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BAB II 

KONSEP WAKAF DALAM ISLAM 

 

A. Pengertian Wakaf 

Istilah wakaf berasal dari bahasa Arab al-waqf. Kata waqf adalah bentuk 

maṣdar (kata dasar) dari kalimat waqafa – yaqifu – waqfan . Waqafa dikatakan 

dalam bahasa Arab mengandung maksud berhenti dari berjalan
42

 .  Sebagai kata 

benda, kata wakaf semakna dengan al-habs yang berarti menahan.
43

 

Adapun menurut istilah, wakaf berarti berhenti atau menahan harta yang dapat 

diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, 

serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridlaan Allah.
44

 Pada saat 

mendefinisikan wakaf, para ulama  merujuk kepada para Imam Mazhab, seperti 

Abu Hanifah, Malik, Syafi’i dan imam-imam lainnya.
45

 

Pertama definisi menurut Mazhab Hanafi, wakaf yaitu menahan benda waqif 

(orang yang berwakaf) dan menyedekahkannya untuk kebaikan. Menurut Mazhab 

Hanafi, mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan atau melepaskan hak milik 

secara mutlak, waqif boleh menarik kembali hartanya kapan saja dan boleh 

diperjualbelikannya.  Harta wakaf juga berpindah menjadi hak ahli waris apabila 

                                                           
42

 Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsamain, Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat, (Jakarta: 

Pustaka Imam Asy-Syafi’i,2008), hal.5 
43

 Kalimat habistu – ahbisu – habsan  dan kalimat ahbastu – uhbisu – ahbaasan, maksudnya 

adalah waqaftu,yaitu menahan. Lihat dalam Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Hukum 

Wakaf..,hal. 38 
44

 Ahmad Azhar Basyir,1987:5 sebagaimana dikutip oleh Rahmadi Usman dalam Hukum 

Perwakafan.,hal.51 
45

 Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Hukum Wakaf.,hal 39; Pada kenyataannya  definisi itu 

adalah karangan ahli fikih yang datang sesudah mereka, sebagai aplikasi kaidah umum masing-

masing imam mazhab yang mereka anut. 
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sang waqif meninggal dunia.  Adapun pengecualiannya, apabila wakaf itu 

dilakukan dengan cara wasiat berdasarkan keputusan hakim, dan harta wakaf yang 

dipergunakan untuk masjid, maka menurut Mazhab Hanafi wakafnya tidak boleh 

ditarik kembali.
46

 

 Kedua, definisi wakaf menurut Mazhab Maliki adalah menjadikan manfaat 

harta waqif, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak 

secara berjangka waktu sesuai kehendak waqif. Selanjutnya juga disebutkan 

bahwa kepemilikan harta tetap pada waqif, serta masa berlakunya wakaf tidak 

selamanya, terbatas dalam waktu tertentu sesuai keinginan waqif sendiri.
47

 

 Ketiga, definisi wakaf menurut Mazhab Syafi’i adalah menahan harta yang 

dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang 

kepemilikannya dari waqif, serta dimanfaatkannya pada sesuatu yang 

dibolehkan.
48

 

 Keempat, definisi wakaf yang dikemukkakan Mazhab Hambali yaitu 

menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya 

yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak 

penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam 

mendekatkan diri kepada Allah.  Definisi menurut Mazhab Hambali ini memiliki 

                                                           
46

 Suhrawardi K.Lubis, Wakaf dan Pemberdayaan Umat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.4 
47

 Suhrawardi K.Lubis,dkk.,Wakaf dan Pemberdayaan.,hal.5; bandingkan dengan Muhammad 

Abid Abdullah al-Kabisi, Hukum Wakaf.,hal.55; dalam kalimat “kepemilikannya tetap dipegang 

oleh pemberi wakaf” mengandung maksud bahwa orang yang diberikan wakaf ibarat hamba yang 

melayani tuannya hingga meninggal., artinya penerima tidak mempunyai hak milik atas benda 

wakaf yang dijaganya, tetapi boleh menjualnya jika diijinkan oleh si pemberi (waqif)  
48

 Mazhab Syafi’i lebih menampakkan ketegasan dalam hal status kepemilikan harta wakaf. 

Apabila wakaf dinyatakan sah, maka kepemilikan beralih menjadi milik Allah, dengan pengertian 

bahwa harta yang diwakafkan menjadi milik umat, artinya putuslah hubungan antara sang waqif 

dengan harta yang telah ia wakafkan. Surahwadi K.Lubis,dkk., Wakaf dan Pemberdayaan.,hal.5 
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kesamaan dengan Mazhab Syafi’i bahwa harta wakaf tidak dijual, dihibahkan, 

diwariskan kepada siapapun.
49

 

 Dari definisi keempat Mazhab yang telah dikemukakan (Mazhab Hanafi, 

Maliki, Syafi’i dan Hambali) terdapat kejelasan bahwa wakaf berarti menahan 

harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan 

agama. Adapun perbedaannya adalah dalam hal apakah kepemilikan terhadap 

harta yang telah diwakafkan itu terputus dengan sahnya wakaf, atau kepemilikan 

itu dapat ditarik kembali oleh waqif.
50

 

           Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 

dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hokum wakif untuk memisahkan dan/ 

atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya 

atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keprluan 

ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Pasal 1). 

            Sedangkan wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah 

perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari 

benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan 

ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. 

            Dari penjelasan tersebut, dapat diambil pengertian bahwa; pertama, harta 

wakaf lepas/putus dari hak milik wakif, kecuali pendapat Ulama Hanafiyah, 

Malikiyah, dan menurut Hukum Positif.  Kedua, harta wakaf harus kekal kecuali 

dalam pendapat Ulama Malikiyah yang menyatakan boleh mewakafkan sesuatu 

benda walaupun akan habis dalam sekali pakai, seperti makanan asalkan 

                                                           
49

 Surahwardi K.Lubis,dkk.,Wakaf dan Pemberdayaan.,hal.6 
50

 Surahwardi K.Lubis,dkk., Wakaf dan Pemberdayaan.,hal.6 
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manfaatnya berlanjut.  Ketiga, bahwa yang disedekahkan hanyalah manfaatnya 

saja. 

           Selanjutnya dapat diambil pengertian juga bahwa di dalam UU tentang 

Wakaf dijelaskan bahwa benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk selamanya atau 

untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah 

atau kesejahteraan umum menurut syariah,  hal ini berbeda dengan penjelasan 

dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wakaf harus dipisahkan 

dari benda miliknya dan dilembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan 

ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai ajaran Islam.
51

 

 Dalil-dalil yang secara umum mengandung makna wakaf adalah firman 

Allah  : 

QS. Ali Imran [3]:92 

ا تُِحبُّوَنَۚ َوَما تُنفِقُوْا ِمن َشۡيٖء فَإِن   ۡلبِر  ٱتَنَالُوْا  لَن َ ٱَحت ٰى تُنفِقُوْا ِمم   َعلِيٞم  ۦبِهِ  ّلل 

 “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna),sebelum 

kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.”  

 Ayat tersebut secara jelas menganjurkan untuk bersedekah, sedangkan 

wakaf adalah salah satu bentuk sedekah.  Oleh karenanya, mengikuti hukum 

sedekah, maka wakaf hukumnya sunnah.
52

 

 Sumber ayat tersebut dikuatkan dengan hadis Rasulullah: 

                                                           
51

 Faishal Haq, Hukum Perwakafan.., h.5 
52

 Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Hukum Wakaf., hal.63; lebih lanjut dijelaskan bahwa 

Anas Bin Malik berkata: “Ketika ayat ini turun, Abu Thalhah berkata:’Sesungguhnya Allah 

meminta kami mengeluarkan sebagian harta yang ada pada kami,maka saksikanlah wahai 

Rasulullah,saya jadikan tanah saya untuk Allah.’  Kemudian Rasulullah bersabda:’Berikanlah 

kepada sanak keluargamu, yaitu Hasan bin Tsabit dan Ubay bin Ka’ab.” Shahih Al-Bukhari 

dalam Kitab Fathul Bari,jilid 5, hal.246;Shahih Muslim,jilid 7 hal.85 
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َّ رَيْ رََة رضي اهلل عنه  َأنَّ َعْن َأِبي هُ  َدَم انْ َقَطَع ءَا صلى اهلل عليه وسلم قَاَل : إَذا َماَت اْبنُ النَِّبي

ْن َثََلٍث : َصَدَقةٍ   (رواه مسلم)َلُه   َيْدُعو َصاليحٍ  يُ ْنتَ َفُع بيهي أَْو َوَلدٍ  أَْو عيْلمٍ  َجارييَةٍ  َعَمُلُه إَّلَّ مي

Dari Abu Hurairah r.a.  Nabi SAW Bersabda
53

 : “Ketika seseorang meninggal 

dunia,terputuslah semua amalnya,kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu 

yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim,Ibn 

Majah,Turmudzi,Abu Dawud dan Ahmad).  Berkaitan dengan hadis ini  

dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa di dalam hadis ini terdapat dalil yang 

menunjukkan keabsahan wakaf, serta besarnya pahala yang diperoleh dari wakaf 

itu.
54

 

 Dari seluruh rangkaian ayat al-Qur’an, sunnah Nabi SAW, ijtihad para 

fuqaha, dan hasil karya intelektual muslim dari awal sampai masa sekarang yang 

berkaitan dengan masalah wakaf, sebenarnya menggambarkan sekaligus 

mengukuhkan keberadaan lembaga wakaf dalam Islam.  Demikian juga praktek 

wakaf yang sudah dilakukan  oleh masyarakat baik di Timur Tengah dan di 

negara lain yang berpenduduk muslim di dunia ini semakin menjadikan lembaga 

wakaf eksis dalam wacana fikih, maupun kehidupan masyarakat secara langsung. 

  

B. Bentuk dan Macam Wakaf 

Wakaf dapat dibagi dalam tiga golongan sebagai berikut, 

                                                           
53

 Lihat Shahih Muslim,juz 11,h.85 
54

 Muhammad Abdullah al-Kabisi,Hukum Wakaf.,hal.65; Adapun hadis lain yang secara 

khusus membahas masalah wakaf adalah Dari Amru bin Haris Bin Musthaliq, dia Berkata: 

“Rasulullah SAW tidak meninggalkan barang, kecuali keledai putih, senjata, serta sebidang tanah 

sebagai sedekah.” HR.Bukhari, Baihaqi, Nasa’i, dan Daruqutni. 
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1. Wakaf untuk kepentingan si kaya dan si miskin dengan tidak berbeda; In 

favour of the richt and the poor alike; 

2. Wakaf untuk kepentingan yang kaya dan sesudah itu baru yang miskin, In 

favour of the richt and then for the poor; 

3. Wakaf untuk keperluan yang miskin semata-mata, In favour of the poor 

alone.
55

 

Wakaf golongan yang pertama bersifat amal atau untuk tujuan kebaikan umum, 

seperti halnya berbentuk sekolah atau rumah sakit yang dibuka untuk melayani 

semua golongan.  Sedangkan wakaf golongan kedua meliputi wakaf keluarga 

yang dimaksudkan untuk kepentingan keluarga yang mendirikan wakaf tersebut.  

Dan golongan ketiga adalah wakaf yang semata-mata melayani golongan tidak 

mampu, seperti halnya lembaga yang khusus membagikan bahan makanan, 

pakaian dan obat-obatan bagi kalangan yang tidak mampu. 

 Selain pembagian wakaf menjadi tiga golongan tersebut, klasifikasi wakaf 

lainnya adalah wakaf ahli (Wakaf keluarga atau wakaf khusus) dan wakaf khairi 

(Wakaf umum).
56

 

 Wakaf ahli adalah wakaf yang peruntukannya hanya ditujukan kepada 

orang-orang tertentu, khususnya dalam lingkungan keluarga saja.  Contohnya 

seseorang yang mewakafkan buku-bukunya untuk anak-anaknya, diteruskan 

kepada cucu-cucunya, dalam hal ini terbatas mereka saja yang dapat 

                                                           
55

 Pembagian wakaf ini menurut Ameer Ali sebagaimana dikutip oleh Rachmadi 

Usman.,Hukum Perwakafan di Indonesia. Hal.57 
56

 Rachmadi Usman.,Hukum Perwakafan di Indonesia. Hal.58 
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menggunakannya.
57

  Dalam prakteknya, harta wakaf semisal tanah pertanian yang 

diwakafkan dengan bentuk wakaf ahli atau wakaf keluarga ini setelah melalui 

masa ratusan tahun dan anak keturunan wakif sudah berkembang sedemikian rupa 

biasanya akan menhgadapi berbagai kesulitan untuk memanfaatkan wakafnya.  

Secara administrasi akan menghabiskan banyak biaya dibandingkan nilai manfaat 

yang diterima oleh anak keturunan si wakif.   Beberapa negara yang 

perwakafannya telah sedemikian maju telah melakukan peninjauan kembali dan 

hasilnya mempertimbangkan lebih baik lembaga wakaf ahli ini dihapuskan.
58

 

 Wakaf khairi adalah wakaf yang peruntukannya sejak semula ditujukan 

untuk kepentingan umum,  wakaf inilah yang dapat disebut sejalan benar dengan 

jiwa amalan wakaf ,  yang dinyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir 

walaupun sang wakif telah meninggal, ketika harta wakaf masih tetap dapat 

dimanfaatkan.  Wakaf khairi ini yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat 

secara luas dan sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam 

bidang sosial ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan.
59
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 Dalam hal ini akan timbul permasalahan manakala anak atau cucu yang dimaksudkan 

dalam wakaf ahli ini sudah tidak ada lagi, maka perlu dibahas lebih lanjut bagaimana kedudukan 

dari wakaf tersebut, apakah terhenti sampai habisnya anak cucu dan keturunan si wakif, atau tetap 

berlanjut kepada penerima yang lain/berpindah kepada umum.  Menurut Azhar Basyir, 

sebagaimana dikutip dalam Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan.,hal.58.: dikatakan bahwa jika 

terjadi demikian maka dikembalikan kepada adanya syarat bahwa wakaf tidak boleh dibatasi 

dengan waktu tertentu.  Dengan demikian meskipun anak keturunan wakif yang menjadi tujuan 

wakaf sudah tidak ada lagi yang mampu menggunakan atau menjadi punah, harta wakaf tersebut 

tetap berkedudukan sebagai harta wakaf yag dipergunakan keluarga wakif yang lebih jauh atau 

untuk umum. 
58

 Seperti Mesir telah menghapuskan wakaf ahli dengan UU Nomor 180 Tahun 1952, dan 

sebelumnya Suriah juga telah menghapuskannya.  Ahmad Azhar Basir, dalam Rachmadi Usman, 

Hukum Perwakafan.,hal.58-59. 
59

 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan.,hal.59 
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C. Syarat dan Rukun Wakaf 

Dalam perspektif fiqh Islam, untuk adanya wakaf harus terpenuhi rukun atau 

unsur wakaf meliputi 4 hal : 

1. Orang yang ber-wakaf, sebagai subjek wakaf atau waqif 

2. Benda yang di-wakaf-kan, sebagi objek wakaf atau mauquf bih 

3. Mauquf ‘alaih atau tujuan wakaf 

4. Penerima wakaf atau nażir wakaf 

5. ‘Aqad atau lafaż atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif 

kepada orang atau tempat  ia ber-wakaf.
60

 

Unsur pertama wakaf, adanya orang yang me-wakaf-kan hartanya, harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: disyaratkan orang yang berhak berbuat 

kebaikan,walaupun bukan muslim, dengan kehendaknya sendiri bukan karena 

keterpaksaan. Subjek wakaf juga harus mereka yang berakal, tidak gila dan 

bodoh,keadaan tidak mubazir (pemboros), dan harus sudah baligh.
61

  

 Syarat atau unsur yang kedua adalah harta wakaf, disyaratkan merupakan harta 

yang memiliki nilai, milik wakif, dan tahan lama dalam penggunaannya. Hal 

penting lainnya adalah bahwa harta tersebut bukan harta yang haram atau najis. 

Sebagian besar ulama juga berpendapat bahwa harta wakaf harus benda tidak 

bergerak dan dapat diambil manfaatnya. Untuk itu zat wakaf harus tetap dan dapat 
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 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan.,hal.59; menurut Jumhur ulama, Syafi’i, Maliki dan 

Hambali, rukun wakaf ada 4 perkara.  Menurut Khatib As Sarbun dalam Mughni al Muhtaj, 4 

rukun wakaf tersebut adalah orang yang berwakaf, benda yang diwakafkan,orang atau objek yang 

diberi wakaf, dan sighat wakaf. 
61

 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan.,hal.60; disebutkan juga karena bagi orang yang 

pemboros, maka hartanya di bawah wali. Menurut Azhar Basyir yang menjadi titik berat dalam 

menentukan kecakapan seseorang dalam ber-tabarru atau tidak adalah adanya pertimbangan akal 

yang sempurna pada orang yang mencapai umur baligh.  Sedangkan syarat wakif tidak harus 

beragama Islam, apabila seorang Nasrani ingin mewakfkan sesuatu bendanya maka hal ini 

dipandang sah juga. 
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dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis sekali pakai.  Syarat 

lainnya untuk benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batas-

batasnya, hal ini dimaksudkan untuk menghindari peselisihan di kemudian hari. 

Selanjutnya jika harta wakaf  diberikan melaui wasiat, yakni baru terlaksana 

setelah si wakif meninggal dunia, maka jumlah atau nilai harta yang diwakafkan 

tersebut tidak boleh melebihi 1/3 dari sebagian jumlah maksimal yang boleh 

diwasiatkan.
62

 

Syarat atau unsur wakaf yang ketiga adalah mauquf ‘alaih atau tujuan  wakaf,  

wakif seharusnya  menentukan tujuan ia mewakafkan harta benda miliknya. 

Yakni untuk menolong keluarganya sendiri, fakir miskin, sabilillah atau untuk 

kepentingan umum lainnya.  Namun yang jelas, syarat dari tujuan wakaf adalah 

untuk kebaikan dalam upaya mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri 

kepada-Nya. 

Wakaf dapat untuk sarana ibadah seperti halnya masjid, mushalla, atau dapat 

juga untuk lembaga seperti pesantren atau panti asuhan.  Dapat juga digunakan 

dalam bentuk sarana sosial keagamaan lainnya  termasuk rumah sakit Islam dan 

sebagainya.  Tujuan wakaf tidak boleh untuk kepentingan maksiat atau 

membantu,mendukung atau memberikan fasilitas yang memungkinkan terjadinya 

tindakan maksiat. 

Demikian juga menyerahkan wakaf kepada seseorang yang tidak jelas 

identitasnya adalah tidak sah.  Namun boleh saja seorang wakif tidak secara 
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Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan.,hal.61  
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terang-terangan menegaskan tujuan wakafnya, jika wakaf diserahkan kepada suatu 

nażir badan hukum yang sudah jelas usahanya untuk kepentingan Umum. 

Syarat keempat adalah sigat atau ikrar pernyataan wakaf, sigat atau penyataan 

wakaf harus dinyatakan dengan tegas baik secara lisan maupun dengan tulisan, 

dengan menggunakan kata-kata “Aku mewakafkan” atau “aku Menahan” atau 

kalimat lain yang semakna dengan itu. Dengan sahnya pernyataan wakif itu, maka 

gugurlah hak si wakif  dan selanjutnya harta benda itu mutlak menjadi milik Allah 

yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Oleh karenanya benda 

yang telah diwakafkan tidak bisa dihibahkan, diperjual-belikan, ataupun 

diwariskan. 

Ikrar wakaf dapat dikatakan sebagai tindakan hukum yang bersifat deklaratif 

(sepihak), sehingga tidak diperlukan adanya qabul atau penerimaan dari orang 

yang menerima /menikmati manfaat tersebut. Namun untuk menjamin ketertiban 

hukum dan juga kelancaran administrasi serta menghindarkan penyalahgunaan 

benda wakaf, maka pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur perwakafan ini. 

Syarat atau unsur kelima adalah nażir wakaf atau pengelola wakaf,  meskipun 

pada umumnya dalam kitab-kitab fikih tidak mencantumkan nażir wakaf sebagai 

salah satu rukun wakaf, namun memperhatikan tujuan wakaf yang tujuannya 

melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka keberadaan nażir wakaf sangat 

diperlukan.  Seperti halnya Umar bin Khattab kala itu mewakafkan tanahnya, 

beliau sendiri yang bertindak sebagai nażir wakaf, kemudian dilanjutkan kepada 

puterinya, dan seterusnya sesuai dengan wasiat Umar.  Hal ini menunjukkan 
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bahwa Umar bin Khattab memandang pentingnya peranan nażir untuk 

keberhasilan tujuan wakaf. 

Adapun nażir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga ia 

dapat mengelola wakaf dengan baik. 

b. Kreatifitas yang baik.  Seperti terlihat pada tindakan Umar saat menunjuk 

Hafsah,karena dinilai ia memiliki kreatifitas tersebut. 

Selain syarat atau unsur-unsur wakaf sebagaimana diuraikan di atas, syarat lain 

yang harus dipenuhi dalam perwakafan yaitu : 

a. Perwakafan benda tidak dibatasi untuk jangka waktu tertentu, dengan kata 

lain wakaf untuk selama-lamanya.   

b. Tujuan peruntukan wakaf harus jelas, kecuali jika wakaf diserahkan 

kepada nażir badan hukum yang sudah jelas usaha-usahanya untuk 

kebaikan umat. 

c. Wakaf yang telah sah wajib dilaksanakan, karena ikrar berlaku seketika 

dan untuk selama-lamanya. 

d. Pelaksanaan wakaf direalisasikan segera setelah ikrar. Wakaf tidak boleh 

digantungkan kepada suatu keadaan atau syarat tertentu, misalnya kepada 

kematian seseorang/wakif, atau kondisi lainnya. 

e. Jika ada seorang wakif menentukan syarat dalam pelaksanaan pengelolaan 

benda wakaf, sepanjang syarat tersebut tidak bertentangan dengan tujuan 

wakaf semula, maka nażir perlu mempertimbangkannya.  Tetapi jika 

syarat bertentangan dengan tujuan wakaf maka nażir tidak perlu 
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memperhatikan. Misalnya wakif menentukan, agar masjid yang ia 

wakafkan hanya dibatasi untuk golongan tertentu saja.  

D. Macam Benda yang Diwakafkan  

       Wakaf adalah menahan suatu benda dan memanfaatkan hasilnya.  Benda 

wakaf harus bertahan lama, tidak cepat rusak ataupun habis sekali pakai.  Namun 

demikian wakaf sebenarnya tidak hanya terbatas pada benda-benda tidak bergerak 

saja, melainkan dapat berupa benda bergerak.  Terkait dengan hal tersebut maka 

dapat diuraikan tentang macam-macam harta yang dapat diwakafkan: 

1. Benda tak bergerak, semisal tanah, sawah, dan bangunan. 

Benda wakaf inilah yang paling dianjurkan untuk diwakafkan, dan banyak 

diminati untuk diwakafkan karena mempunya nilai jariyah yang lama. Demikian 

pula, wakaf dalam bentuk seperti inilah yang paling awal dilakukan oleh Umar 

bin Khattab atas tanah Khaibar atas perintah Rasul SAW.  Hal serupa juga 

dilakukan oleh Bani Najjar yang mewakafkan dinding pagarnya kepada 

Rasulullah untuk kepentingan masjid. 

2. Benda bergerak seperti mobil, sepeda motor, binatang ternak, maupun 

benda  lainnya. 

Benda-benda bergerak, meski nilai jariahnya terbatas dapat juga diwakafkan. 

Namun hal ini ada batasnya sampai dengan benda wakaf itu tidak dapat lagi 

dipertahankan keberadaannya, maka selesailah wakaf tersebut.  Perkecualian bila 

masih memungkinkan diupayakan adanya tukar atau ganti dengan benda baru 

yang lainnya. 
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3. Wakaf Uang/Wakaf Tunai 

Secara klasik sudah ada upaya para fuqaha untuk merumuskan hukum tentang 

wakaf uang. Bahkan madzhab Hanafi telah menerapkan wakaf uang. 

     Imam al-Zuhri berpendapat bahwa boleh wakaf dalam bentuk dinar maupun 

dirham dengan cara menjadikannya modal usaha perdagangan kemudian 

menyalurkan keuntungannya sebagai nilai wakaf.  Sedangkan Wahbah al-Zuhailli 

menyebutkan bahwa Madzhab Hanafi membolehkan karena hal tersebut sudah 

banyak dipraktekkan masyarakat.
63

 

 

E. Status dan Kedudukan Harta Wakaf 

    Setelah ikrar wakaf dilakukan oleh wakif kepada nażir, maka sesungguhnya 

hak milik atas harta benda wakaf tersebut telah berpindah kepada Allah, dengan 

nażir tersebut sebagai pengelolanya.
64

 Mengenai status dan kedudukan harta 

benda wakaf terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli/fuqaha,  seperti 

halnya Imam Hanafi menyatakan bahwa wakaf tidak ubahnya sebagaimana 

transaksi pinjam-meminjam.   Sehingga ini menunjukkan bahwa menurut 

pendapat Imam Hanafi, kedudukan harta wakaf kepemilikannya tetap berada di 

                                                           
63

Wahbah al-Zuhaili.,Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr wa 

Mu’asyaroh),hal.789 
64

Imam Syafii, disetujui Imam Malik dan Imam Ahmad, menyatakan bahwa  wakaf adalah 

ibadat yang disyariatkan dan ia telah menjadi lazim/berlaku dengan dilakukan ikrar/lafadzkan, 

walalaupun tidak melalui keputusan hakim, dan hilanglah hak milik wakif, meskipun barang 

wakaf tetap ada ditangannya.  Sedangkan Imam Muhammad berpendapat bahwa wakaf dipandang 

sah apabila benda wakaf telah keluar dari tangan si wakif dan diserahkan kepada nadzir. 

Sedangkan Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa wakaf tidak lazim/berlaku sehingga hakim 

memberikan putusan mengenai barang wakaf tersebut, atau ditaqlidkan dengan matinya si-wakif, 

sebagaimana wakif mengatakan apabila saya meninggal maka saya wakafkan..T.M. Hasbi Ash-

Shiddieqy, dalam Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan, hal. 63 
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tangan si wakif.
65

  Dengan demikian menurut pemikiran Imam Hanafi berkaitan 

dengan kedudukan harta wakaf: 

1. Wakif sewaktu-waktu boleh menarik kembali harta benda yang telah ia 

wakafkan. 

2. Pada dasarnya harta wakaf tidak terlepas dari kegiatan transaksi,yang 

artinya ia masih memungkinkan dialihkan haknya kepada fihak lain, baik 

melalui penjualan, waris, maupun melalui cara dihibahkan. Namun ada 

pengecualian dalam hal wakaf masjid, wakaf atas dasar putusan 

pengadilan, dan wakaf melalui wasiat maka ketiga jenis wakaf terakhir ini 

status dan kedudukannya di mata hukum adalah kekal dan abadi karena 

kepemilikan harta wakaf  menjadi milik Allah.
66

 

       Imam Maliki juga memiliki pendirian bahwa harta wakaf status 

kepemilikannya masih tetap dalam kekuasaan si wakif. Namun ada batasannya 

bahwa wakif dilarang mengalihkan harta wakaf/mentransaksikan kepada pihak 

lain, selagi masa berlakunya wakaf masih berjalan.  Hal ini menunjukkan bahwa 

menurut Imam Maliki, memungkinkan adanya wakaf untuk masa durasi tertentu. 

       Sementara itu Imam Hambali dan Imam Syafi’i memiliki pandangan yang 

seirama bahwa dengan terwujudnya wakaf maka status dan kedudukan harta 

wakaf itu menjadi berbeda, kepemilikannya bukan lagi berada di tangan wakif, 

tetapi menjadi milik Allah, sehingga harta wakaf itu terlepas dari kegiatan 
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Taufiq Hamami, Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria 

Nasional,(Jakarta:Tatanusa,2003),hal.85 
66

Taufiq Hamami, Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria 

Nasional,(Jakarta:Tatanusa,2003),hal.85 
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transaksi.
67

  Berdasarkan uraian ini, maka harta yang telah diwakafkan 

menjadikannya terlembagakan untuk selamanya, atau kekal abadi.  Hubungan 

antara pemilik harta semula (wakif)  dengan harta yg diwakafkan telah terputus, 

kecuali hak wakif yang berkaitan perolehan pahala secara terus-menerus selama 

harta wakaf tersebut masih dapat diambil manfaatnya untuk kebaikan umat. 

        Dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia di bidang 

perwakafan menyebutkan kalimat “dan melembagakannya untuk selama-

lamanya”, hal ini menjelaskan bahwa perwakafan di Indoensia sejalan dengan 

pendapat Imam Syafi’i dan Hambali, sehingga status dan kedudukan harta-benda 

yang telah diwakafkan adalah milik Allah untuk kemaslahatan umat, dan terlepas 

dari kepemilikan si wakif.  Dalam hal ini wakif tidak lagi berhak menarik 

kembali, mentransaksikan harta tersebut kepada pihak lain.
68

 Setelah ikrar wakaf 

diterima oleh nażir, berakibat hukum sejak saat itu harta-benda wakaf menjadi 

harta benda abadi milik Allah yang berfungsi sosial untuk kepentingan 

masyarakat yang kekekalannya dijamin serta dilindungi oleh undang-undang.  

Dengan demikian maka di mata hukum sebenarnya wakaf itu sendiri telah 

menjadi sebuah lembaga hukum/badan hukum , dan di dalam wakaf terdapat 

unsur sebagaimana yang terdapat pada yayasan sebagai badan hukum seperti 

halnya: 
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 Abi Ishak Ibrahim bin Ali, Al Muhadzab fi Fiqhil Imamis Syafi’i, Jilid I (Jakarta:Darul 

Fikri,tt),hal.442 
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 Penjelasan tentang larangan membatalkan dan menjual wakaf lihat juga dalam Syaikh 

Muhammad bin Shalih al-Utsamain, Panduan Wakaf.., hal.84; larangan ini kecuali jika 

manfaatnya telah hilang,maka benda wakaf bisa dijual, kemudian hasil penjualannya dialokasikan 

untuk benda yang semisal dengannya. 
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1. Terdapatnya harta kekayaan sendiri, dengan terjadinya wakaf maka harta 

kekayaan terpisah dari kepemilikan si wakif.  Kepemilikan sepenuhnya 

milik Allah yang manfaatnya dinikmati masyarakat secara terus menerus. 

2. Memiliki tujuan sendiri, baik itu tujuan bersifat keagamaan semisal tempat 

ibadah, maupun tujuan bersifat kebaikan atau kepentingan umum seperti 

rumah sakit, panti asuhan, pendidikan dan sebagainya. 

3. Memiliki organisasi,  dalam hal ini penyelenggaraannya dilakukan oleh 

nażir wakaf, sebagai orang/lembaga yang diberikan wewenang untuk 

melaksanakan segala kegiatan dan tindakan hukum dalam mencapai tujuan 

wakaf itu sendiri. 

       Berdasarkan uraian tersebut maka status dan kedudukan wakaf berarti sama 

dengan lembaga/yayasan yang dalam di dalam sistem hukum kedudukannya 

sebagai suatu badan hukum. 

 

F. Permasalahan Wakaf dan Islam 

1. Penarikan Kembali Harta Wakaf 

Dalam ajaran Islam, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an dan hadis 

Nabi  tidak ditemukan secara rinci dalil tentang penarikan harta wakaf. 

Namun demikian ada satu riwayat yang menjelaskan tentang persoalan 

wakaf, yakni hadis dari Umar bin Khattab yang menyatakan bahwa harta 

wakaf tidak dapat diperjual-belikan, tidak bisa diwariskan dan tidak pula 

dihibahkan.
69

   Selanjutnya, jika kita meng-qiyas-kan tindakan wakaf 
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 Lihat dalam Ahmad Rofiq., Hukum...,hal. 514 
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dengan hibah dapat diambil pemahaman bahwa penarikan kembali harta 

wakaf hukumnya haram/dilarang.
70

  Hal ini dikarenakan harta yang sudah 

diwakafkan pada hakikatnya tidak lagi menjadi milik si wakif, tetapi 

menjadi hak mutlak Allah yang dimanfaatkan untuk kebaikan umat. 

     Larangan membatalkan dan menjual wakaf, sebagaimana diungkapkan 

Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsamain bahwa wakaf adalah akad 

‘lazim’ yang harus dilaksanakan dan tidak boleh dibatalkan. Artinya akad 

yang bersifat tetap yang tidak mungkin diubah dan tidak boleh dibatalkan.  

Argumentasinya adalah karena wakaf termasuk dalam kategori sedekah 

yang dikeluarkan semata-mata karena Allah, sehingga tidak boleh diambil 

kembali atau dalam konteks tanah wakaf ditarik kembali oleh si Wakif.
71

  

Demikian juga ketentuan bahwa wakaf tidak boleh dijual atau dialihkan 

haknya kepada pihak lain.  Karena pada saat wakaf itu dijual maka 

kepemilikan berpindah kepada pembeli maka wakaf menjadi batal, 

demikian juga ketika wakaf dialihkan haknya kepada pihak lain maka batal 

juga wakaf itu. Sehingga dalam hal ini wakaf dilarang untuk dijual dan 

dialihkan, namun wakaf bisa disewakan karena manfaat hasil dari 

disewakan itu dapat diambil oleh nażir untuk dikelola dan diberikan kepada 

mauquf ‘alaih/penerima manfaat wakaf.  Pendapat yang membolehkan 

menjual wakaf jika manfaatnya telah hilang, dapat difahami dengan logika 

bahwa benda wakaf itu tidak ada lagi manfaat. Padahal dalam wakaf salah 

satu asasnya adalah manfaat dari benda yang diwakafkan itu harus nyata.  
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 Muslim, Sahih Muslim.,Juz II, (Jakarta:Dar Ihya al-Kutub al_Arabiyah,tt), hadist. 
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 Al-‘Utsamain, bin Shalih, Panduan Wakaf, Hibah... h.84 
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Dalam kasus ini misalnya seseorang mewakafkan sebuah rumah untuk 

kepentingan dakwah, namun kemudian karena suatu sebab rumah itu 

hancur atau roboh maka sebagaian pendapat ulama membolehkan untuk 

dijual karena sudah tidak ada manfaatnya lagi dari rumah tersebut.  Setelah 

benda wakaf dijual, perolehannya untuk dialokasikan pengadaan benda 

yang semisal dengan benda wakaf semula. 

     Penarikan kembali harta wakaf dapat dilakukan jika terjadi 

penyimpangan yang dilakukan oleh nażir atau pengelola wakaf, hal ini 

apabila si wakif telah menentukan syarat pemanfaatan terhadap benda 

wakaf tersebut.  Ketika pemanfaatan harta wakaf telah nyata-nyata 

menyimpang dengan tujuan dan syarat yang ditentukan, maka wakif dapat 

menariknya kembali untuk kemudian diwakafkan sesuai tujuan utama.  

2. Perubahan Benda Wakaf 

Pada dasarnya harta wakaf tidak dapat dilakukan perubahan, meskipun 

demikian di kalangan  ahli fikih terdapat perbedaan pandangan mengenai 

hal ini, khususnya ketika membahas tentang keberadaan harta wakaf yang 

berujud masjid atau non-masjid/selain masjid. 

a. Wakaf Masjid 

Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa 

berkenaan dengan benda wakaf masjid tidak boleh dilakukan perubahan 

dan penukaran wakaf dengan lainnya. Dengan alasan bahwa masjid 

memiliki hukum tersendiri yang berbeda dari hukum yang dimiliki oleh 
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benda maupun barang wakaf yan lain.
72

 Namun hal ini berbeda dengan 

pendapat Ibn Taymiyah dan Imam Hanbali mengenai perubahan, 

penukaran bahkan penjualan wakaf masjid. Menurut pendapat mereka 

berdua perubahan wakaf masjid dapat dilakukan dengan 

memperhatikan kemaslahatan.  Adapun yang mendasari adalah 

tindakan Umar ibn Khattab saat ia memindahkan Masjid Kuffah dari 

tempat lama ke tempat yang baru,  demikian juga pernah dilakukan 

Usman bin Affan terhadap Masjid Nabawi.
73

 

     Salah satu alasan perubahan atau penukaran bahkan penjualan wakaf 

masjid misalnya karena sebuah masjid sudah ditinggalkan oleh 

mayoritas penduduk suatu wilayah, maka masjid tersebut dijual 

kemudian hasil perolehannya untuk membangun masjid yang sepadan 

dengan wakaf semula. Kuncinya adalah nilai kemanfaatan dari benda 

wakaf tersebut, meski terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini, di 

kalangan ulama ada yang berpendapat masjid tidak boleh dijual, sebab 

ia merupakan wakaf untuk kemaslahatan kaum muslimin. Namun 

pendapat ini dapat dikritisi ketika benda wakaf itu telah hilang 

manfaatnya. Jika penerima manfaat telah meninggalkan lingkungan 

tempat masjid tersebut berada maka masjid tersebut boleh dijual dan 

hasil perolehannya digunakan untuk membangun masjid di tempat yang 

lain. 
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     Di Yogyakarta saat ini dengan pembangunan Bandara Internasional 

di Kulonprogo juga berimbas dengan adanya penukaran tanah wakaf 

berupa masjid yang terkena dampak pembangunan tersebut.  Langkah 

yang diambil tentu mempertimbangkan aspek hukum syariat maupun 

Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf.  Karena wakaf 

tersebut tidak boleh berhenti atau hanya sampai dengan penukaran 

uang/ganti rugi dari pemerintah, namun harus dipastikan bahwa benda 

wakaf yang ‘hilang’ manfaatnya karena dampak pembangunan itu 

mendapat ganti wakaf baru di lokasi berbeda dengan nilai yang 

sepadan. 

     Di Kabupaten Sleman, ketika terjadi erupsi Merapi Tahun 2010 juga 

terdapat puluhan tempat ibadah termasuk masjid dan mushalla yang 

sebagian merupakan wakaf terkena dampak bencana tersebut. Karena 

tertimbun material Gunung Merapi, sampai saat ini wakaf tersebut 

masih ada yang tidak bisa diambil manfaatnya oleh masyarakat.  Oleh 

karenanya perlu dicarikan solusi yang terbaik agar manfaat wakaf  bisa 

kembali kepada masyarakat. Salah satu pilihan penyelesaiannya  adalah 

dengan menukar benda wakaf tersebut dengan lokasi lain yang nilai dan 

manfaatnya sepadan. Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, Badan 

Wakaf Indonesia dan Nażir wakaf termasuk Persyarikatan 

Muhammadiyah harus duduk bersama mencari solusi yang terbaik 

untuk kelanjutan pengelolaan wakaf dan pemanfaatannya. 
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b. Wakaf Non masjid 

Dalam hal benda wakaf selain masjid, para ulama mempunyai pendapat 

berbeda; 

Jika Imam Hanbali dan Ibn Taimiyyah membolehkan penjualan masjid 

dengan alasan tertentu, apalagi terhadap barang atau harta wakaf selain 

masjid—secara otomatis mereka membolehkannya.  Salah satu contoh 

kasus adalah jika seseorang mewakafkan seekor kuda perang untuk 

tentara yang sedang berjihad fῑ sabilillah, maka setelah perang usai 

maka kuda tersebut tidak dipergunakan lagi.  Dalam keadaan seperti ini 

kuda perang tersebut boleh dijual dan hasilnya dibelikan benda lain 

yang lebih bermanfaat untuk diwakafkan kembali.
74

  

     Sedangkan Madzhab Maliki mensyaratkan: 1) Apabila wakif 

mensyaratkan jika dalam keadaan tertentu harta wakaf harus 

dijual/ditukar. 2) Bila harta wakaf termasuk benda bergerak yang tak 

lagi dapat diambil manfaatnya. 3) Barang yang tak bergerak boleh 

dijual untuk keperluan perluasan masjid, jalan umum , dan pemakaman 

umum.   

Menurut madzhab Hanafi mensyaratkan adanya: 1) Bila dicantumkan 

syarat untuk itu saat terjadinya proses penyerahan wakaf.  2) Bila benda 
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 Ahmad Rofiq.,Hukum...,hal.65; lihat juga dalam Rachmadi Usman, Hukum 

Perwakafan...,hal.65. Ibn Taimiyah menyatakan bahwa sesungguhnya yang menjadi pokok adalah 

menjaga kemaslahatan.  Demikian juga Ibn Qudamah menyatakan bila harta wakaf mengalami 

rusak hingga tidak bermanfaat lagi hendaklah dijual kemudian hasil penjualan itu dibelikan barang 

lain yang lebih bermanfaat,barang yang dibeli itu tetap berkedudukan sebagai harta wakaf seperti 

semula. 
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wakaf itu sudah tidak dapat dipergunakan lagi.  3) Bila penggantinya 

adalah barang yang lebih bermanfaat. 

       Dengan demikian , harta wakaf yang tidak dapt dimanfaatkan lagi dibenarkan 

untuk diasingkan atau dijual untuk mendapatkan kembali manfaatnya.  Hal ini 

sejalan dengan prinsip dasar yang terdapat dalam hukum Islam, bahwa 

kemaslahatan yang lebih diutamakan dalam menentukan suatu hukum. 

     Pendapat Imam Syairazi
75

 menjelaskan jika wakaf diperbolehkan dijual maka 

nilai harga nya harus disesuaikan dengan kondisi barang yang ada. Demikian juga 

Ulama Syafi’iyah mensyaratkan uang perolehan penjualan benda wakaf harus 

dipergunakan untuk membeli barang wakaf baru sebagai gantinya. 

     Meski demikian perlu digarisbawahi betapa kehati-hatian para ulama, terutama 

Ulama Syafi’iyah dalam penggantian barang wakaf, bahkan cenderung melarang 

penjualan barang wakaf selama masih mendatangkan manfaat sesedikit apapun. 

Sikap ini menurut hemat penulis mempengaruhi pada banyaknya barang wakaf 

yang rusak dan menjadi tidak bermanfaat.  Hal ini tentu mengakibatkan banyak 

tanah wakaf yang tidak terurus, terbengkalai dan tidak menghasilkan manfaat 

apapun.  Keadaan ini cukup memprihatinkan mengingat akan sangat bertentangan 

dengan maslahat para mustahik dan juga maslahat dan kemajuan umat. 

     Dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Pasal 42 ditegaskan bahwa Nażir 

wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, 

fungsi, dan peruntukannya. Sedangkan dalam pasal 44 ayat (1) dan (2) ditegaskan: 

Ayat (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nażir dilarang 
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melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin 

tertulis dari Badan Wakaf Indonesia, ayat (2) izin sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat 

dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.  
76
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