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BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

MENURUT ULAMA FIQH

A. Pengertian Wakaf

Wakaf adalah suatu kata yang berasal dari bahasa arab, yaitu waqf yang

berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Dalam bahasa Indonesia kata

waqaf biasa diucapkan dengan wakaf dan ucapan inilah yang dipakai dalam

perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan menurut istilah wakaf

menghentikan atau menahan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan

tahan lama sehingga manfaat harta tersebut dapat digunakan untuk mencari

keridhaan Allah SWT.1

Al-Minawi yang bermazhab Syafi'i mengemukakan bahwa wakaf adalah

menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap

menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau

pihak umum selain dari harta maksiat, semata-mata karena ingin mendekatkan diri

kepada Allah SWT.2

Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan

wakaf ialah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai

dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) tasharruf

(penggolongan) dalam penjagaannya atas Mushrif (pengelola) yang dibolehkan

1 Departemen Agama, Ilmu Fiqih 3. cet.ll, (Jakarta: Depag Rl, 1986), h.207

2 Al-Minawi, At-Taufiq ala Muhimat Ta’rif, (Alamul Qutub : Kairo, 1990), h. 340
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adanya.3

Imam Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini dalam kitab

Kifayatul al- Akhyar berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah

penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda

(zatnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam

kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.4

Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan

harta yang mungkin diambil orang manfaatnya, kekal zat (‘ain)-nya dan

menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara’ serta dilarang

leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkannya itu.5

Dalam merumuskan pengertian wakaf, para ulama fikih tidak memiliki kata

sepakat. Menurut jumhur ulama, wakaf mereka defenisikan sebagai kegiatan

penahanan harta yang berkemungkinan bermanfaat oleh pemiliknya dengan

membiarkan ‘ainnya tetap kekal dan tidak dipindahmilikkan kepada kaum

kerabatnya atau kepada pihak lain.6 Ulama Hanafiah mengatakan bahwa wakaf

adalah membiarkan harta seseorang itu tetap menjadi hak miliknya serta

menyedekahkan manfaat harta itu untuk kebajikan.7 Sedangkan Ulama Malikiah

berpendapat bahwa wakaf adalah penahanan sesuatu hak milik supaya ia tetap

3 Muhammad al-Syarbini al-Khabb, Al-‘lqna fi hall al-Alfadz Abi Syuza, (Dar al-lhya al-
Kutub: Indonesia.t.t.), h. 319

4 Abi Bakr ibn Muhammad. Taqiy al-Din, Kifayat al-Akhyar, (PT Al-Ma’arif: Bandung, t.t),
h. 119

5 Idris Ahmad, Fiqh al-Syafi’iyah, (Karya Indah : Jakarta, 1986), h. 156

6 Fathi Duraini, al-Fiqh al-lslamiy al-Muqaran Ma'al-Mazahib (Damsyik: Maktabah al-
Taryin, 1980), h 379

7 Ibid., h. 380
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menjadi milik pihak yang berwakaf sambil menyedekahkan hasil-hasilnya.8

Sementara menurut Ulama Syafi’iyah bahwa wakaf adalah menahan harta benda

yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang

dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari

harta maksiat, semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Swt.9

Terdapatnya perbedaan rumusan tersebut pada dasarnya diakibatkan oleh

pendapat masing-masing tentang status harta wakaf di belakang hari, yakni

apakah harta itu akan bersifat tetap menjadi milik yang berwakaf atau bisa

dipindahkan hak miliknya atau diwariskan. Namun demikian, terlepas dari bisa

atau tidaknya harta wakaf itu ditarik kembali, defenisi-defenisi tersebut

menunjukkan suatu pandangan yang sama bahwa wakaf adalah penahanan

pemindahan harta suatu hak milik oleh pihak yang berwakaf dan menyedekahkan

segala manfaat dan hasil yang bisa diambil dari harta tersebut untuk kebajikan

dalam rangka mencari keridhaan Allah.

Sementara Sayyid Sabiq merumuskan bahwa wakaf adalah penahanan harta

dan mengambil manfaat dari harta yang ditahan itu untuk jalan Allah,10 atau

menahan harta yang mungkin bisa diambil manfaatnya tanpa merusak atau

menghabiskan 'ain benda itu sendiri serta digunakan untuk tujuan kebajikan.11

Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan bahwa wakaf menurut istilah, yaitu

8
Ibid., h. 382

9 Ahmad Nahrawi Abd al-Salam, Al-lmam al-Syafi'l fi Mazhabayh al-Qadim wa al-Jadid,
(Kairo Dar al-Kutub, 1994), h. 211

10 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid III, (Beirut: Dar al-al-Fikr, 1983), h. 378

11 Muhammad bin Ismail al-Kahlani, Subul as-Salam, Juz III (Mesir : Muhammad Ali
Shabih.tt),h. 114
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menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk

penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mencari keridhaan Allah

SWT.12 Wakaf menurut Islam adalah pemisahan suatu harta benda seseorang yang

disahkan, dan benda itu ditarik dari benda milik perseorangan dialihkan

penggunaannya kepada jalan kebaikan yang diridhai Allah SWT.13

Dalam Kompilasi Hukum Indonesia disebutkan bahwa wakaf adalah

perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang

memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-

lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan

ajaran islam.

Dalam perspektif ekonomi, wakaf dapat didefinisikan sebagai pengalihan

dana (atau asset lainnya) dari keperluan konsumsi dan menginvestasikannya

kedalam asset produktif yang menghasilkan pendapatan untuk konsumsi di masa

yang akan datang baik oleh individual ataupun kelompok.14

Naziroeddin Rachmat memberi pengertian harta wakaf sebagai suatu barang

yang sementara asalnya tetap, selalu berubah, yang dapat dipetik hasilnya dan

yang pemiliknya sudah menyerahkan kekuasaannya terhadap barang itu dengan

syarat dan ketentuan bahwa hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan

kebajikan yang diperintahkan syari’at. Wakaf merupakan salah satu ibadah

kebendaan yang penting yang tidak memiliki rujukan yang eksplisit dalam kitab

12 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah. (Bandung:
PT.Maarif,1987), h. 5

13 Dadan Muttaqien dkk, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Indonesia, (Yogyakarta
U:: Press, 1999), h. 298

14 Mundzir Qahaf, Manejemen Wakaf Produktif, (Jakarta : Khalifa, 2005), h. 55
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suci Al-Qur’an. Oleh karena itu, ulama telah melakukan identifikasi untuk

mencari "induk kata" sebagai sandaran hukum. Hasil identifikasi mereka juga

akhirnya melahirkan ragam nomenklatur wakaf.15

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat diambil beberapa pengertian

bahwa harta wakaf yang diwakafkan haruslah:16

a. Benda yang kekal zatnya (tahan lama wujudnya), tidak cepat musnah setelah

dimanfaatkan.

b. Lepas dari kekuasaan orang-orang yang berwakaf.

c. Tidak dapat diasingkan kepada pihak lain, baik dengan jalan jual-beli,

dihibahkan ataupun diwariskan.

d. Untuk keperluan amal kebajikan sesuai dengan ajaran Islam.

1. Sejarah Wakaf

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena

wakaf disyaria’tkan setelah Nabi berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua

Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi

Islam (fuqaha’) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syari’at wakaf.

Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali

melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW yaitu wakaf tanah milik Nabi untuk

dibangun mesjid. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar

bin Syabah dari Amr bin Mu'ad, ia berkata :

15 Naziroeddin Rachmat, Harta Wakaf Pengertian. Perkembangan dan Sejarahnya di Dalam
Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang, (Jakarta : Bulan Bintang, 1964), h. 62

16 Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 109-110
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17

“Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam, orang Muhajirin

mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Anshor mengatakan

adalah wakaf Rasulullah Saw".

Rasulullah pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan tujuh kebun kurma

di Madinah, diantaranya ialah kebun A’raf, Shafiyah, Dalai, Barqah dan kebun

lainnya.

Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali

melaksanakan syari'at wakaf adalah Umar bin Khatab. Kemudian syari’at wakaf

yang telah dilakukan oleh Umar disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan

kebun kesayangannya yaitu kebun Bairaha. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi

lainnya, seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Mu'adz bin

Jabal, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah istri

Rasulullah SAW.18

2. Dasar Hukum Wakaf

Ada beberapa dasar hukum tentang pelaksanaan wakaf, antara lain yaitu:

1. Firman Allah Swt:19

17 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab Hasy-Syuniuth’, Bab ‘Asy-Syuruuth til Waqf'
(no.2737) dan Muslim Kitab “al-Washiyah”, Bab “al-Waqf (no 1633) dari Ibnu 'Umar r.a

18 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Jilid II, (Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathba'ah al-
Babiy al-Halabiy wa awladih, 1960), h. 193

19 Anwar Abu Bakar, Al Quran Dan Terjemahan,(Bandung, Sinar Baru Algasindo, 2007). h.
85
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"Kamu tidak sekali-kali sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum

kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu

nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”(Al-Baqarah, Ayat:

262) 20.

3. Firman Allah Swt:21

“Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah

Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan ( Al

Hajj 77 )

4. Hadits Nabi saw:

ْنَساُن اْنقَطََع َعَملُھُ إِالَّ ِمْن َعْن أَبِي ھَُرْیَرةَ  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل إَِذا َماَت اْإلِ ِ َصلَّى هللاَّ أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

یُْنتَفَُع بِِھ أَْو َولٍَد َصالٍِح یَْدُعو لَھُ ثََالثٍَة َصَدقٍَة َجاِریٍَة أَْو ِعْلٍم 
"Dari Abu Hurairah r.a. bahwasannya Rasulullah saw bersabda: Apabila

manusia meninggal dunia, putuslah pahala semua amalnya, kecuali tiga macam

amal yaitu: sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh

yang selalu mendo'akan orang tua"22

3. Macam-macam Wakaf

20 Ibid.,h. 85
21 Ibid.,h. 687
22 Diriwayatkan oleh al-Bukhari datam Kitab ‘at-Hibah' Bab ‘Laa Yahil li Ahadin an Yurji'a

Hibatihi wa Shadaqatihi" (no.2622) dan Muslim dalam Kitab ‘al-Hibaat” Bab “Tahriimu ar-ruju'
fii ash-shadaqah (no. 1622) dari Ibnu 'Abbas r a
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Di kalangan muslimin, wakaf yang terkenal ada dua macam, yaitu:

1. Wakaf Ahli

Wakaf ahli atau wakaf keluarga ialah wakaf yang diperuntukkan khusus

kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga wakif atau bukan.

Karena wakaf ini adalah wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang khusus

atau orang- orang tertentu, maka wakaf ini disebut pula dengan wakaf

khusus.23

Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta

wakaf itu ialah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

Masalah yang mungkin akan timbul dalam wakaf ini apabila turunan atau

orang-orang yang ditunjuk tidak ada lagi yang mampu mempergunakan

benda-benda wakaf, mungkin juga yang disebut atau ditunjuk untuk

memanfaatkan benda-benda wakaf telah punah. Bagaimana nasib harta wakaf

itu? Bila terjadi hal-hal tersebut, dikembalikan pada syarat umum, yaitu

wakaf tidak boleh dibatasi dengan waktu.24 Dengan demikian meskipun

orang-orang yang dinyatakan berhak memanfaatkan benda-benda wakaf telah

punah, buku-buku tersebut tetap berkedudukan sebagai benda wakaf yang

digunakan oleh keluarga yang lebih jauh atau tidak ada lagi digunakan oleh

umum. Berdasarkan pengalaman, wakaf ahli setelah melampaui ratusan tahun

mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan wakaf yang

sesungguhnya, terlebih bila turunannya dimaksud telah berkembang dengan

23 Departemen Agama, Ilmu Fiqih 3.cet.ll, (Jakarta: Depag, 1986), h.220

24 Lihat Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 219
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sedemikian rupa. Berdasarkan hal ini di Mesir wakaf ahli dihapuskan dengan

Undang-undang No. 180 tahun 1952.25

2. Wakaf Khairi

Wakaf khairi ialah wakaf yang sejak semula manfaatnya diperuntukkan

untuk kepentingan umum tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu,

seperti mewakafkan tanah untuk mendirikan masjid, mewakafkan sebidang

kebun yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membina suatu pengajian dan

sebagainya.26 Wakaf khairi inilah yang benar-benar sejalan dengan amalan

wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam, yang dinyatakan

pahalanya akan terus mengalir hingga wakif meninggal dunia, selama harta

masih dapat diambil manfaatnya.27

4. Syarat Wakaf

Syarat-syarat wakaf, antara lain:28

1. Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebab perbuatan wakaf

berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu. Bila seseorang

mewakafkan kebun untuk jangka waktu sepuluh tahun misalnya, maka

wakaf tersebut dipandang batal.

2. Tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk

mesjid, pesantren, perkuburan, dan yang lainnya. Namun, apabila

seseorang mewakafkan sesuatu kepada hukum tanpa menyebut

25 Depag Rl, Ilmu Fiqih, (Jakarta : Ditjen Binbaga Islam, 1986), h. 216

26 Op. cit.,Sayyid Sabiq, h. 221

27 Mahmud Syaltut, Al-Fatawa. (Kairo . Oar al-Syuruq, tt), h. 115

28 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Raja Grafindo, 2005), h. 242-243
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tujuannya, hal itu dipandang sah sebab penggunaan benda-benda wakaf

tersebut menjadi wewenang lembaga hukum yang menerima harta-harta

wakaf tersebut.

3. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang

mewakafkan, tanpa digantungkan pada peristiwa yang akan terjadi di

masa yang akan dating sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak

milik bagi orang yang mewakafkan. Bila wakaf digantungkan dengan

kematian yang mewakafkan, ini bertalian dengan wasiat dan tidak

bertalian dengan wakaf. Dalam pelaksanaan seperti ini, berlakulah

ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan wasiat.

4. Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak

khiyar (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan)

sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya.

5. Rukun Wakaf

Rukun wakaf, antara lain:

1. Orang yang berwakaf (Wakif)

Yang dimaksud dengan wakif adalah pemilik harta benda yang

melakukan perbuatan hukum. Menurut para pakar hukum Islam, suatu wakaf

dianggap sah dan dapat dilaksanakan apabila wakif mempunyai kecakapan

untuk melakukan tabarru'

yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materi. Orang dikatakan cakap

bertindak tabarru’ adalah baligh, berakal sehat, dan tidak terpaksa.29

29 Muhammad Rawas Qal'ah Jay, Mausu'ah Fiqh 'Umar ibn al-Khattab, (Beirut : Dar af-
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Wakaf harus didasarkan atas kemauan sendiri, bukan atas tekanan dan

paksaan dari pihak mana pun. Para ahli hukum Islam sudah sepakat bahwa

wakaf dari orang yang dipaksa adalah tidak sah hukumnya, begitu pula hukum

atau ketentuan bagi setiap perbuatannya.30

2. Harta yang diwakafkan (mauqufbih)

Agar harta benda yang diwakafkan sah, maka harta benda tersebut harus,

Pertama, mutaqawwin yakni harta pribadi milik si wakif secara sah dan halal,

dapat benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak

berwujud, Kedua. benda yang diwakafkan itu jelas wujudnya dan pasti batas-

batasnya dan tidak dalam keadaan sengketa, Ketiga, benda yang diwakafkan

itu harus kekal yang memungkinkan dapat dimanfaatkan secara terus menerus.

Namun demikian menurut Imam Malik dan golongan Syiah Imamiyah wakaf

dapat atau boleh dibatasi waktunya.31

Syarat-syarat harta benda yang diwakafkan harus dipenuhi sebagai

berikut:32

a. Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak sekali pakai,

tidak sekali pakai. Hal ini karena watak wakaf yang lebih mementingkan

manfaat benda tersebut.

b. Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum (al-masya).

Nafais, 1409 H/1989 M), h. 877
30 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta : Kencana

Prenada Media Group, 2008), h. 240
31 Ibid., h. 241

32 Muhammad Rawas Qal'ah, opcit., hlm 878. Syamsuddin al-Ramly, Nihayah al-Muhtaj, Juz
5, (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halabiy, tt), h.360.
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c. Hak milik wakif yang jelas batas-batas kepemilikannya. Selain itu benda

wakaf merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan,

sitaan dan sengketa.

d. Benda wakaf itu dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya.

e. Benda wakaf dapat dialihkan jika hanya jelas-jelas untuk maslahat yang

lebih besar.

f. Benda wakaf tidak dapat diperjual belikan, dihibahkan atau diwariskan.

3. Tujuan wakaf (mauqufalaih)

Yang dimaksud dengan mauquf adalah tujuan wakaf yang harus

dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam.

Oleh karena itu, benda-benda yang dijadikan sebagai objek wakaf hendaknya

benda-benda yang termasuk dalam bidang mendekatkan diri kepada Allah

Swt.33

Tidak dibenarkan pelaksanaan wakaf itu didasarkan kepada tujuan yang

tidak baik dan mendatangkan kemudharatan kepada masyarakat. Wakaf

hendaknya dilaksanakan dengan tujuan untuk kebaikan kepada sesama

manusia dengan mendapat ridha dan pahala dari Allah Swt, misalnya untuk

melaksanakan pendidikan dan untuk kepentingan umum lainnya seperti

mendirikan rumah sakit dan sebagainya.34

Oleh karena itu, tujuan wakaf tidak bisa digunakan untuk kepentingan

maksiat atau membantu, mendukung, atau yang memungkinkan

33 Sayyid Bakri al-Dimyati, I'anah al-Talibin, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 156

34 Syaikh Muhammad bin Shaih al-Utsaimin, Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut
al-Quran dan as-Sunnah, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008), h. 88
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diperuntukkan untuk tujuan maksiat. Dalam Ensiklopedi Fiqh Umar

disebutkan, menyerahkan wakaf kepada seseorang yang tidak jelas

identitasnya adalah tidak sah.35

4. Ikrar wakaf (Shigat wakaf)

Sighat atau pernyataan wakaf harus dinyatakan dengan tegas baik secara

lisan maupun tulisan, menggunakan kata “aku mewakafkan" atau “aku

menahan" atau kalimat semakna lainnya. Dengan pernyataan wakif itu, maka

gugurlah hak wakif. Selanjutnya, benda itu menjadi milik mutlak Allah yang

dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf. Oleh

karena itu, benda yang telah diikrarkan wakafnya, tidak bias dihibahkan,

diperjualbelikan maupun diwariskan.36

Menurut Abdul Wahab Khallaf37 rukun wakaf ada empat macam :

1. Orang yang berwakaf (Wakif)

2. Harta yang diwakafkan (Maukuf Bih)

3. Tujuan Wakaf (Maukuf Alaih)

4. Ikrar Wakaf (Sighat Wakaf)

B. Perwakafan di Indonesia

1. Paradigma Masyarakat terhadap Wakaf

Hasanah menyatakan bahwa sebenarnya wakaf di Indonesia memang telah

ada sejak masuknya Islam di tanah air. Walaupun demikian, wakaf tak

berkembang secara optimal, karena wakaf yang ada pada umumnya adalah wakaf

35 Muhammad Rawas Qafah, opcit. h 86-87

36 Al-Minawai, At Tauqif ala Muhimat Ta’rif, (Kairo : Alamul Kutub, 1990), h.60

37 Abdul Wahab Khallaf. Ahkam al-Waqf, (Matba'ah al-Misr, 1951), h. 24
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benda tak bergerak, sehingga menimbulkan kesan sulit dan berat sekali, hanya

orang kaya atau orang yang punya tanah luas yang bisa melakukan wakaf,

sementara orang yang berpenghasilan rendah seolah tidak punya peluang untuk

berwakaf.38

Bahwa paradigma wakaf di Indonesia sejak masa penjajahan sampai era

reformasi hanyalah wakaf benda mati, tidak produktif dan menjadi tanggungan

masyarakat. Wakaf dalam pemahaman umat Muslim Indonesia hanyalah seputar

kuburan, masjid, dan madrasah yang tidak bernilai ekonomi.

Hal ini tercermin dari peraturan perundang-undangan tentang wakaf dan

peruntukan tanah wakaf di Indonesia. Peraturan wakaf di Indonesia pra

kemerdekaan hanya berdasarkan kebiasaannya masyarakat yang bersumber dari

ajaran Islam dan diatur berdasarkan surat-surat edaran Pemerintah Hindia

Belanda. Kemudian pelaksanaan wakaf diatur oleh Undang-undang No 5 Tahun

I960 tentang pokok Agraria 39

Peraturan itu hanya mengatur dari sisi administratif dan kepemilikan tetapi

belum menyentuh soal pengelolaannya.

Wakaf produktif merupakan sebuah alternatif untuk pemberdayaan umat.

Fungsi wakaf secara khusus sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat masih

sangat minim, jarang atau bahkan sama sekali tidak pernah disosialisasikan ke

khalayak umum. Selama ini, distribusi asset wakaf di Indonesia cenderung kurang

mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan hanya berpretensi untuk

38 Uswatun Hasanah, Wakaf Tunai - Inovasi Finansial Islam, (Jakarta: Program Studi Timur
Tengah Universitas Indonesia, 2006), h.53

39 Ibid., h. 54
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kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah mahdlah. Ini dapat dimaklumi, karena

memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf,

baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan (distribusi) wakaf maupun

nadzir wakaf.40

Pada umumnya, umat Islam di Indonesia memahami bahwa peruntukan

wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim

dilaksanakan di Indonesia seperti tercermin dalam pembentukan masjid, musholla,

sekolah, makam dan Iain-lain. Peruntukan yang lain yang lebih menjamin

produktivitas dan kesejahteraan umat nampaknya masih belum diterima.

Dengan adanya Undang-undang No 41 tahun 2004 diharapkan dapat

mengubah paradigma masyarakat Indonesia tentang peruntukkan wakaf,

pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang selama bertahun-tahun

dipegang dengan mengidentikkan bahwa harta benda wakaf adalah harta benda

tidak bergerak yang tidak dapat dikelola dan tidak mempunyai nilai ekonomi

tanpa menyadari bahwa pemahaman seperti itu merupakan pemahaman yang

sempit.

Paradigma baru tentang harta wakaf dapat dilihat Pada Undang-undang

Nomor 41 tahun 2004 Bab II Bagian Keenam Pasal 16 menyebutkan bahwa harta

wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak

bisa berupa tanah, bangunan dan tanaman yang semuanya berhubungan dengan

tanah. Sedangkan benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena

dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia dan surat berharga, kendaraan.hak atas

40
Ibid., h. 55
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kekayaan intelektual, hak sewa dan harta bergerak lain sesuai dengan ketentuan

syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada bagian ini telah

mengesahkan wakaf produktif dan wakaf tunai. Undang-undang ini merupakan

suatu loncatan dalam pemahaman fiqih Islam, di mana barang yang bisa habis

dibelanjakan seperti uang dan surat berharga bisa ditanggulangi dengan sistem

modem yaitu lembaga penjamin yang dapat melestarikan harta pokok wakaf jika

mengalami inflasi pada saat pengelolaan dan pengembangannya.41

2. Prospek Wakaf

Wakaf produktif merupakan sebuah alternatif untuk pemberdayaan umat.

Selama ini Islam mengenai bahwa lembaga wakaf merupakan sumber asset yang

memberikan pemanfaatan sepanjang masa. Namun pengumpulan, pengelolaan dan

pendayagunaan harta wakaf secara produktif di tanah air ini masih sedikit dan

ketinggalan dibanding negara lain. Begitu juga studi perwakafan di tanah air kita

masih terfokus kepada segi hukum fiqh an sich, dan belum menyentuh pada

manajemen perwakafan. Padahal, semestinya wakaf dapat dikelola secara

produktif dan memberikan hasil kepada masyarakat, sehingga dengan demikian

harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat dan ditujukan

untuk masyarakat.42

Kementerian Zakat dan Wakaf jika kita telaah secara cermat, maka dapat

disimpulkan bahwa potensi wakaf di Indonesia sangatlah besar. Berdasarkan data

yang ada, potensi zakat dinegeri ini mencapai 7 trilliun setiap tahunnya. Belum

41 Tim Redaksi Fokus Media, Undang-Undang Wakaf, (Bandung: Fokus Media, 2007),
hlm.6.

42 Uswatun Hasanah (ed),Wakaf Tunai-lnovasi Finansial Islam, (Jakarta: Program Studi
Timur Tengah Universitas Indonesia, 2006), h. 25
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lagi ditambah dengan potensi wakaf, terutama wakaf tunai yang dapat digunakan

untuk melakukan berbagai aktivitas yang produktif, termasuk mengentaskan

problematika kemiskinan di Indonesia.43

Selain harta benda wakaf yang sudah ada, ada potensi lain yang dapat kita

lihat yaitu dengan adanya Undang-undang No 41 tahun 2004 yang mengatur

persoalan wakaf, dan penduduk Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah

muslim. Apalagi dalam Undang-undang No 41 tahun 2004 diatur tentang wakaf

benda bergerak, yang mana wakaf tersebut dapat membuka peluang untuk

menciptakan investasi yang dapat dialokasikan untuk pelayanan keagamaan,

pendidikan serta layanan sosial lainnya.

Hasanah menyatakan bahwa pada masa mendatang perkembangan wakaf

ditanah air memiliki prospek bagus. Akan tetapi masih perlu dilakukan sejumlah

pembenahan agar impian tersebut dapat terwujud, diantaranya:44

a) Perlu adanya perubahan konsepsi terhadap wakaf

Artinya alihkan pandangan masyarakat terhadap wakaf benda tidak

bergerak seperti masjid, tanah, atau benda tak bergerak lainnya kepada wakaf

yang produktif.

b) Perlu adanya pembenahan pada nadzir (pengelola wakaf)

Artinya fungsi dari nadzir bukanlah sebagai penunggu wakaf, akan tetapi

lebih dari itu yaitu memanfaatkan harta benda wakaf dengan baik dan

profesional sesuai dengan bidangnya (nadzir) masing-masing. Misalnya

43 Depag Rl, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, (Jakarta: Direktorat
Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag Rl, 2006), h.2

44 Op.cit.,Uswatun Hasanah (ed). Wakaf Tunai-lnovasi Finansial Islam, diterbitkan oleh
Program Studi Timur Tengah dan Ul (Jakarta :2006) h. 74
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Doktor dibidang hukum Islam, ekonomi Islam maupun pertanian.

c) Mengusulkan akan keberadaan badan pengelola wakaf

Hal ini dilakukan agar pemerintah lebih mudah untuk mengawasi dan

mendata badan pengelola wakaf yang ada, sehingga dapat dikontrol dengan

baik. Badan ini bertugas mengelola wakaf yang bersifat nasional atau wakaf

dari Negara lain.

Disamping itu, ia juga menjadi coordinator dari nadzir yang telah ada.

Dengan harapan para nadzir dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

C. Undang-undang Perwakafan di Indonesia

1. Sejarah Perundang-undangan Wakaf

Wakaf sebagai salah satu lembaga Islam yang erat kaitannya dengan

kesejahteraan umat sudah lama melembaga di Indonesia. Sebagai Negara

yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia memiliki harta

benda wakaf yang banyak, khususnya tanah wakaf yang sangat luas. Namun

karena sejak semula tidak diiringi dengan peraturan perundang-undangan

yang memadai, maka harta benda wakaf itu tidak berkembang dengan baik,

bahkan sering menimbulkan masalah.45

Menurut Ilmu fiqh 3 menyatakan bahwa banyaknya harta benda wakaf di

Indonesia memunculkan kesadaran pemerintah Hindia Belanda pada masa itu

untuk menertibkan administrasi wakaf di Indonesia dengan mengeluarkan

Bijblad no. 6196 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 1905 dan

kemudian disempurnakan dengan Bijblad no. 13480 pada tanggal 27 Mei

45 Depag Rl, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, (Jakarta: Direktorat
Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam Depag Rl, 2006), h.2
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1935 dan ditindak lanjuti dengan mendirikan Pengadilan Agama yang

mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah

yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan

shadaqah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.46

Setelah merdeka, Pemerintah Rl mengeluarkan peraturan-peraturan

perwakafan, akan tetapi kurang memadai. Melihat wakaf yang berjalan di

Indonesia barulah wakaf tanah, maka dalam rangka pembaharuan Hukum

Agraria di Indonesia, persoalan perwakafan dimasukkan kedalam Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria,

sedangkan mengenai peraturan perwakafan itu sendiri, pemerintah

mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977 tentang

Perwakafan Tanah Milik.

Hasanah menyatakan bahwa Untuk mengefektifkan peraturan-peraturan

yang telah ada, maka tanggal 30 November 1990 dikeluarkan Instruksi

Bersama Menteri Agama Rl dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4

Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf. Disamping itu agar terjamin

adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam masalah perwakafan, dalam

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Buku III juga dimuat hal-hal yang

berkenaan dengan Hukum Perwakafan.47

Setelah terbitnya berbagai aturan itu, tertib administrasi perwakafan di

Indonesia memang meningkat. Hal ini terlihat dari banyaknya tanah wakaf

46 Departemen Agama Rl, Ilmu Fiqih Cet.ll, (Jakarta: Depag Rl, 1986), h.228

47 Op.cit.,Uswatun Hasanah (ed), Wakaf Tunai-lnovasi Finansial Islam, diterbitkan oleh
Program Studi Timur Tengah dan Ul (Jakarta :2006). h. 80
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yang bersertifikat. Akan tetapi dampaknya bagi kesejahteraan sosial ekonomi

masyarakat belum nampak. Mungkin karena wakaf yang diatur dalam PP No.

28 Tahun 1977 tersebut hanyalah tanah milik, sedangkan wakaf dalam bentuk

benda bergerak belum diatur pada saat itu. Maka perwakafan di Indonesia

cukup sulit untuk dikembangkan. Apalagi kebanyakan nadzir wakaf juga

kurang profesional dalam pengelolaan wakaf. mereka belum bisa

mengembangkan wakaf secara produktif.

Pada tanggal 17 Oktober 2004 pemerintah Indonesia telah

mengundangkan Undang-undang tentang wakaf yang kemudian dikenal

dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, Undang-undang tersebut

apabila kita perhatikan memang lebih komplek, serta dirancang untuk

meminimalisir terjadinya masalah-masalah dalam wakaf, sehingga

pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf lebih bisa dimaksimalkan.

Salam, berpendapat bahwa wakaf diatur dalam empat instrument hukum,

yaitu :

a. Instrumen peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan

tanah milik

b. Instrumen inpres yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan

c. Instrumen Undang-undang Nomor 41 tahun 2004

d. Uu no 5 tahun 1960 tentang pokok Agraria

Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Indonesia menaruh perhatian

yang serius terhadap lembaga wakaf, serta mensiratkan kesungguhan

pemerintah untuk memperkokoh lembaga hukum islam menjadi Hukum
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nasional dalam bentuk transformasi hukum. Namun Undang-undang Nomor

41 tahun 2004 tersebut belum bisa dilaksanakan secara optimal, karena secara

organic masih memerlukan beberapa peraturan pelaksanaan yang

diperintahkan oleh Undang-undang ini. Disamping itu perlu dipersiapkan

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka menjalankan tugas terkait

dengan Undang-undang ini antara lain Badan Wakaf Indonesia dan para

Nadzir yang diperankan dengan baik.

2. Wakaf dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004

a. Pengertian Wakaf

Definisi wakaf menurut Undang-undang No. 41 tahun 2004, tentang

Ketentuan umum menyatakan bahwa: "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif

untuk memisahkan fen/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya

untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai

dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum

menurut syari'ah".

b. Unsur-unsur Wakaf

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:48

1) Wakif

2) Nadzir

3) Harta benda wakaf

4) Ikrar wakaf

5) Peruntukkan harta benda wakaf

48 Hasbi As-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Jakarta : Bulan Bintang, 1987), h. 35
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6) Jangka waktu wakaf

c. Tujuan Wakaf

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 4 menjelaskan bahwa tujuan

dari wakaf adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan

fungsinya.49

d. Fungsi Wakaf

Fungsi dari wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal

5 adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf

untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.50

49 Departemen Agama Rl, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia. Direktorat
Pengembangan Zakat dan Wakaf, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depa, (Jakarta :
2005),h. 55

50 Faishal Hak, Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia, (Pasuruan Jatim : Garuda
Buana Indah, 1994). h. 71


