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Abstrak- Wakaf adalah ibadah dalam Islam yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ubudiyah dan dimensi 
ijtima’iyyah. Dimensi ubudiyah wakaf adalah sebagai sarana ibadah mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah ta’ala, 
sementara dimensi ijtimaiyyah adalah wakaf sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian sosial terhadap orang lain, 
baik secara individu maupun masyarakat. Syariat wakaf telah ada sejak sejak munculnya Islam, terutama ketika Nabi 
dan para shahabatnya berhijrah ke Madinah. Tercatat bahwa Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasalam adalah orang 
yang pertama mewakafkan kebun kurmanya, dilanjutkan oleh Umar bin Khattab yang mewakafkan tanah di Khaibar 
serta shahabat Nabi yang lainnya. Dari segi sosial ekonomi wakaf adalah salah satu dari pranata sosial Islam khususnya 
di bidang ekonomi. Ia menjadi bagian dari perhatian Islam terhadap kebutuhan masyarakat umum. Hal ini telah 
dilakukan oleh para pemimpin Islam dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan yang memerlukan 
adanya dana yang banyak dan terus-menerus. Sejak zaman Daulah Ummayah, Abbasiyah hingga Daulah Utsmaniyyah 
wakaf menjadi instrument penting dalam system pemerintah, ia menjadi jembatan penghubung antara si kaya dan si 
miskin sehingga tidak terjadi perbedaan yang tajam di antara mereka. Selain itu wakaf juga menjadi roda penggerak 
bagi perekonomian masyarakat. Sultan Shalahuddin Al-Ayyubi tercatat sebagai pemimpin yang berhasil 
mengoptimalkan wakaf sebagai sumber keuangan negara dan sarana untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru 
dunia.  Jika pada awal Islam hingga akhir abad 20 wakaf hanya dalam bentuk tanah, masjid, madrasah dan sarana 
ibadah lainnya, maka saat ini inovasi terhadap wakaf terus berkembang. Misalnya dengan adanya wakaf tunai (cash 
waqf) yang dipelopori oleh Badan Wakaf Indonesia dan Tabung Wakaf Indonesia. Adanya inovasi pengelolaan wakaf 
di dunia Islam ini membawa dampak positif bagi kemaslahatan umat, hingga diharapkan dapat meningkatkan kondisi 
ekonomi umat. Para pengelola wakaf (nadzir) saat ini telah berevolusi menjadi lembaga professional dengan 
managemen perusahaan modern. Obyek wakaf yang selama ini hanya tanah, kini dikembangkan dalam berbagai produk 
misalnya wakaf pohon. Dari segi penyaluran wakaf saat ini telah dikembangkan berbagai asset wakaf dalam bentuk 
apartemen, rumah sakit, sekolah, perumahan dan perusahaan komersillainnya, hasilnya digunakan untuk kemaslahatan 
umat. Evolusi ini patut diapresiasi oleh seluruh umat Islam, sebagai jawaban Islam bagi isu global kemiskinan. Selain 
itu sikap kritis juga diperlukan dalam upaya mengontrol pengelolaan wakaf yang lebih amanah dan profesional. Ke 
depan diharapkan wakaf menjadi roda penggerak perekonomian umat, sehingga permasalahan kemiskinan yang dialami 
oleh sebagian umat Islam dapat ditangani, minimal dapat mengurangi angka kemiskinan tersebut. Syaratnya adalah 
dengan menggali sumber-sumber wakaf di masyarakat, pengelolaan secara professional dan penyaluran wakaf yang 
bersifat produktif.  
 
Kata Kunci : Kemiskinan, Wakaf dan Kesejahteraan Umat 

 
A. Pendahuluan 
Kemiskinan menjadi isu global saat ini, ia semacam lingkaran setan yang sulit diketahui harus dari mana 
menyelesaikannya. Permasalahan kemiskinan juga tidak bisa dilepaskan dari umat Islam, lebih-lebih sebagian besar 
umat Islam berada di negara-negara miskin dan berkembang. Bank Dunia mempublikasikan hasil penelitiannya bahwa 
lokasi kemiskinan berada di wilayah negara miskin dan berkembang, ini berarti kondisi umat Islam yang berada 
wilayah-wilayah tersebut dalam keadaan miskin. Indonesia misalnya, menurut data Bank Dunia adalah negara dengan 
penduduk miskin lebih dari 100 juta jiwa.1 Data ini berbeda dengan yang dikeluarkan Biro Pusat Statistik yang 
mencatat bahwa tahun 2011 orang miskin di Indonesia adalah 30 juta jiwa.2 Terlepas dari jumlah yang berbeda 
mengenai jumlah orang miskin di Indonesia, kemiskinan adalah masalah serius yang saat ini dihadapi oleh umat Islam 
di Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Melihat kemiskinan yang menimpa umat Islam saat ini, maka sudah 
selayaknya untuk kembali memikirkan ulang apa yang bisa kita sumbangkan bagi mereka agar dapat keluar dari jeratan 
kemiskinan, atau minimal mengurangi kemiskinan tersebut. Dalam hal ini persaudaraan sesama muslim seharusnya 
menggerakan empati kita untuk menolong mereka. Rasa empati kita kepada saudara muslim ini adalah sebagai bukti 
dari keimanan. Seorang muslim yang baik adalah yang peduli dengan lingkungannya, ia tidak bersenang-senang di atas 
penderitaan orang lain. Ia tidak hanya memikirkan kesenangan untuk dirinya sendiri dan membiarkan orang lain di 
sekitarnya kelaparan. Inilah cirri dari mukmin sejati, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi 
Wasalam :  

 جائعلیس المؤمن الذي یبیت وجاره إلى جنبھ 

 
1 http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/IDN  
2 http://www.bps.go.id  



                                                            2 

Manuscript received 1 Maret 2017, revised 1 Maret 2017        
Copyright © 2017 Tazkia University College of Islamic Economic. - All rights reserved      

   
 

Tidaklah disebut mukmin orang yang kenyang sedangkan tetangga di sampingnya kelaparan. HR Bukhari dalam Adab 
Al-Mufrad. Sikap ingin membahagiakan orang lain dalam bentuk empati dan simpati ini dalam dunia Barat dikenal 
dengan istilah filanthropi, yaitu sikap dermawan dengan menyumbangkan apa yang ia miliki kepada orang lain agar 
mereka dapat merasakan hidup berbahagia sebagaimana dirinya. Maka filantropi dalam Islam didasarkan pada satu 
keyakinan bahwa sesama muslim adalah bersaudara. Sehingga ketika ada saudara sesama muslim yang kelaparan dan 
hidup dalam kemiskinan sudah selayaknya kita ikut merasakannya. Sikap seperti inilah yang menjadi dasar berbagai 
hukum-hukum yang terkandung dalam syariat Islam, yaitu menginginkan adanya kebahagiaan yang dapat dirasakan 
secara bersama-sama, Rasulullah bersabda:  

 اْلُمْؤِمَن لِلُْمْؤِمِن َكاْلبُْنیَاِن یَُشدُّ بَْعُضھُ بَْعًضا إِنَّ 
Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan di mana bagiannya saling menguatkan 
bagian yang lain. HR Muslim Di antara syariat Islam yang menjadi wasilah (sarana) untuk membantu meringankan 
penderitaan saudara-saudara sesama muslim adalah syariat Wakaf.  Wakaf adalah bentuk dari kepedulian seorang 
muslim kepada muslim lainnya dan kepada seluruh umat Islam pada umumnya. Wakaf sebagai salah satu instrument 
philanthropy dalam Islam menjadi satu solusi ampuh dalam rangka mengurangi kemiskinan yang tengah melanda umat 
Islam. Sebenarnya solusi Islam untuk mengurangi permasalahan kemiskinan bukan hanya wakaf, ada zakat, infaq, hibah 
dan shadaqah. Semua syariat tersebut adalah seperangkat aturan yang memiliki satu tujuan yaitu menciptakan 
kesejahteraan bagi umat, sehingga harta tidak hanya berada di kalangan orang-orang kaya saja. Sejarah telah mencatat 
bagaimana pada awal Islam wakaf menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini terus berlangsung 
sepanjang sejarah kerajaan-kerajaan Islam berkuasa. Dari masa Daulah Umayyah, Abasiyyah, Ayubiyah hingga masa 
Daulah Utsmaniyah di Turki. Wakaf menjadi instrument penting dalam setiap pemerintahan, bahkan wakaf menjadi 
sumber pendapatan Negara selain zakat dan pajak. Pengelolaan wakaf yang profesioanl menjadi kunci sukses pelayanan 
umat melalui wakaf. Di era modern ini lembaga-lembaga wakaf telah bermetamorfosis dalam bentuk lembaga nirlaba 
dengan manajemen professional yang mengurus masalah wakaf. Diharapkan dengan adanya lembaga-lembaga ini 
potensi wakaf yang selama ini belum ter-manage secara optimal dapat dikembangkan, sehingga manfaat dari harta 
wakaf tersebut dapat dirasakan oleh umat Islam. Sehingga dengan adanya wakaf ini minimal dapat mengurangi angka 
kemiskinan yang selalu mengintai umat Islam. Lantas muncul permasalahan mendasar, bagaimana konsep wakaf dalam 
Islam? bagaimana syariat wakaf dapat menjawab permasalahan kemiskinan umat ini? Makalah ini akan membahas 
lebih jauh mengenai konsep wakaf, regulasi dan perkembangan wakaf di Indonesia dan wakaf sebagai pranata sosial 
dalam Islam.     
 
B. Konsep Wakaf 
1. Pengertian Wakaf 
Secara bahasa “wakaf” berasal dari bahasa Arab yaitu kata الوقف (al-waqfu) yang merupakan bentuk masdar dari kata 
kerja وقف (waqafa). Kata kerja ini dalam bahasa Indonesia berarti lawan dari duduk yaitu berdiri. Jika dikatakan “waqfu 
al-syai’” maka artinya adalah “menahan sesuatu”. Kata قفالو  (al-waqfu) bermakna juga الحبس من التصرف yaitu menahan 
dari menggunakannya. Kata الحبس (al-Habsu) adalah bentuk masdar (infinitive noun) yang bermakna menahan, berhenti, 
atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan 
hak milik untuk faedah tertentu.  Dalam Kamus Al-Munawwir disebutkan bahwa kata وقف berarti berhenti, berdiri dan 
mencegah. Sedangkan kata yang semakna adalah الحبس (al-Habsu) juga berarti pemenjaraan dan penahanan. Dengan 
demikian, pengertian wakaf secara bahasa memiliki dua makna yaitu الوقف (al-waqfu) dan الحبس (al-Habsu) di mana 
kedua kata tersebut memiliki makna yang sama yaitu berdiri, mencegah dan menahan sesuatu.   
Secara istilah, wakaf bermakna penahanan hak milik atas materi benda (al-‘ain) untuk tujuan menyedekahkan manfaat 
atau faedahnya. Inilah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Madzhab Hanafiyah mengartikan wakaf dengan :  

 على جھة الخیر َحْبِس اْلَعْیِن َعلَى ُحْكِم ِملِْك اْلَواقِِف َوالتََّصدُُّق بِالَْمْنفََعةِ 
Menahan materi benda (al-‘ain) milik Wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang 
diinginkan untuk tujuan kebajikan.3  
Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan Wakif 
itu sendiri. Dengan artian, Wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi 
ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk asset hartanya.  
Ibnu Arafah salah satu ulama madzhab Malikiyah berpendapat, wakaf adalah :  

 إْعطَاُء َمْنفََعِة َشْيٍء ُمدَّةَ ُوُجوِدهِ َالِزًما بَقَاُؤهُ فِي ِمْلِك ُمْعِطیھِ َولَْو تَْقِدیًرا
Menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada 
orang yang berhak dengan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan Wakif.4   
Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja. Sementara 
ulama Madzhab Syafi‘iyah mengartikan wakaf dengan: 

ِف فِي َرقَبَتِھِ َعلَى َمْصَرٍف ُمبَاحٍ مَ   ْوُجودٍ َحْبُس َماٍل یُْمِكُن اِالْنتِفَاُع بِھِ َمَع بَقَاِء َعْینِھِ بِقَْطعِ التََّصرُّ

 
3 Lihat Tabyiin Ad-Daqaiq Syarah Kanzul Daqaiq dan Kitab Dar al-Mukhtar Juz IV hal. 532, Maktabah Syamilah Edisi III.  
4 Khalil Kharasy, Syarh Al-Mukhtasar, hal. 389, Maktabah Syamilah Edisi III 
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Menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al-‘ain) dengan cara memutuskan hak 
pengelolaan yang dimiliki oleh Wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syariah.5  
Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (al-‘ain) dengan artian harta 
yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara terus-menerus.   
Pengertian berikutnya disebutkan oleh ulama dari madzhab Hanabilah, mereka  mendefinisikan bahwa wakaf adalah:  

 تَْحبِیُس اْألَْصِل َوتَْسبِیُل الَْمْنفََعةِ 
Menahan asal harta dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.6   
Dalam kompilasi Hukum Islam pada pasal 215 ayat (1) dijelaskan 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 ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.7 Kamus Besar 
Bahasa Indonesia mendefinisikan wakaf dengan “Tanah negara yg tidak dapat diserahkan kepada siapapun dan 
digunakan untuk tujuan amal” dalam definisi lainnya disebutkan “Benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan 
untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas dan “Hadiah atau pemberian yang bersifat suci”.8 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperkenalkan definisi baru tentang wakaf, yaitu: Menahan harta (baik berupa asset 
tetap maupun asset lancar-pen.) yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak 
melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan 
(hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada. Pengertian yang lebih komprehensif disebutkan dalam 
Undang-undang nomor 41 tahun 2004, pasal satu yang menyebutkan wakaf adalah “Perbuatan hukum Wakif untuk 
memisahkan dan/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 syariah”.9 
Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah akad tabaru’ yaitu menahan pokok harta 
dan memberikan manfaat dari harta tersebut untuk kepentingan umat Islam. Wakaf bertujuan untuk memberikan 
manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan kemaslahatan umat Islam dan dipergunakan 
sesuai dengan ajaran syariah Islam.  
2. Dasar Hukum  
Syariat Wakaf dalam Islam didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Qur’an, Al-Hadits dan Ijma’ umat 
Islam. Di dalam Al-Qur’an wakaf masuk ke dalam infaq fi sabilillah, di antara ayat-ayat yang memerintahkan hal ini 
adalah firman Allah ta’ala :  

آ  تِ َما َكَسْبتُْم َوِممَّ ٓأَیُّھَا ٱلَِّذیَن َءاَمنُٓو۟ا أَنفِقُو۟ا ِمن طَیِّبَٰ ٓ أَن تُْغمِ یَٰ ـَٔاِخِذیھِ إِالَّ َن ٱْألَْرضِ ۖ َوَال تَیَمَُّمو۟ا ٱْلَخبِیَث ِمْنھُ تُنفِقُوَن َولَْستُم بِ َ أَْخَرْجنَا لَكُم مِّ ُضو۟ا فِیھِ ۚ َوٱْعلَُمٓو۟ا أَنَّ ٱ�َّ
 َغنِىٌّ َحِمیدٌ 

Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan 
sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” Q.S. al-Baqarah : 267  

َ بِھِۦ َعلِیمٌۭ   ا تُِحبُّوَن ۚ َوَما تُنفِقُو۟ا ِمن َشْىٍءۢ فَإِنَّ ٱ�َّ  لَن تَنَالُو۟ا ٱْلبِرَّ َحتَّٰى تُنفِقُو۟ا ِممَّ
Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang 
kamu cintai. Q.S. Ali Imran: 92.  

ِ َكَمثَِل َحبَّةٍ أَۢنبَتَْت َسْبَع َسنَابَِل فِى كُلِّ سُ   لَھُْم فِى َسبِیِل ٱ�َّ ثَُل ٱلَِّذیَن یُنفِقُوَن أَْمَوٰ ِسعٌ َعلِیمٌ مَّ ُ َوٰ ِعُف لَِمن یََشآُء ۗ َوٱ�َّ ُ یَُضٰ ۟ائَةُ َحبَّةٍۢ ۗ َوٱ�َّ  ۢنبُلَةٍۢ مِّ
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 sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” Q.S. al-
Baqarah: 261. 
Ayat-ayat tersebut menunjukan tentang perintah untuk menginfakkan harta yang kita miliki dalam rangka mendekatkan 
diri kepada Allah ta’ala agar mendapatkan pahala dan kebaikan. Infaq sendiri dalam Islam berupa zakat, shadaqah, 
hibah dan wakaf.  
Sumber hukum selanjutnya yaitu dari hadits Nabi, di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang 
menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khaththab  ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk 
Nabi tentang tanah tersebut,  Nabi menganjurkan  untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Hadis 
tentang hal ini secara lengkap adalah;  

ُ َعْنھَُما-َوَعْن اِْبِن ُعَمَر  ِ ! إِنِّي أََصْبُت أَْرًضا قَاَل : ( أََصاَب ُعَمُر أَْرًضا بَِخْیبََر , فَأَتَى اَلنَّبِيَّ صلى هللا علیھ وسلم یَْستَأِْمُرهُ فِیھَا, فَقَاَل : یَا َرسُ  -َرِضَي َهللاَّ وَل َهللاَّ
َل : فَتََصدََّق بِھَا ُعَمُر, ]َغیَْر] أَنَّھُ َال یُبَاُع أَْصلُھَا, َوَال یُوَرُث , َوَال ْیبََر لَْم أُِصْب َماًال قَطُّ ھَُو أَْنفَُس ِعْنِدي ِمْنھ ُ قَاَل : إِْن ِشْئَت َحبَْسَت أَْصلَھَا, َوتََصدَّْقَت بِھَا قَابِخَ 

ْیِف, َال ُجنَاَح َعلَى مَ یُوھَُب , فَتََصدََّق بِھَا فِي اَْلفُ  ِ, َوابِْن اَلسَّبِیِل, َوالضَّ قَاِب, َوفِي َسبِیِل َهللاَّ ْن َولِیَھَا أَْن یَأْكَُل ِمْنھَا بِالَْمْعُروِف , َویُْطِعَم قََراِء, َوفِي اَلْقُْربَى, َوفِي اَلرِّ
ٍل َماًال ُمتَّفٌَق َعلَْیھِ, َواللَّْفظُ   ( لُِمْسلٍِم َوفِي رَِوایَةٍ لِْلبَُخارِيِّ : ( تََصدَّْق بِأَْصلِھِ, َال یُبَاُع َوَال یُوھَُب, َولَِكْن یُْنفَُق ثََمُرهُ  َصِدیقاً ) َغیَْر ُمتََموِّ

Dari Ibnu umar Radhiyallahu ‘anhu ia berkata “Umar bin Khattab memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya 
kepada Nabi dengan berkata, “Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan 
tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk 

 
5  Al-Khatib Al-Syarbini, Mughni Al-Mukhtaj ila Ma’rifat al-Fadz Al-Minhaj, Maktabah Syamilah Edisi III 
6 Ibnu Qudamah Al-Maqdisy, Al-Mughni, Maktabah Syamilah Edisi III 
7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 215 ayat (1) 
8 Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Kementerian Pendidikan Nasional  
9 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.  
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melakukannya?” maka Rasulullah bersabda “Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau 
faedahnya.” Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan wariskan. Umar 
menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan 
Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang 
mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan. 
Hadis lain yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah:   

ْنَساُن اِْنقَطََع عَ  ِ صلى هللا علیھ وسلم قَاَل : ( إَِذا َماَت اَْإلِ لٍْم یُْنتَفَُع بِِھ، أَْو ْنھُ َعَملُھُ إِالَّ ِمْن ثََالثٍ : َصَدقَةٍ َجاِریَةٍ ، أَْو عِ َعْن أَبِي ھَُریَْرةَ رضي هللا عنھ أَنَّ َرُسوَل َهللاَّ
 َولٍَد َصالَحٍ یَْدُعو لَھُ )  َرَواهُ ُمْسلِم

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah bersabda “Apabila seorang manusia itu meninggal 
dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan 
yang bisa diambil manfaatnya,  dan anak yang mendoakannya.”  HR. Muslim 
Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah menyebutkan bahwa Shadaqah jariyyah yang dimaksud dalam hadits ini adalah 
wakaf.10 Hal ini bisa dipahami karena harta wakaf akan senantiasa abadi sedangkan manfaat darinya akan terus 
digunakan oleh manusia. Selain dasar dari al-Quran dan Hadis di atas, para ulama sepakat (ijma’) menerima wakaf 
sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada satu orangpun yang dapat menafikan dan menolak 
amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para 
sahabat Nabi dan kaum Muslimim sejak masa awal Islam hingga sekarang. 
Dalam konteks negara Indonesia, amalan wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat Muslim Indonesia sejak awal 
kedatangan Islam di negeri ini. Oleh karena itu pihak pemerintah telah menetapkan Undang-undang khusus yang 
mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk 
melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 
tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 Tentang Perwakafan.  
3. Sejarah Wakaf 
Masa Rasulullah : Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasalam karena 
wakaf disyariatkan setelah Nabi Shalallahu Alaihi Wasalam berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua 
pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha’) tentang siapa yang pertama kali 
melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan 
wakaf adalah Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasalam yang telah mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid. 
Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari ‘Amr bin Sa’ad bin Mu’adz, ia berkata:  

ْسَالِم ، فَقَاَل الُْمھَاِجُروَن : َصَدقَةُ ُعَمَر ، َوقَاَل اْألَنَْصاُر : َصَدقَةُ  ِل َحبٍْس فِي اْإلِ ِ َسأَْلنَا َعْن أَوَّ ُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ َرُسوِل هللاَّ   َصلَّى هللاَّ
Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan 
orang-orang Ansor mengatakan adalah wakaf Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasalam.   
 Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasalam pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma di 
Madinah; diantaranya ialah kebun A’raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebon lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama 
mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat Wakaf adalah Umar bin Khattab. Pendapat ini berdasarkan 
hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, ia berkata:  

ِ أََصْبت أَْرًضا بِخَ  أَنْفََس ِعنِْدي ِمنْھُ فََما تَأُْمُرنِي ؟ فَقَاَل  ْیبََر لَْم أُِصْب َماًال قَطُّ َوَعْن اْبِن ُعَمَر : { أَنَّ ُعَمَر أََصاَب أَْرًضا ِمْن أَْرضِ َخْیبََر ، فَقَاَل : یَا َرُسوَل هللاَّ
ُ َعلَْیھِ َوَسلََّم : إْن ِشْئَت َحبَْست أَْصلَھَا َوتََصدَّْقت بِھَا ، فَتََصدََّق بِھَا ُعَمُر َعلَى أَْن َال  قَابِ تُبَاَع َوَال تُوھََب َوَال تُوَرَث ، فِي اْلفُقََراِء َوَذِوي اْلقُْربَى وَ  َصلَّى هللاَّ الرِّ

ْیِف َواْبِن السَّبِیِل ، َال ُجنَاَح َعلَى َمْن َولِیَھَا أَْن یَأُْكَل ِمْنھَا بِالَْمْعُروِف ، َویُْطِعَم َغْیَر مُ  ٍل َوفِي لَفٍْظ : َغْیَر ُمتَأَثٍِّل َماًال َوالضَّ   تََموِّ
Dari Ibnu Umar ra, berkata : “Bahwa shahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di  Khaibar, kemudian Umar ra, 
menghadap Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasalam untuk meminta petunjuk, Umar berkata : “Hai Rasulullah SAW., 
saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau 
perintahkan kepadaku?” Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasalam. bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) 
tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: 
“Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-rang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, 
Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik 
(sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta”. HR.Muslim.11  
Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khatab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan 
kebun kesayangannya yaitu kebun “Bairaha”. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi Shalallahu Alaihi Wasalam 
lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak 
keturunannya yang datang ke Mekkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan 
tanahnya yang subur. Mu’adz bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “Dar Al-Anshar”. 
Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah Istri 
Rasulullah. Hal ini berarti wakaf telah dikenal pada masa nabi masih hidup, para shahabat berlomba-lomba untuk 
mewakafkan hartanya di jalan Allah.  

 
10 Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah Juz III,  Kairo : Dar Al-Fatha li ‘Ilam wa al-Araby , hal. 432.  
11 Muhammad Abu Zahrah, Muhadharat Fi al-Waqf, Kairo: Qismu Dirasah Al-Qanuniyah, Tahun 1959 hal. 9.  



                                                            5 

Manuscript received 1 Maret 2017, revised 1 Maret 2017        
Copyright © 2017 Tazkia University College of Islamic Economic. - All rights reserved      

   
 

Masa Dinasti-Dinasti Islam: Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa Dinasti Umayah dan Dinasti Abbasiyah, 
semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin 
saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji 
para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan 
wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas 
sosial dan ekonomi masyarakat. Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan 
kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakat Islam 
merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. 
Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik 
secara umum seperti masjid atau secara individu dan keluarga.12 Pada masa Dinasti Umayyah yang menjadi hakim 
Mesir adalah Taubah bin Ghar Al-Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abdul Malik. Ia sangat perhatian dan 
tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya di 
bawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, 
bahkan diseluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah 
pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan 
kepada yang berhak dan yang membutuhkan. Pada masa Dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut 
dengan “shadr al-Wuquuf” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian 
perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, 
sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya. Lebih dari itu masyarakat dapat 
merasakan manfaat adanya hasil dari harta wakaf.13 Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup 
menggembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh negara dan 
menjadi milik negara (baitul mal). Ketika Shalahuddin Al-Ayyuby memerintah Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan 
tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh 
dinasti Fathimiyah sebelumnnya, meskipun secara fiqh Islam hukum mewakafkan harta baitul mal masih berbeda 
pendapat di antara para ulama. Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik negara (baitul mal) kepada yayasan 
dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Syahid dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama pada masa 
itu ialah Ibnu “Ishrun dan didukung oleh pada ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh 
(jawaz), dengan argumentasi (dalil) memelihara dan menjaga kekayaan negara. Sebab harta yang menjadi milik negara 
pada dasarnya tidak boleh diwakafkan. Shalahuddin Al-Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan 
pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (qaryah) untuk pengembangan madrasah mazhab asy-Syafi’iyah, 
madrasah al-Malikiyah dan madrasah mazhab al-Hanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan 
pertanian, seperti pembangunan madrasah mazhab Syafi’iy di samping kuburan Imam Syafi’i dengan cara mewakafkan 
kebun pertanian dan pulau al-Fil. Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan dakwah mazhab Sunni 
Shalahuddin al-Ayyuby menetapkan kebijakan (1178 M/572 H) bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar 
untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan  dan diwakafkan kepada para ahli yurisprudensi 
(fuqahaa’) dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya 
dan misi alirannya ialah mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Dimana harta milik negara (baitul mal) 
menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni dan menggusur mazhab Syi’ah yang dibawa oleh 
dinasti sebelumnya, ialah dinasti Fathimiyah. Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan 
beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak yang 
diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat 
belajar. Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang di wakafkan budak untuk memelihara masjid dan 
madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa dinasti Ustmani ketika menaklukan Mesir, Sulaiman Basya 
yang mewakafkan budaknya untuk merawat mesjid. Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimana 
tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun 
tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Yang lebih membawa syiar Islam 
adalah wakaf untuk sarana Harmain, ialah Mekkah dan Madinah, seperti kain ka’bah (kiswatul ka’bah). Sebagaimana 
yang dilakukan oleh Raja Shaleh bin al-Nasir yang membeli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai kiswah 
Ka’bah setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi Shalallahu Alaihi Wasalam dan mimbarnya setiap lima tahun 
sekali.  Perkembangan berikutnya yang dirasa manfaat wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada 
masa dinasti Mamluk mendapat perhatian khusus pada masa itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula 
disahkannya undang-undang wakaf. Namun menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundang-undangan 
wakaf pada dinasti Mamluk dimulai sejak Raja al-Dzahir Bibers al-Bandaq (1260-1277 M/658-676) H) di mana dengan 
undang-undang tersebut Raja al-Dzahir memilih hakim dari masing-masing empat mazhab Sunni. 
Pada orde al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga kategori: Pendapat negara hasil wakaf yang diberikan 
oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu Haramain (fasilitas Mekkah dan 

 
12 Muhammad Abu Zahrah, Muhadharat Fi al-Waqf  hal. 11 
13 www.bwi.or.id, akses 23 januari 2012 
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Madinah) dan kepentingan masyarakat umum. Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas 
wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab. Kekuasaan politik yang 
diraih oleh dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah untuk merapkan Syari’at Islam, diantaranya ialah peraturan 
tentang perwakafan.Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada dinasti Utsmani ialah peraturan tentang 
pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang 
tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf 
dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-udangan.  
Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan 
Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di negara-
negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan diperaktekkan sampai saat sekarang. Sejak masa Rasulullah, 
masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di 
seluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari 
agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu suatu kenyataan 
pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tak bergerak. Kalau kita 
perhatikan di negara-negara muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial 
yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. 
Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan 
zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual 
(Haki), dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan 
diterbitkannya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya.14 
4. Rukun dan syarat wakaf  
Wakaf adalah bagian dari ibadah dalam Islam yang memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Hal ini sebagai 
bentuk jaminan akan keabsahan ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Rukun adalah unsur yang terlibat pada saat 
pelaksanaan akad, dalam hal ini rukun adalah bagian yang tidak dipisahkan dari sutu akad jika rukun tersebut tidak 
dipenuhi maka batallah akad tersebut. Dalam akad wakaf yang menjadi rukunnya adalah: 
1. Orang yang berwakaf  (الواقف /al-waqif).  
2. Benda yang diwakafkan (الموقوف /al-mauquf).  
3. Orang yang menerima manfaat wakaf (الموقوف علیھ /al-mauquf ‘alaihi).  
4. Lafadz atau ikrar wakaf (الصیغة /sighah). 
Sedangkan ”syarat” adalah penjelasan dari rukun, ia adalah suatu unsur yang harus terpenuhi sebelum akad 
dilaksanakan. Adapun syarat-syarat orang yang berwakaf (al-waqif) ada empat, berikut rinciannya:15  
1. Waqif (Orang yang berwakaf) harus memiliki secara penuh harta yang diwakafkan, artinya dia menguasai untuk 
mewakafkan harta itu kepada siapa yang ia kehendaki.  
2. Waqif mestilah orang yang berakal, maka tidak sah wakaf orang idiot, orang gila, atau orang yang sedang mabuk.  
3. Waqif adalah seseorang yang sudah baligh (dewasa).  
4. Waqif harus orang yang mampu bertindak secara hukum (rasyid). Implikasinya orang yang belum cukup umur, tidak 
cakap hukum, orang yang sedang muflis (bangkrut) dan orang lemah ingatan tidak sah mewakafkan hartanya. 
Selanjutnya syarat-syarat harta yang sah untuk diwakafkan (al-mauquf) : Harus berupa barang yang yang berharga 
(mutaqawwam), diketahui kadarnya (’ainu ma’lum), pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf (wakif), dan harta itu 
mestilah berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain (mufarradzan) atau disebut juga dengan istilah (ghaira shai’).16  
Syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf (al-mauquf alaih) Dari segi klasifikasinya orang yang menerima 
wakaf ini ada dua macam, pertama tertentu (mu’ayyan) dan tidak tertentu (ghaira mu’ayyan). Yang dimaksudkan 
dengan tertentu ialah, jelas orang yang menerima wakaf itu, apakah seorang, dua orang atau satu kumpulan yang 
semuanya tertentu dan tidak boleh dirubah. Sedangkan yang tidak tentu maksudnya tempat berwakaf itu tidak 
ditentukan secara terperinci, umpamanya untuk orang fakir, miskin, tempat ibadah, dll.  
Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tertentu ini (al-mawquf mu’ayyan) bahwa ia haruslah orang yang dapat 
untuk memiliki harta (ahlan li al-tamlik), Maka orang muslim, merdeka dan kafir zimmi yang memenuhi syarat ini 
boleh memiliki harta wakaf. Adapun orang idiot, hamba sahaya, dan orang gila tidak sah menerima wakaf. Syarat-
syarat yang berkaitan dengan ghaira mu’ayyan; pertama ialah bahwa yang akan menerima wakaf itu mustilah dapat 
menjadikan wakaf itu untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah. 
Syarat ikrar berkaitan dengan isi ucapan (sighah) perlu ada beberapa syarat. Pertama, ucapan itu mestilah mengandungi 
kata-kata yang menunjukkan untuk wakaf. Kedua, ucapan itu dapat direalisasikan segera (tanjiz), tanpa disangkutkan 
atau digantungkan kepada syarat tertentu. Ketiga, ucapan itu bersifat pasti. Keempat, ucapan itu tidak diikuti oleh 
syarat yang membatalkan.  

 
1414 www.bwi.or.id akses 23 Januari 2012 
15 Muhammad Abu Zahrah, Muhadharat Fi al-Waqf, al. 136 
16 Al-Nawawi, Raudhatu Al-Thalibin Wa Umdatu Al-Muftiin, hal. 254, Maktabah Syamilah Edisi Ke III 
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Apabila rukun dan syarat tersebut telah terpenuhi maka penguasaan atas harta benda wakaf bagi penerima wakaf adalah 
sah. Pewakaf tidak dapat lagi menarik balik pemilikan harta itu telah berpindah kepada Allah dan penguasaan harta 
tersebut adalah orang yang menerima wakaf secara umum ia dianggap pemiliknya tapi bersifat ghairu tammah. Kecuali 
harta benda wakaf yang ikrarnya untuk jangka waktu tertentu (waqtun mu’ayyan). 
5. Jenis-jenis Wakaf   
Para ulama mutaqaddimin tidak pernah membagi wakaf, baik antara wakaf untuk anak keturunan sendiri maupun wakaf 
untuk publik, semua jenis wakaf, menurut mereka hanya disebut wakaf semata atau shadaqah. Namun, para ulama 
mutaakhirin mulai membagi antara wakaf yang diniatkan untuk anak keturunan dan wakaf untuk publik, seperti untuk 
fakir-miskin, pencari ilmu, atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. 
Maka, para ulama mutaakhirin menyebut wakaf untuk keluarga dengan nama: Al-Waqf Al-y atau Al-Dzurriy, 
sedangkan wakaf untuk umum dengan nama Al-Waqf Al-Khairiy.17 
 
a. Wakaf    (khusus) 
Wakaf    disebut  juga  wakaf  keluarga  atau  wakaf  khusus.  Maksud  wakaf    ialah  wakaf  yang  ditujukan  kepada  o
rangorang  tertentu,  seorang  atau  banyak,  baik  keluarga  wakif  maupun  orang  lain.  Misalnya,  seseorang  mewakaf
kan  bukubuku  yang  ada  di  perpustakaan  pribadinya  untuk  keturunannya  yang  mampu  menggunakannya.  Wakaf 
 semacam  ini  dipandang  sah  dan  yang  berhak  menikmati  harta  wakaf  itu  adalah  orang-
orang  yang  ditunjuk  dalam  pernyataan  wakaf.  
b. Wakaf  Khairi 
Wakaf  khairi  ialah  wakaf  yang  sejak  semula  ditujukan  untuk  kepentingan 
kepentingan  umum  dan  tidak  ditujukan  kepada  orang-orang  tertentu.  Wakaf  khairi  inilah  yang  benar 
benar  sejalan  dengan  praktik 
wakaf  yangjelaskan  dalam  ajaran  Islam,  yang  dinyatakan  pahalanya  akan  terus  mengalir   selamanya,  selama  ha 
ta  masih  dapat  diambil  manfaatnya.18 
 
C. Wakaf sebagai Pranata Sosial Hukum Islam 
Pranata sosial secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu kata social institution yang diterjemahkan menjadi 
institusi (pranata) dan institut (lembaga). Istilah-istilah lain pranata sosial ialah lembaga sosial dan bangunan sosial. 
Walaupun istilah yang digunakan berbeda-beda, tetapi social institution menunjuk pada unsur-unsur yang mengatur 
perilaku anggota masyarakat. Pranata juga berasal dari bahasa latin instituere yang berarti mendirikan. Kata bendanya 
adalah institution yang berarti pendirian. Institusi adalah sistem norma atau aturan yang ada selain itu Institut adalah 
wujud nyata dari norma-norma.Pranata adalah seperangkat aturan yang berkisar pada kegiatan atau kebutuhan tertentu. 
Pranata termasuk kebutuhan sosial. Seperangkat aturan yang terdapat dalam pranata termasuk kebutuhan sosial yang 
berpedoman kebudayaan. Pranata merupakan seperangkat aturan, bersifat abstrak. Menurut Koentjaraningrat, istilah 
pranata dan lembaga sering dikacaukan pengertiannya. Sama halnya dengan istilah institution dengan istilah institute. 
Padahal kedua istilah itu memiliki makna yang berbeda.19 Menurut Horton dan Hunt, pranata sosial adalah suatu sistem 
norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting. Dengan kata lain, pranata 
sosial adalah sistem hubungan sosial yang terorganisir yang mengejawantahkan nilai-nilai serta prosedur umum yang 
mengatur dan memenuhi kegiatan pokok warga masyarakat. Oleh karena itu, ada tiga kata kunci di dalam setiap 
pembahasan mengenai pranata sosial yaitu: 
1. Nilai dan norma. 
2. Pola perilaku yang dibakukan atau yang disebut prosedur umum. 
3. Sistem hubungan, yakni jaringan peran serta status yang menjadi wahana untuk melaksanakan perilaku sesuai dengan 
prosedur umum yang berlaku.20 
Menurut John Levis Gillin dan John Phillpe Gillin ciri umum pranata sosial adalah sebagai berikut : 
 Pranata sosial merupakan suatu organisasi pola pemikiran dan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas 
kemasyarakatan dan hasilnya terdiri atas adat istiadat, tata kelakuan, kebiasaan, serta unsur-unsur kebudayaan yang 
secara langsung atau tidak langsung tergabung dalam satu unit yang fungsional. 
 Hampir semua pranata sosial mempunyai suatu tingkat kekekalan tertentu sehingga orang menganggapnya sebagai 
himpunan norma yang sudah sewajarnya harus dipertahankan. Suatu sistem kepercayaan dan aneka macam tindakan, 
baru akan menjadi bagian pranata sosial setelah melewati waktu yang sangat lama. 
 Pranata sosial mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. 
 Pranata sosial mempunyai alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan. 

 
17 Lihat: Muhadharah fii Al-Waqf, Abu Zahrah, hal 4, 36, Ahkam Al-Waqf, Al-Kubaisiy 1/42 
18 Mod Zain B. aji Otman, Islamic Law wit Special Reference To Te Institusion of Waqf, Kuala Lumpur : Prime Ministers Departement Reliios Affairs 
Division (Islamic Center)., tahun 1982, al. 111  
19 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Anthropologi, Jakarta : Rhineka Cipta, Tahun 2002, hal. 164.  
20 Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta : Rajawali Pers, tahun 1990. 
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 Pranata sosial biasanya memiliki lambang-lambang tertentu yang secara simbolis menggambarkan tujuan dan 
fungsinya. 
 Pranata sosial mempunyai suatu tradisi tertulis ataupun tidak tertulis yang merupakan dasar bagi pranata yang 
bersangkutan dalam menjalankan fungsinya. Tradisi tersebut merumuskan tujuan dan tata tertib yang berlaku. 
Menurut Koentjaraningrat yang dimaksud dengan pranata-pranata sosial adalah sistem-sistem yang menjadi wahana 
yang memungkinkan warga masyarakat itu untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan 
masyarakat. Pranata sosial pada hakikatnya bukan merupakan sesuatu yang bersifat empirik, karena sesuatu yang 
empirik unsur-unsur yang terdapat di dalamnya selalu dapat dilihat dan diamati. Sedangkan pada pranata sosial unsur-
unsur yang ada tidak semuanya mempunyai perwujudan fisik. Pranata sosial adalah sesuatu yang bersifat konsepsional, 
artinya bahwa eksistensinya hanya dapat ditangkap dan dipahami melalui sarana pikir, dan hanya dapat dibayangkan 
dalam imajinasi sebagai suatu konsep atau konstruksi pikir.21 
Secara umum, tujuan utama diciptakannya pranata sosial yaitu untuk mengatur agar kebutuhan hidup manusia dapat 
terpenuhi secara memadai, dan untuk mengatur agar kehidupan sosial warga masyarakat bisa berjalan dengan tertib dan 
lancar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Sebagai contoh, pranata keluarga mengatur bagaimana keluarga harus 
memelihara anak. Sementara itu, pranata pendidikan mengatur bagaimana sekolah harus mendidik anak-anak hingga 
menghasilkan lulusan yang handal. Tanpa adanya pranata sosial, kehidupan manusia nyaris bisa dipastikan bakal porak-
poranda karena jumlah prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia relatif terbatas, sementara jumlah 
warga masyarakat yang membutuhkan justru semakin lama semakin banyak. 
 Adanya pranata sosial inilah yang menjadikan masyarakat bisa hidup damai dan saling berdampingan. Maka dari sini 
dapat disimpulkan bahwa fungsi-fungsi pranata sosial adalah sebagai berikut : 
1. Memberi pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana bertingkah laku atau bersikap di dalam usaha untuk 
memenuhi segala kebutuhan hidupnya. 
2. Menjaga keutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan atau disintegrasi masyarakat. 
3. Berfungsi untuk memberikan pegangan dalam mengadakan sistem pengendalian sosial (social control). 
Dari pemaparan ini dapat dipahami bahwa wakaf adalah salah satu dari pranata sosial dalam Islam, ia merupakan 
seperangkat nilai yang dianut oleh umat Islam dalam rangka beribadah kepada Allah ta’ala. Selain itu pranata ini juga 
memiliki nilai sosial ekonomi yang potensial sebagai solusi bagi permasalahan umat Islam. Sebagai kelanjutan dari 
ajaran tauhid, yang berarti bahwa segala sesuatu berpuncak pada kesadaran akan adanya Allah ta’ala, lembaga 
perwakafan adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Prinsip pemilikan harta dalam ajaran 
Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang, karena akan melahirkan 
eksploitasi kelompok minoritas (si kaya) terhadap kelompok mayoritas (si miskin) yang akan menimbulkan 
kegoncangan sosial dan akan menjadi penyakit masyarakat yang mempunyai akibat-akibat negatif yang beraneka ragam 
diantaranya adalah kemiskinan.  
Dari prinsip inilah wakaf berkembang di tengah masyarakat, saat ini harta wakaf tidak hanya berupa tanah saja, 
melainkan telah berupa benda-benda yang memiliki nilai dan sifat yang awet dan dapat dikembangkan sehingga 
hasilnya bisa bermanfaat bagi umat Islam.  
Kehadiran lembaga wakaf di Indonesia yaitu Badan Wakaf Indonesia secara resmi dari pemerintah adalah sebuah 
prestasi yang tidak bisa dianggap remeh. Apalagi saat ini dimana praktek wakaf telah bervariasi, dari mulai wakaf uang, 
saham dan surat-surat berharga yang tentu saja memiliki kekuatan ekonomi yang besar yang dapat diberdayakan 
melalui lembaga-lembaga tersebut. Dengan diundangkannya undang-undang nonor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang 
didahulkui dengan keputusan komisi Fatwa majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002 tentang wakaf uang, prospek 
lembaga wakaf akan menjadi sumber pendapat sekunder yang sangat potensial bagi umat Islam.  
Dengan demikian wakaf telah memasuki wilayah ekonomi yang dapat dipahami bila disertai dengan kajian kritis 
mengenai paradigm ekonomi yang secara pragmatis membawa kepada kemaslahatan umum. Paradigm ekonomi yang 
berlaku selama ini bukan saja menunjukan ekonomi kapitalis yang memonopoli sumber-sumber pendapatan sehingga 
hamper tidak memberikan kesempatan kepada ekonomi kerakyatan untuk dapat berkembang dengan baik.22  
 
D. Regulasi Wakaf di Indonesia 
Wakaf di Indonesia muncul bersamaan dengan datangnya Islam, berawal dari ideology Islam wakaf menjadi salah satu 
bagian dari pranata social Islam yang tumbuh dan berkemnag di masyarakat muslim Indonesia. Walaupun di Indonesia 
sebelum kehadiran Islam juga terdapat beberapa pranata social yang mirip dengan wakaf. Misalnya suku Badui di Desa 
Cibeo Provinsi Banten mengenal istilah huma serang, yaitu ladang yang tidak boleh dimiliki oleh seseorang di mana 

 
21 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Anthropologi, hal. 165. 
22 H. Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, Disertasi pada UIN Sunan Gung Djati 
Bandung,  tahun 2010, hal. 126.  
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hasil dari panennya hanya digunakan untuk kepentingan upacara adat.23 Di Bali dikenal adanya tanah dan barang-
barang lain yang digunakan untuk persembahan dewa-dewa, demikian juga di Aceh dikenal adanya lembaga Weukeuh 
dan di Lombok dikenal Tanah Pareman yaitu tanah negara yang tidak dikenakan pajak landrente 24. 
Di beberapa wilayah lingkungan hukum adat wakaf telah menjadi bagian dari system hukum adat mereka, sehingga 
sangat wajar ketika para ahli hukum adat juga menyebutkan tentang pengertian wakaf menurut hukum adat. Koesoema 
Atmadja mencatat pengertian wakaf dari sudut pandang hukum adat yaitu “Suatu perbuatan hukum dengan mana 
perbuatan suatu barang/barang keadaan telah telah dikeluarkan/ diambil kegunaannya dalam lalu lintas masyarakat 
semula, guna kepentingan seseorang/ orang tertentu atau guna seseorang maksudnya / tujuan / barang tersebut sudah 
berada dalam tangan yang mati” 25 Sedangkan menurut Ter Haar menyebutkan wakaf adalah “Suatu perbuatan hukum 
yang rangkap maksudnya adalah Perbuatan itu di satu pihak adalah perbuatan mengenai tanah atau benda yang 
menyebabkan obyek itu mendapat kedudukan hukum yang khusus tetapi di lain pihak seraya itu perbuatan itu 
menimbulkan suatu badan dalam hukum adat ialah suatu badan hukum yang sanggup ikut serta dalam kehidupan 
hukum sebagai subyek hukum”.26Dengan masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, maka munculah pranata sosial 
wakaf dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari masyarakat muslim Indonesia. Bentuk wakaf yang paling umum pada 
waktu itu adalah tanah yang dibangun di atasnya masjid, mushala dan madrasah yang mengajarkan ilmju-ilmu agama.27 
Selanjutnya dengan munculnya berbagai kerajaan Islam di Indonesia maka perkembangan wakaf semakin meluas. 
Selanjutnya adalah pengelolaan tentang wakaf diatur oleh beberapa penguasa Islam di Indonesia, walaupun bentuk 
belum berupa aturan tertulis.  Babak selanjutnya adalah ketika Penjajah Belanda datang ke Indonesia dan 
mengeksploitasi kekayaan Indonesia termasuk tanah. Maka dibuatlah berbagai peraturan yang berkenaan dengan tanah, 
termasuk di dalamnya pendaftaran tanah wakaf. Kebijakan ini berdasarkan surat edaran sebagai berikut: 
1. Surat Edaran Sekretaris Gubernement (SESG) tanggal 31 Januari 1905 (Bijblaad 1905, Nomor 6169) tentang perintah 
kepada Bupati untuk membuat daftar wakaf dan sejenisnya. 
2. SESG tanggal 4 April 1931 (Bijblaad 1931, Nomor 12573) sebagai pengganti Bijblaad sebelumnya yang berisi 
perintah kepada Bupati untuk meminta Ketua Pengadilan Agama untuk mendaftar tanah wakaf. 
3. SESG tanggal 24 Desember 1934 (Bijblaad 1934, Nomor 13390) tentang wewenang Bupati untuk menyelesaikan 
sengketa wakaf. 
4. SESG tanggal 27 Mei 1935 (Bijblaad 1935, Nomor 13480) tentang tata cara perwakafan.28 
Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 maka sejak tanggal 24 Desember 1960 dibentuklah UUPA 
(Undang-Undang Pokok Agraria) yang mengandung ketentuan sebagai berikut:  
1. Berdasarkan pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, Peraturan Wakaf Hindia Belanda dinyatakan tetap berlaku dengan 
dikeluarkannya petunjuk dari Departemen Agama melalui Surat Edaran Nomor 5/D/1956 tentang prosedur perwakafan 
tanah, tanggal 8 Oktober 1956. 
2. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Menteri Agama tanggal 15 Maret 1959 Nomor 19/22/37-7, SK 
62/KA/1959 tentang pengesahan tanah milik dialihkan kepada Kepala Pengawas Agraria Karesidenan yang 
pelaksanaannya diatur dengan Surat Keputusan Jawatan Agraria kepada Pusat Jawatan Agama tanggal 13 Februari 1960 
Nomor 23/1/34-11. 
3. Diundangkannya UUPA Nomor 5 tahun 1960, pada bagian XI tertera bahwa untuk keperluan suci dan sosial (pasal 
49 ayat 3) ditentukan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). 
4. Pada tanggal 17 Mei 1977 ditetapkan PP Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, sebagai pelaksanaan 
ketentuan pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria di atas. Peraturan Pemerintah ini hanya membatasi obyek 
wakaf hanya pada tanah hak milik saja, tidak mencakup harta lainnya yang dimiliki oleh wakif. Adapun prosedur yang 
dilakukan tidak cukup akad wakaf dilakukan secara lisan saja. Untuk menjamin kepastian hukum PP No. 28 Tahun 
1977 mengharuskan wakaf dilakukan secara lisan dan tertulis di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk 
selanjutnya dibuat akta ikrar wakaf. Dengan mendasarkan akta ikrar wakaf maka tanah hak milik diajukan 
perubahannya ke Badan Pertanahan Nasional setelah memenuhi syarat administrasinya untuk diubah menjadi sertifikat 
wakaf. 
5. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1992 yang menetapkan Kompilasi Hukum Islam yang di dalamnya juga memuat 
Hukum Perwakafan.29  

 
23 Truman Simanjuntak, Archaeology: Indonesian Perspective : R.P. Soejono's festschrift, Jakarta : Yayasan Obor 

Indonesia, Tahun 2006, hal. 421.  
24 Azyumardi Azra dkk, Berderma Untuk Semua, Bandung : Teraju Kelompok Mizan Pustaka, tahun hal. 165.  
25 Abdurrahman. Aneka Masalah Hukum Agraria dalam Pembangunan di Indonesia, Seri Hukum Agraria II. Bandung: Alumni. 1978. hal. 13. 
26 Abdurrahman. Aneka Masalah Hukum Agraria dalam Pembangunan di Indonesia, Seri hal. 15. 
27 Imam Suhadi. Hukum Wakaf di Indonesia. Yogyakarta: Dua Dimensi. 1985.  
28 Imam Suhadi,  Hukum Wakaf di Indonesia,  hal. 26 

29 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Buku II Tentang Wakaf 
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6. Pada tanggal 21 Oktober 2004, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 
dan pada tanggal 15 Desember 2006 pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 
tentang Pelaksanaannya.30 
Seperangkat peraturan tersebut menunjukan keseriusan pemerintah dalam mengelola harta wakaf. Walaupun jika 
dibandingkan dengan Negara-negara Islam lainnya Indonesia termasuk terlambat dalam menerapkan peraturan tentang 
wakaf. Arab Saudi misalnya memiliki kementerian yang khusus mengurus masalah perwakafan. Demikian juga Mesir, 
Malaysia, Kuwait dan Negara muslim lainnya. Ke depan diharapkan peran pemerintah dapat lebih ditingkatkan agar 
optimalisasi pengelolaan wakaf dapat terus ditingkatkan, nantinya akan berdampak kepada manfaat yang didapatkan 
oleh masyarakat dari harta wakaf ini.  
 
E. Penutup  
Sebagai penutup dari makalah ini maka ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan berkaitan dengan makala wakaf 
ini, diantaranya adalah :  
1. Wakaf adalah salah satu syariat dalam Islam yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ubudiyah dan sosial.  
2. Awal pensyariatan wakaf berkaitan dengan kebutuhan dari umat Islam akan berbagai hal yang menjadi kepentingan 
umum.  
3. Wakaf pada masa-masa Daulah Islam menjadi primadona sebagai sumber dana bagi kesejahteraan masyarakat 
4. Wakaf adalah pranata sosial Islam yang telah ada di Indonesia bersamaan dengan hadirnya Islam di negri ini 
5. Pada awalnya harta wakaf hanya berupa tanah dan tempat ibadah  
6. Peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan wakaf telah dikeluarkan sejak masa penjajahan Belanda 
hingga UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 
7. Wakaf Tunai (cash waqf) adalah salah satu dari inovasi yang dilakukan dalam rangka memudahkan umat Islam 
dalam berwakaf 
8. Pengembangan obyek wakaf terus dilakukan oleh lembaga-lembaga wakaf nasional hingga diharapkan akan dapat 
memberikan kemaslhatan yang lebih luas bagi umat Islam 
Rekomendasi dari makalah ini adalah :  
1. Pemerintah dapat mengoptimalkan Undang-undang tentang perwakafan khususnya bagi kemaslahatan umat Islam 
2. Lembaga-lembaga wakaf diharapkan dapat lebih professional dan inovatif dalam mengembangkan wakaf di 
Indonesia 
3. Pengawasan dari masyarakat mengenai pengelolaan harta wakaf mutlak diperlukan bagi pengembangan wakaf di 
masa yang akan datang.  
4.  Diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk dan layanan lembaga wakaf di Indonesia 
5. Edukasi (tarbiyah) terhadap umat Islam berkaitan dengan wakaf harus terus ditingkatkan sehingga potensi wakaf di 
Indonesia dapat terus ditingkatkan.   
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