimana sistem pengumpulan harta wakaf yang dilakukan 

oleh Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Pada penelitian Akhmad Mukhafidz 

lebih kepada sosialisasi pengelolaan tanah wakaf. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Didin Najmudin, dari dari Universitas 

Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf 

di Desa Babakan Ciseeng Bogor persamaannya adalah masih sama-sama 

membahas masalah seputar perwakafan. Perbedaan pada penelitian ini adalah 

terletak pada masalah yang dikaji yaitu mengenai bagaimana Strategi Pengelolaan 

Tanah Wakaf di Desa Babakan Ciseeng Bogor. Sedangkan penelitian yang sedang 

dilakukan yaitu mengenai apa saja yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota 

Pekanbaru dalam pengumpulan harta wakaf. Oleh karena itu terdapat kesamaan 

hanya pada permasalahan wakaf, sedangkan strategi Kementerian Agama dalam 

pengumpulan harta wakaf di Kota Pekanbaru belum pernah diteliti sebelumnya. 
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C. Kerangka Pikir 

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagaai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting.
37

 

Untuk mengetahui sistem wakaf yang dilakukan oleh Kantor Kementrian 

Agama Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat sebagai berikut.: 

1. Upaya pengelolaan harta wakaf tanah oleh Kantor Kementrian Agama 

Provinsi Kepulauan Riau 

2. Upaya dalam pemberdayaan wakaf di Kantor Kementrian Agama  Provinsi 

Kepulauan Riau 

3. Pengelolaan Administrasi Harta wakaf di Kantor Kementrian Agama 

Provinsi Kepulauan Riau  

4. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan harta wakaf Kantor 

Kementrian Agama Provinsi Kepulauan Riau 

5. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada badan wakaf Indonesia 
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Gambar 2.1 
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