
 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Relevan 

Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan 

terhadap suatu penelitian yang sama, serta menghindari anggapan plagiasi 

terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan review terhadap kajian yang 

pernah ada. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang temanya sama dengan 

penelitian yang dikaji oleh penulis mengenai tanah wakaf, di antaranya: 

1. Riki Faizal (Mahasiswa Institut Keislaman Hasyimasi‟Ashari Jombang) 

pendayagunaan tanah wakaf untuk mensejahterakan umat menurut hukum 

Islam dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977. Adapun hasil 

penelitiannya yaitu tentang perwakafan menurut syariat Islam adalah untuk 

ibadah hal itu juga sesuai dengan rumusan Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 28 Tahun 1977. 

2. Penelitian yang dilakukan Najmudin (Maha siswa Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah Jakarta) dengan judul Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf 

di Desa Babakan Ciseeng Bogor. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 

strategi pengeolaan tanah wakaf babakan kebanyakan diperuntukan untuk 

kegiatan-kegiatan ibadah seperti, musholah, pendidikan, dan kuburan. 

Terkait dengan penelitian tersebut, penulis beranggapan bahwa penelitian 

yang akan penulis lakukan sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya. Sebab 

penelitian ini berjudul efektivitas pemanfaatan tanah wakaf dalam perspektif 



 

 

 

 

Undang-undang Repoblik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di 

Kecamatan Baruga Kota Kendari Sulawesi Tenggara. 

B. Wakaf dalam Islam  

1. Pengertian Wakaf dan Ruang Lingkupnya 

a. Menurut Bahasa 

Menurut bahasa wakaf berasal dari kata waqf  yang berarti  radiah 

 (terkembalikan), al-tahbis (tertahan), al-tasbil (tertawan) dan al-man‟u 

(mencegah).
12

 Perkataan wakaf yang menjadi bahasa Indonesia, berasal dari 

bahasa Arab dalam bentuk masdar atau kata yang dijadikan kata kerja atau fi‟il 

waqafa. Kata kerja atau fi‟il waqafa ini adakalanya memerlukan objek 

(muta‟addi). Dalam perpustakaan sering ditemui sinonim waqf ialah habis 

Waqafa dan habasa dalam bentuk kata kerja yang bermakna menghentikan dan 

menahan atau berhenti di tempat.
13

 

Sedangakan wakaf menurut istilah syariak  adalah “menahan harta yang 

mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya 

(ainnya) dan digunakan untuk kebaikan”.
14

 

b. Wakaf Menurut Para Ulama 

Adapun pendapat para ulama tentang wakaf antara lain: 
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Muhammad al-Syarbini al-Khatib, Al-„Iqna fi Hall al-Alfadz Abi Syuz (Dar al-Ihya al-

Kutub: Indonesia, t.t), h. 319. 
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Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia (cet.I; Ciputat: Ciputat Press, 2005), h. 6. 
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Adijani Al-Alabij, perwakafan tanah di indonesia  dalam teori dan pratek (Jakarta: PT, 

Raja Grafido Persada, 2002), h. 25. 



 

 

 

 

1) Muhammad al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf 

ialah “Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai 

dengan kekalnya zat berbeda dengan memutuskan (memotong) tasharruf 

(penggolongan) dalam penjagaanya atas Mushrif (pengelola) yang 

dibolehkan adanya”.
15

 

2) Imam Taqiy al-Din Abu Bakr bin Muhammad al-Husaeni dalam kitab 

kifayat al-akhyar berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah 

“Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya 

bendanya (zatnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola 

manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri pada Allah Swt.”
16

 

3) Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah 

“menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak musna seketika, dan 

untuk penggunaan yang dibolehkan, serta dimaksudkan untuk mendapatkan 

ridha Allah.”
17

 

4) Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah, 

menahan harta yang dapat diambil orang manfaatnya, kekal zat („ain)-nya 

dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara‟, serta 

dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatannya itu.
18

  

 

 Menurut pendapat para ulama di atas penelitidapat menyimpulkan bahwa 

wakaf merupakan penahanan harta yang kekal zatnya, dikelolah (dikembangkan) 

menurut syara‟ hasilnya diberikan kepada fakir miskin dan  anak terlantar, karena 

semata-mata karena Allah Swt. 

c. Menurut jumhur ulama 

Wakaf didefinisikan sebagai kegiatan penahanan harta yang 

berkemungkinan bermanfaat bagi pemiliknya dengan  membiarkan „ainnya tetap 

kekal dan tidak dipindahmilikkan kepada kaum kerabatnya atau kepada pihak 

lain.
19

 Ulama Hanafiah mengatakan bahwa wakaf adalah membiarkan harta, 
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Hendi Suhendi, Fiki Muamalah (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2007), h. 239. 
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Ibid., h. 239. 
17

Ibid., h. 239. 
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Ibid., h. 240. 
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Helmi Karim, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 1997), h. 102. 



 

 

 

 

seseorang itu tetap menjadi hak miliknya serta mennyedekahkan manfaatnya 

harta itu untuk kebajikan.
20

 Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa 

wakaf adalah manfaat dari harta yang ditahan itu untuk jalan Allah, atau 

menahan harta yang mungkin bisa diambil manfaatnya tanpa merusak atau 

menghabiskan „ain benda itu sendiri serta digunakan untuk tujuan kebajikan.
21

  

d. Menurut Mazhab Syafi’i dan Ahmad bin Hambal 

Syafi‟i dan Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang 

diwakafkan dari kepemilikan wakif,setelah sempurna prosedur perwakafan. 

Wakif  tidak boleh melaukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: 

perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan 

tukaran atau tiadak. Jika wakakif wakat, harta harta yang diwakafkan tersebut 

tidak diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang 

diwakafkannya tersebut. Apbila wakif melarang, maka hakim berhak 

memaksanya agar memberikannya kepada kedua belah pihak (mauquf „alaih).  

Maka dari itu mazhab Syafi‟i mendefinisikan bahwa wakaf adalah “tidak 

melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang bersatus sebagai milik Allah 

Swt. Dengan menyerahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)”.
22

 

Ahamad bin Hambal mengatakan wakaf terjadi karena dua hal.  
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Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islami wa „Adillatuhu,Damaskus: Dar‟al-Fikr al-Mu‟ashir, 
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Pertama karena kebiasaan (perbuatan) bahwa dia itu dapat dikatakan 

mewakafkan hartanya. Seprti seorang mendirikan mesjid, kemudia mengizinkan 

orang shalat di dalamnya secara spontanitas bahwa  ia telah mewakafkan 

hartanya itu menurut kebiasaan (uruf). Walaupun secara lisan ia tidak 

menyebutkannya, dapat dikatakan bahwa suda kebiasaan. 

Kedua,dengan lisan dengan baik dengan jelas (sariih) atau tidak. Atau ia 

memakai katakata habastu, wakaftu, sabaltu, tasadaqtu, harramtu. Bila 

menggunakan kalimat sepertiini ia harus mengiringinya dengan niat wakaf. 

Bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka si wakif tidak 

mempunyai kekuasaan bertindak atas benda itu dan juga menurut Hambali  

tidak  bisa  menariknya  kembali.  Hambali  menyatakan,  benda yang diwakafkan 

itu harus benda yang dapat dijual, walaupun setelah jadi wakaf  tidak  boleh  

dijual  dan  benda  yang kekal  dzatnya  karena  wakaf bukan untuk waktu 

tertentu, tapi buat selama-lamanya.
23

 

Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf itu 

termasuk salah satu di antara macam pemberian, akan tetapi hanya boleh diambil 

manfaatnya, dan bendanya harus tetap utuh. Oleh karena itu, harta yang layak 

untuk diwakafkan adalah harta yang tidak habis dipakai dan umumnya tidak 

dapat dipindahkan, misalnya tanah, bangunan dan sejenisnya. Utamanya untuk 

kepentingan umum, misalnya untuk masjid, mushala, pondok pesantren, panti 

asuhan, jalan umum, dan sebagainya. 
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Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. 

Akan tetapi, harta wakaf tersebut harus secara terus menerus dapat dimanfaatkan 

untuk kepentingan umum sebagaimana maksud orang yang mewakafkan. 

Islam mengartikan wakaf tidak terbatas pada tempat-tempat Ibadah saja 

dan hal-hal yang menjadi prasarana dan sarananya saja, tetapi diperbolehkannya 

dalam semua macam sedekah.
24

 Dalam wakaf hakikatnya bukan pemilikan, tetapi 

pemanfaatanya saja. Dalam fiqh Islam, bahwa redaksi yang dipakai bukanlah 

kata-katanya, melainkan maksud dan maknanya. Alasan lain, keberadaan yang 

dimiliki pengelolah dalam keadaan wakaf. Yang demikian itu tidak dapat 

mencegah ketetapan hakikatnya, karena Fuqaha‟ tidak sepakat bahwa benda yang 

diwakafkan dapat dimiliki.
25

 

e. Muhammad Jawad Mughniyah  

Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya al-Ahwalus Syakhsiyah 

menyebutkan bahwa wakaf adalah :  

“Suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan 

mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat”.
26

 

Uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengertian wakaf dalam 

syari‟at Islam dapat dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan, wakaf ialah 

suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja 
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Ahmad Rofiq,  Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo perada, 2000), h. 480. 
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Ibid., h. 480. 
26

Muhammad Jawad Mughniyah, al-Ahwad al-Syakhsiyah, dikutip oleh Abdul Halim, 

Hukum Perwakafan di Indonesia, Jakarta: Ciputat Press, 2005, h. 9 



 

 

 

 

memisahkan/mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi 

keperluan dijalan Allah/ dalam jalan kebaikan. 

2. Dasar Hukum Wakaf dalam Islam 

Dasar Hukum Perwakafan dalam Islam adalah sebagai berikut: 

a. Al-Quran. 

Dalam Al-Qur‟an Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Hajj 22:77:  

اااَي اَي َّل ُن ْرا ُّيُن ْر ِذ ُن واَيا ا اَي ُّي  اَي ا اَّل ِذ ياَيا آاَي ُن  ا اْر اَي ُن  ا اَي اْر ُن ُن  ا اَي اْر ُن ُن  اااَي َّل ُن ْرا اَي اُّيْر اَي ُن  ا اْراَي ُّيْر اَي   اَي
 

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, 

sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat 

kemenangan”.
27

 

Berdasarkan ayat di atas  penulis menyimpulkan bahwa” selain kita sebagai 

oarang-orang yang beriman kita di anjurkan untuk Ruku‟. Rukun adalah salah 

satu perbuatan yang tidak boleh dilakukan kepada selain Allah Subhanahu Wa 

Ta‟ala. Sebab hal itu termasuk jenis ibadah, seperti halnya ibadah sujud. 

Berbuatlah kebajikan, kebajikan adalah sesuatu perbuatan, tindakan, kesadaran 

dan tenggang rasa dari seseorang terhadap orang lain yang sama-sama hidup di 

dunia serta pahalayang dia dapatkan dari perbuatanya akan dibalas oleh Allah 

Swt. akan membalasnya dengan surga.  

Ayat lain Allah Swt berfirman dalam Q.S. Ali „Imran 3: 92 

ا اَي ْر ٍءاااَي ِذوَّلا اَّلاَيا ِذ ِذاااَي ِذ  ٌما ا ُّيُن ْر ِذ ُن  ا ِذَّل ا ُنِذ   واَيا اَيآاَي ا ُّيُن ْر ِذ ُن  اآِذيْر َّلا اَي َّل ا ُّياَي اَي اُن  ا اْر ِذ  ااَييْر
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Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan (Jakarta Timur: CV 

Darus Sunnah, 2002), h. 342. 



 

 

 

 

 

Terjemahnya: 

”Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu dan Kami 

angkat bukit (Thursina) di atasmu (seraya Kami berfirman): "Peganglah 

teguh-teguh apa yang Kami berikan kepadamu dan dengarkanlah!" 

mereka menjawab: "Kami mendengar tetapi tidak mentaati". dan telah 

diresapkan ke dalam hati mereka itu (kecintaan menyembah) anak sapi 

karena kekafirannya. Katakanlah: "Amat jahat perbuatan yang telah 

diperintahkan imanmu kepadamu jika betul kamu beriman (kepada 

Taurat)”.
 28
 

 

1. Hadis Rasulullah Saw. 

Dasar hukum wakaf dalam Hadist yaitu 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 

اَي ُّيْر ُّياَي اَيا  اَياْرًض  اُن اَي ُنا  اَي اَي ااَيا  اَي ااَيا اُن اَي اَيا   ْريِذا ااَييِذا َّلا ااَيأاَي اَيى  ِذ  - ا   ا    هللا   ى-  ا َّل ِذ
ا هللاِذا ااَياُن ااَيا  اَيا اُّياَي اَي ااَيا اِذ  اَي   اَي ْر اَيأْرآِذ ُن ُنا اَي ُّيْر ُّياَي اَيا  اَياْرًض   اَي اَي ْر ُنا  ِذ ىِّنِذ   اَي ُّيْر اَي ُنا  ُن اَيا  اَي  ا آاَي اًا  ُن ِذ ْرا  اَيْرا  ِذ
ا ااَي اَي  آِذ ْر ُنا اِذ ْر ِذى   اَي ااَيا .« ِبِذاَي   اَي اَي اَي َّل ْر اَيا  اَي ْر اَي اَي   اَي اَي ْر اَيا  ِذ ْر اَيا  ِذوْرا »  اَي ااَيا  ِذ ِذا  اَيْرآُن ُن ِذ

 اُّياَي اَي اَي َّل اَيا  اَي ااَيا . ُن  اَي ُنا  اَيااَيا  ُن ااَي ُنا  اَيااَيا  ُّيُن ُّيْر اَي اُنا  اَيااَيا  اَي ْر ُن اَي   ُّيُن اَي اُنا ااَيا  اَي َّل ُنا اُن اَي ُنا ِبِذاَي  اُّياَي اَي اَي َّل اَيا
  ُن اَي ااَيا ااَيا  اَي الَّل ْر ِذا  ا َّل ِذ يِذا  اَي  ْريِذا هللاِذا ااَي ِذ يِذا  اَي ِذا  ا ىِّنِذ اَي اِذا  اَي ِذا  اْر ُن ْر اَيا  اَي ِذا  اْر ُن اَي اَي  ِذا  ِذا اُن اَي ُنا
اْر اَي ْر ُن وِذا آِذ ُّيْر اَي   اَيْر ُنياَيا  اَيوْرا  اَياِذ ُّياَي اَي  آاَييْرا ااَي اَيى  ]ا  مه   [. اَي ِذ ً  غاَي ُّيْر اَيآُن اَي اَي ىِّنِذاٍء ِذ    ُن ْر ِذ اَيا  اَي ْرا  ِذ

 

Artinya: 

Ibn Umar r.a. berkata : Umar bin alkhattahab r.a. mendapat bagian 

kebun di khaibar, maka ia datang kepada Nabi saw. bertanya: Ya 

Rasulullah, aku mendapatkan bagian tanah kebun di khaibar yang sangat 

berharga bagiku, maka kini apakah anjuranmu kepadaku? Jawab nabi 

saw.: jika anda suka wakafkan tanahnya sedang hasilnya untuk sedekah. 

Maka ditetapkan wakaf yang tidak boleh dijual atau diwariskan atau 
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diberikan, lalu hasilnya disedekakan kepada fakir miskin dari kerabat, 

untuk memerdekakan budak mukatab, dan orang rantau dan tamu, tidak 

dosa bagi orang yang merawatnya untuk makan dari padanya secara 

yang layak atau memberikan makan asalkan tidak untuk menghimpun 

kekayaan. (bukhari, muslim). Yang meriwayatkan berkata: bukan 

mutamawwil, tetapi muta‟atstsil malan (artinya menghimpun harta 

kekayaan).(H.R. Bhukari Muslim)29 

Menurut Ahmad Azhar Basyir berdasarkan hadis yang berisi tentang wakaf 

Umar ra. maka diperoleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

a. Harta wakaf harus tetap (tidak dapat dipindahkan kepada orang lain) baik 

dijualbelikan, dihibakan maupun diwariskan.  

b. Harta wakaf terlepas dari pemilikan orang yang  mewakafkannya. 

c. Tujuan wakaf harus jelas (terang) dan termaksud perbuatan baik menurut 

ajaran agama Islam. 

d. Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang memiliki hak ikut 

serta dalam harta wakaf sekedar perlu dan tidak berlebihan. 

e. Harta wakaf berupa tanah dan sebagainya, yang tahan lama dan tidak 

musnah sekali digunakan.
30

  

3. Pembagian Wakaf 

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka 

wakaf dapat dibagi menjadi dua (2) macam : 

a. Wakaf Ahli  
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Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Lu‟lu wal marjan, Himpunan hadits shahih yang di 

sepakati buhkari dan Muslim (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset 1992), h. 596. 
30

Hendi Suhendi, Fikih Muamalah (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2007), h. 241. 



 

 

 

 

Wakaf ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, 

seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut 

wakaf Dzurri. 

Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu 

kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah 

mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf 

ahli/dzurri) kadang-kadang juga disebut wakaf 'alal aulad, yaitu wakaf yang 

diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga 

(famili), lingkungan kerabat sendiri.
31

 Wakaf untuk keluarga ini secara hukum 

Islam dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan 

Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada 

kaum kerabatnya.  

b. Wakaf  Khairi  

Wakaf khairi ialah wakaf yang sejak semula ditunjukan untuk kepentingan-

kepentingan umum dan tidak ditunjukan kepada orang-orang tertentu.  Wakaf 

khairin inilah yang benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang amat 

digembirakan dalam ajaran agama Islam, yang dinyatakan pahalanya yang terus 

mengalir hingga wakif meninggal dunia, selama harta masi diambil 

manfaatnya.
32
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Sayyid Sabiq, Fiqhu as-Sunnah (Lebanon : Dar al-'Arabi, 1971),  h. 378. 
32

Hendi Suhendi, Fikih Muamalah (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2007), h. 244. 



 

 

 

 

4. Rukun Dan  Syarat-Syarat Wakaf 

 Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya Rukun 

wakaf ada empat (4), yaitu: Pewakaf (waqif), harta yang diwakafkan (mauquf 

bih), penerima wakaf (mauquf„alaih), pernyataan atau ikrar wakaf (shighat), dan 

pengelola (nadzir, qayim, mutawali) baik berupa lembaga atau perorangan yang 

bertangguang jawab untuk mengelola dan mengembangkan serta menyalurkan 

hasil-hasil wakaf sesuai dengan peruntukannya.33 

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor  41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

yaitu Pasal 6 menyatakan bahwa , Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-

unsur sebagai berikut :
 34 

a. Waqif  (orang yang mewakafkan)  

Amalan wakaf pada hakikatnya adalah tindakan tabbaru‟ (mendermakan 

harta benda), karena itu syarat seorang wakif cakap melakukan tindakan 

tabarru‟.
35

 Artinya, sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan 

terpaksa/dipaksa, dan telah mencapai umur baligh.
36

 Dan wakif adalah benar-
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benar pemilik harta yang diwakafkan. Oleh karena itu wakaf orang yang gila, 

anak-anak, dan orang yang terpaksa/dipaksa, tidak sah.
37

 

Namun syarat itu kemudian berubah setelah keluarnya Undang-undang 

Nomor 41 Tahun 2004. Pada Pasal 1 Undang-undan Nomor 41 Tahun 2004 

tersebut dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk 

memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk 

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut 

syari‟ah. Jadi, menurut ketentuan ini, wakaf sementara juga diperbolehkan 

asalkan sesuai dengan kepentingannya.38 

b. Nazir 

Setiap orang (muslim) pada dasarnya dapat menjadi nadzir, asal saja ia 

berhak melakukan tindakan hukum. Adapun mengenai ketentuan nadzir 

sebagaimana tercantum pada Pasal 9 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 

meliputi: 

Nadzir meliputi: 

a) Perorangan; 

b) Organisasi; atau 

                                                           
37

Sayyid Bakri al-Dimyati, I‟anah al-Talibin, juz 3, Beirut : Dar al-Fikr, dikutip oleh Ahmad 

Rofiq, h. 494. 
38

Abdul Ghofur Anshari, Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia, Yogyakarta: Pilar 

Media, 2006, cet 2, h. 30. 



 

 

 

 

c) Badan hukum.39 

Nadzir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas 

Nadzir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang dicantumkan dalam 

akta adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum 

yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.  

Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri dari 

perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

a. Warga Negara Indonesia, 

b. Beragama Islam, 

c. Sudah dewasa, 

d. Sehat jasmani dan rohani, 

e. Tidak berada di bawah pengampuan,
40

 

f. Betempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya. 

c. Harta benda wakaf (Mauquf bih)  

Mauquf  dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama 

dipergunakan, dan hak milik wakif murni. Benda yang diwakafkan dipandang sah 

apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

1) Benda harus memiliki nilai guna.  

Tidak sah hukumnya sesuatu yang bukan benda, misalnya hak-hak yang 

bersangkut paut dengan benda, seperti hak irigasi, hak lewat, hak pakai dan lain 
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sebagainya. Tidak sah pula mewakafkan benda yang tidak berharga menurut 

syara‟, yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda 

memabukkan dan benda-benda haram lainnya. 

2) Benda tetap atau benda bergerak.  

Secara umum yang dijadikan sandaran golongan syafi‟iyah dalam 

mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta 

tersebut, baik berupa barang tak bergerak, benda bergerak maupun barang kongsi 

(milik bersama). 

3) Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf.  

Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlah seperti seratus 

juta rupiah, atau juga bisa menyebutkan dengan nisab terhadap benda tertentu, 

misalnya separuh tanah yang dimiliki dan sebagainnya. Wakaf yang tidak 

menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan tidak sah 

hukumnya seperti mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku, dan 

sebagainya. 

4) Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap (al-milkat-

tamm)  

Wakif (orang yang mewakafkan) ketika terjadi akad wakaf. Dengan 

demikian jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum miliknya, 

walaupun nantinya akan menjadi miliknya maka hukumnya tidak sah, seperti 



 

 

 

 

mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan lain 

sebagainya.
41

 

Benda yang diwakafkan itu adalah benda yang harus memenuhi 

persyaratan yaitu Benda itu mestilah milik sah dari pihak yang berwakaf, benda 

yang diwakafkan itu mestilah tanah lama dan bisa diambil manfaatnya, tidak ada 

artinya mewakafkan sesuatu yang tidak tahan lama atau yang tidak 

mendatangkan manfaat, benda yang diwakafkan itu mestilah sesuatu yang boleh 

dimiliki dan dimanfaatkan. Karena itu tidak boleh mewakafkan seekor babi atau 

benda-benda haram lainya kepada umat Islam.
42

 Kadar benda yang diwakafkan 

tidak boleh melebihi jumlah sepertiga harta yang berwakaf, sebab hal ini bisa 

merugikan pihak ahli waris dari  yang berwakaf.  

a. Shighat Wakaf atau Ikrar Wakaf 

Ikrar  yakni berupa ucapan yang menunjukan adanya wakaf, shighat yang 

dipakai adalah kata-kata yang menunjukkan adanya wakaf walaupun tidak harus 

dengan redaksi “wakaf”. Tentu saja yang paling diutamakan adalah kata 

“wakaf”, sehingga dengan muda bisa ditangkap makna dari ikrar wakaf itu.
43

 

Dalam Undang-undang ikrar  wakaf diatur dalam Pasal 17 yaitu ayat (1) Ikra 

wakaf dilakukan oleh wakif kepada Nazir di hadapan Pembuat Pencatat Akta 

Ikrar Wakaf  (PPAIW) dan ayat (2) ikra wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 
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(1) dinyatakan secara lisan dan/utau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar 

wakaf oleh Pembuat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).44 

b. Peruntukan harta benda wakaf; 

Peruntuhan harta benda wakaf  dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 

Paal 22 tentang peruntuhan harta wakaf yaitu: 

f. Sasaran dan kegiatan ibadah; 

g. Sasaran dan kegiatan pendidikan,serta kesehatan; 

h. Bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatimpiatu; bea siswa; 

i. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/ atau; 

j. Kemajuan kesejateraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan 

syariah dan peraturan perundang-undangan.
45

 

 

Berdasarkan peruntuhan harta benda wakaf dapat dimanfaatkan dalam 

bentuk ibadah seperti pengajian anak-anak, tempat sholat., sedangkan dalam 

bentuk sarana dalam kegiatan pendidikan yaitu seperti sekolah dan kesehatan, 

dalam pemanfaatan yang dilakukan dapat dikembangkan kedalam bentuk 

ekonomi danhasilnya dapat di salurkan kepada fakir miskin dan anak terlantarr 

dan kemajuan ekonomi umat lainya yang tidakmenyalahi aturan dalam syariat. 

d. Tujuan dan Fungsi Wakaf 

a. Tujuan Umum : 

Tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial, Wakaf 

untuk mencari keridhaan Allah Swt. Wakaf ini tujuannya untuk memajukan 

agama Islam atau karena motifasi agama.  Dari sinilah, kemudian timbul kondisi 

dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang 
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miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Dibalik semua itu, tersimpan 

hikmah. Allah memberikan kesempatan  kepada yang kaya menyantuni yang 

miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang 

lemah, yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan 

kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar 

manusia saling terjalin.
46

 

Perbedaan kondisi sosial suda sudah sewajarnya memberi pengaruh 

terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelajaran yang 

bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifa sukarela (sunnah), ada yang 

bersifat tetap (paten), dan ada juga yang sekedar memberi manfaat (tidak paten). 

Namun demikian yang paling utama dari semua cara tersebut, adalah 

mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan sistem yang teratur serta 

tujuan yang jelas. Di situlah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam 

masyarakat dapat diwujudkan.
47

 

b. Tujuan Khusus 

Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, 

yaitu pengkaderkan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. 

Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak 

keluar dari koridor maksud-maksud syari‟at Islam, di antaranya :  
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1) Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada 

hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, 

penambahan pahala, dan pengampunan dosa.  

2) Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti 

partisipasi dalam pembangunan masyarakat.  

3) Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang 

yang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk 

menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan di saat-

saat mereka membutuhkannya. 

4) Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan 

keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang 

perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, si wakif 

bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.48 

Menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

bahwa Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda 

wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.
49

 

Jadi fungsi wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 216 dan 

Pasal 5 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dimaksudkan 

dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum 
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sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun 

dalam hal mu‟amalah. 

Dengan demikian orang  yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan 

dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam 

yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus 

dapat mengambil manfaatnya. 

Fungsi wakaf dilihat dari  tujuan wakaf itu apabila terlaksana dengan baik 

maka fungsi wakaf yaitu untuk tempat peribadatan, perekonomian, pendidikan, 

kesehatan, dibidang sosial, dan sebagainya yang bisa mencerdaskan kehidupan 

manusia dan bagi si wakif mendapatkan pahala yang akan di terimanya di hari 

akhirat menjadi bekal kebaikanya, sementara di dunia bagi yang 

memanfaatkanya maka dia akan tertolong dengan hasil wakaf tersebut, serta 

menjamin masyarakat yang kuurang mampu dalam bidang ekonomi. 

e. Jenis-jenis wakaf 

Dalam  Pasal  16  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang 

Wakaf, bahwa : 

Harta benda wakaf terdiri dari: 

a. Benda tidak bergerak, meliputi:  

(1). HaK atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku baik yang sudah maupun yang belumterdaftar; 

(2). Bagunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas sebagaimana simaksud 

pada huruf 1; 



 

 

 

 

(3). Tanaman dan benda yang berkaitan dengan tanah;  

(4). Hak milik atas satuan rumah susun sesuaidengan ketentuan syar‟ah dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

(5). Benda  tidak bergerak lain sesuai dengan  ketentuan syariah  dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku;50
  

b.  Benda bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi;   

1) Uang,  

2) Logam mulia, 

3) Surat berharga,  

4) Kendaraan,  

5) Hak atas kekayaan intelektual, 

6) Hak sewa, dan  

7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku seperti mushaf, buku dan kitab.
51

 

Setelah diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf 

maka  segalah sesuatu yang sesuai dengan Pasal 16 dapat diwakafkan baik benda 

bergerak atau benda tidak bergerak, tidak hanya tanah atau bangunan saja yang 

dapat diwakafkan.  

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 15  
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Jenis harta benda wakaf meliputi :  

a.  Benda tidak bergerak;  

b.  Benda bergerak selain uang;  

c.  Benda bergerak berupa uang. 

C. Wakaf Menurut Undang-Undang 

1. Pengertian  Wakaf 

a.  Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1 

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan 

hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya 

untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya 

sesuai dengan ajaran islam. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

tentang pengertian benda wakaf adalah Segala benda baik bergerak atau tidak 

bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai 

menurut ajaran Islam 

b. Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 ayat 

(1) menyatakan bahwa: 

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.
 52
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Beberapa pengertian wakaf di atas, dapat ditarik cakupan bahwa wakaf 

meliputi: 

1) Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang. 

2) Harta benda tersebut bersifat kekal dzatnya atau tidak habis apabila dipakai. 

3) Harta tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya, kemudian harta 

tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan, ataupun diperjual belikan. 

4) Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan 

ajaran Islam.
53

 

2. Pemanfaatan Tanah Wakaf  

Penafsiran yang sering digulirkan oleh para ulama, bahwa wakaf ini sangat 

indentik dengan shadakah jariyah, yaitu suatu amal ibadah yang memiliki pahala 

yang terus menerus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan 

manusia.
54

 

Beberapa Negara sepeerti Mesir,Yordania, Saudi Arabia, Turki, wakaf 

selain berupa sarana dan pra-sarana ibadah dan pendidikan juga berupa tanah 

pertanian, perkebunan, uang, saham, perkantoran dan lain-lain yang semua 

dikelolah secara produktif. Dengan demikian hasilnya dapat dipergunakan untuk 

keperluan masyarakat. Sedangkan di Indonesia sendiri telah dikembangkan 
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sistem perwakafan yang moderen sehingga dalam pengelolaannya dapat efektif 

dalam pengawasan penerinta.
55

 

Sedangkan  dilihat dari Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang 

wakaf, peruntuhan harta benda wakaf  pada Pasal 22 yaitu: 

a. Sarana dan kegiatan ibadah, 

b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan 

c. Bantuan kepada fakir miskin atau anak terlantar, yatim piatu dan bea siswa, 

d. Kemajuan dan kegiatan ekonomi umat,  

e. Kemajuan kesejahteraan umam lainnya yang tidak bertentangan dengan 

syariah dan peraturan perundang-undangan.
56

 

 

Berdasarkan Undang-undang di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

wakaf dapat dimanfaatkan dalam sarana dan prasarana kegiatan ibadah misalnya 

dimanfatkan sebagai masjid, pengajian dan kegiatan pendidikan., Sarana dan 

kegiatan pendidikan serta kesehatan yaitu sekolah dimanfaatkan untuk menuntut 

ilmu, kesehatan untuk membantu pelayanan masyarat dalam sesehatan dalam 

masyarakat., Pemberdayaan ekonomi masyarakat, untuk pemeliharaan harta-

harta wakaf setra membantu masyarakat yang kurang mampu dalam ekonomi 

dapat teraktasi dengan adanya bantuan dari hasil (uang) wakaf, agar masyarakat 

lebih makmur maka dibutukan kerja sama dalam mengelolah harta benda wakaf. 

3. Pengelolaan Wakaf 

Pengelolaan wakaf dilakukan oleh nazir sesuai dengan Undanga-undang yang 

mengatur tentang pengelolaan wakaf yaitu pada Pasal 11 Poin (b) yaitu 
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mengelolah dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan fungsi, 

dan peruntukanya.57  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitin  

Metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan 

suatu penelitian. Pada penelitian dikenal adanya dua metodologi (proses, prinsip 

dan prosedur yang ditempuh seorang peneliti dalam mendekati permasalahan dan 

mencari jawabannya) yang dikenal dengan istilah kualitatif dan kuantitatif.
58

 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang akan diteliti, maka jenis penelitian 

yang digunakan  oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Fokus kajian pada penelitian ini adalah Efektivitas Pemanfaatan Tanah Wakaf 

dalam Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 di Kecamatan Baruga.  

Agar tidak terjebak pada kesalahan yang umumnya terjadi pada sebuah 

penelitian hukum dengan melaksanakan penggunaan format penelitian empiris 

dalam ilmu sosial terhadap penelitian normatif (penelitian yuridis normatif), 

maka penting sekali mengetahui dan menentukan jenis penelitian sebagai salah 

satu komponen dalam metode penelitian. Sebab ketepatan dalam metode 

penelitian akan sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil suatu penelitian 

hukum. 
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