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PENGANTAR 
DIREKTIJR PENGEMBANGAN 

1AKAT DAN WAKAF 

Bismillahirrahmanirrahim 

Tcrlcbih dahulu kami panjatlcan puji syukur ke hadirat Allah 
swt, karcna atas rahmat dan karuniaNya kir:a dapat mclakukan bcrbagai 
upaya untuk mcningkatkan, mempcrdalam dan mcmpcrluas pclayanan 
kehidupan bcragama. 

Sejak tcrjadinya krisis muh:i-dimcnsi dalam kehidupan bangsa 
kir:a yang dipicu oleh krisis ckonomi, maka pcran zakat dan wakaf 
menjadi scmakin pcnting scbagai salah satu instrumen untuk 
meningkatkan kescjahtcraan masyarakat. Selain itu kesadaran berzakat 
dan bcrwakaf mcnjadi pcrekat kohesi social bangsa kita. 

Pengclolaan zakat dan wakaf tidak sr:atis, melainkan sclalu 
bcrkembang sejalan dcngan dinamika dan pcrubahan dalam masyarakat. 
Dalam kair:annya dengan bidang wakaf, Pemcrintah memfokuskan 
pcrhatian pada penar:aan administrasi wakaf yang mcmberi kcpastian 
hukum bagi pewakaf, nazir (pcngelola wakaf) dan obyek wakaf, sert:a 
mendorong pcmanfuar:an asct-aset wakaf yang tidak produktif menjadi 
produktif. 

Buku ini disusun untuk menjelaskan secara singkat apa dan 
bagaimana sistcm pcngclolaan dan pengembangan wakaf yang 
dikehendaki itu. Penyusunan buku-buku wakaf merupakan bagian dari 
program Pcmerintah untuk mcndorong pemberdayaan wakaf sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat. 

Kehadiran buku "Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan 
Wakaf' ini diharapkan dapat menggugah kepedulian dan tanggung 
jawab berbagai elemen dalam masyarakat untuk mcningkatkan 
pemberdayaan wakaf di tanah air lcita. 

Semoga Allah S\•.:t memberkati niat baik dan upaya yang kita 
lakukan bersama. Amin. 

Jakarta, Agustus 2003 





SAMBUTAN 
DIREKTUR JENDERAL BIMAS !SIAM 

DAN PENYEI..ENGGARAAN HAJI 

Bismillahirrahmanirrahim 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah swt, karena atas 
rahmat clan inayahNya kirn. dapat berupaya meningkatkan pelayanan 
kehiclupan beragama termasuk pelayanan di bidang perwakafun. 

Salah saru upaya strategis yang clilakukan oleh Pemerintah 
dalam hal ini Departemen Agama adalah mengembangkan lembaga 
wakaf dan memberdayakan potensi wakaf sehingga menimbulkan 
dampak yang positif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi umat 
Islam. 

Dalam kaitan ini, Pemerinrah terus berupaya agar pcngelolaan 
wakaf itu mempunyai legalitas yang kuat. Disamping iru, sebagai langkah 
ke depan perlu dikembangkan suaru sistem pengelolaan dan 
pengembangan wakaf yang sesuai dengan tunrucm dan pcrkembangan 
yang terjadi serta garis kebijakan Pemerintah. Pengadaan referensi wakaf 
yang disusun oleh Direktorat Pengambangan Zakat clan Wakaf rn.k lain 
merupakan bagian dari upaya mendorong pcmberdayaan wakaf dan 
peningkatan administrasi wakaf sesuai dengan runrutan perkembangan 
zaman dewasa ini. 

Unruk iru, kami menyambut baik penerbitan buku "Pedoman 
Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf' ini karena memuat substansi 
yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat dan lembaga-lembaga 
Islam yang mengelola wakaf atau memiliki kepcntingan terhadap wakaf. 

Dengan kehadiran buku "Pedoman Pengelolaan dan 
Pengembangan Wakaf' m1 diharapkan pcrhatian terhaclap 
pembcrdayaan wakaf lebih meningkat dan terarah sejalan dengan 
harapan kir:a bersama. 

Semoga Allah swt memberkati niat baik dan upaya yang kita 
lakukan. Amin. 

' 
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PENDAHULUAN 

Kemiskinan clan kesenjangan sosial di sebuah negara 
yang kaya dengan sumber daya alam clan mayoritas penduduk
nya beragama Islam, seperti Indonesia, merupak.an suaru 
keprihatinan. Jumlah penduduk miskin terus bertambah 
jumlahnya sejak krisis ekonomi pada tahun 1997 hingga saat 
ini. Pengabaian atau ketidakseriusan penanganan terhadap 
nasib clan masa depan puluhan juta k.aum dhuafa yang tersebar 
di seluruh tanah air merupakan sik.ap yang berlawanan der1gan 
semangat dan komitmen Islam terhadap persaudaraan clan 
keadilan sosial. 

Jika kita cerrnati lebih jauh, ditemuk.an bukti-bukti 
empiris bahwa pertambahan jumlah penduduk yang hidup di 
bawah garis kemiskinan bukanlah k.arena persoalan kekayaan 
alam yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk (over 
population), ak.an tetapi k.arena persoalan distribusi yang 
kurang baik serta. rendahnya rasa kesetiak.awanan di antara 
sesama anggota masyarakat. Llngk.aran kemiskinan yang 
terbenruk dalam masyarakat kita lebih banyak kemiskinan 
struktural sehingga upaya mengatasinya harus dilakuk.an 
melalui upaya yang bersifat prinsipil, sistematis clan kompre
hensif, buk.an hanya bersifat parsial clan sporadis. 
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Sedangkan unruk mewujudkan kesejahteraan secarn 
menyeluruh bukanlah sesuaru yang mudah dikerjakan, karena 
kesejahteraan baik material maupun spirirual hanya mungkin 
tercapai dengan beberapa kondisi, diantaranya dengan melaksa
nakan beberapa asas yang penring unruk mewujudkan kesejah
teraan, yairu terjaminnya hak-hak asasi manusia, termasuk bak 
mendapatkan keadilan. Di dalam Islam, keadilan merupakan 
konsep hukum dan sosial clan baru berarti kalau dipakai dalam 
konteks hukum clan sosial. Keadilan sosial Islam adalah 
keadilan kemanusiaan yang meliputi seluruh segi dan faktor 
kehidupan manusia termasuk keadilan ekonomi. Keadilan yang 
muclak menurut ajaran Islam tidak menuntut persamaan 
penghasilan bagi seluruh anggota masyarakat, tetapi sesuai 
dengan kodramya sebagai manusia yang berbeda-beda bakat 
dan kemampuannya. 

Islam sebagai salah satu agama yang ada di Indonesia 
dan merupakan agama yang paling banyak penganumya, 
sebenarnya mempunyai beberapa lembaga yang diharapkan 
mampu membantu unruk mewujudkan kesejahteraan sosial, 
yairu salah sarunya adalah instirusi wakaf. Wakaf merupakan 
salah satu lembaga sosial Islam yang erat kaitannya dengan 
sosial ekonomi masyarakat. Walaupun wakaf merupakan 
lembaga Islam yang hukumnya sunnah, namun lembaga ini 
dapat berkembang Jengan baik di beberapa negara muslim, 
seperti Saudi Arabia, Mesir, Turki, Yordania Qatar, Kuwait clan 
lain-lain. Hal tersebut karena lembaga ini memang sangat 
dir~sakan manfaatnya bagi kesejahteraan umat. 

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan 
oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai 
suaru lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah saru penunjang 
perkembangnan masyarakat Islam. Jumlah tanah wakaf di 
Indonesia sangat banyak. Menurut data yang ada di 
Departemen Agama Republik Indonesia, sampai dengan 
tanggal September 2002 jumlah seluruh tanah wakaf di 
Indonesia sebanyak 362.4 71 lokasi dengan luas 1.538.198.586 
M2. Apabila jumlah tanah wakaf di Indonesia ini dihubungkan 
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dengan negara yang saat ini sedang menghaaapi bcrbaga1 Kns1s, 
tennasuk krisis ekonomi, sebenamya wakaf merupakan salah 
satu lembaga Islam yang sangat potensial untuk lebih dikem
banglcan guna membantu masyaralcat yang kurang mampu. 
Sayangnya, wakaf yang jumlahnya begiru banyak, pada 
umumnya pemanfaatannya masih bersifat lconsumtif dan belum 
dikelola secara produktif. Dengan demikian lembaga wakaf di 
Indonesia belum terasa manfuatnya bagi kesejahteraan sosial 
ekonomi masyarakat. 

Berdasarkan data yang ada dalam masyarakat, pada umum
nya wakaf di Indonesia digunakan unruk masjid, musholla, 
sekolah, ponpes, rumah yatim piatu, makarn clan sedikit sekali 
tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam benruk suaru 
usaha yang hasilnya dapat dimanfa.adc.an bagi pihak-pihak yang 
memerlukan, khususnya kaum fakir miskin. Pemanf.iaCln t.ersebut 
dilihat darisegi sosial khususnya untuk kepc:ntingan peribadatan 
memang efektif, teta.pi dampaknya kurang bcrpengaruh posirif 
dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila pcruntub.n 
wakaf hanya terbatas pad.a hal-hal di atas tanpa diimbangi 
dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejah
teraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga 
wakaf, tidak akan dapat t.erealisisasi sccara optimal. 

Di masa pertumbuhan ckonomi di Indonesia yang 
culcup memprihatinkan ini, sesungguhnya peranan wakaf di 
samping instrumen-instrumcn elconomi Islam lainnya seperti 
zakat, infaq, sedekah dan lain-lain belum dapat dirasabn 
manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat 
khususnya di bidang elconomi, apabila wakaf dilcelola 
sebagaimana mestinya. Peruntukan wakaf di Indonesia yang 
kurang mengarah pada pemberdayaan elconomi umat dan 
cenderung hanya unrulc lcepentingan-lcepcntingan ibadah 
khusus dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada 
keterbatasan umat Islam tentang pemahaman wak.af, bailc 
mengenai harta yang diwaka&an maupun perunrukannya. Pada 
umumnya, masyarakat memahami bahwa peruntukan wakaf 
hanya t.erbatas untulc lcepentingan pcribadatan lchusus dan hal-



hal yang lazim dilaksnakan di Indonesia seperti masjid, 
musholla, ponpes, sekolah, makam dan sebagainya. 

Agar wakaf di Indonesia dapat memberikan 
kesejahteraan sosial clan ekonomi bagi masyarakat, maka di 
masa depan perlu mem berdayakan wakaf baik wakaf benda 
bergerak maupun benda tidak bergerak agar dapat 
meningkatkan kesejahteraan umat Islam pada khususnya clan 
masyarakat pada umumnya, serta meningkatkan perkembangan 
Islam di Indonesia. 

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, perlu adanya 
paradigma baru dalam sistem pengelolaan wakaf secara 
produktif dan pengembangan wakaf benda bergerak, yaitu 
termasuk uang clan saham. Wakaf benda tak bergerak yang 
sdama ini ada di kalangan masyarakat Islam yang berbentuk 
tanah, bangunan clan lainnya perlu dilakukan pengamanan clan 
didorong agar mempunyai kekuatan hukum nilai produktif. 
Sedangkan benda wakaf bergerak dikembangkan melalui 
lembaga-lembaga perbankan atau badan usaha dalam bentuk 
investasi. Hasil dari pengembangan wakaf itu kemudian 
dipergunakan untuk keperluan sosial, seperti untuk 
meningkatkan pendidikan Islam, dan banruan atau sarana clan 
pra sarana ibadah. Di samping itu juga tidak menurup 
kemungkinan dipergunakan untuk membantu pihak-pihak yang 
memerlukan seperti bantuan pendidikan, banruan penelitian 
clan lain-lainO 
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BAGIAN PERTAMA 
W AKAF DALAM LINT ASAN SEJARAH 

Berbicara masalah wakaf clalam persepektif sejarah 
Islam (at tarikh al Islam1), ticlak clapat clipisahkan clari 
pembicaraan tentang perkembangan hukum Islam clan esensi 
m1s1 hukum Islam. Untuk mengetahui sejarah 
perkembangan hukum Islam perlu melakukan penelitian 
atau seticlaknya melakukan telaah terhaclap teks (wahyu) clan 
konclisi sosial-buclaya masyarakat di mana hukum Islam itu 
berasal. Sebab hukum Islam merupakan "perpaduan" antara 
wahyu Allah SWf clengan konclisi masyarakat yang ada pada 
saat wahyu itu diturunkan. Misi hukum Islam sebagai aturan 
unruk mengejewantahkan nilai-nilai keimanan clan aqidah 
mengemban misi utama ialah menclistribusikan keadilan bagi 
seluruh lapisan masyarakat, baik keaclilan hukum, keadilan 
sosial maupun keadilan ekonomi. 

lslam sangat memperhatikan keadilan ekonomi dalam 
rangka menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera dan 
meminimalisir terjadinya kesenjangan sosial yang berlatar· 
belakang ekonomi antara yang miskin dengan yang kaya. 
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Sehingga tercipta masyarakat yang makmur dalam keadilan 
clan masyarakat yang adil dalam kemakmuran. Islam 
memanJang kekayaan sebagai amanat Allah SWf 
(amanatullah) yang seyogyanya menjadi sarana perekat unn1k 
rnembangun persaudaraan dan kebersamaan. Proyek·hukum 
Islam untuk mendisitribusikan keadilan ekonomi agar 
kekayaan tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya 
saja ialah melalui berbagai program, di antaranya program 
zakat, disunnahkan bersedekah dan berwakaf. Wakaf adalah 
sektor volunteri ekonomi Islam yang berfungsi sebagai asset 
konstruksi pembangunan ekonorni unruk kesejahteraan 
masyarakat. Di mana dalam program wakaf menganjurkan 
masyarakat yang rnarnpu unruk membanru yang kurang 
mampu dengan cara mendermakan Jana abadi yang dikelola, 
clan hasilnya dimanfaatkan unruk membanru keburuhan dan 
bahkan membina mereka yang perlu uluran tangan orang 
yang peduli, yang mampu atau yang berkecukupan. 

A. Walcaf dalam Sejarah Peradaban Islam 
Islam adalah agama yang mempunyai aturan clan tatanan 

sosial yang konkrit, akomodatif clan aplikatif, guna mengatur 
kehidupan manusia yang dinamis dan sejahtera, tidak 
seluruh prilaku clan adat·istiadat sebelum diurusnya Nabi 
Muhamad SAW merupakan perbuatan buruk dan jelek, 
tetapi tradisi Arab yang memang sesuai dengan nilai-nilai 
agama Islam Jiakomodir di format menjadi ajaran Islam 
lebih terarur dan bernHai imaniyah. Di antara praktek sosial 
yang terjadi sebelum datangnya Nabi Muhammad adalah 
praktek yang menderma sesuatu dari seseorang demi 
kepentingan urnum atau dari satu orang untuk semua 
keluarga. T radisi ini kemudian diakui oleh Islam menjadi 
hukum wakaf, di mana seseorang yang mempunyai kelebihan 
ekonomi menyumbangkan sebagian hartanya untuk dikelola 
clan mamfaatnya unruk kepentingan umum. Berikut sejarah 
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perkembangan praktek wakaf sebelum Islam, pada masa 
Rasulullah saw clan pada masa dinasti-dinasti Islam. 

A.I. Pralctek Walcaf Sebelum Islam 
Definisi wakaf ialah menyerahkan harta benda yang tidak 

boleh dimiliki kepada seseorang atau lembaga untuk dikelola, 
clan manfaamya didermakan kepada orang fakir, miskin atau 
untuk kepentingan publik (Muhammad Kamaluddin Imam, 
1999: 189). Praktek wakaf telah dikenal sejak dulu sebelum 
hadirnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad 
SAW. Meskipun dengan nama clan istilah yang berbeda. Hal 
ini terbukti bahwa banyak tempat-tempat ibadah yang terletak 
disuatu tanah yang pekarangannya dikelola clan hasilnya 
untuk membiayai perawatan clan honor yang merawat tempat 
ibadah. Sebab sebelum terutusnya Nabi Muhammad SAW. 
Telah banyak masjid, seperti masjid Haram clan masjid al 
Aqsha telah berdiri sebelum hadirnya Islam clan bukan hak 
milik siapapun juga tetapi milik Allah swr untuk 
kemaslahatan umat. 

Di beberapa negara di dunia praktek wakaf telah dikenal 
sebelum Islam hadir; seperti di Mesir, di Roma clan di 
Jerman. Praktek wakaf di Mesir dilakukan oleh Raja Ramsi 

· Kedua yang memberikan tempat ibadah "Abidus" yang 
arealnya sangat besar. Sebagaimana tradisi Mesir kuno bahwa 
orang yang mengelola harta milik yang ditinggalkan oleh 
mayyit (harta waris) hasilnya di berikan kepada keluarganya 
clan keturunannya, demikian selanjutnya yang mengelola 
dapat mengambil bagian dari hasil harta tersebut namun 
harta pokoknya tidak boleh menjadi hak milik siapapun. 
Namun demikian, pengelolaan harta tersebut dengan cara 
bergilir dan bergantian dimulai dari anak yang tertua dengan 
syarat tidak boleh dimiliki. Praktek seperti tersebut meskipun 
tidak disebut wakaf namun pada prinsipnya sangat mirip 
dengan praktek wakaf keluarga. 
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Di Jerman terdapat aturan yang memberi modal kepada 
salah satu keluarganya dalam jangka waktu tertentu untuk 
dikelolanya, di mana hart:a tersebut milik keluarga bersama 
atau kepemilikannya secara bergantian climulai clari keluarga 
laki-laki kemuclian keluarga perempuan clengan syarat harta 
tersebut riclak boleh clijual, ticlak boleh cliwariskan clan tidak 
boleh clihibahkan. Namun kewenangan harta tersebut hanya 
boleh clikelolanya clan cliambil hasilnya. 

Praktek wakaf mempunyai dua model; ialah wakaf 
keluarga (al waqf al ahh) clan wakaf um um (al waqf al khai~. 
Keclua model ini telah dilakukan sejak dahulu sebelum hadir
nya agama Islam. Na mun Islam mem beri sistem ekonomi 
lebih mudah, inclependen clan bersifat anjuran sebagaimana 
yang clijelaskan oleh al qur'an al Karim (Q.S., 2: 261). 

Artinya: "Perumpamaan (nalkah yang dikeluarkan oleh) 
orang-orang yang menalbhkan hartanya di jalan Allah 
adalah serupa dengan sebut:ir benih yang menumbuhkan 
tujuh but:ir, pada O'afrt:iap but:ir: seratus biji: Allah melipat 
gandakan (ganjaran) bagi s1'apa yang Dia kehendaki. Dan 
Allah Maha Luas (kamia-Nya) lagi Maha Mengetahuin. (Ali 
Im ran: 261 ). 

A2. Wakaf Pada Masa Rasulullah saw 
Dalam sejarah Islam Wakaf dikenal sejak masa 

Rasulullah saw. karena wakaf disyari'atkan setelah Nabi 
SAW. berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua hijriyah. Ada 
dua pendapat yang berkembang clikalangan ahli 
yurispruclensi Islam (fuqaha') tentang siapa yang pertama kali 
rnelaksanakan syari'at wakaf. Menurut sebagian penclapat 
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ulama mengatakan bahwa yang pertamakali melaksanakan 
wakaf adalah Rasulullah SAW, ialah wakaf tanah milik .Na bi 
SAW. unruk dibangun masjid. Pendapat ini berdasarkan 
hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari 'Amr 
bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata: 

"Kami bertEnya tentang mu/a-mu/a wakaf dalam Islam.' Orang 
Muhajirin mengamkan adalah wakaf Umar, sedangkan orang
orang Ansor mengamkan adalah wakaf &sulullah SAW. (asy 
Syaukani: 129). 

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah 
mewakafkan tujuh kebon Kunna di Madinah; di antaranya 
ialah kebon A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebon 
lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan 
bahwa yang pertama kali melaksanakan syari' at wakaf adalah 
U mar bin al Khathab. Pendapat ini berdasarkan had its yang 
diriwayatkan lbnu Umar ra. ia berkata: 

"Bahwa sahabat Umar ra. meperoleh sebidang tanah di 
Khaibar, kemudian Umar ra. menghadap Rasulullah SAW. 
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unruk meminm perunjuk. Umar berkata: "Hai Rasulullah 
SAW., saya mendapat sebidang t.anah di Khaibar, saya be/um 
mendapatkan harm sebaik iru, maka apakah yang engkau 
perintahkan kepadaku.J" Rasulullah SA W. bersabda: "Bila 
engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah iru, dan · engkau 
sadekahkan (hasilnya). "Kemudian Umar mensadekahkan 
(tanahnya unruk dikelola), tidak dijual, tidak diwariskan dan 
ndak dihibahkan. lbnu Umar berkata: "Umar mensadekah· 
kannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fnkir, 
kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan camu. 
Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazir) wakaf makan 
dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnyc1) atau 
memberi makan orang lain dengan ddak bermaksud 
menumpuk harm" (HR. Muslim). 

Kemudian syari'at wakaf yang telah dilakukan oleh Umar 
bin al Khaththab disusul oleh Abu Thalhah yang 
mewakafkan kebun kesayangannya, kebun "Bairaha'". 
Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi saw. lainnya, seperti 
Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah 
yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang 
ke Mekkah. Utsman mensadekahkan hartanya di Khaibar. 
Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. 
Mu'adz bin Jabal mewak.afkan rumahnya, yang populer 
dengan sebutan "Dar al anshor". Kemudian pelaksanaan 
wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, 
Zubair bin Awwam clan 'Aisyah lstri Rasulullah saw. 

B.3. Wakaf Pada Masa Dinasti-Dinasti Islam 
Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti 

Umayah clan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun
duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya 
untuk orang-orang fakir clan miskin saja, tetapi wakaf 
menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, 

10 



membangun perpustakaan dan mem.bayar gaji para sti"tnya, 
gaji para guru clan beasiswa unruk para siswa clan 
mahasiswanya. Antosiasrne masyar:-i.kat kepada pelaksanaan 
wakaf telah rnenarik perhatian negara untuk mengarur penge
lolaan wakaf sebagai sektor untuk mernbang~=-i sclidaritas 
sosial clan ekonomi masyarakat. 

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang 
ingin berbuat baik dt:ngan kekayaan yang dimilikinya clan 
dikelola secara individu mnpa ada aruran yang pasti. Namun 
serelah masyarakat Islam rnerasakan betapa manfuamya 
lembaga wakaf, maka timbullah keinginan unruk mengarur 
perwakafan dengan baik. Kemudian dibenruk lembaga yang 
mengarur wakaf unruk mengelola, mernelihara clan 
penggunaan harta wakaf, baik secara urnum seperti masjid 
arau secara individu ata.u keluarga. 

Pada masa dinasti Umayah yang menjadi hakim Mesir 
aclalah Taubah bin Ghar al Hadhramiy pada masa khalifah 
Hisyarn bin Abd. Malik. Ia konsent clan tertarik dengan 
pengembangan wakaf sehingga terbenruk lembaga wakaf 
tersendiri sebagaimana lembaga lainnya di bawah 
pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertarna kali 
dilakukan dalarn administrasi wakaf di Mesir, bahkan di 
seluruh negara Islam. Pada saat iru juga, Hakim Taubah 
mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah 
pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen 
Kehakiman yang dikelola dengan baik clan hasilnya 
disalurkan kepada yang bcrhak clan yang memburuhkan. 

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf 
yang disebut dengan "Shadr al wuquuf yang mengurus 
administrasi clan memilih staf pengelola lembaga wakaf. 
Demikian perkem bangan wakaf pada mas a dinasti 
Umawiyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan 
oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah 
dengan pengaruran administrasinya. 
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Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan 
wakaf cukup menggembirakan, di mana hampir semua tanah
tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semuanya dikelola 
oleh negara dan menjadi milik negara (baytulma/). Ketika 
Shalahuddin al Ayyuby memerintah Mesir, maka ia 
bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan 
kepada yayasan keagamaan clan yayasan sosial sebagaimana 
yang dilakukan oleh dinasti Fathimiyyah sebelumnya. 
Meskipun secara fiqh Islam hukum mewakafkan harta 
baitulmal masih berbeda pendapat di antara para ulama. 
Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik negara 
(baytulma/) kepada yayasan keagamaan clan sosial adalah Raja 
Nuruddin al Syahid dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan 
oleh seorang ulama pada masa itu ialah lbnu 'lshrun clan 
didukung oleh para ulama lainnya bahwa mewakafkan harta 
milik negara hukumnya boleh (iawaz), dengan argumentasi 
(dalil) memelihara clan menjaga kekayaan negara. Sebab harta 
yang menjadi milik negera pada dasarnya tidak boleh 
diwakafkan 

Shalahuddin Al Ayyuby banyak mewakafkan lahan milik 
negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan 
beberapa desa (qaryah) untuk pengembangan madrasah 
mazhab asy Syafi'iyah, madrasah al Malikiyah clan madrasah 
mazhab al Hanafiyah dengan dana melalui model 
mewakafkan kebun dan lahan pertanian. seperti 
pembangunan madrasah mtizhab Syafi'iy di samping 
kuburan Imam Syafi'iy dengan cara mewakafkan kebun 
pertanian clan pulau Al Fil. 

Oalam rangka mensejahterakan ulama clan kepentingan 
misi mazhab Sunni Shalahuddin Al Ayyuby menetapkan 
kebijakan (11 78 M/572 H) bahwa bagi orang Kristen yang 
datang dari lskandar untuk berdagangan wajib membayar bea 
cukai. Hasilnya dikumpulkan clan diwakafkan kepada para 
ahli_ yurisprudensi (fuqahaa') clan para keturunannya. Wakaf 
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telah rnenjadi sarana bagi dinasti al Ayyubiyah unruk 
kepentingan politiknya clan rnisi alirannya, ialah rnazhab 
Sunni clan rnernpertahankan kekuasaannya. Di rnana harta 
milik negara (baytu/m;1/) rnenjadi modal unruk diwakafkan 
Jerni pengernbangan rnazhab Sunni dan rnenggusur rnazhab 
Syi'ah yang dibawa oleh dinasti sebelurnnya, ialah dinasti 
Fathirniyah. 

Perkernbangan wakaf pada rnasa dinasti Marnluk sangat 
pesat clan beraneka ragarn, sehingga apapun yang dapat 
diambil rnanfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling 
banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah 
pertanian clan bangunan, seperti gedung perkantoran, 
penginapan clan ternpat belajar. Pada rnasa Marnluk terdapat 
wakaf harnba sahaya yang diwakafkan untuk rnerawat 
lembaga-lembaga agama. Seperti rnewakafkan Budak untuk 
mernelihara rnasjid clan madrasah. Hal ini dilakukan pertarna 
kali oleh penguasa dinasti Utsmani ketika menaklukkan 
Mesir, Sulaiman Basya yang rnewakafkan Budaknya untuk 
rnerawat rnasjid 

Manfaat wakaf pada masa dinasti Marnluk digunakan 
sebagairnana tujuan wakaf, seperti. wakaf keluarga untuk 
kepentingan keluarga, wakaf umurn untuk kepentingan 
sosial, rnembangun ternpat untuk rnernandikan mayat clan 
untuk mernbantu orang-orang fakir clan miskin. Yang lebih 
membawa syi'ar Islam adalah wakaf untuk sarana di 
Hararnain, ialah Mekkah clan Madinah, seperti kain Ka'bah 
(kiswatul ka 'bah). Sebagairnana yang dilakukan oleh Raja 
Shaleh bin al Nasir yang rnernbeli desa Bisus lalu diwakafkan 
untuk mernbiayai kiswah Ka'bah setiap tahunnya clan 
mengganti kain kuburan Nabi saw clan mirnbamya setiap 
lima tahun sekali. 

Perkembangan berikumya yang dirasa manfaat wakaf 
telah rnenjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada 
rnasa dinasti Marnluk mendapat perhatian khusus pada rnasa 
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iru 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 
Bandaqdari (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 katagori: 
Pendapatan negara dari hasil wakaf yang diberikan oleh 
penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf 
unruk membanru Haramain (fasilitas Mekkah dan Madinah) 
dan kepentingan masyarakat umum (Or. Muhammad Amin, 
107). 

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 unruk menerapkan syrai'at Islam, di 
antaranya ialah peraruran tentang perwakafan. Di antara 
undang-undang yang dikeluarkan pada masa dinasti Utsmani 
ialah peraruran tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang 
dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhirah tahun 1280 
Hijriyah. Undang-undang tersebut mengarur tentang penca
tatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya 
mencapai rujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam 
upaya realisasi wakaf dari sisi administratif clan perundang
undangan. 

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 negera
negara Arab masih banyak tanah yang berstarus wakaf clan 
diperaktekkan sampai saat sekarang. 
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B. Perwalcafun di Beberapa Negara Muslim 
Sistem wakaf ini kemudian dilakukan oleh umat Islam di 

seluruh clunia clari waktu ke waktu sebagai amal ibadah clan 
sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah swr melalui 
kekayaan harta bern..ia yang dimilikinya. Masa keemasan clan 
kejayaan pelaksanaan wakaf terjadi pada abad ke· 8 clan abad 
ke· 9 Hijriyah. Pada saat itu wakaf meliputi berbagai benda, 
yakni masjid, sekolahan, tanah pertanian, rumah, toko, 
kebun, pabrik roti, bangunan kantor, gedung serbaguna clan 
gudang beras, pabrik sabun, pabrik penetasan telur dan lain· 
lain (Hasan l.anggulung, 1991: l 7 3). Dalam sejarah hukum 
Islam menjelaskan bahwa wakaf tidak terbatas hanya tanah 
kuburan, bangunan ibadah atau tempat kegiatan agama saja, 
tetapi wakaf diperunrukkan kepada kegiatan kamanusiaan 
dan kepentingan umum yang lintas agama, lintas suku dan 
lintas etnis. 

lembaga wakaf yang merupakan sektor volunteri (tidak 
wajib/g:hain1 mafrud/ah) dalam ajaran Islam telah menjadi 
altematif dalam mengentaskan kemiskinan clan 
meminimalisir kesenjangan sosial walaupun hasilnya sampai 
saat sekarang belum maksimal. Di berbagai negara muslim 
banyak yang menaruh perhatian khusus terhadap 
pelaksanaan wakaf. Seperti di Malaysia, Mesir, Arab Saudi 
clan Bangladesh. 

B.l. Wakafdi Malaysia 
Dalam sejarah Hukum Islam di Malaysia, praktek wakaf 

tidak dapat di ketahui dengan jelas awal dikenalnya, tahun 
pelaksanaan clan siapa yang pertama kali mengenalkan clan 
mempraktekkan wakaf dalam sekala Nasional. Akan tetapi 
melalui .sejarah di Malaysia dapat disimpulkan bahwa awal 
pengenalan dan pelaksanaan wakaf sekitar rahun 1800an 
yang clipelopori oleh para pedagang dari Malaysia. 
Selanjutnya praktek wakaf terus berlanjut hingga kini, karena 
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mernang di Malaysia walaupun baru merJeka paJa 31 
Oktober 1957 dan rnewans1 sistern lnggris, urusan 
keagamaan Jan aJat-istiaJat rnelayu tiJak diintervensi. 
Sehingga urusan keagamaan seperti wakaf yang mernegang 
arnanah adalah Majelis Agarna Negeri (sernisal beparternen 
Agarna). 

Jenis wakaf di Malaysia dapat kategorikan menjadi dua 
model, yaitu wakaf 'am clan wakaf khash. Wakaf 'am adalah 
harta yang diwakafkan unruk kepentingan umat Islam clan 
untuk pengernbangan sosio-ekonomi umat Islam. Wakaf 
diurus langsung oleh Majelis Agama. Wakaf khas adalah 
harta yang diwakafkan disertai dengan syarat-syarat tertentu 
oleh yang mewakafkan ( waqi~. Seperti orang yang 
mewakafkan hartanya unruk membangun masjid, sekolah, 
rumah sakit, atau unruk kuburan umum, maka hartanya 
tersebut digunakan hanya unruk rujuan tersebut. Sedangkan 
pengelola harta wakaf adalah mejelis agama setempat, sebab 
di Malaysia masing-masing daerah mempunyai kewenangan 
tersendiri dalam mengelola wakaf. 

Perkembangan perwakafan di Malaysia sejak tahun 1800-
an tidak mengelami perubahan secara signifikan clan bemilai 
ekonomi. Sebab perundang-undangan Malaysia sarnpai 
sekarang hanya terbatas kepada tanah. Itupun mayoritas 
masih berupa wakaf khas yang dalam pengelolaannya terikat 
dengan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan oleh waqi{ Di 
samping itu, masih banyak tanah wakaf yang dikelola oleh 
luar Majelis Agama, nazdimya bukan ahli ekonomi clan tidak 
punya latar belakang manajemen, sehingga perwakafan di 
Malaysia kurang produktif clan kurang bernilai ekonomi. 
Oleh karenanya seminar tentang wakaf di Malaysia 
merekomendasikan antara lain; perlunya undang-undang 
yang membolehkan wakaf produktif yang bemilai ekonomis, 
seperti agribisnis, perdagangan clan wakaf tunai. 
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B.2. Wakaf di Mesir 
Pada masa kekuasaan Muhammad Ali Pasha rahun 1891 

M. aset·aset wakaf tidak terarur clan kurang dapat 
dimanfaatkan secara optimal. Melihat kondisi wakaf yang 
demikian di Mesir, lalu pemerinrah berinisiatif unruk 
mengarur perwakafan dengan cara membenruk "Diwan al 
Awqaf yang berwenang unruk mengarur clan mengurus 
harta wakaf serta membuat perencanaan unruk mengelola 
wakaf secara produktif. Perkembangan berikutnya pada 
tanggal 20 November 1913 "Diwan al Awqaf menjadi 
departemen, sehingga masalah wakaf di Mesir diurus 
langsung oleh kementrian ( wazarah al awqa~. 

Pada abad kedelapan Raja Barquq, masa dinasti 
Abbasiyah menghapus praktek wakaf keluarga (al waqf al 
ahln. Namun setelah dirasakan kurang mengunrungkan 
kehidupan ekonomi masyarakat pada saat itu, muncullah 
gerakan yang pro wakaf keluarga, yang kemudian dibentuk 
panitian Ad Hoc untuk perwakafan clan majelis agama di 
parlemen unruk mengajukan rancangan undang-undang 
wakaf keluarga kepada Oepartemen Wakaf pada tahun 1926 
- 192 7 agar disahkan menjadi undang-undang. 

Setelah terjadi polemik panjang di antara yang pro yang 
kontra tentang wakaf keluarga, maka pada tahun 1952 M. 
kelompok yang kontra wakaf keluarga mendapat dukungan 
mayoritas sehingga dapat menghapus undang-undang yang 
memperbolehkan wakaf keluarga dengan undang-undang no 
24 7 tahun 1952 M. Demikianlah sekilas tentang dihapusnya 
wakaf keluarga (al waqf al ahl~ di Mesir clan sekarang kita 
hanya dapat mengetahuinya melalui buku bacaan. 

Di Mesir yang telah membentuk departemen yang 
k.husus menangani masalah wakaf ( wazaratul Awqa6, maka 
pada tahun 1971 membentuk Badan Wakaf. Badan tersebut 
bertugas · untuk menangani harta wakaf dan 
pengembangannya sesuai dengan perundang-undangan 
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Mesir No. 80 tahun 1971. Badan wakaf tersebut betwenang 
untuk membuat perencanaan, mendistribusikan hasil wakaf 
setiap bulan dengan diikuti kegiar.an di claerah, membangun 
clan mengembangkan lembaga wakaf, clan membuat laporan 
serta diinformasikan hasil kerjanya kepacla masyarakat. 

B.3. Wakaf di Arab Saudi 
Negeri padang pasir pusat turunnya agama Islam adalah 

negara kerajaan yang mewarisi ajaran Islam. Kerajaan Saudi 
Arabia berclasarkan syari'at Islam clan konstitusinya aclalah 
sebagaimana yang cliajarkan oleh Islam. Al Qur'an al Karim 
dan haclits Nabi saw adalah dasar negara dalam menegakkan 
hukum Allah SWT. Oleh karenanya petwakafan yang 
merupakan ajaran Islan secara otomatis menjadi prioritasnya 
clalam rangka pengembangan ekonomi. 

Melalui ketetapan No. 574 tanggal 16 Rajab 1386 H. 
sesuai dengan surat keputusan kerajaan No. M/35, tanggal 
18 Rajab 1386 H. departemen wakaf resmi dibentuk oleh 
kerajaan Arab Saudi. Di mana departemen ini bertugas 
untuk mengurus aset-aset wakaf clan clikelolanya secara 
produktif. Akan tetapi ada pengelolaan khusus terhadap 
harta wakaf yang ada di Mekkah dan di Madinah serta ada 
alokasi hasil wakaf secara khusus untuk perawatan clan 
pengembangan dua kota tersebut. Seperti tanah wakaf yang 
ada di sekitar Mekkah clan Masjid Nabawi dibangun hotel, 
pertokohan clan rumah yang dikembangkan secara ekonomi 
yang hasilnya untuk perawatan aset-aset dua kota tersebut clan 
membantu masyarakat yang membutuhkan uluran tangan 
kerajaan. 

Dalam pengelolaan wakaf di Arab Saudi tenru dengan 
menunjuk pengelola (nazir). Di mana Nazir tersebut bertugas 
untuk membuat perencanaan dalam pengembangan harta 
wakaf, mensosialisasikan program yang telah disepakati, 
melaksanakan rugas dalam mendistribusikan hasil wakaf 
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kepada yang memburuhkan, memelihara Jan mengawasi 
unruk kelanggengan aset wakaf dan membuat laporan kepada 
Kerajaan (mamlakah) clalam pelaksanaan dan pengelolaan 
wakaf. 

B.4. Wakaf di Bangladesh 
Semenjak era Post -Partisi, beberapa undang·unclang 

cliluncurkan clan cliberlakukan di Pakistan kemudian 
diadopsi oleh Bangladesh. Meskipun pimpinan administrasi 
telah menangani bagian administrasi clan pemeliharaan harta 
wakaf di Pakistan clan Bangladesh, clalam beberapa kasus, 
penghasilan clari banyak harta wakaf yang kecil-kecil clan 
tersebar sangat ticlak mencukupi unruk memelihara harta 
wakaf itu sendiri. Sementara iru leasing permanen tidak 
cukup memelihara aset wakaf, di samping iru wakaf keluarga 
juga menjadi salah saru sumber kasus pennasalahan hukum 
di Bangladesh. 

Kondisi inilah yang kemudian memerlukan adanya 
reformasi di dalam manajemen clan administrasi harta wakaf. 
Survey yang dilakukan oleh M.A. Mannan ini menunjukkan 
bahwa adanya fleksibelitas clan scope yang cuku·p unruk 
dilakukan reformasi lebih jauh bagi pen gem bangan manaje· 
men dan administrasi harta wakaf di negara-negara muslim 
atau negara-negara yang meyoritas penduduknya muslim 
terutama yang berkenaan dengan wakaf tunai (M.A. 
Mannan, 1999: 24 7) 

C. Perkembangan Wakaf di Indonesia 
Lembaga wakaf yang dipraktekkan di berbagai negara 

juga dipraktekan di Indonesia sejak pra Islam datang ke 
Indonesia walaupun tidak sepenuhnya persis dengan yang 
terdapar dalam ajaran Islam. Namun spiritnya sama dengan 
syari'at wakaf. Hal ini dapat dilihat kenyataan sejarah yang 
sebagian masih berlangsung sampai sekarang di berbagai 
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daerah di Indonesia. Di Banten umpamanya, terdapat 
"Hu ma serang" adalah ladang-ladang yang setiap tahun 
dikelola secara bersama-sama clan hasilnya dipergunakan 
untuk kepentingan bersama. Di Lombok terdapat "Tanah 
Pa rem an" ialah tan ah negara yang dibebaskan dari pajak 
"landrente" yang hasilnya diserahkan kepada desa-desa, 
subak clan kepada Candi untuk kepentingan bersama. Di 
J awa Timur terdapat tanah "Perdikan" ialah sebidang tan ah 
yang merupakan pemberian raja kepada seseorang atau 
kelompok yang berjasa. Menurut Rachmat Ojamika bahwa, 
bentuk ini hampir menyerupai wakaf keluarga (al waqf al 
ahllJ dari segi fungsi clan pemanfaatan yang tidak boleh 
diperjual belikan. 

Pada masa pra kemerdekaan Republik Indonesia lembaga 
perwakafan sering dilakukan oleh masyarakat yang beragama 
Islam. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari banyaknya 
kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, seperti kerajaan 
Demak, kerajaan Pasai dsb. Sekalipun pelaksanaan wakaf 
bersumber dari ajaran Islam, namun wakaf seolah-olah 
merupakan kesepakatan ahli hukum clan budaya bahwa 
perwakafan adalah masalah dalam hukum adat Indonesia. 
Sebab diterimanya lembaga wakaf ini berasal dari suatu 
kebiasaan dalam pergaulan kehidupan masyarakat Indonesia 
(Azhar Basyir, 1977: 13). Maka tidak jarang orang Indonesia 
membangun masjid, pesantren clan sekolah untuk bersama
sama secara bergotor.g royong. 

Sejak masa dahulu praktek wakaf ini telah diatur oleh 
hukum adat yang sifamya tidak tertulis dengan berlandaskan 
ajaran yang bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam. Pada 
masa pemerintahan Kolonial Belanda dalam menyikapi 
praktek clan banyaknya harta benda wakaf telah dikeluarkan 
berbagai aturan yang mengatur tentang persoalan wakaf, 
antara lain : 
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1. Surat EJaran sekretaris Governemen pert.ama tanggal 31 
Januari 1905, No. 4 35, sebagaimana termuat Ji dalam 
Bijblad 1905 No. 6196, ten tang T oezicht op den bouw 
van Muhammadaansche bedehuizen. Dalam surat edaran 
ini meskipun tidak secara khusus tt::ntang wakaf, tetapi 
pemerintah Kolonial tidak bermaksud melarang atau 
menghalang-halangi praktek wakaf yang dilakukan oleh 
umat Islam unruk memenuhi keperluan keagamaannya. 
Akan tetapi, unruk pembangunan tempat-ternpat ibadah 
diperbolehkan apabila benar-benar dikehendaki oleh 
kepenringan umum. Surat ederan tersebut dirujukan 
kepada kepala daerah di Jawa clan Madura kecuali Jaerah 
Swapraja, untuk melakukan pendataan dan pendaftaran 
tanah-tanah at.au tempat ibadah Islam yang ada di 
Kabupaten masing-masing. 

2. Surat Edaran dari sekretaris Governernen tanggal 4 Jani 
1931 nomer 1361/A, yang dimuat dalam Bijblad 1931 
norner 125/ A tentang Toezich van de regeering op 
Muharnrnadaansche bedehuizen, vrijdagdiensten en 
wakafs. D~larn. surat Edaran ini pada garis besarnya 
rnemuat agar Biblad tahun 1905 norner 6169 
diperharikan dengan baik. Untuk mewakafkan harta tetap 
diperlukan izin Bupati, yang menilai permohonan itu dari 
segi tempat harta tetap itu clan maksud pendirian. Bupati 
memberi perintah supaya wakaf yang diizinkannya 
dirnasukkan ke dalam daftar, yang dipelihara oleh kerua 
pengadilan agama. dari semua pendaftaran diberitahukan 
kepada Asisten Wedana untuk bahan baginya dalam 
pembuatan laporan kepada kantor Landrente. 

3. Surat Edaran sekretaris Governemen tanggal 24 
Oesember 1934 nomer 3088/ A sebagaimana termuat di 
dalam Bijblad tahun 1934 rahun 1934 No. 13390 
tentang Toezicht van de regeering op Muhammedaansche 
bedehuizen, vrijdag diesten en wakafs. Surat edaran m1 
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sifarnya hanya mempertegas apa yang disebutkan oleh 
surat edaran sebelumnya, yang isinya memberi wewenang 
kepada Bupati untuk menyelesaikan perkara, jika tetjadi 
perselisihan atau sengketa tentang tanah-tanah wakaf 
terse but. 

4. Surat Edaran sekretaris Govememen tanggal 27 Mei 
1935 nomer 12 7 3/ A sebagaimana termuat dalam Bijblad 
1935 nomer 13480. Surat Edaran m1pun bersifat 
penegasan terhadap surat-surat edaran sebelumnya, yaitu 
khusus mengenai ta ta cara perwakafan, sebagai realisasi 
dari ketentuan Bijblad nomer 6169/1905 yang 
menginginkan registrasi dari tanah-tanah wakaf tersebut. 
Peraturan-peraturan tentang perwakafan tanah yang dike-

luarkan pada masa penjajahan Belanda, sejak Proklamasi 
Kemerdekaan Republik Indomesia pada tanggal 1 7 Agustus 
1945 masih terus diberlakukan, berdasarkan bunyi pasal II 
Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945: "Segala 
Badan Negara Jan peraturan yang ada masih langsung 
berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang· 
undang Dasar ini". Untuk menyesuaikan dengan alam 
kemerdekaan Negara Republik Indonesia, maka telah dike
luarkan beberapa petunjuk tentang perwakafan, yaitu 
petunjuk dari Oepartemen Agama Republik Indonesia 
tanggal 22 Desember 1953 tentang petunjuk-petunjuk 
mengenai wakaf. Untuk selanjumya perwakafan menjadi 
wewenang Bagian D (ibadah sosial), Jabatan Urusan Agama. 

Pada tanggal 8 Oktober 1956 telah dikeluarkan surat 
EJaran nomer 5/D/1956 tentang prosedur perwakafan 
tanah. Peraturan ini untuk menindak lanjuti peraturan
peraturan sebelumnya yang dirasakan belum memberikan 
kepastian hukum, mengenai tanah-tanah wakaf. Oleh 
karenanya, dalam rangka penertiban clan pembaharuan 
sistem hukum agraria kita, masalah perwakafan tanah 
mendapat perhatian khusus sebagaimana termaktub dalam 

22 



pasal 49 Undang-undang Agraria (UUPA) No. 5 TH 1960, 
yang berbunyi : 
a. Unruk keperluan peribaclatan clan keperluan suci lainnya 

sebagai climaksucl clalam pasal 14 clapat cliberikan tanah 
yang clikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai. 

b. Perwakafan tanah milik clilinclungi dan cliatur clengan 
peraruran pemerintah 

Dari bunyi ketentuan pasal 49 ayat (3) tersebut, clapat 
disimpulkan bahwa dalam rangka menertibkan clan 
melindungi tanah-tanah wakaf, pemerintah harus 
memberikan pengaturannya yang tertuang clalam bentuk 
suaru peraruran pemerintah yang cliperintahkan oleh pasal 49 
(3) UUPA tersebut harus acla 1 7 tahun kemuclian, sehingga 
praktis pacla periocle ini masih juga clipergunakan peraturan 
yang ada sebelumnya. 

Unruk memberi ketetapan clan kejelasan hukum tentang -
tanah perwakafun, maka sesuai clengan ketentuan dalam 
pasal 49 ayat _(3) UUPA, pemerintah pada tanggal 1 7 Mei 
1977 menetapkan peratuaran pemerintah nomer 28 tahun 
1977 tentang perwakafun tanah milik sebagai berikut: 
a. Bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang 

dapat clipergunakan sebagai salah satu sarana guna 
pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi 
umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai 
kesejahteraan spiritual clan material menuju masyarat adil 
clan makmur berdasarkan Pancasila. 

b. Bahwa peraturan perundangan yang ada sekarang ini 
yang mengatur tentang perwakafan tanah milik, selain 
belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafun 
juga membuka kemungkinan timbulnya hal-hal yang 
tidak diinginkan disebabkan tidak adanya data-data yang 
nyata clan lengkap mengenai tanah-tanah yang 
diwakafkan. 
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Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah nomer 28 
t.c'lhun 1977 ini, maka semua peraruran perundang-undangan 
tentang perwakafan sebelumnya, sepenjang bertentangan 
dengan Peraturan Pemerintah nomer 28 tahun 1977 ini 
dinyatakan tidak berlaku lagi. SeJangkan hal-hal yang belum 
diatur akan cliarur lebih lanjut oleh Menteri Agama clan 
Menteri Dalam Negeri sesuai biclangnya masing-masing. 

Temyata praktek wakaf clan perkembangan dalam sejarah 
Islam pada umumnya clan khusus di Indonesia merupakan 
runtutan masyarakat muslim. Sebuah kenyataan sejarah yang 
bergerak sesuai dengan keburuhan kemanusiaan dalam 
memenuhi kesejahteraan ekonomi. Balajar dari sejarah, layak 
kiranya di era reformasi ini Indonesia mencoba manjaclikan 
wakaf sebagai solusi altematif unruk mengatasi krisis 
ekonomi yang tidak kunjung usai. Islam dengan konsep 
ekonominya akan mampu memperingan pencleritaan 
ekonomi bangsa yang menjerit relung nadi lnd.onesiaD 
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BAGIAN KEDUA 
URGENSI WAKAF 

A Dasar Hulrum Waka! 
Secara eeks dan jelas wakaf tidak terdapat dalam al

Qur' an dan as-Sunnah, namun makna dan kandungan wakaf 
terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut. Di dalam 
al Qur'an sering menyatakan wakaf dengan ungkapan yang 
rnenyatakan tentang denna harta (infaq) demi kepentingan 
umum. Sedangkan dalam hadit.s sering kita temui ungkapan 
wakaf dengan ungkapan "tahan" (habs). Semua ungkapan 
yang ada di al Qur' an dan al hadit.s senada dengan arti wakaf 
ialah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa 
musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta 
dimaksudkan untuk mendapatkan keridlaan Allah swr. 
(Basyir Azhari, 1977: 55) benda yang diwakafkan harus 
bersifat tahan lama dan ridak mudah musnah. Harta yang 
diwakafkan kemudian menjadi milik Allah, dan berhenti dari 
peredaran (transaksi) dengan tidak boleh dipetjual belikan, 
tidak boleh diwariskan dan tidak boleh dihibahkan. 
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A.I. Al Qur'an al Karim 
Landasan hukum yang menganjurkan wakaf ialah firman 

Allah SWT. Surat Ali lmran ayat 92 : 

Artinya: "Kamu sekali-kali ndak s:1mpa1 kepad? kebajikan 
(yang sempuma), sebelum kamu menafkahkan sebagian hart.a 
yang kamu cinr.ai. Dan apa yang kilmu nalkahk.?n, maka 
sesungguhnya Allah menger.ahuinya". (Q.S., 3 :92) 

Ketika ayat yang menganjurkan untuk mensedekahkan 
harta yang paling dicintai (QS. Ali lmran 0): 92) , di dengar 
oleh Abu Thalhah maka ia berdiri dan berkata: Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya Allah swr telah berfirman: 

Artinya : "Kamu sekali-kali be/um sampai kepada kebakrian 
yang sempuma, sebelum kamu menafkahkan sebagi~?n hart.a 
yang kamu cinr.ai". (QS. Ali lmran (3): 92). 

Sedangkan harta yang sangat saya cintai adalah Bairaha 
(kebun yang berada tepat berhadapan Jengan masjid Nabi 
saw) ia akan kami sadekahkan kepada Allah, kami hanya 
berharap kebaikan dan pahalanya akan kami simpan di sisi 
Allah SWT. Oleh karena itu, pergunakanlah pada tempat 
yang engkau inginkan. Nabi saw bersabd a: Bagus, in1 adalah 
harta y.1ng berguna. Aku mendengar apa yang engkau 
kamkan. Menurut pendapat saya, benkan saja harm itu 
kepada sanak kerabatmu. Akan kami kerjakan wahai 
Rasulallah saw, jawab Abu Thalhah. Kemudian fa membagi· 
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bagikannya kepada sanak kerabat dan anak pamannya. (HR 
Muslim). 

Ayat lain yang menganjurkan syari'at wakaf: 

Artinya : "Perbuadah kebajikan, supaya kamu mendapat 
kemenangan" (Q.S., 22: 77) 

A.2. Al-Had.its 
Di dalam hadits ada banyak hadits tentang wakaf. 

Menurut Rahmat Ojamika terdapat 6 (enam) hadit yang 
menjelaskan wakaf yang ridak berulang. Di antaranya Sabda 
Rasulullah saw. 

r;r .:;.' :::..~ '~! = Jli ~ J ~ Ji, ~ .1i1 J_,_ J .;t 4.:S- ..:u, ~ J • Jlf" .} .:r
<~ •'JJ) j ~ C}\J :Jj jf. 41 C!::: ~ jf. i;J~ ii:l.- "'Sii y;.! !.i:..s. C:k;:, .. "".- , .- ,, , .. 

Artinya : Didwayatkan dad Abu Hurairah r.a. bahwa 
Rasulullah saw bersabda: Apabila manusia wafat terputuslah 
semua amal perbuatannya, kecuali dad tiga ha/, yairu dad 
sedekah jan"yah (wakaf), at.au ilmu yang dimanfaackan, atau 
anak so/eh yang mendoakanny;1" (HR. Muslim). Para ulama 
menafsirkan sabda Rasulullah saw "Shadaqah jadyah" 
dengan wakaf bukan seperti memanfaatkan harta. 
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~J :/ Js. 2:~~ ~':, ~:~· ,, ~~,:, ~' F ~:,~ti)~) -s-)1' ~:, ~,;.:i, 
(U.\.J..I •'J.J) ~~ j:6 p&.: .lia.&J .:}J

11 ~:,~ ~ ~,._J ~:,:,;.i~ ~flt::,: 

Artinya : Dari Ibnu Umar ra., bahwa Umar pernah 
mendapatkan sebidang tanah dari ranah Khaybar, lalu ia 
bertanya: Ya Rasulallah saw,, al...-u mendaparkan sebidang 
canah di Khaybar, suatu harta yang be/um pernah 
l..vdap:1tkan sama sekali yang lebih ba1k bagiku selain canah 
icu, lalu apa yang hendak engkau penntahkan kepadaku.1 
A'1aka Jaivab Nabi saw: }ika engkau suka tahanlah pangka/nya 
dan sadekahkan hasi/nya. Lalu Umar menyedekahkannya, 
dengan syarar tidak boleh dijua!, cidak boleh diwariskan dan 
cidak boleh diwaris1~ yaicu untuk orang-orang liikir, uncuk 
keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, uncuk 
menjamu tamu, uncuk orang yang kehabisan bekal dalam 
petjalanan (ibnu sabil),· dan adak berdosa orang yang 
mengurusinya icu uncuk memakan sebagiannya dengan cara 
yang wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya) 
dengan syarat jangan d1jadika hak milik. Dan dalam suaru 
riwayat dicericakan: dengan syarat jangan dikuasai 
poko.knya n. (HR Bukhari, Muslim, Turmudz1~ Nasai dan 
Ahmad). 

A.3. ljma' Sahabat 
Para sahabat sepakat bahwa hukum wakaf sangat 

dianjurkan dalam Islam dan ridak satu-pun di antara para 
sahabat yang menafik.an wakaf. Sedangkan hukum wakaf 
menurut sahibul mazhab (Imam Abuhanifah, Imam Malik, 
Imam Syafi'iy dan Imam Ahmad bin Hambal) tidak terdapat 
perbedaan yang signifikan. Menurut Imam Malik, Imam 
Syafi'iy dan Imam Ahmad hukum wakaf adalah sunnah 
(mandub). Menurut ulama' Hanafiyah hukum wakaf adalah 
mubah (boleh). Sebab wakaf non muslimpun hukum 
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wakatnya sah.. Namun demikian, waka.t nannnya 01sa 
menjadi wajib apabila wakaf itu menjadi obyek dari nazir. 
(Ensiklopedi Hukum Islam, 1996: 1906). 

B. Urgensi Wakaf 
Wakaf yang disyari'atkan dalam agama Islam mempunyai 

dua dimensi sekaligus, ialah dimensi religi dan dimensi sosial 
ekonomi. Oimensi religi karena wakaf rnerupakan anjuran 
agama Allah yang perlu diperaktekkan dalarn kehidupan 
masyarakat rnuslim, sehingga mereka yang memberi wakaf 
( waq1°6 mendapat pahala dari Allah SWT karena rnentaati 
perintahnya. Oimensi sosial ekonomi karena syari'at wakaf 
rnengandung unsur ekonorni dan sosial, di mana kegiatan 
wakaf rnelalui uluran tangan sang dermawan telah mernbantu 
sesarnanya untuk saling tenggang rasa. Dalam perjalanan 
sejarah wakaf tidak hanya terbatas kepada kesejahteraan sosial 
unruk masyarakat dan keluarga, tetapi lebih dari itu peran 
wakaf yang monomental adalah melahirkan banyak yayasan 
ilmiyah yang independen dan tidak tergantung kepada 
lembaga politik (pernerintah). Di antaranya menyelenggara· 
kan forum ilmiyah internasional, beasiswa, menyantuni 
k.aum intelekrual untuk selalu berkarya dan mendirikan 
lembaga-lembaga Islam yang independen dan tidak 
tergantung kepada arus polirik tertentu. 

]ika rnembaca sejarah Universitas Al Azhar yang menjadi 
produsen intelektual Islam terkemuka di dunia, maka kita 
akan temui bahwa motor pembangkit yayasan tersebut adalah 
harta wakaf. Yang pertama kali mernberi wakaf adalah kha· 
lifah pada masa dinasti Fathimiyah yang kemudian diikuti 
oleh kaum dennawan muslim lainnya. Oengan harta wakaf 
Universitas Al Azhar dapat mernbiayai sarana dan prasarana, 
honor guru dan dosen, dan beasiswa penuh kepada para 
mahasiswa yang datang dari penjuru dunia. Seandainya 
sampai saat ini tidak ada intervensi penguasa kepada Yayasan 
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Al Azhar tentu mayoritas kekayaan negara Mesir akan 
menjadi milik yayasan Al Azhar yang kaya raya. 

Urgensi wakaf dalam kehidupan ekonomi umat sangat 
mencolok, sebab dengan adanya lahan atau modal yang 
dikelola secara produktif akan membancu masyarakat untuk 
memenuhi kebucuhan bagi orang yang tidak mampu dengan 
motivasi etos kerja. Ada beberapa faedah dan manfaat yang 
dapat dipetik dan diprakcekkan, sebagaimana dikacakan oleh 
Umar Thusun dalam sebuah surat kabar Al Ahram" No. 
187 30, canggal 1 7 Januari 193 7 di antaranya : 

1. Memelihara kekayaan negara dan menjaganya uncuk tidak 
dijual acau digadaikan 

2. Memelihara harta peninggalan nenek moyang dan men· 
jaga keucuhan keluarga dan famili 

3. Harta benda wakaf keluarga selalu baru dan dinamis 
sesuai dengan perkembangan wakcu dan zaman, sehingga 
harta yang diwakafkan tidak dibuat foya-foya (mubadzirl 
oleh ahli warisnya. Akan tetapi masing-masing ahli waris 
bisa mengelolanya. 

4. Wakaf yang dikelola dengan baik clan produktif manfaat
nya akan kembali kepada keluarganya. Sebab pengelolaan 
wakaf produktif yang baik akan menambah pendapatan 
negara menjadi besar yang secara ocomatis akan memberi 
kesejahteraan kepada bangsanya. 

5. Harta wakaf terus bertahan dan tidak akan bangkruc mes
kipun negara certimpa krisis ekonomi, karena harta wakaf 
harus tetap clan cerjaga selamanya. 

C. Wakaf Menurut Madzhab Fiqh Dan Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) 
Umat Islam yang meyoritas di Indonesia di saru sisi dan 

kemerdekaan bangsa Indonesia yang direbuc dari cangan 
Belanda di sisi lain celah melahirkan dualisme hukum di 
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Indonesia. Sebab meskipun Indonesia mengakui clan menja
lankan hukum warisan Belanda (hukum positif) sebagimana 
termaktub dalam naskah kemerdekaan, namun bangsa 
Indonesia dalam realitanya membutuhkan tuntunan dan 
peraturan dari hukum Islam. Oleh karena dalam perkem
bangan hukum di Indonesia jelas mengacu kepada nilai-nilai 
ajaran Islam yang disesuaikan dengan budaya dan tradisi 
bangsa Indonesia, khususnya dalam masalah perwakafan. 
Wakaf secara hukum yang terdapat dalam fiqh klasik dengan 
mengikuti mazhab fiqh yang empat (Imam Abu Hanifah, 
Imam Malik, Imam Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hambal) 
terdapat perbedaan dengan pola hukum Islam gaya Indonesia 
yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam (KHI) 
Indonesia. 

Wakaf dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 215 
ayat (I) dijelaskan dengan redaksi : "Wakaf adalah perbuatan 
hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum 
yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melem
bagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah 
atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam". 

Perwakafan yang terdapat dalam KHI sebagian besar 
pasal-pasalnya mempunyai kemiripan dengan apa yang telah 
diarur dalam PP. No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan 
tanah milik, hanya saja PP No. 28 tahun 1977 terbatas pada 
perwakafan tanah milik sedangkan dalam KHI memuat 
tentang perwakafan secara umum. Wakaf yang terdapat 
dalam kompilasi hukum Islam tidak terbatas hanya pada 
tanah milik, tetapi mencakup benda bergerak dan benda 
tidak bergerak yang mempunyai daya tahan yang tidak hanya 
sekali pakai dan bernilai menun.lt Islam. Pasal 215 ayat (4). 
Oisyaratkannya harta wakaf yang memilik.i daya tahan lama 
dan bernilai agar benda wakaf tersebut dapat dimanfaatkan 
unruk jangka panjang, tidak hanya sekali pakai. Oemikian 
pula karena watak wakaf yang lebih mementingkan manfaat 
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benda tersebut, yairu untuk mengekalkan pahala wakaf 
meskipun orang yang berwakaf sudah meninggal. Demikian 
pula benda wakaf ini dapat berupa benda yang dimiliki baik 
oleh perorangan maupun kelompok ac.au suatu Badan 
Hukum dan harus benar-benar kepunyaan yang berwakaf 
(w.1qi1f 

Dalam buku-buku klasik yang dirulis oleh para ulama' 
dari berbagai penganut mazhab menyatakan bahwa, aJa dua 
model wakaf. penama, ialah wakaf /.:h;1in" (umum), ialah 
mewakafkan sesuatu yang manfoatnya untuk kepenringan 
umum tanpa di tentukan. Kedua wakaf ahli (keluarga), ialah 
mewakafkan sesuatu yang manfaatnya untuk kepenringan 
tertenru atau keluarga. Sedangkan dalam kompilasi hukum 
Islam (KHI) hanya terdapat wakaf khain" (umum) dan tidak 
memperbolehkan wakaf ahli. Hal tersebut men1pakan per
bedaan yang di pengaruhi oleh pengalaman sejarah dalam 
praktek wakaf. Ketika umat Islam menggalakkan gerakan 
wakaf Jan mendapat sambutan baik dari kalangan muslimin 
karena tennotivasi dengan semangat kebersamaan dan emosi 
keagamaan, maka masyarakat muslim mengalami kejayaan 
dalam bidang ekonomi dan sejahtera, tetapi efek buruknya 
adalah umat Islam lemah etas kerjanya dan mereka enggan 
berkreasi karena secara ekonomi mereka dijamin oleh hasil 
dana wakaf ahli (keluarga)_ Dan pada saat itu pula kalangan 
ulama dan pemikir hukum Islam melakukan ijtihad bersama 
(1/tihad ;:1ma 'i}1 untuk melarang praktek wakaf ahli di negara 
muslim mengingat ekses negatifnya. Berdasarkan pertimbang
an kepentingan publik (maslahah al 'ammah) KHI tidak 
mencamtukan wakaf ahli (keluarga). 

Pendapat para ulama' dari berbagai ulama pengikut imam 
ma:hab menjelaskan bahwa yang bolt!h menjadi wakif(yang 
memberi \vakaf) adalah orang yang memiliki harta Jan tidak 
dalam tanggungan, seperti hutang atau gadai, dan ti<lak 
menyebutkan badan hukum. Akan tetapi menurut KHI yang 

32 



menfadi wa,jif bisa berupa hadari. hukum atau orang yang 
memiliki hak penuh terhadap harta yang diwakafkan. Sebab 
menurut KHI Badan Hukum mempunyai hak penuh 
terhadap suacu harta sebagaimana orang yang memiliki harta. 
Hal tersebut dapat dilihat dari hukum perundang-undangan 
Indonesia yang mayoritas masih meneruskan hukum warisan 
Belanda yang lama menjajah Indonesia. 

Nazir (pengelola) wakaf dalam KHI harus warga negara 
Indonesia clan tinggal di Kecamatan tempat letak benda yang 
diwakafk.an. Hal ini wajar mengingat sistem administrasi 
Indonesia agar lebih teratur clan lebih mudah dipantau serta 
mudah diselesaikan secara hukum jika suatu waktu terjadi 
sengketa. Barbeda halnya dengan nazdir wakaf menurut para 
ulama mazhab yang sama sekali tidak mensyaratkan hal 
tersebut, tetapi lebih kepada faktor ikhlas dan tidak 
mensyaratkan secara administratif dan jarak pengelola denga 
harta wakaf yang dikelola. Selain perbedaan tersebut juga 
dalam pendapat ulama mazhab tidak menyebut nazir terdiri 
dari Badan Hukum tertenru. Sebab badan hukum 
menurutnya bukan orang yang dapat mengelola tetapi 
fungsionaris di dalamnya yang mengelola. Sedangkan dalam 
kompilasi hukum Islam memperbolehkan badan hukum, 
seperti yayasan clan lembaga unruk mengelola harta wakaf. 
Meskipun sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan 
mengingat Badan Hukum yang menjadi nazir wakaf pada 
hakikatnya adalah para pengurus Badan Hukum tersebut 
yang mengelolanya. Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat 
hukum di Indonesia yang mengatur clan memperbolehkan 
wakaf untuk dilembagakan, baik yang memberikan wakaf 
( waqi~ maupun sc:cara pengelolaannya (nazid. Sedangkan 
dalam pendapat ulama fiqh tidak mengenal wakaf yang 
dilembagakan. 

Dalam pendapat ulama tidak terdapat persyaratan yang 
mengharuskan bagi yang memberi wakaf harus disaksikan 
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oleh minimal dua orang dan dicatat secara administratif. 
Sebab dalam Islam menganggap harta yang diwakafkan 
sepenuhnya adalah milik Allah swr dan yang memberi 
wakaf sepenuhnya adalah semata-mata demi mengharap 
ridha Allah swr., maka sesuatu yang diwakafkan tidak ada 
sesuaru yang menjadi hak waqifdan sepenuhnya adalah milik 
Allah swr. Berbeda dengan ketenruan yang terdapat dalam 
KHI, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 218 yang 
menyatakan, "bahwa pihak yang mewakafkan harus meng
ikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nazdir 
dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang kemudian 
menuangkannya dalam benruk ikrar wakaf dengan 
disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang". Menurut 
Kl-II, hal ini menunjukkan keterkaitan harta wakaf dengan 
sengketa dan penyelesaian secara hukum positif di Indonesia. 

Dalam pendapat ulama mazhab menjelaskan bahwa 
pelaksanaan perwakafan tidak terikat dengan birokrasi atau 
adiministrasi. Sebab harta yang diwakafk.an sepenuhnya milik 
Allah swr. Jika nazir telah memenuhi syarat clan demi 
kebaikan umum, maka pelaksanaanyapun tidak terikat 
dengan orang lain dan sepenuhnya merupakan ijtihad nazir 
yang sesuai dengan tuntunan Islam. Berbeda halnya 
pelaksanaan harta wakaf menuTI.lt KI-II yang mensyaratk.an 
bahwa harta wakaf haTI.ls didaftarkan kepada pejabat yang 
berwenang. Dalam pasal 224 menyebutk.an "fungsi 
pendaftaran bcnda wakaf ini pad.a prinsipnya adalah unruk 
memperoleh kepastian hukum dan jaminan mengenai benda 
yang diwakafkan". Hal terse but dapat dimaklumi karena 
memang perbedaan dasar (dalil/argumen) antara ulama 
mazhab dengan para penyusun Kl-II. Ulama mazhab 
berdasarkan prilaku Nabi Muhammad saw dan para sahabat 
serta prakteknyapun berlandaskan hukum Islam. Sedangkan 
Kl-II adalah memperaktekkan hukum Islam berdasarkan 
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ajaran Nabi Muhammad saw dan parktc:::knya, han.is 
disesuaikan dengan hukum positif di Indonesia 

D. Beberapa Pendapat Tentang Hukurn Wakaf Benda 
Bergerak 
Memang dalam definisi wakaf menjelaskan bahwa benda 

yang diwakafkan (mawqulf adalah ben.ipa sesuatu yang tetap 
(ditahan pokoknya) dan bermanfaat. Pertanyaannya, apakan 
berarti sesuatu itu benda tidak bergerak dan yang kekal atau 
setiap benda yang bermanfaat, baik benda itu tetap untuk 
selamanya atau hanya sementara. Para ahli yurispru.l-::nsi 
Islam berbeda pendapat tentang wakaf benda bergerak dan 
yang tidak tetap unruk selamanya menjadi tiga pendapat 
besar: 
a. Para pengikut mazhab Hanafi (ulama Hanafiyah) 

berpendapat bahwa pada dasarnya benda yang dapat 
diwakafkan adalah benda tidak bergerak. Karena objek 
wakaf itu terus bersifat tetap 'ain (dzat/pokok)nya yang 
memungkinkan dapat dimanfaatkan ten.is menerus. Abu 
Zahrah mengatakan dalam k.itabnya Mudlarat Ii al awqat 
bahwa, menurut rnazhab Hanafi benda bergerak dapat 
diwakafkan dalam beberapa kondisi. 

Perrama, hendaknya benda bergerak itu selalu 
menyertai benda tetap. Hal seperti tersebut ada dua hal: 
a). hubungannya sangat erat dengan benda tetap, seperti 
bangunan dan pohon-pohonan. Manurut rnereka 
(mazhab hanafi) bangunan dan pohon-pohonan adalah 
termasuk benda bergerak yang bergantung kepada benda 
tidak bergerak. b). sesuaru yang khusus disediakan unruk 
kepenringan benda tetap, misalnya alat unruk membajak 
tanah atau lernbu yang dipergunakan unruk bekerja. 

Kedua, boleh mewakafkan benda bergerak 
berdasarkan a tsar (perilaku) sahabat yang 
memperbolehkan mewakafkan senjata, baju perang dan 
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binatang-binatang yang dipergunakan untuk berperang. 
Ketiga, boleh rnewakafkan benda bergerak yang 
mendatangkan pengetahuan dan merupakan sesuatu yang 
sudah biasa dilakukan berdasarkan 'urf (tradisi), seperti 
mewakafkan kitab-k.itab dan mushaf al Qur' an. Menu rut 
pendapat mazhab Hanafi: Untuk rnengganti benda wakaf 
yang dikhawatirkan tidak kekal adalah memungkinkan 
kekalnya manfuat. Mereka juga memperbolehkan 
rnewakafkan barang-barang yang memang sudah biasa 
dilakukan pada masa lalu, seperti rnewakafkan tempat 
mernanaskan air, sekop untuk bekerja dan lain 
sebagainya. 

b. Ularna pengikut mazhab Maliki berpendapat : Boleh 
mewakafkan benda bergerak dengan syarat dapat 
dirnanfaatkan untuk selarnanya atau dalam jangka waktu 
tertentu. Pendapat tersebut berdasarkan kepada ridak 
terdapatnya persyaratan dalam mewakafkan benda ridak 
bergc:rak maupun benda bergerak. Jika dibolehkan 
mewakafkan benda untuk selamanya, berarti dibolehk.an 
pula mewakafkan benda untuk sementara. Wahbah al 
Zuhaili dalam bukunya, al liqh al islami wa 
adillaruhu: 169, menyatakan bahwa mazhab Maliki mem
bolehkan mewakafkan makanan, uang dan benda berge
rak lainnya. Pendapat ini berdasarkan sabda Nabi 
t-1uhammad saw: 
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Arrinya: " Tahanlah asal (pokok)nya, dan jalankanlah 
manmatnya"(HR. al Nasaiydan lbnu Majah). 



Demikian juga hadits yang diriwayat oleh Ibnu Abbas 
bahwa ia berkata: "Suatu ketika Rasulullah saw. ingin 
menunaikan ibadah haji, ada seorang wanita berkata 
kepada suaminya: "Apakah engkau menghajikan aku 
bersama Rasulullah saw? Suaminya menjawab: "Tidak, 
aku tidak akan mengizinkanmu". Si wanita itu berkata 
lagi: "Apakah engkau membolehkan aku berhaji bersama 
seseorang mengendarai untamu? la berkata: "Hal itu 
adalah wakaf di jalan Allah Swr'. maka datanglah 
Rasulullah saw. menghampirinya seraya berkata: 
"Adapun jika engkau menghajikan dengan mengendarai 
untamu sesungguhnya itu adalah ibadah di Jalan Allah 
SW! (HR. Abu Dawud). 

c. Mazhab Imam Syafi'iy berpendapat: Boleh mewakafkan 
benda apapun dengan syarat barang yang diwakafkan 
haruslah barang yang kekal manfaatnya, baik berupa 
benJa bergerak mapun tidak bergerak. Menurut pendapat 
mazhab Hambali menyatakan: Boleh mewakafkan harta, 
baik bergerak maupun tidak bergerak, seperti 
mewakafkan kendaraan, senjata untuk berperang, hewan 
ternak dan kirab-kitab yang bennanfaat maupun benda 
yang tidak bergerak, seperti rumah, tanaman, tanah dan 
benda tetap lainnya. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para fuqaha' 
bahwa barang yang diwakafkan harus bersifat "kekal" atau 
paling tidak dapat bertahan lama. Pandangan seperti tersebut 
merupakan konsekuensi logis dari konsep bahwa wakaf 
adalah sedekah jariyah. Sebagai sadekah jariyah yang 
pahalanya terus menerus mengalir sudah barang tenru barang 
yang diwakafkan bersifat "kekal" atau bertahan lama. Namun 
demikian, mayoritas ahli yurisprudensi Islam justru 
menekankan pada aspek manfaatnya bukan sifat fisiknya. 

37 



Ulama Syafi'iyah berpenJapac: Boleh mewakafkan secara 
umum, apakah benJa tt:rsebut bersifat "kekal" atau 
semt:ntnra. Oleh karena itu mert:ka menetapkan mensahkan 
mewakafkan binatang, perabotan Jan sejenisnya walaupun 
kt:kekalan fisiknya tidak pasti. 

Mengenai wakaf tunai atau wakaf uang secara tegas 
Wahbah al Zuhaili menjelaskan bahwa ulama ma:hab Maliki 
rnemperbolehkan wakaf uang, mengingat manfaat uang 
masih dalam cakupan haJics Nabi Muhammad saw dan 
benda sejenis yang diwakafkan oleh para sahabat, seperti baju 
perang, binatang dan harta lainnya serta hal tersebuc 
mendapat pengakuan dari Rasulullah saw. Menurut penulis, 
secara qiyas rnengenai wakaf uang dianalogikan dengan baju 
perang dan binatang sungguh celah memenuhi syarat 'ii/ah 
(sebab persarnaan), yang jam/ (titik persamaan} terdapat 
dalam qiyas dan yang diqiyaskan (maqis dan maqis 'alaih). 
Sama-sama benda bergerak dan tidak "kekal", yang mungkin 
rusak dalam jangka wakru tertenru, bahkan wakaf uang jika 
dimanaje oleh lembaga secara profesional memungkinkan 
uang yang diwakafkan "kekal" selamanya. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak disyaratkan 
bahwa benda yang diwakafkan harus kekal selamanya, tetapi 
lebih kepada fungsi manfaat benda yang diwakafkan. Dalam 
KHI hanya disyaratkan benda yang diwakafkan tidak habis 
acau tidak hanya sekali pakai, maka wakaf uang runai 
memungkin habis dalarn sekali pakai jika pokoknya yang 
digunakan dan memungkin bercahan unruk selamanya jika 
yang dikelola pokoknya dan yang digunakan aJalah 
manfaatnya. Oleh sebab iru, wakaf uang runai dengan 
manejemen pengelolaan yang profesional tenru pamakaian
nya tidak hanya sekali pakai atau hanya bersifot sementara. 
Akan tempi unruk mempraktekkan wakaf runai di Indonesia 
belum ada dasar pijakan perundang-undangan. Sebab 
menurut peraruran yang ada dalam Peraruran Pemerintah 
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No. 28 tahun 1977 hanya sebatas mengarur wakaf tanah 
milik. 

Jacli pada clasarnya menurut hukum Islam yang terdapat 
dalam buku-buku klasik (para imam mazhab) clan Kornpilasi 
Hukurn Islam menyatakan bahwa sernua barang yang 
bermanfaat boleh cliwakafkan, aclapun sifat fisik barang 
bukanlah sesuatu yang prinsipil. Mernang barang yang sifat 
fisiknya dapat bcrtahan lama, apalagi bisa "kekal" akan lebih 
baik agar pahalanya tetap "kekal" dan berlangsung secara 
terus rnenerus. 

E. Reinterpret:asi Wakaf 
Penafsiran kernbali ajaran wakaf terjadi karena perkem

bangan persoalan yang makin kornpleks. Agar relevan, rnaka 
teori wakaf perlu dilatar-belakangi oleh teori perubahan social 
clan teori pembangunan. Perkembangan teori moneter dan 
perbankan agaknya rnenimbulkan interpretasi baru tentang 
wakaf, sehingga menghasilkan konsep semacam cash-w,7qf 
(wakaf tunai) yang ditawarkan oleh Prof. M.A. Mannan, ahli 
teori ekonomi dari Bangladesh. Dalarn konsep wakaf tunai 
tersebut, wakaf dapat menjacli surnber dana runai. Dalam 
konsep ini wakaf clapat diinfakkan dalam benruk uang runai. 
Konsep ini memungkinkan, paling tidak dua haL Pertama, 
wakif tidak perlu rnernerlukan jurnlah uang yang besar untuk 
dibelikan tanah. Wakaf dapat cliberikan dalam satuan-satuan 
yang lebih kecil, misalnya di Indonesia, sebuah sertifikat 
wakaf yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga wakaf resmi, 
dapat dibayar rnenurut satuan Rp. 5000,- misalnya. lni 
mernungkinkan partisipasi atau mernperluas jurnlah wakif. 
Kedua, bentuk wakaf bisa berujud harta. lancar yang 
penggunaannya sangat fleksibel, sehingga harta wakaf bisa 
menjadi modal finansial yang disirnpan di bank-bank atau 
lembaga keuangan. Wakaf bisa juga berbentuk saharn perusa
haan. Jadi seorang pengusaha bisa memperuntuk.kan seba-
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gaian sahamnya sebagai harta wakaf yang hasilnya {deviden) 
dapat dipergunakan untuk kemaslahatan. Dalam benruk 
wakaf tunai, wakaf Japat berkembang lebih dinamis lagi. 

Untuk kasus Indonesia, agaknya yang cocok adalah 
system yang terdesentralisasi dan plural badan wakaf 
Indonesia bisa saja dibentuk oleh pemerintah. Tapi badan 
wakaf yang dibentuk oleh civil society juga diperbolehkan. 
Pemerintah bahkan bisa memberikan insentif lewat 
ketentuan dalam UU wakaf, bahwa infak dalam bentuk 
wakaf bisa dibebaskan dari kewajiban pajak. Sistem wakaf 
yang terdesentralisasi ini memungkinkan berbagai benruk 
pemanfaatan wakaf yang bisa langsung dilaksanakan oleh 
ciVT'I society dan dengan demikian wakaf dapat memperk.-uat 
civil society. Sebaliknya, jika pengelolaan wakaf dimonopoli 
oleh negara, maka ciVIl society bisa lemah clan negara 
menjadi kuat. 

Pola organisasi clan kelembagaan itu seharusnya 
merespon persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat 
paJa umumnya clan umat Islam pada khususnya. Di tingkat 
masyarakat, persoalan yang paling mendasar adalah masalah 
kemiskinan, baik dalam arti khusus, yaitu seperti yang 
dicenninkan dengan tingkat pendapatan masyarakat, 
maupun dalam arti luas yang mencakup aspek kesehatan, 
pendidikan atau pemenuhan hak-hak asasi manusia pada 
umumnya. Persoalan-persoalan tersebut dapat pula clisebut 
sebagai persoalan umat Islam juga. Tapi dari sudut 
organisasi·organisasi Islam, persoalan·persoalan itu menjadi 
tanggung jawab gerakan Islam. Oleh sebab itu organisasi
organisasi Islam berkepentingan juga untuk mengakses 
sumber daya wakaf. Sebagai contoh, Universitas Paramadia 
Mulya dan Universitas Al-Azhar Oakarta), yang masih 
merupakan lembaga pendidikan ringgi yang baru didirikan, 
sangat memerlukan dana clan tentu saja melirik program 
wakaf yang bisa mendukung pengembangannya. Baik pada 
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masyarakat pada umumnya maupun umat Islam juga 
mernsakan kurangnya dana penelitian, termasuk penelitian 
dalam rangka pendidikan pasca-sarjana, untuk pembuatan 
tesis. Karena itu maka Universitas Al-Azhar Mesir (Kairo) 
mendapatkan dana dari pemerintah untuk pemb1ayaan 
beasiswa internasional dalam rangka studi Islam. 

Untuk mengatasi kemisk.inan, wakaf merupakan sumber 
dana yang potensial. Selama ini, program pengentasan 
masyarakat dari kemisk.inan tergantung dari bantuan kredit 
luar negeri terutama dari Bank Dunia. Tapi dana itu terbatas 
dari segi jumlah maupun waktu. Dalam hal ini, 
pengembangan wakaf, dapat menjadi alternatif, sumber 
pendanaan. Di Qatar dan Kuwait, dan wakaf bersama-sama 
dengan sumber lain, khususnya zakat, dana wakaf yang 
diperoleh dari pengusahaan tanah wakaf, misalnya bidang 
real-estate, dipakai untuk membiayai program kemiskinan, 
baik langsung oleh pemerintah maupun disalurkan lewat 
LSM. Konon, sebuah LSM Kuwait telah membiayai tidak 
kurang dari 400 proyek di Indonesia, diantaranya melalui 
Muhammadiyah. 

Analog dengan program pemberdayaan atau 
penyantunan fakir misk.in oleh Kuawait, di Indonesia, bisa 
disusun skema pengentasan masyarakat dari kemiskinan, 
meneruskan program-program yang telah dilaksanakan di 
masa lalu dan masih diteruskan sekarang. Program Prokesra, 
umpamanya, didanai dari sumbangan perusahaan besar yang 
memperoleh laba minimal Rp. I 00.000.000,- (seratus juta) 
per-tahun. Tapi dana ini dipakai melalui mekanisme simpan 
pinjam. Untuk memperoleh dana hasil pongelolaan wakaf 
tersebut di setiap desa bisa dibentuk lembaga nazir, yang 
menerima infak wakaf, misalnya berupa lahan-lahan 
pertanian, bahkan bisa dalam benruk wakaf runai. Wakaf 
tanah itu bisa diketjakan secara kolektif, tapi bisa juga 
beketjasama dengan swasta. Proyek-proyek yang bisa 
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dikerjakan, bisa berupa pertanian paJi sawah atc•u palawija, 
sehingga bisa menghasilkan ca.dangan pangan dan lumbung 
bibit, petemakan, perikanan dan perkebunan. Model ini 
merupakan analog dari wakaf ahli, dimana wakif 
memberikan wasiat agar hasil pengelolaan wakaf dipakai 
untuk menyantuni anggota keluarga yang kekurangan atau 
membutuhkan biaya. Dalam model ini anggota keluarga 
besar seseorang diperluas menjadi warga desa, sehingga 
setiap bagian dari warga desa yang mengalami kemiskinan 
dan kesulitan lain seperti kesehatan dan pendidikan dapat 
disantuni dari dana hasil pengelolaan wakaf tersebut. 

Hal yang sama dapat diterapkan pada pesantren. 
Sebenamya banyak pesantren yang telah memiliki lahan, 
baik milik keluarga kyai maupun tanah wakaf. Lahan 
keluarga yang biasanya diperuntukkan bagi keluarga kyai 
sendiri, sehingga kyai tidak berganrung penghasilannya dari 
pembayaran uang se::kolah dari para santri. Jikapun 
penghasilan unruk keluarga kyai tersebut sudah dapat 
dipenuhi dari uang sekolah para santri, dana wakaf masih 
bisa dimanfaatkan unruk pengembangan pendidikan 
pesantren atau unruk ·memberikan beasiswa kepada anak
anak keluarga desa yang kekurangan. Karena iru, maka 
pesantren bisa pula membentuk lembaga nazir. Lembaga· 
lembaga lain yang perlu diberikan ijin untuk menjadi nazir 
adalah perguruan tinggi, rumah sakit, panti asuhan, masjid 
clan organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti NU, 
Muhammadiyah, Al-Washliyah, DOii, Persis, Al-lrsyad. 

Hal yang penting untuk dicatat adalah, bahwa lembaga 
nazir ini harus dikelola secara professional. Karena tanah 
wakaf dapat dikembangkan sebagai ~al esmte misalnya, maka 
diperlukan tenaga-tenaga insinyur sebagaimana di Kementrian 
Wakaf Mesir. Juga karena wakaf dapat dikembangkan menjadi 
ladang-ladang pertanian, maka diperlukan para insinyur 
pertanian. Demikian pula karena wakaf bisa berbentuk tanah 
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strategis obligasi, mempunyai nilai ekonomis, saham-saham 
perusahaan, maka dipcrlukan para ahli manajemen keuangan, 
ahli enterpreneur, termasuk ahli-ahli pasar modal. 

Dewasa mt lembaga-lembaga wakaf, termasuk yang 
dibentuk oleh organisasi besar dan moderen, seperti 
Muhammadiyah, belum professional. Organisasi 
Muhammadiyah baik pusat maupun daerah (tingkat 
propinsi, kabupaten dan kecamatan), memiliki sejumlah 
tanah wakaf. Statistik wakaf telah disusun, tetapi yang bersifat 
nasional belum ada_ Yang cukup lengkap umpamanya saja, 
statistik wakaf Jawa T cngah. Ta pi statistiknya sangat 
seJerhana, sehingga dapat disimpulkan bahwa tanah-tanah 
wakaf itu belum berkcmbang atau belum dikembangkan. 
Bahkan status tanah itu sendiri belum jelas, sehingga dapat 
diduga bahwa sebagian besar belum memiliki sertfikat tanah. 
Hal yang semacam itu terjadi pada hampir semua organisasi 
Islam yang umumnya telah memiliki tanah-tanah atau harta 
wakaf. 

Untuk irulah, hasil dari pengembangan wakaf yang 
dikelola secara professional dan amanah kemudian 
dipergunakan secara optimal unruk keperluan social, seperti 
untuk meningkatk.an pendidikan Islam, pengembangan 
rumah sak.it Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat 
dan banruan atau pengembangan sarana prasarana ibadah. 
Sedangkan, wakaf yang ada dan sudah berjalan di kalangan 
masyarakat dalam bentuk wakaf t.:'lnah milik, maka terhadap 
wakaf dalam bentuk iru perlu dilakukan pengamanan dan 
dalam hal benda wakaf yang mempunyai nilai produkrif perlu 
di dorong unruk dilakukan pengelolaan yang bersifat pro
duktif. Badan Wakaf Indonesia (BWI) harus segera dibenruk 
dan diharapkan dapat membantu, baik dalam pembudayaan, 
pembiayaan maupun pembinaan para nazir unruk dapat 
melakukan pengelolaan wakaf produktifO 





BAGIAN KETIGA 
KONTRIBUSI W AKAF DI INDONESIA 

A Pcrnahaman Wakaf Masyarakat Indonesia 
Bagi masyarakat muslim, wakaf mempunyai nilai ajaran 

yang sangat tinggi dan mulia dalam pengem bangan 
keagamaan dan kemasyarakatan, selain zakat, infaq dan 
sedekah. Setidaknya ada dua landasan paradigma yang 
terkandung dala~ ajaran wakaf iru sendiri, yaitu paradigma 
ideologis dan paradigm a sosial-ckonomis. Perrama, 
paradigma ideologis, bahwa wakaf yang diajarkan oleh Islam 
mempunyai sandaran ideologi yang amat kental sebagai 
kelanjutan ajamn tauhid. Yaitu, segala sesuatu yang 
berpuncak pada keyakinan terhadap keesaan Tuhan han.is 
dibarengi dengan kesadaran akan perwujudan keadilan 
sosial. Islam mengajarkan kepada urnatnya agar meletakkan 
persoalan harta (kekayaan dunia) dalam tinjauan yang relatif, 
yaitu harta (kekayaan dunia) yang dimiliki oleh seseorang atau 
sebuah lembaga harus mempunyai kandungan nilai-nilai 
sosial (humanistik). Prinsip pemilikan harta dalam Islam 
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menyatak..'"ln bahwa harta tidak dibenarkan hanya 1..frkuasai 
oleh sekelompok orang (QS : 9 : 103). 

Kc:dua, lan<lasan paradigma sosial-ekonomis. Setelah 
memiliki lan<lasan ideologis yang bersumber pada kalimat 
tauhid (/a 11a.?ha ii/al/ah), wakaf mempunyai kontribusi solutif 
terhadap persoalan-persoalan ekonomi kemasyarakatan. 
Kalau dalam tataran ideologis wakaf berbicara tentang 
bagaimana nilai-nilai yang seharusnya diwujudkan oleh dan 
untuk umat Islam, sedangkan pada wilayah paradigma sosial
ekonomis, wakaf menjadi jawaban konkrit dalam realitas 
problematika kehidupan (sosial-ekononis) masyarakat. Penja
baran paradigma yang kedua ini bisa dicontohkan, bahwa 
penguasaan hart.a (kekayaan) oleh seseorang (lembaga) secara 
monopolistik akan bisa melahirkan eksploitasi oleh 
kelompok minoritas (kaya) terhadap mayoritas (misk.in). 
Eksploitasi sosial-ekonomis ini pada gilirannya nanti akan 
menimbulkan dis-hannoni sosial sebagai virus (penyakit) 
masyarnkat yang berisiko sangat tinggi. Harta tidaklah hanya 
dimiliki dan dikuasai sendiri, melainkan juga harus 
dinikmari bersama. lni ridak berarri bahwa Islam itu 
melarang orang untuk menjadi kaya, melainkan suaru 
peringatan kepada umat manusia bahwa Islam mengajarkan 
fungsi sosial harta (kekayaan dunia). Dengan itulah 
kemudian diciptakan lembaga wakaf, disamping lembaga
lembaga lainnya. 

Di Indonesia, sejak Islam datang ke wilayah nusantara, 
wakaf telah menjadi bagian dari praktek keberagamaan umat 
Islam. Institusi perwakafan di Indonesia berasal dari hukum 
Islam itu sendiri yang telah dikenal bersamaan dengan 
kehadiran agama Islam di Indonesia. Menurut kesimpulan 
seminar tentang masuknya Islam di Indonesia yang 
diselenggarakan di Medan tahun 1963, Islam telah masuk di 
Indonesia pada abad pertama Hijriyah atau abad ke tujuh 
Masehi. Daerah pertama yang di datangi adalah pesisir 
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Sumatera, dengan terbenruknya masyarakat Islam pertama di 

Peureulak (Aceh Timur) clan kerajaan Islam pertama di Pasai 
(Aceh Utara). Hukum Islam diakui oleh Pemerintah Hindia 
BelanJa (Daud Ali M., 1984). 

Mengenai hukum wakaf telah dikembangka.n oleh ahli· 
ahli huk:um secara ilmiah, seperti Juynboll clan buk:unya : 
"Hand buck des islamischen Gesentzes nash der leer 
Schalhsichen Schule" (1910), clan oleh Sachau (191 7) dalam 
bukunya "Muhammadanishe Recht". 

Sesuai dengan hasil penelitian Koesoemah Atrnaja (1922) 
sebagaimana yang dikutip oleh Imam Suhadi dalam buk:unya 
: Wakaf unruk Kesejahteraan Umat (Yogyaka.rta : 2002), 
bahwa pada tahun 1922 telah terdapat wakaf di seluruh 
nusantara, yaitu mulai dari Aceh, Gayo, Tapanuli, Jambi, 
Palembang, Bengkulu, Minahasa, Gorontalo (Sulawesi), 
Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, clan Jawa Barat. Nama 
clan benda yang diwakafkan berbeda-beda. Di Aceh disebut 
wakeuh, di Gayo disebut wokos, di Payak:umbuh disebut 
ibah. Benda yang diwakafkan ini ada benda-benda tidak 
bergerak, seperti sawah, tanah kering, masjid, langgar, 
rumah, kebun ka.ret, kebun kelapa dan ada benda yang 
bergerak seperti Al-Quran, sajadah, dan batu bata (Atrnaja : 
1922). Keberadaan hukum wakaf tersebut juga sesuai dengan 
hasil penelitian Rachmat Djatnika. pada tahun 1977, bahwa 
waka.f tanah di Jawa Timur telah ada pada abad XV, seperti 
wakaf masjid Rahmat dengan pesantren di Ampel Denta di 
Surabaya. 

Selain perwaka.fan yang berasal dari hukum Islam 
(Muhammadaancshe Vrvme stichdngen) juga terdapat 
perwaka.fan yang berasal dari hukum adat, seperti di Cibeo 
(Banten) terdapat tanah semacam tanah waka.f yang disebut 
Ii uma. serang yang digunakan untuk kepentingan um um dan 
untuk tempat upacara keagamaan. Di Bali terdapat semacam 
tanah wakaf sebagai tempat upacara keagamaan dan biasanya 
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di at.as tanah tersebut diJirikan pura. Di daerah kekuasaan 
raja Ji Jawa terdapat beberapa Jesa semacam tanah wakaf 
seperti Desa Perdikan (diberi kemerdekaan dari kekuasaan 
raj a), Desa Pekuncen (orang-orang yang mem bawa kunci 
sebagai penjaga makam raja), Desa Pesantren (desa tempat 
pendidikan Islam), Desa Kepudhan (orang-orang sakti 
sebagai tempat penjaga keselamatan raja). Desa-desa atau 
tanah desa tersebut semula milik raja yang semula milik raja 
yang di-gaduhkan (dipinjamkan) kepada seseorang bersama 
keluarganya sebagai hadiah atau sebagai gaji Jan dibebaskan 
dari pajak, tetapi akhimya menjadi bentuk semacam wakaf. 

Sejak datangnya Islam, wakaf telah dilaksanakan 
berdasarkan paham yang dianut oleh sebagian besar 
masyarakat Islam Indonesia, yaitu paham Syafi'iyyah dan adat 
kebiasaan setempat. Pola pelaksanaan wakaf sebelum adanya 
UU No. 5 T ahun 1960 tentang : Peraturan Dasar Pokok 
Agraria dan Peraruran Pemerintah No. 28 Tahun 1977 
tentang : Perwakafan Tanah Milik, masyarakat Islam Indo
nesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, 
seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan 
tanah secara lisan at.as dasar saling percaya kepada seseorang 
atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai 
amal shaleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan 
tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf 
dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani 
mengganggu gugat tanpa seizin Allah. 

Paham masyarakat Indonesia tersebut terlihat sangat lugu 
karena tingginya sikap jujur dan saling percaya antara satu 
dengan yang lain di masa-masa awal. Walaupun pada 
akhimya nanti bisa menimbulkan persengketaan
persengketaan karena tiadanya bukti-bukti yang marnpu 
menunjukkan bahwa benda-benda bersangkutan telah 
diwakafkan. Keberadaan perwakafan tanah wakru itu dapat 
diteliti berdasarkan bukti-bukti catatan di Kantor Urusan 
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Agama (KUA) <li kabupaten dan °kecarnatan, ·buktt arkeotog., 
C:1ndra Sengka/:1, piagarn perwakafon dan cerita sejarah 
terrulis maupun lisan. (Ojatnika : 1977) 

Selain tradisi lisan dan tingginya kepercayaan kepada 
penerima amanah dalam rnelakukan wakaf, umat Islam 
Indonesia lebih banyak mengambil pendapat dari golongan 
Syafi'iyyah sebagaimana mereka mengikuti mad:habnya, 
seperti tentang : ikarar wakal, harm yang boleh diwc?k:1flmn, 
kedudukan harm sere/ah Jiwakalkan, harm wakat dirujukan 
kepad'l siapa Jan boleh tidaknya cukar mc:nukar h,?rta wakaf. 

Perc:ama, ikrar wakaf. Sebagaimana di sebutkan di atas 
bahwa kebiasaan masyarakat kita sebelum adanya UU No. 5 
tahun 1960 dan PP No. 28 tahun 1977 hanya rnenggunakan 
pernyataan lisan saja yang didasarkan pada adat kebiasaan 
keberagamaan yang bersifat lokal. Penyataan lisan secara jelas 
(sharih) menurut pandangan Al-Syafi'i termasuk benruk dari 
pernyataan wakaf yang sah. Akan tetapi dalam kasus masjid, 
bila seseorang memiliki masjid dan mengijinkan orang atau 
pihak lain melakukan ibadah di masjid tersebut, maka 
tidaklah otomatis masjid itu berstarus wakaf. Pemyataan 
wakaf harus menggunakan kata-kata yang jelas seperti 
Wc'lqafcu, habascu at:au sabbalcu atau kata-kata kiasan yang 
dibarengi dengan niat wakaf secara tegas. Dari pandangan 
Imam Asy-Syafi'I tersebut kemudian ditafsirkan secara 
sederhana bahwa pernyataan wakaf cukup dengan lisan saja. 

Namun demikian ketika ada orang yang mewakafkan 
harta bendanya dengan tulisan atau isyarat untuk 
menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkan 
bukan berarti wakafnya tidak sah. Pemyataan rulisan 
mewakafkan sesuatu justru bisa menjadi bukti yang kuat 
bahwa si wak.if telah melakukannya, lebih-lebih itu 
dinyatakan di hadapan hakirn dan nazir wakaf yang ditunjuk. 
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Kedua, harta yang boleh dhvakafkan. BenJa yang 
Jiwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat 
sebagai berikut ; 
(a) Benda harus memiliki nilai guna. Tidak sah hukumnya 

mewakafkan sesuatu yang bukan benda, misalnya hak
hak yang bersangkut paut dengan benda, seperti : hak 
irr-imq, hak irigasi, hak lewat, hak pakai dan lain 
sebagainya. Tidak sah pula mewakafkan benda yang 
tidak berharga menurut syara', yakni benda yang tidak 
boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan 
dan benda-benda haram lainnya. Karena maksud wakaf 
aJalah mengambil manfaat benda yang diw<ikafkan 
serta mengharnpkan pahala atau keridhaan Allah atas 
perbuatan tersebut. 

(b) Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan 
unruk diwakafkan. Kebiasa<in masyarakat Indonesia 
dalam sejarahnya dan juga sampai sekarang pada 
umumnya mewakafkan harta berupa benda yang tidak 
bergerak, seperti tanah, bangunan unruk masjid, 
madrasah, pesantren, rumah sakit, panti asuhan dan 
lain sebagainya. Dan pandangan ini secara keberulan 
juga telah disepakati oleh semua madzhab empat. Garis 
umum yang dijadikan sandaran golongan Syafi'iyyah 
dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan 
fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik berupa 
barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang 
kongsi (milik bersama) (Asy-Syarbini : 1958: 376). Dan 
pada perkembangannya kelak kita temukan berupa 
wak.af runai (cash) yang nota bene sebagai harta 
bergerak (dalam bab berikutnya akan dijelaskan lebih 
lanjut). 

(c) Benda yang diwakafkan harus tertenru (diketahui) kerika 
terjadi akad wakaf. Penenruan benda tersebut bisa 
ditetapkan dengan jumlahnya, seperti serarus juta 
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rupiah, atau bisa juga menyebut dengan nisbahnya 
terhadap benda tertentu, misalnya separuh tanah yang 
dimiliki, dan lain sebagainya. Wakaf yang tidak 
menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan 
diwakafkan, maka tidak sah hukumnya, seperri mewa
kafkan sebagian t.anah yang dimiliki, sejumlah buku 
dan sebagainya. 

(d) Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi 
milik tetap (al-milk at-ta.mm) si wakif (orang yang 
rnewakafkan) ketika terjadi akad wakaf. Oleh karenanya, 
jika seseorang mewakafkan benda yang bukan at.au 
belum menjadi miliknya, walaupun nantinya akan 
menjadi miliknya, maka hukumnya tidak sah, seperti 
mewakafkan benda at.au sejumlah uang yang masih 
belum diundi dalam arisan, mewakafkan tanah yang 
masih dalam sengketa at.au jaminan jual beli dan lain 
sebagainya. 

Ketiga, kedudukan harta setelah diwakafkan. Di 
lingkungan umat Islam Indonesia bahwa semangat 
pelaksanaan wakaf lebih bisa dilihat dari adanya kekekalan 
fungsi at.au manfaat untuk kesejahteraan umat at.au untuk 
kemaslahatan agama, baik terhadap diri maupun lembaga 
yang telah ditunjuk oleh wak.if. Karena tujuan dan kekekalan 
manfaat dari benda yang diwakafk.an, maka menurut 
golongan Syafi'iyyah yang dianut pula oleh mayorit.as 
masyarakat muslim Indonesia berubah kepemilikannya 
menjadi milik Allah at.au milik umum. Wakif sudah tidak 
memiliki hak terhadap benJa itu. Menurut mereka, wakaf itu 
sesuatu yang mengikat, si wakif tidak dapat menarik kembali 
dan membelanjakannya yang dapat mengakibatkan 
perpindahan hak milik, dan ia juga tidak dapat mengikrarkan 
bahwa benda wakaf itu menjadi hak milik orang lain clan lain 
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sebagainya. Ia tiJak dapat menjual, menggadaikan, meng· 
hibahkan serta mewariskan. 

Keempat, harta wakaf dirujukan kepada siapa? Dalam 
realitas masyarakat ki.ta, wakaf yang ada selama ini ditujukan 
kepada dua pihak : 
(a) keluarga atau orang tertentu (wakaf ahli) yang ditunjuk 

oleh wakif. Apabila ada seseorang yang mewakafkan 
sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, 
maka wakafnya sah clan yang berhak mengambil 
manfaamya adalah mereka yang ditunjuk dalam 
pernyataan wakaf. 
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Dalam satu sisi, wakaf ahli ini baik sekali karena si wakif 
akan mendapat dua kebaikan, yairu kebaikan dari amal 
ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturrahminya 
dengan orang yang diberi amanah wakaf. Akan tetapi di 
sisi yang lain, wakaf ahli ini sering menimbulkan 
masalah, seperti : bagaimana kalau anak yang ditunjuk 
sudah tidak ada lagi (punah), siapa yang berhak 
mengambil manfaat dari harta wakaf iru ? Lebih·lebih 
pada saat akad wakafnya tidak disertai dengan bukti 
tertulis yang dicatatkan kepada negara. Atau sebaliknya, 
bagaimana jika anak cucu si wakif yang menjadi tujuan 
wakaf itu berkcmbang sedemikian rupa, sehingga 
menyulitk.an bagaimana cara pembagian hasil harta 
wakaf. Dan ini banyak bukti, di lingkungan masyarakat 
kita sering terjadi persengketaan antar keluarga yang 
memperebutkan harta yang sesungguhnya sudah di 
wakafkan kepada orang yang dirunjuk. Dalam masalah 
ini, Ahmad Azhar Basyir, MA dalam bukunya " Hukum 
Islam tentang Wakaf, ljarah clan Syirkah" menulis : 
menghadapi kenyataan semacam itu di beberapa negara 
yang dalam perwakafan tclah mempunyai sejarah lama, 



lembaga wakaf ahli itu sebaiknya diadakan peninja.uan 
kembali untuk dihapuskan. 

(b) Wakaf yang ditujukan untuk kepentingan agama 
(keagamaan) atau kemasyarakatan (wakaf khairi). Wakaf 
seperti ln1 sangat mudah k.ita temukan di sek.itar 
kehidupan masyarakat k.ita, yaitu wakaf yang diserahkan 
untuk keperluan pembangunan masjid, ponpes, 
sekolahan, jem batan, rum ah sak.it, pan ti asuhan anak 
yatim clan lain-lain. Wakaf dalam benruk seperti ini jelas 
lebih banyak manfaatnya dari pada jenis yang pertama, 
karena tidak terbatasnya orang atau kelompok yang bisa 
mengambil manfaat. Dan inilah yang sesungguhnya 
semangat yang diajarkan oleh wakaf itu sendiri. 

Kelima, boleh tidaknya tukar menukar harta wakaf. 
Dalam masalah ini, mayoritas wakif dari umat Islam 
Indonesia berpegang pada pandangan konservatifnya Asy
Syafi'i sendiri yang menyatakan bahwa harta wakaf tidak 
boleh ditukar dengan alasan apapun. Dalam kasus masjid 
rnisalnya, Imam Syafi.'i menegaskan bahwa tidak boleh 
menjual masjid wakaf secara mutlak, sekalipun masjid iru 
roboh. Dan ini mudah kita temukan bangunan-bangunan 
masjid tua di sekitar kita yang nyaris roboh dan 
mengakibatkan orang malas pergi ke masjid tersebut 
hanya karena para nazir wakaf mempertahankan 
pendapamya Imam Syafi'i. 

Sebagai perbandingan, kalau menurut pendapamya 
Imam Ahmad bin Hanbal justru membolehkan menjual 
harta wakaf dengan harta wakaf yang lain. Dalam kasus 
masjid di atas, menurutnya, masjid tersebut (yang sudah 
roboh) boleh dijual apabila masjid itu sudah tidak lagi 
sesuai dengan rujuan pokok perwakafan sebagaimana 
tujuan a.tau niat wakif ketika akad wakaf dilangsungkan. 
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Namun Jemikian hasil dari penjualannya harus 
dipergunakan untuk membangun masjid lain yang lebih 
bisa dimanfaatkan peruntukannya secara maksimal. (Abu 
Zahrah 1971). Jadi pada dasarnya, perubahan 
peruntukan clan status tanah wakaf ini tidak diper
bolehkan. Kecuali, apabila tanah wakaf tersebut sudah 
tidak dapat lagi dimanfaatkan sesuai dengan rujuan wakaf, 
maka terhadap wakaf yang bersangkutan dapat diadakan 
perubahan, baik peruntukannya maupun statusnya. 

Padahal kita tahu, tidak semua orang di dunia ini baik 
akhlaknya, demikian juga dengan nazir (pengelola harta 
wakaf). Sering k.ita temukan orang atau lembaga yang 
diberi amanah wakaf (nazir) yang dengan sengaja 
mengkhianati kepercayaan wakif dengan merubah 
peruntukan atau status tanah wakaf tanpa alasan yang 
meyakinkan. Hal-hal yang demikian 1n1 ten tu 
meninbulkan reaksi dalam masyarakat, khususnya bagi 
mereka yang berkepentingan dalam perwakafan tanah. 
Sebelum dikeluarkannya PP No. 28 tahun 1977, keadaan 
perwakafan tanah tidak atau belum diketahui jumlahnya, 
bentuknya, penggunaan clan pengelolaannya disebabkan 
tidak adanya ketentuan administratif yang mengarur. 
Irulah urgensi dikeluarkannya PP No. 28 tahun 1977 
yang disebut dalam konsiderannya. Dan jelas sekali 
kondisi di atas sangat mengganggu nilai-nilai yang 
terkandung dalam ajaran wakaf itu sendiri tentang 
sosialisme harta (kekayaan dunia) untuk menciptakan 
keseimbangan sosial di tengah-tengah masyarakat. 

Menyadari akan hal tersebut, dalam rangka 
melindungi tanah wakaf maka dikeluarkanlah Peraturan 
Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah 
milik, disertai dengan aturan pelaksanaan selanjutnya. 
Tujuan utama peraturan ini adalah menjadikan tanah 
wakaf sebagai lembaga keagamaan yang dapat 
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dipergunakan sebagai salah saru saran a guna 
pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi 
umat yang beragama islam, unruk mencapai masyarakat 
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 

Pelak.sanaan PP No. 28 tahun l 977 telah berjalan 25 
tahun, tetapi belurn berhasil secara mak.simal 
sebagaimana yang diharapkan. Sampai saat ini ternyata 
masih banyak tanah wakaf yang belum mempunyai 
sertifikat, berarti pula belum mempunyai status hukum 
yang pasti. Starus hukum yang pasti bagi tanah wakaf 
sangat penting artinya bagi pemanfaatan tanah wakaf 
sehingga sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri. 

B. Kontribusi Wakaf dalam Bidang Pendidikan 
Menurut Ter Haar bahwa wakaf merupakan lembaga 

hukum Islam yang telah diterima {gerecipreed) di hampir semua 
wilayah nusantara yang disebut dengan istilah Belanda Vrome 
Sncht;ng. Artinya, keseluruhan konsepsi tentang wakaf sudah 
menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan adat istiadat 
masyarakat Indonesia yang sudah berjalan berabad-abad. Dalam 
term umat Islam, wakaf merupakan ibadah (pengabdian) 
kepada Allah swt., yang bermotif rasa cinta kasih kepada sesama 
manusia, rnembanru kepentingan orang lain dan kepentingan 
umum. Dengan mewakafkan sebagian harta bendanya akan 
tercipta rasa solidaritas seseorang. Jalinan kebersamaan dalarn 
kehidupan ini bisa diciptakan dengan mewakafkan harta yang 
rnernpunyai nilai spiritualisme sangat tinggi dan kualitas pahala 
yang tiada henti. 

Fakta sejarah rnenunjukkan, walaupun agak sulit rnenen· 
rukan jumlah angka secara tepat, banyaknya praktik wakaf, 
khususnya wakaf tanah sejalan dengan penyebaran dabvah 
Islam dan pendidikan Islam. Wakaf sangat dibun1hkan sebagai 
sarana dakwah dan pendidikan Islam tersebut, seperti unn1k 
kepentingan ibadah mahdhoh (murni) seperti masjid, 
musholla, langgar dan lain-lain, dan untuk iba<lah ammah 
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(umum) yang berhubungan Jengan kepentingan masyarakat, 
seperti di bidang pendidikan : ma<lrasah, sekolnh, majelis ta'lim 
dan lain-lain, di bidang ekonomi : pasar, tranportasi laut untuk 
dagang dan lain-lain, di bidang politik : sekretariat partai politik 
Islam dan lain-lain. 

Menurut Manfred Ziemek (1986 : 125) sebagaimana yang 
dikutip oleh Imam Suhadi, bahwa tanah wakaf yang Jiserahkan 
kepada pondok pesantren telah mampu meningkatkan 
eksistensi pondok pesantren. Hubungan erat antara lingkungan 
dengan pondok pesantren menjadi teramat jelas, jika tanah atau 
lahan pertanian milik komunal (perclikan) dihibahkan atau 
diserahkuasakan. Wakaf yang diserahkan kepada pesantren ini 
merupakan suatu tanda kedudukan sentral yang dimiliki wakaf 
dalam lingkungan dan peranannya secara fungsional. 

Akan tetapi akhir-akhir ini sejalan dengan kemajuan masya
rakat, khususnya di bidang pendidikan justru umat Islam 
mengalami ketertinggalan yang sangat jauh, untuk tidak dika
takan semakin · mundur. Para pendidik, ilmuan, pimpinan 
pondok pesantren, tokoh masyarakac pada umumnya belum 
mampu mengadakan pendidikan secara mandiri, tapi masih 
mengharapkan bantuan pihak lain, terutama pihak pemerintah. 
Untuk mengatasi gejala yang cenderung ridak produktif dan 
krearif ini seharusnya umat Islam menggalakkan kembali 
penringnya perwakafan. Yang tidak kalah penringnya lagi, harus 
segera diadakan gerakan nasional untuk menginventarisir harta 
wakaf yang belum diketahui kedudukan dan peruntukannya 
karena minimnya kesadaran dan data yang dimiliki oleh 
masyarakat kita. Dalam rangka meningkatkan pemanfu.atannya 
secara maksimal agar dapat menghilangkan sikap ketergantung
an dalam bidang pendidikan kepada pihak lain. Kita sangat 
sadar, perwakafan tanah merupakan bentuk partisipasi umat 
Islam dalam pembangunan nasional, terutama pembangunan 
mental spiritual dalam mewujudkan sumber daya manusia yang 
cerdas dan saleh. 

Kontribusi wakaf dalam bidang pendidikan sesungguhnya 
mempunyai peran yang sangat signifikan dalam menciptakan 
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SOM yang berkualitas dan kompetitif ketika dikelola oleh nazir 
yang berbadan hukum dan profesional. Sebagai perbandingan 
antnr negara, Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Universitas 
Zairuniyyah di Tunis dan ribuan madaris lmam Llsesi di T urki, 
sanggup memberi beasiswa dalam kurun yang amat panjang. 
Ada yang sudah ribuan tahun usia lembaganya clan yang 
dibiayai adalah pelajar/mahasiswa dari berbagai penjuru dunia. 

lni merupakan contoh yang sangat membanggakan umat 
Islam di dunia dimana lembaga-lembaga tersebut merupakan 
lembaga wakaf yang telah membuktikan diri sebagai lembaga 
pendidikan internasional yang sangat popular dan berkualitas. 
Lulusan perguruan tinggi Al-Azhar, Kairo misalnya, dicetak dan 
dikader menjadi ilmuan muslim yang menguasai berbagai 
disiplin ilmu, dan mereka dipersiapkan menjadi tokoh masya
rakamya ketika mereka kembali ke daerah atau negeri masing
masing. Seke<lar contoh, tokoh Islam atau ilmuan muslim 
lulusan AL-Azhar Kairo yang telah berkiprah dan menjadi 
kebanggaan di negeri kita adalah : Prof. Dr. Quraish Shihab 
dalam bidang tafsir, Pro{ Dr. Zakiah Dara/at dalam bidang 
pendidikan dan psikologi Islam, Prof. Dr. Harun Nasution 
dalam bidang filsafat Islam, P."Vf. Dr. Huzaemah TY dalam 
bidang perbandingan hukum dan madzhab dan lain-lain. 

Di negeri kita, per~m wakaf dalam bidang pendidikan sebe
namya sangat banyak, khususnya tanah wakaf yang dikelola 
oleh pesantren-pesantren yang tersebar di seluruh nusantara 
clan berbagai madrasah atau sekolah yang dikelola oleh 
lembaga-lembaga Islam seperti Nahdharul Ulama (NU) dan 
Muhammadiyah. Terhadap lembaga atau organisasi yang me
ngelola tanah wakaf yang demikian dapat diberi surat keputusan 
oleh pemerintah bahwa badan tersebut sebagai badan hukum 
yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, yang digunakan 
unn1k keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha 
keagamaan dan social (berdasarkan PP No. 38 tahun 1963). 

Selain badan atau organisasi tersebut di atas juga terdapat 
lembaga atau badan hukum yang mengelola tanah wakaf yang 
diperuntukkan khusus untuk pengelolaan pendidikan tinggi, 
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seperti Badan Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo, 
Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, 
Badan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ujung 
Pandang sebagaimana yang diungkap dari hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Imam Suhadi. Yayasan wakaf seperti Pondok 
Modem Gontor, Ull Yogyakarta dan UMI Ujung Pandang 
tersebut mempunyai tanah wakaf yang sangat luas, yang berasal 
dari wakaf murni atau asli, dari pemberian wakaf orang lain dan 
dari pembelian. 

T anah wakaf yang dikelola oleh badan hukum tersebut di 
atas temyata pengelolaannya sangat efektif dan sangat berguna 
dalam bidang pengembangan pendidikan Islam pada 
khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya serta dapat 
membantu untuk kepentingan umum. 

Untuk memberi gambaran dari hasil penelitian Imam 
Suhadi dalam bukunya : WakaF untuk Kesejahteraan Umat, 
terhadap tiga badan tersebut disajikan data atau analisa sebagai 
berikut: 

B.1. Badan Walcaf Pondok Modern Gontor Ponorogo 
Badan wakaf ini memiliki tar.ah wakaf seluas 244, 582 ha 

berasal dari wakaf asli, pembelian, yang terletak di kabupaten 
Nganjuk, kabupaten Lumajang, kabupaten Jombang, kabupaten 
Jember dan kabupaten Banyuwangi (dalam table). Pondok 
Modern Gontor Ponorogo didirikan oleh Almarhum KH. 
Ahmad Sahal, Almarhum KH. Zainuddin Fanani, Almarhum 
KH. Imam Zarkasyi pada 9 Oktober 1 926. Beliau-beliau 
mewakafkan tanah milik keluarga kepada Badan Wakaf pada I Z 
Oktober 1958. Badan Wakaf tersebut terdiri dari 15 orang yang 
diketuai KH. Idham Chalid. Harta milik yang diserahkan 
sebagai modal berupa tanah kering seluas 1,740 ha, tanah 
basah (sawah) seluas 16, 851 ha dan gedung sebanyak I Z buah 
beserta peralatannya. 

Penyerahan wakaf berbentuk Piagam Perwakafan. Badan 
Wakaf Pondok Modem Gontor Ponorogo telah mendapat Su
rat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. 
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XV/l/Ka/1964, yang ditetapkan 8 Januari 1964 sebagai Badan 
Hukum yang berhak memiliki tanah yang digunakan unn1k ke
perluan keagamaan dan social hal ini sesuai dengan PP 
38/1963. 

Dari harta benda sebagai mcxlal seperti tersebut di aras telah 
berkembang menjadi tanah wakaf berupa tanah basah (sawah) 
sebanyak 244,582 ha seperti tersebut di atas, bempa tanah 
kering yang sekarang di tempati Pondok Gontor terletak di desa 
Gontor Kabupaten Ponorogo berupa masjid, dua unit asrama, 
1 I unit gedung untuk belajar dan 11 gedung yang lain seperti 
untuk perpustakaan, koperasi santri, dapur, kafetaria, 
perumahan dosen atau ustadz dan balai kesehatan. 

T empat/Lokasi Luas dalam Hektar (Ha) 
Ngawi*) 195,030 
Madiun 0,875 
Ponorogo 24,000 
Nganjuk 5,000 
T empat/Lokasi Luas dalam Hektar (Ha) 
Lumajang 7,129 
Kediri 3,840 
Jorn bang 2,871 
]ember 2,000 
Banyuwangi 3,837 
Jumlah 244,582 

Sumber : Publikasi pondok tutup tahun 1985 
Keremngan : "') Dengan scarus hak pakai 

Sebagian besar ranah wakaf yang dikdola secara produktif 
dengan usaha pertanian dan perkebunan yang hasilnya untuk 
pengelolaan pendidikan yang ter<liri dari Kulliyatul Muallimin 
Al-lslamiyah (KMl), lnstin1t Pendidikan Darussalam (IPD) yang 
keduanya terletak di Desa Gontor Ponorogo, Kulliyatul 
Muallimat Al-Islamiyah (KMI Putri) dan Pusat Latihan 
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Manajemen dan Pengembangan Masyarakar (PLMPM), yang 
kcduanya rerlerak di Manringan Ngawi. 

Pondok Modern Gonror memrunyai 3887 santri, terdiri 
d:-tri 3148 santri putra, dan santri putrid 544, Ji Manringan, 
I 7 5 santri mahasiswa Ji IPD di Gontor, dan 20 santri 
mahasiswa PLMPM (Pusat Lnihan Manajemen dan Pengem
bangan Masyarakat) ,Ji Manringan Ngawi. Dari 3887 santri 
h:rsc.:but ada 31 santri yang berasal 1..bri luar negeri (Malaysia, 
Thailand, Singapura, Suriname, Jepang, Australia). 

Lcmbaga penJidikan tt.·rsebut diasuh oleh Z 18 orang ,L,'1Jru 
atau ustaJz untuk KM I putra, 41 gum at.au ustadz/ ustadzah 
untuk KMI putrid, 45 Josen unruk IPD Jan 3 dosen unruk 
PLMPM. Alumni Gontor tercatat ada 10 orang yang tclah 
mencapai gelar docwr (tem1asuk cendckiawam muslim Dr. 
NurLholis MaJj1d) dan 1 5 orang yang mencapai gelar master 
(dokumentasi Jelapan windu PonJok MoJem Gontor 
Ponorogo). 

B.2. Badan Wakaf Universiras Islam Indonesia (BWUII) 
BWUII mempunyai 40 ha tanah yang berasala Jari wakaf 

asli pembcrian w~kaf orang lain dan pembel1an. Tanah wakat 
tersebut yang l 0 ha beraJa di kota Yogyakarta tersebar di limn 
lobsi, yakni tcrletak di jalan Cik Di Tiro, tempat gcdung pusat 
kantor dan kegiaran Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, di 
jalan T aman Siswa rem par gedung fakulras hukum, di 
Dcmangan Baru tempar fakulrns reknik, di Condong Can1r 
tempat fakultas ekonomi dan di Sosrowijajan rempat fakultas 
tarbiyah dan syari'ah.Dan sebagian tanah wakaf (30 ha) terlctak 
1..H jalan KM 14 jalan Kaliurang yang dalam proses pembuatan 
kampus terpadu. 

BWUll berdiri tahun 1945 (enam minggu sebelum 
Indonesia merdeka) di Jakarta oleh tokoh-tokoh umat Islam/ 
Pt'rgerakan Nasional, yakni Kl Bagus Hadikusuma, KH. Mas 
Mansyur, KH. Farid Makruf, KH. Yunus Anis, KH. Abdul 
Wahab, K. Halim, KH. Imam Ghozali, Dr. Sukiman, Mr. 
Muhammad Rum, Abi Koesna, KH. Adnan dan M. Natsir. 
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Pada tahun 194 7 BWUII dipindahkan ke Yogyakarta 
sampai sekarang. BWUll mengelola sebuah universitas Islam 
Indonesia Yogyakarta yang dipimpin (rector) pertama oleh 
Alx:lul Kahar Mudzakkir, dan berturut·turut oleh Kasmat 
Bauwinangun, SH, M. Sarjito, G.B.H. Prabuningrat, Ace 
Partadireja dan terakhir Zanzawi Suyuti. 
. Ull mempunyai lima fakultas, yakni Fakultas Ekonomi, 

Fakultas Hukum yang mempunyai status disamakan dengan 
Fakultas dari Universitas Negeri, Fakultas Teknik, Fakultas 
Syari'ah clan Fakultas Tarbiyah yang berstatus diakui mempu
nyai mahasiswa l 0.154 orang, dosen tetap 132 orang, dosen 
tidak tetap 469 orang dan alumnus 4.583 orang (Laporan 
Rektor UII dalam Dies Natalis ke-45, 11 Maret 1989). 

B.3. Badan Wakaf Universitas Muslim Indonesia di Ujung 
Pandang (BWUMI) 

BWUMI memiliki tanah wakaf seluas 25 ha berasal clari 
wakaf asli, pemberian orang lain clan pembelian 1,5 ha, terletak 
di jalan Kakatua sebagai pusat perkantoran clan kegiatan UMI, 
23,5 ha terletak di jalan Urip Sumoharjo sebagai gedung tempat 
kuliah clan kegiatan lain. BWUMI berdiri sejak 22 Syawal 1374 
atau 23 Juni 1954 oleh tokoh-tokoh umat Islam Ujung 
Panclang. BWUMI merupakan badan hukum yang 
pendiriannya clengan sebuah akte clan didaftar di Pengadilan 
Negeri Ujung Pandang. 

BWUMI mengelula sebuah universitas, ialah Universitas 
Muslim Indonesia (UMI) yang dipimpin (rector) pertama oleh 
Muhtar Lintang, clan berturut·turut oleh Abdurrahman Sjihab 
Litanrung, Ahmad Dara Sjahruddin, H. Ridwan Saleh Matta
yang. HM. Hijaz Yunus, SH, dan terakhir Alxiurrahman 
Basa'lamah, SE, MS. 

UMI mempunyai 8 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, 
Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ushuluddin, Fakul
tas Syari'ah, Fakultas Sastra, Fakultas Perikanan, dengan jumlah 
mahasiswa sekitar 1 7 .000 orang clan 3.416 orang alumnus 
(buku panduan UMI dalam Dies Natalis tahun 1968). 
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Dalam pengamatan terhadap badan hukum pengelola 
canah wakaf tersebut di atas, ternyata telah membuktikan bahwa 
tanah wakaf dapat membantu perkembangan dan kemajuan 
masyarakat di bidang pendidikan. Data yang diungkap di atas 
sebatas sebagai gambaran umum sesuai dengan rahun pem
buatan data. Sehingga cakupan peran wakaf dalam bidang 
pendidikan sampai saat ini untuk ketiga lembaga tersebur 
belum semuanya tersaji dalam n1lisan ini. Dalam perkem
bangannya kelak (saat ini), peran ketiga lembaga wakaf tersebut 
sudah pasti menunjukkan kemajuan yang sangat pesat clan 
signifikan dalam memberikan kontribusinya di bidang pen<li
dikan, seperti pertllkaran antar mahasiswa dengan mahasiswa 
asing, kerjasama antar kelembagaan yang bersifat peningkatan 
muru SOM dan lain-lain dengan Universitas Terkemuka di 
belahan dunia, seperti Australia, Amerika, Jepang dan Eropa. 

C. Kontribusi Wakaf dalam Menyejahterakan Umat 
Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang penting 

dan besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat 
(khususnya Islam). Antara lain unruk pembinaan kehidupan 
beragama clan peningkatan kesejahteraan umat Islam, terutama 
bagi orang-orang yang tidak mampu, cacat menral/fisik, orang· 
orang yang sudah lanjut usia dan sebagainya yang sangat 
rnemerlukan bantuan dari surnber dana seperti wakaf. 

Penataan kehidupan rnasyarakat harusnya bisa dikelola 
secara baik dengan menjarnin kualitas kehidupan yang dapac 
mewujudkan martabat kemanusiaan (al-karamah al-insaniyah) 
rnelalui pemanfaatan harta wakaf secara maksimal. Sebagai 
bagian dari ajaran Islam, wakaf menandai adanya perhatian 
Islam yang tinggi aras masalah-masalah kemasyarakatan dari 
kehidupan manusia di dunia. Dalam rangka inilah, ajaran 
wakaf sesungguhnya terkait dengan masalah sumber daya alam 
yang merupakan harta kekayaan dan sumber daya manusia 
(SOM) sebagai subyek pernanfaatan. Di antara 
permasalahannya yang terpenting adalah perawatan, pengem
bangan, pelestarian, pengolahan, pengelolaan, pemanfaatan, 
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pemerataan dan pengaturan yang baik dan adil untuk 
memenuhi kebutuhan hidup yang lengkap, yang pada 
umumnya disebut kemakmuran, kesejahteraan clan kebaha
giaan dalam jangka pendek dan jangka panjang dari kehidupan 
manusia (dalam bahasa agama disebut fi al-dunya wc:i· al-akhirah) 
untuk menjamin kepuasan, kesejahteraan lahir clan batin manu
sia dalam batas-batas pengendalian moral (iman dan takwa). 

Pelaksanaan wakaf di Indonesia, menurut data yang dimiliki 
oleh Departemen Agama Republik Indonesia pada tahun 1989 
masih didominasi pada penggunaan untuk tempat-tempat iba
dah, seperti masjid, ponpes, musholla atau langgar. Sedangkan 
penggunaan pemanfaatan untuk peningkatan kesejahteraa.n 
umum dalam bidang ekonomi masih sangat minim. 

Benruk perwakafan di Indonesia unruk kepentingan 
(kesejahteraan) umum selain yang bersifat perorangan, terdapat 
juga wakaf gotong royong berupa masjid, madrasah, musholla, 
rumah sakit, jembatan clan sebagainya. Caranya adalah dengan 
membenruk paniria mengumpulkan dana, dan setelah dana 
terkumpul, anggota masyarakat sama-sama bergotong royong 
menyumbangkan tenaga untuk pembangunan wakaf dimaksud. 
Dalam pembangunan masjid atau rumah sakit, misalnya, harta 
yang diwakafkan terlihat pula pada sumbangan bahan atau 
kalau berupa uang, uang itu oleh panitia dibelikan bahan 
bangunan untuk membangun masjid atau rumah sakit. 

Di Indonesia, wakaf pada umumnya berupa benda-benda 
konsumtif, bukan benda-benda produktif. lni dapat dilihat pada 
masjid, sekolah-sekolah, panti-panti asuhan, rumah sakir clan 
sebagainya. lni disebabkan karena beberapa hal, diantamnya 
adalah (di Jawa misalnya) tanah telah sempit, dan di daerah
daerah lain, menurut hukum adat (dahulu), hak milik 
perorangan atas tanah dibatasi oleh hak masyarakat hukum 
adat, seperti hak ulayat misalnya. Dan oleh karena harta yang 
diwakafkan itu pada umumnya adalah barang-barang konsum
tif, maka terjadilah masalah biaya pemeliharaannya. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Imam Suhadi di 
Kabupaten Bantul Yogyakarta, bahwa penggunaan tanah wakaf 

63 



untuk membanru kepentingan umum hanya 3 % seperti: sarana 
pendiJikan, sarana kesehatan dll. Sedangkan yang 97% diguna
kan unruk tempac-tempat ibadah. Hal tersebut dapat dilihat Jari 
data ikrar para wakif yang menyatakan bahwa wakafnya untuk 
masjid 65 %, untuk langgar 28 %, untuk musholla 4 %, 
sehingga keselumhan untuk tempat ibadah berjumlah 97%, 
sedang wakaf yang memberikan kesejahteraan clan lain-lain 
hanya 3 %. Sedangkan penggunaan tanah wakaf di seluruh 
Indonesia 68% digunakan untuk tempac ibadah, 8,51 % untuk 
sarana pendidikan, 8,40 % untuk kuburan clan 14,60 % untuk 
lain-lain. 

Secelah diadakan penelician, penggunaan canah wakaf di 
Kabupacen Bantul, para wakif lebih banyak mimilih meng
ikrarkan wakafnya untuk kepencingan ibadah mahdloh (khusus) 
sebagai hal yang dapat membantu kepencingan umum. Karena, 
masjid, musholla acau langgar biasanya sangac terasa manfaac
nya bagi umat Islam yang menggunakannya. Dan memang 
perwakafan tanah dapat membantu kepencingan umum seperti 
yang dirumuskan dalam PP No. 28/1977 seperti jiwa Undang
undang Pokok Agraria agar canah dapac membantu kesejah
ceraan masyarakac lahir clan bacin. 

Berdasarkan penelician terbatas di berbagai tempat yang 
dilakukan Imam Suhadi, baik srudi literature atau penelician 
lapangan terbukti bahwa penggunaan tanah wakaf di Indonesia 
dapat membantu kepentingan umum dalam rangka ikuc 
menyejahterakan umat yang lebih luas, seperti : 

Pertama, hasil perwakafan di Jawa Timur, menuruc 
penelician Rakhmad Djacmiko pad a cahun 1977, cemyata tanah 
wakaf hasilnya dapac membancu kemajuan masyarakac di 
berbagai bidang seperti bidang ekonomi, pendidikan, clan 
bidang social lain (Rakhmad Djatmiko, 1 984 : 30). 

Kedua, menuruc observasi peneliti badan wakaf Pondok 
Modem Gontor Ponorogo, tanah wakaf yang dimilikinya 
mampu meningkatkan eksistensi Pondok Modem Gontor. 
Berdasarkan data Yayasan Badan Wakaf Pondok Modem 
Gontor memiliki tanah wakaf seluas 255,931 Ha, tersebar di 
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Jawa Timur, seperti Ngawi, Madiun, Pvnorogo, Nganjuk, 
Kediri, Jorn bang dan T renggalek. 

T anah wakaf terse but sebagian besar dimanfaatkan untuk 
pertanian dan sebagian kecil untuk perkebunan seperti yang 
ada di T renggalek seluas 2.031 Ha. Hasil produksi sawah 
dan perkebunan tersebut sebagian besar dipergunakan untuk 
kepentingan produktif, bukan unruk kepentingan konsumtif, 
dan memelihara eksistensi Pondok Modern dan pengem
bangan selanjutnya. 

Sebagai pusat kegiatan, Yayasan Wakaf tersebut tt..rletak 
di desa Gontor merupakan kampus seluas 3 Ha, yang terdiri 
dari bangunan masjid, dua unit asrama santri, sebelas 
gedung untuk belajar dan sebelas gedung yang lain seperti 
untuk perpustakaan, koperasi santri, dapur, kafetaria, 
perumahan dasar dan balai kesehatan. 

Sebagian hasil tanah wakaf untuk pemeliharaan pendidikan 
yang terdiri dari : 
• KMI (Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah) di Gontor 
• KMI (Kullivarul Muallimin Al-Islamiyah) khusus putri di 

Mat)tingan Ngawi 
• IPD (Instirut Pendidikan Darussalam) sebagai perguruan 

tinggi di Gontor 
• PLMPM (Pusat Latihan Manajemen dan Pengembangan 

Masyarakat) di Mantingan Ngawi 

Unruk melihat seberapa jauh manfaat tanah wakaf yang 
dipergunakan Pondok Modem Gontor kepada rnasyarakat 
desa Gontor dan sekitarnya, tenrunya tak bisa dilihat dalarn 
tempo tahun-tahun belakangan ini saja. Unruk rnelihat secara 
obyektif, seharusnya dilihat dari kondisi desa sebelum ada 
Pondok dan desa Gontor sesudah adanya Pondok. 

Manfaat Pondok Modern tidak bisa dilihat dari satu. 
aspek kehidupan saja, tetapi hendaknya juga dilihat dari 
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beberapa aspek kehidupan. Salah satu sumbangan Pondok 
Modem ke masyarakac desa Goncor dalam pembangunan 
fisik dalam cahun cerakhir ini saja sebagai berikuc : 
• Balai Desa Gontor 
• T anah dari keluarga KH. Ahmad Sahal (aim.) (hi bah hak 

pakai). Bangunan balai desa dari Pondok Modem dengan 
pembayaran separuh harga pada cahun 1982 

• Llstrik untuk jalan-jalan desa 
• Pompa air untuk sawah desa dengan mesin pembuac 

lubang (bor) dari Pondok 
• Fasilicas lapangan sepak bola dan lapangan bola voly 
• Sebagian canah untuk kepolisian Kecamacan Mlarak 
• Saluran air (kanal) sebelah barat Pondok 

Dengan uraian di acas, canah wakaf dapac berguna untuk 
membantu kepentingan (kesejahteraan) umum apabila ikrar 
wakif untuk kepentingan ibadah 'ammah, bukan ibadah 
mahd/oh. Salah satu kasus yang pemah ditemukan oleh 
Imam Suhadi adalah ada seorang wakif yang bernama Dr. 
Djojodarmo di desa Trirenggo Kabupaten Bantul, yang 
mewakafkan canahnya seluas 4.218 M 2

, dengan ikrar wakaf
nya uncuk digunakan memajukan masyarakat Islam, cernyata 
canah wakaf tersebuc sekarang dapac digunakan untuk sarana 
pendidikan, sarana kesehacan dan lain-lainD 
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BAGIAN KEEMPAT 
POTENSI PENGEMBANGAN WAKAF 

DI INDONESIA 

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memiliki peran 
yang sangat penting dalam mengem bangkan kegiatan
kegiatan social, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. 
Selain itu, keberadaan wakaf juga telah banyak memfasilitasi 
para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana dan 
prasarana yang memadai untuk melakukan riset dan 
pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana 
pada pemerintah. Kenyataan menunjukkan, institusi wakaf 
telah menjalankan sebagian dari tugas-tugas pemerintah. 
Berbagai bukri mudah kita temukan bahwa sumber-sumber 
wakaf ridak saja digunakan untuk membangun perpustakaan, 
ruang-ruang belajar, tetapi juga untuk membangun 
perumahan siswa (boarding), riser, jasa-jasa photo copy, pusat 
seni, usaha-usaha produkcif clan lain-lain. 

Keberadaan wakaf juga terbukti telah banyak membantu 
bagi pengembangan ilmu-ilmu medis melalui penyediaan 
fasilitas-fasilitas publik di bidang kesehatan dan pendidikan. 
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Penghasilan wakaf bukan hanya digunakan untuk 
mengernbangkan obat-obatan dan menjaga kesehatan 
rnanusia, tetapi juga obata-obatan unruk hewan. Mahasiswa 
bisa rnempelajari obat-obatan serta penggunaannya dengan 
rnengunjungi rurnah sakit-rnmah sakit yang dibangun dari 
dana hasil pengelolaan asset wakaf. Bahkan pendidikan 
medis kini tidak hanya diberikan oleh masjid-rnasjid clan 
universitas-universitas seperti Al-Azhar Kairo (Mesir) yang 
dibiayai dana hasil pengdolaan asset wakaf. Bahkan pada 
abad ke-4 Hijriyah, rumah sakit anak yang didirikan di 
Istambul (Turki) dananya berasal hasil pengelolaan asset 
wakaf. Di Spannyol, fosilitas rumah sakir yang melayani baik 
muslim meupun non muslim, juga berasal hasil pengelolaan 
asset wakaf. Dan pada periode Abbasyiah, dana hasil 
pengelolaan asset wakaf juga digunakan unruk membantu 
pembangunan Pusat Seni dan telah sangat berperan bagi 
perkembangan arsitekrur Islam terutama arsitekrur dalam 
pembangunan masjid, sekolah, dan rumah sakit. 

T urki mempunyai sejarah terpanjang dalam pengelolaan 
wakaf, mencapai keberhasilannya di jaman Ur.smaniyah 
dimana harta wakaf pada rahun 1925 diperkirakan mencapai 
V.. dari luas tanah produktif. Pusat Administrasi Wakaf 
dibangun kernbali setelah penggusurannya pada tahun 1924. 
Sekarang, Waqf Bank & Finance Corporao"on telah 
didirikan unruk memobilisasi sumber-sumber wakaf dan 
untuk rnembiayai berbagai macam proyek joint venture. Pada 
pertengahan abad ke-19, sekitar 1/2 dari luas tanah produktif 
di Aljazair disumbangkan sebagai wakaf. Demikian di 
Tunisia pada tahun 1883, Wakaf Tanah di sana mencapai 
jumlah 1/3, di T urki (1928) mencapai V-., di Mesir (1935) 
mencapai 1/7, Iran (19 30) rnencapai 15%. 

Secara konseprual, Islam mengenal lembaga wakaf 
sebagai sumber asset yang rnemberi kemanfaatan sepanjang 
rnasa. Di negara-negara muslim sebagaimana yang dijabarkan 
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di atas, wakaf telah diatur sedemikian rupa sehingga 
mempunyai peran yang cukup signifikan dalam rangka 
mensejahterakan kehidupan masyarakat. Sedangkan di 
Indonesia, pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf 
(produktif) masih jauh ketinggalan dibandingkan dengan 
negara-negara muslim lain. Begitu pun studi perwakafa.n di 
tanah air masih terfokus kepada segi hukum fikih dan belum 
rnenyentuh kepada wilayah manajemen pero:akafan. Padahal 
semestinya, wakaf dapat dijadikan sebagai sumber dana dan 
asset ekonomi yang senantiasa dapat dikelola secara prod1 iktif 
dan memberi hasil kepada masyarakat, sehingga dt:ngan 
demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari 
masyarakat untuk masyarakat. 

A. Data Perwakafan di Indonesia 
Sebagai suatu lembaga yang telah diatur oleh Islam, 

wakaf telah dikenal clan dilaksanakan oleh umat Islam sejak 
agama Islam masuk di Indonesia. Menurut data yang ada di 
Departemen Agama Republik Indonesia, sampai dengan 
bulan September 2002 jumlah seluruh tanah wakaf di 
Indonesia sebanyak 362.4 71 lokasi dengan luas 
1.538.198.586 M2, 75 % diantaranya telah bersertifikat. 

Akan tetapi data mengenai jumlah seluruh asset wakaf 
yang sebenarnya di Indonesia belum diketahui secara akurat. 
lni mengingat data-data tentang asset wakaf di Indonesia 
tidak terkoordinir dengan baik dan terpusat di institusi yang 
professional. Kemudian, kita juga melihat bahwa asset-asset 
wakaf tersebut tidak dikelola untuk hal-hal yang produktif, 
yang justru sebenamya bisa menjadi instrumen yang 
kontributif bagi upaya peningkatan kualitas hidup umat 
Islam dan umat manusia. Kita melihat, mayoritas dari asset 
wak.af tersebut, tidak likuid dan mati, karena tidak 
termanfaatkan dengan baik. Naifnya lagi, disamping tak 
terurus dan terbengkelai, banyak tanah wakaf yang tidak Jan 
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belum bersertifikat sehingga sering menjadi obyek sengketa 
bahkan dijual-belikan oleh orang-orang yang tak bertanggung 
jawab kadang yang diuruspun menjadi beban berat 
pengurusan yang tak berkesudahan. 

Untuk itulah, Departemen Agama republik Indonesia 
berusaha mengembangkan wakaf yang tidak hanya pada aspek 
pemikiran, tapi juga berusaha membuat inovasi atau langkah 
terobosan dalam mengelola harta wakaf, agar wakaf semakin 
dirasakan manfaatnya secara luas. Salah satu langkah yang 
ditempuh Depag RI adalah mengidentifikasi data secara 
nasional mengenai porensi wakaf produktif clan strategis sebagai 
pilot proyek percontohan pemberdayaan tanah wakaf, serta 
mencoba mengembangkan lembaga social keagamaan itu 
(lernbaga wakaf) menjadi lernbaga yang handal clan terpercaya 
dalam pengelolaannya. 

Adapun data tanah wakaf produktif atau strategis secara 
nasional bisa dilihat dalam table lampiran. 

B. Pengamanan T anah Wakaf 
Setelah mendata tanah-tanah wakaf secara nasional di 

seluruh wilayah nusantara, hal yang perlu dilakukan adalah 
bagaimana agar tanah-tanah wakaf yang ada itu diamankan 
sedemikian rupa, sehingga tanah-tanah tersebut tidak jaruh ke 
tangan atau pihak yang tidak berhak. Posisi-posisi dimana 
pihak-pihak tertentu yang akan berniat merebut atau 
rnepcrambil dengan paksa terhadap tanah-tanah wakaf tidak 
bisa cHlakukan. Maka, untuk melindungi tanah-tanah 
tersebut, yang rnendesak dilakukan adalah melakukan 
tindakan pengamanan terhadap tanah-tanah tersebut sebagai 
berikut: 

Pertama, segera memberikan sertifikat tanah wakaf yang 
ada di seluruh pelosok tanah air. Harus diakui, banyak tanah
tanah wakaf yang jatuh ke tangan atau pihak-pihak yang tidak 
berhak. Dan ini harus dihentikan dengan memberikan 
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sertifikat terhadap tanah-tanah yang memiliki status wakaf. 
Pola pelaksanaan wakaf sejak lama memang lebih banyak 
dilakukan dengan cara kepercayaan tanpa memberikan unsur 
bukti yang bisa menguatkan secara administratif (hukum). 
Karena itu, agar tanah-tanah wakaf itu dapat diselamatkan 
dari berbagai problematika formilnya, harus segera 
dilindungi secara hukum melalui sertifikat tanah. Dengan 
demikian, tanah-tanah wakaf tersebut memiliki status hukum 
yang jelas dan apabila ada pihak yang bennaksud 
mengambilnya dapat dituntut berdasarkan ketentuan hukum 
yang berlaku. 

Secara teknis, pemberian sertifikat tanah-tanah wakaf 
memang membutuhkan keteguhan para nazir wakaf dan 
biaya yang tidak sedikit. Sehingga diperlukan peran semua 
pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi tanah-tanah 
wakaf, k.husunya peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
dan pemerintah daerah agar memudahkan pengurusannya. 
Peran BPN sangat signifikan dalam usaha memudahkan 
proses pernbuatan setifikat tanah. Sedangkan peran Pemda di 
masing-m.asing wilayah tanah air dalarn kerangka otonomi 
daerah juga sangat penting dalam ikut rnenanggulangi 
pembiayaan sertifikasi, pengelolaan, pemberdayaan dan 
pengembangan tanah-tanah wakaf yang ada. 

Dari jumlah tanah wakaf di seluruh Indonesia sebanyak 
362.471 lokasi dengan luas 1.538.198.586 M2 yang sudah 
bersertifikat berjumlah sekitar 7 5 %. Sedangkan sisanya (25 
%) belum disertifikasi. Untuk itu diperlukan upaya-upaya 
publikasi terhadap pentingnya sertifikasi tanah wakaf secara 
kontinyu dan gencar agar sisa tanah yang belum disertifikasi 
segera mendapatkan posisi hukum secara pasti melalui 
sertifikat tanah. Kedua, memberikan advokasi secara 
penuh terhadap tanah-tanah wakaf yang rnenjadi sengketa 
atau bermasalah secara hukum. Dukungan advokasi ini 
melibatkan banyak pihak, seperti pihak nazir wakaf, 
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pemerintah, ahli-ahli hukum yang peduli terhadap harta 
wakaf dan masyarakat banyak. Pemberian advokasi ini harus 
dilakukan secara terpadu agar mendapatkan hasil yang 
maksimal. Titik tekan keterpaduan ini menjadi hal yang 
sangat berpengaruh, karena dalam menyelesaikan persoalan 
hukum, apalagi menyangkut persoalan tanah yang sangat 
sensitive, terkait erat dengan rasa keadilan materiil clan formil 
yang memerlukan kekompakan oleh semua pihak yang 
berkepentingan. Sehingga dengan demikian pencapaian 
dalam pengamanan tanah-tanah wakaf dapat terpenuhi. 

Kedga, segera diundangkannya UU Wakaf. Kehadiran 
UU Wakaf sangat penting bagi perlindungan tanah-tanah 
wakaf secara umum. Peraturan perundangan tentang wakaf 
selama ini masih bersifat sporadis dan belum dibentuk dalam 
sebuah UU yang integral dan komprehensif. Sehingga 
perlindungan, pemanfuatan dan pemberdayaan tanah-tanah 
wakaf secara maksimal masih mengalami hambatan yang 
sangat serius. Untuk itu, kehadiran UU Wakaf inerupakan 
keniscayaan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Sehingga 
dengan demikian, kendala-kendala fonnil dalam pengelolaan, 
pemberdayaan, pengembangan dan pembinaan harta wakaf 
dapat dilakukan secara optimal. 

Keempat, pemanfaatan dan pemberdayaan tanah wakaf 
secara produktif. Di samping pengamanan di bidang hukum, 
pengamanan dalam bidang peruntukan dan 
pengembangannya harus juga dilakukan. Sehingga antara 
perlindungan hukum dengan aspek hakikat t.'mah wakaf yang 
memiliki tujuan sosial menemukan fungsinya. Pemanfaatan 
dan pemberdayaan tanah-tanah wakaf yang harus 
diprioritaskan adalah tanah-tanah wakaf yang memiliki 
potensi ekonomi yang besar, yairu t:anah-tanah yang berlokasi 
strategis secara ekonomis, seperti di pinggir jalan, pasar atau 
tempat keramaian lainnya. 
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Keempat langkah pengamanan terhadap tanah-tanah 
wakaf tersebut harus segera dilakukan oleh semua pihak yang 
berkepentingan, seperti nazir wakaf, pemerintah, LSM, 
lembaga-lembaga ekonomi Islam dan masyarakat umum. 
Sehingga tanah-tanah wakaf memiliki kekuatan hukum dan 
daya guna yang maksimal untuk kesejahteraan masyarakat 
ban yak. 

C. Potensi Pengembangan Walcaf di Indonesia 
Krisis ekonomi yang dialami bangsa Indonesia secara 

factual telah meningkatkan jumlah penduduk miskin. Jumlah 
mereka dari waktu ke waktu semakin bertambah beriringan 
dengan terpuruknya kondisi ekonomi nasional yang masih 

terjadi sampai saat ini. Dari jumlah ± 25 juta jiwa di akhir 

tahun 1997 (awal krisis moneter) menjadi ± 100 juta jiwa di 
tahun 1999 (Baswir: 2000). 

Salah satu alternatif yang masih memiliki harapan untuk 
mengatasi masalah ini adalah adanya partisipasi aktif dari 
pihak non pemerintah, yang dalam hal lnl adalah 
masyarakut. Masyarakat, khususnya golongan kaya, mcmiliki 
kemampuan untuk membantu meringankan penderitaan 
masyarakat miskin. Apabila potensi masyarakat (kaya) ini 
dapat dikoordinasikan serta dikelola secara baik, maka hal ini 
dapat memberikan alternatif kontribusi penyelesaian posisitf 
atas masalah kemisk.inan tersebut. 

Untuk mev.rujudkan kesejahteraan memang bukanlah 
sesuatu yang mudah dikerjakan, karena kesejahteraan baik 
material maupun spiritual hanya mungkin tercapai dengan 
beberapa kondisi, diantaranya dengan melak.sanakan 
beberapa asas fundamental dalam hidup dan kehidupan 
bennasyarakat dan bernegara. Di antara asas yang penting 
untuk mewujudkan kesejahteraan adalah terjaminnya hak
hak asasi manusia, termasuk hak mendapatkan keadilan. 
Adil adalah konsep hukum dan social, dan baru berarti jika 
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dipakai dalam konteks hukum dan social. Keadilan social 
Islam adalah keadilan kemanusiaan yang meliputi seluruh 
segi dan faktor kehidupan manusia, tennasuk keadilan 
ekonomi. Keadilan yang mutlak menurut ajaran Islam tidak 
menuntut persamaan penghasilan bagi seluruh anggota 
masyarakat, tetapi sesuai dengan kodratnya sebagai manusia 
yang berbeda-beda bakat dan kemampuannya. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 
ekonomi masyarakat adalah memaksimalkan potensi 
kelembagaan yang telah diatur oleh ajaran Islam, seperti 
zakat, infak, sadaqah, hibah, wakaf dan lain-lain. Lembaga
lembaga ekonomi yang ditawarkan oleh Islam merupakan 
upaya-upaya strategis dalam rangka mengatasi berbagai 
problematika kehidupan masyarakat. 

Sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata 
keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf harusnya dikelola 
dan dikembangkan menjadi suatu instrumen yang mampu 
memberikan jawaban riil di tengah problematika kehidupan 
masyarakat. Namun dalam kenyataannya, wakaf kurang 
dikenal dan kurang mendapat perhatian yang serius dari 
sebagian besar kalangan, baik pemerintah, masyarakat, 
ulama, dan lembaga-lembaga non pemerintah (LSM). Diban
ding dengan perkembangan institusi zakat, institusi wakaf 
jelas jauh tertinggal. Zakar misalnya, kini telah berkembang 
sangat luas dan telah masuk dalam spectrum perundang
undangan formal negara. Misalnya, kini ada Undang-undang 
No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian Undang
undang No. 38/1999 ini juga telah disinergikan dengan 
Undang-undang perpajakan. Di samping itu, institusi 
pengelola zakat juga sudah demikian banyak, misalnya Bazis 
di setiap daerah di Indonesia maupun institusi pengelola 
zakat yang dikelola LSM, baik yang professional maupun 
yang kurang professional. 
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Kondisi demikian mungkin bisa dimaklumi karena 
sesungguhnya memang, secara hukum, kedudukan instirusi 
zakac lebih tinggi disbanding wakaf. Zakar misalnya, 
merupakan kewajiban (fardhu · ain) bagi setiap 
muslim/muslimah. Sementara wakaf, merupakan instirusi 
volunta.ry (sukarela) dalam Islam. Sehingga secara kaidah, 
memperhatikan atau memfokuskan zakat memang lebih 
urgen dibandingkan wakaf. 

Namun demikian, ini tidak berarti bahwa upaya memfo
kuskan institusi zakat, kemudian mengabaikan institusi 
wakaf. Kenyataan menunjukkan bahwa, wakaf sangat 
terabaikan kedudukannya dalam peta system keuangan Islam 
di Indonesia. Kesan pertama kali yang muncul ketik.a kita 
mendengar istilah wakaf adalah, wakaf selalu diidentikk.an 
dengan amal islami yang tak terurus, tak terkelola, berjalan 
sendiri-sendiri, dan kurang bonafid. Padahal di negara-negara 
lain, pengelolaan wak.af sudah demikian maju dan 
professional. 

Di Amerika Serik.at (AS) misalnya, sebuah negara sekuler 
terbesar di dunia, wakaf bagi warga muslim minoritas di 
sana, telah dikelola secara professional dan oleh lembaga 
keuangan Islam yang juga sangat bonafid. Di Amerik.a 
Serikat, lembaga yang mengelola wakaf tersebut adalah The 
Kuwait Awqaf Public Fondadon (KAPF), yang bermarkas di 
New York, dimana Al-Manzi/ Islamic Financial Services 
sebagai advisornya. Satu hal yang perlu diketahui, berkat 
upaya KAFP dan Al-Mazil tersebut, kini di New York telah 
berdiri sebuah proyek apartemen senilai US 85 juta dolar di 
atas tanah yang dimiliki The Islamic Cu/rural Center of New 
York(ICCNY). 

Di Bangladesh, hal yang sama juga terlihat. Social 
lnvestmen Bank Ltd. (SILB), kini telah mengambangkan 
operasionalisasi Pasar Modal Sosial (The Voluntary Capital 
Market) melalui pengembangan instrumen-instrumen 
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keuangan Islam, seperti : Waqaf Properties Development 
Bond, Cash Waqf Deposk Certificare, Fam1liy Waqf 
Certificate, Mosque Properties Development Bond, Mosque 
Community Share, Quard-e--Hasana Certificate, 
Zakat/llshar Payment Certificate, Ha;j Saving Certificare, 
Non Muslim Trust Properties Development Bond, dan 
Municial Properties Development Bond 

Bagaimana dengan Indonesia? Sayang sekali memang, 
wakaf di Indonesia yang begiru banyak sebagaimana data 
yang dipaparkan oleh Oepartemen Agama RI, pada umunya 
pemanfaatannya masih bersifat konsumtif tradisional dan 
belum dikelola secara produktif, sehingga lembaga wakaf 
belum menyentuh clan terasa manfaatnya secara optimal bagi 
kesejahteraan masyarakat. Dan sedikit sekali tanah wakaf 
yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang 
hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang 
memerlukan, termasuk fakir dan miskin. Pemanfaatan 
tersebut dilihat dari segi social, ·khususnya unruk kepentingan 
keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpe
ngaruh dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila 
peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa 
diimbangi dengan wakaf yang dapat dikelola secara produktif, 
maka kesejahteraan social masyarakat yang diharapkan tidak 
akan dapat terealisasi secara optimal. 

Di masa pertUmbuhan ekonomi yang cukup mempriha
tinkan m1, sesungguhnya peranan wakaf di samping 
instrumen-instrumen lainnya, dapat dirasakan manfaatnya 
untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di 
bidang ekonomi, apabila wakaf dikelola sebagaimana 
mestinya. Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang 
mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung 
hanya untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah khusus 
lebih karena dipengaruhi oleh keterbatasan umat Islam akan 
pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, 
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perunNkan wakaf maupun nazir wakaf. Pada umumnya umat 
Islam Indonesia memahami bahwa perunrukan wakaf hanya 
terbatas unruk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang 
lazim dilaksanakan di Indonesia seperti unruk masjid, 
musholla, sekolah, makam dan lain-lain. 

Sehingga dapat dikatakan, bahwa di Indonesia sampai 
saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi 
kepentingan masyarakat belum dikelola dan didayagunakan 
secara maksimal dalam ruang lingkup nasional. Dari praktek 
pengamalan wakaf, dewasa ini tercipta suatu image atau 
persepsi tertentu mengenai wakaf. Pertama, wakaf itu 
umumnya berujud benda tidak bergerak, khususnya tanah. 
Kedua, dalam kenyataan, di atas tanah itu didirikan masjid 
atau madrasah. Kedga, penggunaannya didasarkan pada 
wasiat pemberi wakaf (wakif). Selain itu timbul penafsiran 
bahwa untuk menjaga kekekalannya, tanah wakaf itu tidak 
boleh diperjual-belikan. Akibatnya, di Indonesia, bank-bank 
tidak menerima tanah wakaf sebagai agunan. Padahal jika 
tanah wakaf bisa diagunkan, maka suatu organisasi semecam 
NU·dan Muhammadiyah atau universitas bisa mendapatkan 
dana pinjaman yang diputarkan, dan menghasilkan sesuatu. 
Demikian pula penggunaan tanah wakaf dari wakif yang 
berbeda ridak bisa digabungkan, karena seolah-olah asset 
wakaf telah kehilangan idenritas individual wakifnya. Padahal 
kalau beberapa harta wakaf bisa dikelola bersama, maka bisa 
dihimpun berbagai faktor produksi unruk suatu investasi, 
kalau perludcngan rnenjual suatu asset wakaf untuk dijadikan 
modal finansial. Penjualan harta wakaf seperti ini konon 
telah diperbolehkan di negara Libya, asal dana hasil 
penjualan asset itu digabungkan dengan harta lain yang 
statusnya rnasih rnerupakan harta tetap. Sebab dengan 
penjualan iru, rnaka harta wakaf secara bersama-sarna dapat 
rnenjadi asset produktif yang rnenghasilkan sesuatu (keun
tungan, uang) yang dapat dirnanfaatkan unNk urnat. 
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Dan jika potensi wakaf tersebut dimenej dengan baik dan 
dikelola berdasarkan asas-asas profesionalisme, maka akan 
membawa dampak besar <lalam kehidupan masyarakat. 
Beban persoalan social yang dihadapi bangsa k.ita sekarang 
ini karena krisis ekonomi yang berkepanjangan clan di masa 
yang akan datang akan terpecahkan secara mendasar clan 
menyeluruh melalui system pengumpulan, pengelolaan dan 
pendayagunaan harta wakaf dalam ruang lingkup nasional. 

Agar wakaf di Indonesia dapat memberikan 
kesejehteraan social bagi masyarakat, maka perlu dilakukan 
pengkajian clan perumusan kembali mengenai berbagai hal 
yang berkenaan dengan pen.vakafan, baik yang berkenaan 
dengan wa.kif (orang yang mewakafkan), mauquf alaih 
(barang yang diwakafkan) dan nazir (pengelolanya), jenis 
wak.if, organisasi pengelola wakaf, pengelolaan wakaf uang 
(tunai), pemberdayaan dan pengembangan wakaf, 
penyelesaian perselisihan wakaf, pejabat pembuat 'a.kta ikrar 
wakaf. Unruk itulah UU Wakaf sudah sangat mendesak 
kehadirannya. Urgensi dari UU Wakaf itu sendiri adalah : 

Tujuan 
Tujuan dirumuskannya peraturan perundang-undangan 

wakaf melipuri : (a) menjamin kepastian hukum dalam 
bidang wakaf, (b) melindungi dan memberikan rasa aman 
bagi pihak-pihak yang terkait dengan wakaf (c) . menjadi 
instrumen pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang terkait 
dalam menegembangkan wakaf, (d) menjadi koridor 
kebijakan dalam advokasi dan penyelesaian sengketa wakaf, 
(e) mendorong optimalisasi pengelolaan potensi wakaf, clan 
(f) memperluas cakupan harta wakaf (uang dan surat-surat 
berharga). 

Sasaran yang ingin diwujudkan 
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Yang dimaksud dengan sasaran di sini adalah hal yang 
menyangkut peraturan perundang-undangan yang akan 
memayungi perwakafan, yaitu : (a) terciptanya tertib hukum 
dan tertib aturan wakaf dalam negara RI, (b) tetjaminnya 
kesinambungan dan optimalisasi pengelolaan dan 
pemanfaatan benda wakaf sesuai dengan system ekonomi 
Syari'ah (SES), (c) tersedianya landasan peraturan perundang
undangan bagi pembentukan badan wakaf Indonesia (BWI), 
(d) terwujudnya akumulasi asset wakaf sebagai alternatif 
sumber pendanaan bagi pembangunan kesejahteraan 
masyarakat.. 

WakiF 
Dalam Kompilasi Hukum Islam (IOU) disebutkan bahwa 

wakif itu adalah orang atau orang-orang ataupun badan 
hukum yang mewakafkan benda miliknya. Pengertian wakif 
yang hanya sehatas tersebut bisa dikembangkan kepada warga 
negara atau lembaga asing yang ingin mewakafkan hartanya 
menurut;.. hukum yang berlaku di Indonesia atau bisa juga 
dicarikan · format bagi orang beragama non muslim yang 
ingin mewakafkan hartanya. 

Mauquf 1alaih (benda yang diwaka&an) 
T entu saja benda yang akan diwakafkan tidak berhenti 

pada benda tak bergerak (fixed asset) saja seperti sekarang 
yang banyak ditemui, tapi juga harus dilebarkan ke benda 
bergerak (current asset), seperti uang, saham atau surat-surat 
berharga lainnya. 

Nazir (pengelola wakaf) 
Dalam pengelolaan harta wakaf produktif, pihak yang 

paling berperan berhasil tidaknya dalam pemanfaatan harta 
wakaf adalah nazir wakaf, yaitu seseorang atau sekelompok 
orang dan badan hukum yang diserahi rugas oleh wakif 
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(orang yang mewakafkan harta) unruk mengelola wakaf. 
Selama ini pengelolaan harta wakaf dikelola oleh nazir yang 
sebenarnya tidak mempunyai kemampuan rnemadai, 
sehingga harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal, 
bahkan tidak memberi manfaat sama sekali kepada sasaran 
wakaf. Unruk irulah profesionalisme nazir menjadi ukuran 
yang paling penting dalam pengelolaan wakaf jenis wakaf 
apapun. Atau dalam peraruran perundang-undangannya bisa 
ditetapkan bahwa nazir harus berbadan hukum. Unruk 
kepentingan yang lebih luas, nazir harus memiliki cabang 
atau perwakilan di tingkat kecamatan. 

fenis wakaf 
Menurut hukum fikih yang masyhur dan sesuai dengan 

pendapat mayoritas madzhab, bahwa wakaf berlaku untuk 
selarnanya sesuai dengan makna hakiki wakaf itu sendiri 
sebagai arnal jariyah yang pahalanya mengalir 'mesk.ipun 
pewakaf telah meninggal dunia. Karena perkembangan hidup 
yang sangat dinamis, maka jenis wakaf berjangka bisa 
dipraktekkan sebagaimana di negara Mesir yang mengacu 
pada madzhab Hanafi. Wakaf berjangka ini sebagai pilihan 
bagi orang yang mempunyai saham di suatu perusahaan acau 
deposito di bank. 

Oraganisasi pengelola wakaf 
Wacana yang berkembang clan perlu diakomodasikan 

dalam UU wakaf adalah perlunya dibenruk organisasi atau 
badan wakaf yang seperti apa agar lebih efektif clan efisien, 
baik di tingkat pusat maupun propinsi. 

Pengelolaam wakaf uang, saham di/. 
Karena wakaf uang, saham, surat-surat berharga lainnya 

termasuk bentuk benda wakaf yang relatif baru dimana dalam 
pengelolaannya mempunyai resiko tinggi, maka diperlukan 
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UU yang mt:netapkan harta wakaf tt:rst:but melalui organisasi 
pengelola wakaf yang dibentuk pemerintah. 

Pemberdayaan Jan pengembangan wakaf 
Pemberdayaan dan pengembangan wakaf produkrif 

merupakan sebuah langkah maju bagi lembaga perwakafan 
tanah air, maka pengelola wakaf memerlukan kerja sama 
kemitraan yang harus memperhatikan prinsip-prinsip 
Syari'ah. Dan karenanya diperlukan UU yang mengatur 
masalah pemberdayaan dan pengembangan wakaf serta 
hubungan antara pemerintah dengan swasta dalam rangka 
menjalin kerja sama kemitraan. 

Penyelesaian perselisihan wakaf 
Peradilan Agama (PA) perlu difungsikan sebagai 

peradilan Syari'ah bagi setiap warga negara muslim dalam 
kacamata pemahaman yang komprehensif. Dalam 
kedudukannya di atas maka PA harus diberdayakan sebagai 
saru-sa~nya payung hukum bagi umat Islam dalam 
penyelesaian semua kasus-kasus perdata dan pidana dengan 
hukum muamalat. PA dari wakru ke waktu harus 
ditingkatkan sejalan dengan perkembangan hukum dan 
kemsyarakatan. 

Pejabat pembuat akta ikrar wakaf 
Perlu ditetapkan dalam UU bahwa peran pejabat Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat 
Akta lkrar Wakaf (PPAIW) dengan ijin dan akreditasi dari 
Menteri Agama Ril:l 
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BAGIAN KELIMA 
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN WAKAF 
PRODUKTIF 

Pada jaman kejayaan Islam, wakaf juga pemah mencapai 
kejayaan walaupun pengelolaannya masih sangat: sederhana. 
Pada abad ke-8 dan ke-9 Hijriyah dipandang sebagai jaman 
keemasan perkem bangan wakaf. Pada saat: it:u wakaf meli puti 
berbagai benda, seperti masjid, musholla, sekolah, lahan 
pertanian, rumah, ruko, t:oko, kebun, pabrik roti, bangunan 
kant:or, gedung pertemuan dan perniagaan, bazaar, pasar, 
t:empat: pemandian, tempat pemangkas rambut:, gudang 
beras, pabrik sabun, pabrik penetasan t:elur dan lain-lain. 
(Hasan Langgulung, 1991 : 1 73). Dari data di atas jelas 
bahwa masjid, musholla, sekolah hanyalah sebagaian 
bangunan yang berdiri di atas tanah yang diwakafkan. Sudah 
menjadi kebiasaan pada waktu itu bahwa sultan selalu 
berusaha untuk mengekalkan dan mendorong orang untuk 
mengebangkan wakaf secara t:erus menerus. Dengan 
demikian guru-guru dapat: bekerja dengan baik dan siswa 
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dapat menunrut ilmu dengan tenang clan tenteram sepanjang 
wakru. Guru-guru yang mengajar di tempat tersebut 
mendapat gaji, makanan, pakaian dan lain-lain dari harta 
wakaf. Demikian pula murid yang belajar juga mendapat 
jaminan tempat tinggal, pakaian, makanan, dan kebutuhan 
lainnya sesuai dengan yang diisyaratkan oleh wakif (Hasan 
langgulung, 1991 : 174). 

Kebiasaan wakaf tersebut diteruskan sampai sekarang di 
berbagai negara sesuai dengan perkembangan jaman, 
sehingga sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan 
sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan social 
ekonomi dan kebudayaan masyarakat islam dan telah 
memfasilitasi sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan 
prasarana yang memadai dan memungkinkan mereka 
melakukan berbagai kegiatan, seperti riset dan menyeselaikan 
srudi mereka. Cukup banyak program yang didanai dari hasil 
wakaf, seperti menyelesaikan penulisan buku, pet:lerjemahan 
dan penulisan-penulisan ilmiah dalam berbagai bidang, 
termasuk bidang kesehatan. Wakaf tidak hanya mendukung 
pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyediakan 
berbagai fasilitas yang diperlukan mahasiswa maupun masya· 
rakat. Sebagai contoh misalnya di bidang kesehatan 
masyarakat dan fasilitas pendidikan dengan pembangunan 
rumah sakit, sekolah medis, dan pembangunan industri obat· 
obatan serta kimia. Dilihat dari segi benruknya, wakaf juga 
tidak terbatas pada benda tidak bcrgerak, tetapi juga benda 
bergerak. Di beberapa negara seperti Mesir, Yordania, Saudi 
Arabia, Turki, wakaf selain berupa sarana dan prasarana 
ibadah dan pendidikan juga berupa tanah pertanian, 
perkebunan, flat, apartemen, uang, saham, real estate dan 
lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif. Dengan 
demikian, hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk 
mewujuJkan kesejahteraan umat. 
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Sebagaimana tdah Jikernukakan bahwa pengdolaan 
suatu perwakafan riJak Japat dipisahkan Jari kcberaJaan 
nazir. Hal ini Jisebabkan karena berkembang tiJaknya harta 
\\'akaf, sabh satu diantaranya sangat tergantung pada nazir 
wakaf. Walaupun para mujtahiJ tiJak menjadikan na-::ir 
scbagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama scpakat 
bahwa wakif han.1s menunjuk nazir wakaf. Mengingat 
pentingnya na:1r Jalam pcngdolaan wakaf, maka Ji 
lnJoncsia na:ir Jicctapkan scbagai Jasar pok1..'k rcrwakafon. 
Pcngangkatan na:1r ini tampaknya Jirujukan agar hart.a wakaf 
tt:tap terjaga Jan terpdihara sehingga harta wakaf iru riJak sia
sia. Sehagaiman tdah Jiscbutkan bahwa na:ir aJalah orang 
yang Jiserahi rugas untuk ment-,rurus dan mcmdihara bcnJa 
wakaf. Pengertian ini kcmuJian Ji Indonesia Jikembangkan 
menpJi kdompok orang atau BaJan Hukum yang Jiscrahi 
tugas unruk memclihara Jan mcn~rt1rus benJa wakaf. Di lihac 
Jari rugas nazir, Ji mana Jia berkcwajiban unruk mcnjaga, 
mt:ngcmh:u1gkan, mcmbuJayakan pt,tcnsi wakaf Jan 
mdestarikan manfoat Jari hart.a yang Jiwakafkan bagi orang
orang yang bcrhak menerimanya, jdas bahwa bt::rfungsi Jan 
tiJaknya suaru pcn.\.·akafan tergantung paJa nazir. 

Unruk membahas mengenai pengdolaan wakaf ini rerlu 
kiranya mcmberi gambaran rentang pt!ngdolaan wakaf yang 
tdah Jilakukan olch nt!gara yang lembaga wakafnya su'-lah 
berkcmbang dcngan baik, seperri Mcsir Jan bcberapa 
pcmikiran wakaf yang Jikemukakan oleh pemikir-pemikir 
ekonomi Islam akhir-akhir ini. 

Pada awalnya, harta wakaf yang aJa di Mesir juga tiJak 
tcratur. Unruk mengarnsi masalah-masalah yang berkenaan 
dt!ngan harta wakaf, pemerintah Mesir mencoba 
menerribkan tanah wakaf dan harta w:-tkaf lainnya dengan 
menjaga dan mengawasi serta mengarahkan hart.a wakaf 
unruk rujuan-tujuan kebaikan sesuai dengan syarat-syarat 
yang telah ditcntukan dalam peraturan perunJang-un<langan. 
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Meskipun wakaf sudah ditangani oleh suaru departemen, 
namun wakaf di mesir masih juga terdapat berbagai masalah 
dalam pengelolaan hart.a wakaf. Untuk iru pemerintah Mesir 
terus menerus melakukan pengkajian tenrang pengelolaan 
wakaf. Peraruran perundang-undangan mengenai perwakafan 
di Mesir juga selalu Jikembangkan sesuai dengan siruasi clan 
kondisi serta tetap berdasarkan Syari ·at Islam, sehingga paJa 
rahun 1971 dibenruk suaru Badan Wakaf yang khusus 
menangani masalah wakaf dan pengembangannya sesuai 
dengan Qanun No.SO T ahun 1971. Badan Wakaf ini 
bertugas unruk selalu melakukan kerjasama dalam memeriksa 
rujuan peraturan-peraturan dan program "wizaratul Auqal". 
Di samping iru Badan Wakaf juga bertugas unruk mengusut 
dan melaksanakan semua pendistribusian (wakaf) serca 
semua kegiatan perwakafan sesuai dengan rujuan yang telah 
ditetapkan. Badan Wakaf ini juga menguasai pengelolaan 
wakaf dan mempunyai wewenang untuk membelanjakan 
dengan sebaik-baiknya, misalnya : 
1. Melaksanakan ketetapan-ketetapan Badan Wakaf; 
2. Menginformasikan kegiatan Badan Wakaf 

disertai peraturan perundang-undangan 
menguatk.annya; 

dengan 
yang 

3. Mendistribusikan hasil (wakaf) setiap bulan dengan 
diikuti kegiaran di cabang; 

4. Membangun dan mengembangkan lembaga wakaf; 
5. Membuat perencanaan dan melakukan evaluasi akhir; 
6. Membuat laporan dan menginformasikan laporan 

tersebut kepada masyarakat. Oumhur Misr al·Arabiyah, 
1993: 146). 

Adapun harta benda yang dikelola Badan Wakaf terdiri 
dari: 
1. Harta yang dikhususkan pemerintah unruk anggaran 

um urn; 
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2. Barang yang menjadi jaminan hutang; 
3. Hibah, wasiat dan sedekah; 
4. Dokurnen, uang/harta yang han.1s dibelanjakan dan 

segala sesuatu yang sudah rnenjadi haknya untuk dikelola 
sesuai dengan Qanun No.70 Tahun 1970; 

5. Benda lain yang berguna untuk meningkatkan dan 
mengembangkan harta wakaf. Qumhur Misr al-Arabiyah, 
1993: 149). 

Agar wakaf dapat lebih berkembang dan dapat meningkat
kan perekonomian masyarakat, maka Badan Wakaf di Mesir 
juga membuat beberapa kebijak.an, antara lain : 
1. Badan Wakaf menitipkan hasil harta wak.af di bank (bank 

Islam) sehingga dapat berkembang. 
2. Hal ini dilakukan karena dalam pengelolaan wakaf yang 

diutamakan adalah peningkatan harta wakaf;Untuk 
membantu perekonomian umat, Badan Wakaf melalui 
"wizaratul auqaf' berpartisipasi dalam mendirikan bank
bank Islam. 

3. Badan Wakaf melalui "wizaratul auqaf" mengadakan 
kerja sama dengan beberapa pen.1sahaan. 

4. Departemen perwakafan memanfaatkan tanah-tanah 
kosong sebagai investor unruk dikelola secara produktif, 
yaitu mendidrikan lembaga-lembaga perekonomian dan 
bekerja sama dengan berbagai perusahaan. 

5. Untuk menyempurnakan pengembangan wakaf, Departe
men Perwakafan membeli saham dan obligasi dan perusa
haan penting (Hasan Abdullah al-Amin, 1989: 344). 

Sedangkan hasil pengembangan wakaf di Mesir secara 
garis besar dimanfaatkan untuk: 
1. Menbantu kehidupan masyarakat, seperri fakir miskin, 

anak yatim, para pedagang kecil dan lain-lain; 
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2. Kesehat..'ln masyarakat, yakni mendirikan rumah sakit, 
mcnyediakan obat·obatan bagi masyarakat; 

3. Mendirikan tempat·tempat ibadah, seprti masjid dan 
untuk mendirikan lembaga·lembaga pendidikan, membe· 
rikan beasiswa; 

4. Mengembangkan ilmu pengetahuan clan teknologi. 
(Hasan Abdullah al·Amin, Ibid}. 

Dari data yang sudah dikemukakan di atas jelas bahwa 
wakaf di Mesir dapat berkembang dengan produktif, karena 
wakaf memang dikelola dengan serius oleh Badan Wakaf 
yang dibenruk pemerintah. Anggota Badan Wakaf juga 
terdiri dari tenaga ahli professional clan system 
pengelolaannya juga didukung peraturan perundang· 
undangan yang memadai. Pada umumnya di negara-negara 
yang lem baga wakafnya ma ju dapat berfungsi bagi kesejah· · 
teraan umat, memang hal tersebut ditangani olel~ Badan 
Wakaf yang k.husus menangani masalah perwakafan, seperti 
Arab Saudi, Yordania, Qatar, Kuwait, Mesir dll. 

Mesk.ipun wakaf telah memainkan peran yang sangat 
penting Jalam pembangunan masyarakat Muslim sepanjang 
sejarah perkembangan Islam, namun masih juga dijumpai 
kenyataan bahwa wakaf tidak selalu mencapai hasil yang 
diinginkan. Sebaliknya, cukup banyak studi tentang 
pengelolaan wakaf yang menunjukkan adanya wakaf yang 
tidak terkelola secara memadai, karena terjadinya mis
manajemen clan bahkan terjadi pula pcnyelewengan harta 
wakaf. 

Unruk itu sudah waktunya k.ita mengkaji secara berkesi
nambungan dan menerapkan strategi pengelolaan wakaf yang 
dapat mencapai tujuan Jiadakannya wakaf. Hal ini penting 
dilakukan karena Jalam kenyataannya di beberapa negara, 
kondisi harta wakaf menurun st!hingga penghasilannya tidak 
cukup untuk memelihara asset harta wakaf yang ada, apalagi 
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untuk memberikan manfaat kt!paJa fakir miskin atau 
mustahik lainnya, atau meraih tujuan yang ditetapkan sejak 
permulaan permulaan wakaf tersebut. Untuk itu menun.it 
M.A. Mannan, reformasi pengelolaan wakaf sudah dilakukan 
di beberapa negara misalnya Tunisia, Aljazair, India dan lain
lain. Di India yang mayoritas penduduknya bergarama 
Hindu, pengaturan wakaf dengan undang-undang dimulai 
dengan peluncuran Musa/man Waqf Ace- pada tahun l 923. 
Semenjak Era Post-Partisi, beberapa undang-undang 
diluncurkan dan diberlakukan di Pakistan kemudian 
diadopsi oleh Bangladesh. Meskipun pimpinan 
administrator telah menangani pengadministrasian dan 
pemeliharaan harta wakaf di Pakistan dan Bangladesh, dalam 
beberapa kasus pengahasilan dari banyak harta wakaf yang 
kecil-kecil dan tersebar sangat tidak mencukupi unruk 
memelihara harta wakaf itu sendiri. Sementara iru leasing 
permanennya tidak cukup memberi pemasukan untuk 
memelihara asset, di samping itu wakaf keluarga juga menjadi 
salah s~ru sumber kasus permasalahan hukum di Bang
ladesh. Kondisi inilah yang kemudian memerlukan adanya 
refonnasi di dalam manajemen dan administrasi harta wakaf. 
Survey yang dilakukan M.A. Mannan ini menunjukkan ada 
fleksibelitas dan scope yang cukup untuk dilakukan refonnasi 
lebih jauh bagi pengembangan manajemen dan administrasi 
harta wakaf di negara-negara muslim atau negara yang 
mayoritas penduduknya muslim, terutama yang berkenaan 
dengan wakaf tunai (M.A. Mannan, 1999 : 24 7). 

A. Ped.om an Pengelolaan W alcaf Produktif 

A. l. Aspek Kelembagaan clan Manajeman Wakaf 
Unruk mengelola wakaf produktif di Indonesia, yang 

pertama-tama harus dilakukan adalah perlunya pembenrukan 
suatu badan atau lem baga yang khusus mengelola wakaf yang 
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ada dan bersifat nasional yang diberi nama : Badan Wakaf 
Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (BWI) diberikan rugas 
mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga wakaf dapat 
berfungsi unruk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Badan 
Wakaf Indonesia (BWI) ini secara organisatoris harus bersifat 
independen, dimana pemerintah dalam hal mt sebagai 
fasilitator. T ugas utama badan ini adalah memberdayakan 
wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak 
yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi 
um at. 

Pada prinsipnya, tugas BWI adalah mengelola seluruh harta 
wakaf yang ada, namun karena selama ini wakaf yang ada di 
Indonesia berupa tanah milik clan masing-masing sudah ada 
nazirnya dan pembinaannya ada di bawah Departemen Agama 
(Depag) RI, yakni di bawah Direktorat Pengembangan Zakar 
dan Wakaf, maka terhadap wakaf yang sudah ada, BWI cukup 
hanya membantu memberdayakan tanah wakaf terse~ut dengan 
membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah pada peningkatan 
kemampuan para nazir wakaf sehingga mereka dapat mengelola 
wakaf yang menjadi tanggung jawabnya secara produktif. Unruk 
itu tugas BWI hanyalah mengelola wakaf benda-benda bergerak 
clan wakaf tunai (uang serta harta wakaf yang diamanahkan 
kepadanya). Wakaf benda-benda bergerak tersebut kemudian 
dikembangkan melalui lembaga-lembaga terkait, sedangkan 
wakaf tunai (uang) dikembangkan melalui bank-bank Syari ·ah. 

Hasil pengembangan benda-benda bergerak terutama wakaf 
tunai dipergunakn unn1k membann1 pihak-pihak seperti fakir 
miskin, yatim piatu, biaya pendidikan, kesehatan, modal usaha, 
rehabilitasi orang cacat, pengembangan budaya, pembangunan 
n1mah s:ikit, riser, pembangunan clan pengembangan sarana 
clan prasarana ibadah umat Islam, pengembangan Islam, 
memberdayakan wakaf ben<la-benda tidak bergerak yang ada 
dan lain-lain. 

Disamping itu, BWI juga bertugas : 
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a) Merumusk.an kembali fikih wakaf baru di Indonesia, 
khususnya yang berkenaan dengan barang-barang yang 
boleh diwakafkan (rnauquf bih), perunn1kan wakaf (rnaukud 
'alaih) dan nazir wakaf; 

b) Membuat kebijakan clan strategi pengelolaan wak.af 
produktif, rnensosialisasikan bolehnya wakaf benda-benda 
bergerak dan sertifikat tunai kepada rnasyarakat; 

c) Menyusun RUU wakaf dan berjuang unruk rnewujudkan 
Undang-undang wakaf tersebuc; 

d) Dalarn pengelolaan wakaf, khususnya runai, BWI harus 
bekerjasarna dengan lernbaga-lernbaga lain, terutarna bank
bank Syari ·ah. 

Karena tugas BWI ini merupakan rugas yang berat, maka 
orang-orang yang duduk dalam badan tersebuc haruslah orang
orang yang benar-benar mempunyai kemauan clan kernampuan 
dalarn mengelola wakaf, berdedikasi tinggi dan meiliki 
komitrnen dalam pengembangan wakaf serta memahami 
masalah wakaf clan hal-hal yang terk.ait dengan wakaf. 
Organisa~i BWI sebaiknya ramping dan solid, clan anggotanya 
cerdiri darl para ahli berbagai bidang ilmu yang ada kaitannya 
dengan pengembangan wak.af produktif, seperti ahli hukum 
Islam (khususnya hukum wakaO, ahli ushul fikih, ahli tafsir, 
ahli ekonorni Islam, sosiolog, ahli perbankan Syari'ah dan para 
cendekiawan lain yang memiliki perhatian terhadap 
petWakafan. 

Agar Badan Wakaf Indonesia (BWI) dapat bekerja dengan 
baik serta dapat rnengembangkan wakaf secara prcx:luktif dan 
sesuai dengan Syari'at Islam, diperlukan Undang-undang 
Wakaf yang mendukung pengelolaan wakaf secara produktif. 
Dalam Undang-undang wakaf tersebut hendaknya sudah 
dimasukkan hasil rumusan konsepsi fikih wakaf baru di 
Indonesia yang antara lain meliputi benda yang diwakafkan 
(maukuf bih), peruntukan wakaf (mauquf 'alaih) clan nazir 
wakaf. Benda wakaf yang diatur dalam Undang-undang Wakaf 
nancinya jangan dibatasi bend.a tidak bergerak saja, tetapi juga 
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benda-benda bergerak lainnya yang tidak bertentangan dengan 
Syari' at Islam, termasuk uang. 

Peruntukan wakaf juga dirumuskan tidak hanya masjid, 
musholla, sekolah atau madrasah, makam sebagaimana yang 
selama ini dikenal dan dipahami masyarakat, asal tidak berten
tangan dengan Syari ·at Islam seperti, flat, ruko, rumah sakit, 
gedung pertemuan, uang sham dan lain-lain. Mengenai nazir, 
sebaiknya rugas dan kewajiban, serta sanksi terhadap 
pelanggaran yang dilakukannya ditegaskan dalam Undang
undang Wakaf. Di samping itu Undang-undang Wakaf 
hendaknya juga diarur tentang pengelolaan wakaf produkcif. 
Walaupun perangkat unruk mengembangkan wakaf produktif 
sudah disiapkan, namun berhasil tidaknya pengembangan 
wakaf tersebut juga sangat berganrung pada po/ideal wdl dari 
pemerintah dan komitmen dari seluruh umat Islam. Untuk 
membenahi wakaf di Indonesia bukanlah hal yang ringan 
karena menyangkut banyak aspek dan terkait dengan pola 
pemahaman keberagamaan yang sudah berjalan 'berpuluh
puluh tahun, oleh karena iru selain kemauan dan kemampuan 
dari orang-orang yang peduli terhadap perwakafan di Indonesia 
juga diperlukan modal yang ridak sedikit. Oleh karena iru perlu 
dipikirkan juga sumber dana awal anggaran belanja yang akan 
dipergunakan unruk membenahi clan mengembangkan wakaf 
di Indonesia. 

A.2. Aspek Alcuntansi dan Auditing Lembaga Wakaf 

Aspek Alcuntasi 
Akuntansi bukanlah "ilmu baru" dalam kehidupan umat 

manusia. Sejarah mencatat, bahwa akuntansi sudah ada dan 
dipraktikkan sejak sekitar 8000 tahun sebelum Masehi. Dalam 
pengertian yang paling sederhana, akuntansi dapat dipahami 
sebagai kegiatan pencatatan kegiatan usaha bisnis, baik 
komersial ataupun bukan, unruk tujuan tertenn1. Maha Suci 
dan Maha Agung Allah yang secara jelas menegaskan penting-
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nya akuntansi bagi kegiatan manusia, sebagaimana yang dilansir 
di dalam ayat al-Quran surat al-Baqarah ayat 282. 

Sebagaimana hal pemdaban manusia, akuntansi juga meng
alami perkembangan dari masa ke masa. Perkembangan ini 
meliputi baik tujuan dan filosofinya, maupun aspek teknis
praktisnya. Semua bentuk perkembangan tersebut sangat terkait 
dengan perkembangan peradaban social dan cultural 
masyarakat. Masyarakat yang mengalami kemajuan di bidang 
kehidupan sosialnya, cenderung memiliki kemajuan secara 
relatif di bidang akuntansinya. ltulah sebabnya barangkali 
sering dikatakan bahwa accounting is socially construsted 
(Mechews & Parera, l 996)_ 

Dengan sedikit melihat kilas balik sejarah perkembangan 
akuntansi, maka terlihat jelas bahwa perkembangan orientasi 
akuntansi dari dulu hingga sekarang. Pada awalnya, akuntansi 
lebih diwarnai dan relatif terbatas pada aspek pertanggung
jawaban belaka. Namun dalam perkembangannya, akuntansi 
mengalami transformasi sebagai salah satu sumber informasi 
dalam pengambilan keputusan bisnis. lni membawa kon· 
sekuensi, misalnya pada bentuk dan kandungan leporannya. 
Bila da!am cahapan awal ada penekanan yang berlebih pada as
pek neraca, misalnya, kemudia beralih kepada aspek laba-rugi. 

Berdasarkan tujuan dasar dan pola operasi sebuah entitas, 
akuntansi dapat dipilah menjadi dua, yakni akuntansi untuk 
organisasi yang bermotifkan mencari laba (profit oriented 
organization) dan akuntansi untuk organisasi nirlaba (non
profit oriented organization). Bentuk yang pertama diwakili oleh 
perusahaan-perusahaan komersial, baik yang bersifat menjual 
jasa (perbankan, transportasi, hotel dan lain sebagainya), 
perdagangan (toko, super market, swalayan dan lain sebagai
nya), dan perusahaan-perusahaan manufaktur, yakni perusaha
an yang berfungsi merubah bahan baku menjadi produk jadi, 
seperti pabrik sepatu, mebel, kendaraan dan lain-lain. Sedang 
bentuk kedua diwakili oleh organisasi pemerintahan di segala 
tingkatan (pusat, propinsi, kabupaten dan seterusnya), lembaga 
pendidikan pada umumnya, dan organisasi massa serta social 
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kemasyarakacan, tern1asuk Yayasan yang banyak mengelola 
kekayaan wakaf. Ada sejumlah perbedaan mendasar antara 
akuntansi untuk kelompok entitas yang pertama, kendati secara 
teknis ada beberapa kesamaan. 

Aspek Auditing 
Auditing dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan seba

gai pemeriksaan. Padahal, secara harfiah istilah auditing ini 
konon berasal dari isrilah audire yang berarti to hear atau to 
listen (Mathews, 1996). Yang dimaksud adalah bahwa pihak 
tertentu melaporkan secara terbuka tugas atau amanah yang 
diberikan kepadanya, dan pihak yang memberikan arnanah 
mendengarkan. Jadi ini merupakan manifestasi pertanggung· 
jawaban pihak tertentu yang diberi tanggung jawab kepada 
pihak yang memberi amanah. Praktik ini, konon sudah dirnulai 
sejak sekitar masa akuntansi manorial dan dinasti Chou, sekitar 
tahun 1122-1256 sebelum Masehi. 

Sebagaimana halnya akuntansi, auditing juga mengalami 
perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan inipun 
meliputi tujuan, ruang lingkup dan tentu saja teknik clan 
prosedurnya. 

Dari sudut pandang tujuan dan ruang lingkup, misalnya, 
bila dulu ada batasan audit sekedar untuk memberikan opini 
auditor terhadap aspek finansial sebuah entitas atau oragnisasi, 
maka saat ini misalnya auditing sudah melebar jauh sarnpai 
kepada audit operasional, audit manajemen, investigasi khusus, 
bahkan audit forensic dan audit lingkungan. Oengan perkem
bangan ruang lingkup ini, sudah barang tentu tujuan audit juga 
rnengalami perkembangan, dari sekedar opini umum (terhadap 
penyajian laporan keuangan), sampai kepada tujuan-tujuan 
tertenru yang dapat bersifat sanfot spesifik. Adalah logis, aspek 
teknis dan prosedur juga mengalami perkembangan sesuai 
dengan perkembangan niang lingkup dan tujuan, ditarnbah lagi 
dengan kemajuan teknologi luar biasa cepat dan kecanggihan 
seseorang dalam berbuat kejahatan. 
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Khusus dari kacamata prosedur secara umun"t, auditing dan 
akuntansi berawal dari titik yang saling bt:rrolak belakang. Bila 
akuntansi berawal dari adanya rransaksi, diikuti oleh proses 
pencataran, sampai pada akhirnya pembuktian kebenaran 
adanya nilai transaksi tersebut. 

Dalam konteks lembaga wakaf, bagaimana peran clan fungsi 
akuntansi dan auditing ? Baik akuntansi maupun auditing, 
keduanya merupakan alat yang dapat dipergunakan untuk 
mencapai tujuan tertenru. Seyogyanya rujuan keberadaan 
sebuah entitas dijadikan titik tolak penggunaan, baik (alat) 
akuntansi, maupun auditingnya. Persoalannya adalah apakah 
tujuan lembaga wakaf? 

Secara sangat umum, semua lembaga wakaf dibentuk arau 
didirikan adalah mengelola sebuah atau sejumlah kekayaan 
wakaf, agar manfaat maksimalnya dapat dicapai untuk kese
jahteraan umat umumnya, dan mungkin menolong mereka 
yang kurang mampu khususnya. Pengertian inilah yang secara 
sangat umum dianut oleh masyarakat muslim lndonesia dan 
sekaligus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Dengan merujuk secara sederhana pada bangunan 
akuntansi konvensional, maka bentuk entitas seperti ini dapat 
"dilayani" oleh akuntansi nirlaba, atau sering juga disebut 
istilah dengan fund accounring atau akuntansi dana. Secara 
teknis, praktis akuntansi seperti ini relatif sederhana untuk 
dipalajari clan diterapkan. 

Namun demikian, bilamana pemikiran pemberdayaan 
kekayaan wakaf dalam bentuk mengarahkannya kepada 
pembentukan entitas-entitas yang lebih bersifat komersial, dapat 
diterima dan akan diterapkan, maka sekali lagi dengan merujuk 
pola yang ada dalam dunia akuntansi konvensional, maka dapat 
dipakai model akuntansi komersial. Namun perlu dicatat 
tentunya, seiring dengan wacana Islamisasi, maka seyogyanya 
pula praktik akuntansi yang akan dipakai nanti sepenuhnya 
harus memperhatikan apa yang menjadi tuntutan akuntansi 
yang dipandang lebih mendekati atau sesuai dengan prinsip 
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Syari'ah itu sendiri, baik dari aspek tujuannya maupun pada 
aspek metode dan cekniknya. 

Hal yang sama berlaku untuk proses auditingnya. Arrinya, 
sebatas secara jelas tidak mebnggar asas-asas Syari' ah, n.1juan 
dan prosedur auditing dalam perspektif konvensional dapat 
dipakai, setidaknya untuk sementara waktu. lni juga berlaku, 
baik untuk tujuan, ruang lingkup dan prosedumya. 

Sebuah konsekuensi lain yang mendesak adalah bahwa 
dengan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh berbagai 
kririk pakar terhadap kelemahan dan keterbatasan akuntansi 
dan auditing konvensional, maka unruk mengiringi dan 
memfasilirasi berbagai lembaga keuangan dan ekonomi Islam, 
tem1asuk lembaga wakaf -sudah saatnya disegerakan lahirnya 
sebuah srandar akuntansi yang lebih Islami, seperri apa yang 
sedang dilakukan terhadap perbankan Syari'ah. Perbedaannya, 
tentu saja bahwa standar ini hams meliputi akuntansi dana 
Islami, karen::i mayoritas lembaga wakaf dan lembaga-lembaga 
Islam lainnya lebih berbentuk Yayasan dan bers.ifut non-profit 
oriented, disamping tentunya standar akuntansi Islami unn.1k 
entitas komersial, yang juga meliputi bentuk usaha jasa, 
perdagangan dan manufakrur arau ml!ngkin kombinasi dari 
ketiganya. 

Sedangkan dalam realitasnya menunjukkan bahwa sebagian 
besar lembaga wakaf memakai format Yayasan yang memang 
lebih bernuansakan social dan nirlaba, daripada komersial. 
Untuk keperluan ini, sesungguhnya dapat dipakai pendekatan 
akuntansi dana. Selanjumya, bila wakaf ak.an dikelola secara 
lebih produktif dalam bentuk usaha komersial, misalnya, maka 
dapat dipakai akuntansi konvensional. Namun, perlu dicatat 
bahwa memang terdapat sejumlah permasalahan dalam akun
tansi konvensional, baik karena sifat bawaannya, maupun bila 
dilihat dari perspektif Islam. Oleh karena itu diperlukan segera 
upaya untuk melakukan penyempurnaan agar bagian-bagian 
yang dipandang tidak islami, dapat dikurangi atau kalau dapat 
dieliminasi. Sesungguhnya akuntansi hanya sebatas alat, seda· 
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patnya juga bersifat lslami. Prinsip yang sama juga berlaku bagi 
system auditing. 

B. Pedoman Pengembangan Wakaf Produktif 
Adanya dana yang berasal dari hibah masyarakat (zakat, 

infok, sedekah) clan kemudian di"injeksi"kan ke dalam tanah 
dan bangunan harta wakaf untuk mengoprimalkan fungsinya 
merupakan suaru kegiacan yang sudah berjalan sudah lama. 
Tetapi apabila dana yang diinjeksikan iru berasal dari suaru 
lembaga yang mengelola dana wakaf atau lembaga pembiayaan, 
maka hal ini merupakan hal yang baru dan biasanya akan 
menyangkut berbagai persyaratan formal. 

Unruk menjamin kelanggengan harta wakaf agar dapat 
terus memberikan pelayanan prima sesuai dengan rujuannya, 
diperlukan dana pemeliharaan diatas biaya-biaya yang telah 
dikeluarkan. Hal ini berlaku pada proyek penyedia jasa maupun 
pada proyek penghasil pendapatan, sehingga dengan demikian 
pada proyek penyedia jasa pun diperlukan persyaratan 
menghasilkan pendapatan untuk menutup biaya pemeliharaan. 
Sebagaimana diketahui, tanah atau bangunan saja tidak akan 
menghasilkan" seperti yang diharapkan apabila tidak diolah 
dengan pengairan, pupuk, bibit dan pemeliharaan. lnilah biaya 
yang nyata-nyata harus dikeluarkan acau disebut juga sebagai 
investasi acau penanaman mcxlal. Sedangkan hasilnya setelah 
melalui proses investasi adalah pendapatan yang diharapkan 
dapat menutup biaya investasi dan pemeliharaannya. Hirungan 
pendapatan yang diharapkan inilah yang menjadi kajian studi 
kelayakan ekonomi suaru proyek harta wakaf. 

Uraian di atas memberikan kesan tencang adanya dua jenis 
harta yang bergabung ke dalam satu proyek unruk mening
katkan pelayanan dan melestarikan pelayanan harta wakaf itu. 
Jenis harta wakaf yang kedua adalah berupa harta tetap (tanah 
dan bangunan), sedang harta yang ke<lua bernpa dana investasi 
yang mungkin berasal dari zakat, infak, sedekah masyarnkat, 
dana wakaf dan lembaga pembiayaan. Sebagaimana disebuckan 
di muka, ada inovasi baru dimana dari masyarakat yang tidak 
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ditanamkan langsung ke dalam h::irta w::ikaf tetap diinvestasikan 
ke dalam bentuk "dana abadi" berupa deposito mudharab;1h 
pada bank Syari'ah. Bank Syari'ah inilah yang kemudian 
melakukan pembiayaan ke proyek-proyek wakaf serta menya
lurkan hasilnya sesuai kehendak wakaf. 

Model Pembiayaan Islami Untuk Proyek Wakaf Produktif 
T ujuan membiayai proyek wakaf adalah untuk mengop· 

timalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana unruk mening· 
kackan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani. 

Menuruc Mozer Kahf sebagaimana yang diungkapkan oleh 
Kamaen A. Pewawataatmaja, gagasan menyisih kan sebagian 
pendapatan wakaf untuk merekontruksikan harta gerak wakaf 
atau untuk meningkatkan modal harca cetap wakaf tidak dibahas 
dalam kitab fikih klasik. Oleh karena iru, Kahf (March 2-3, 
1998) membedakan pembiayaan proyek wakaf ke dalam model 
pembiayaan harta wakaf produktif secara tradisional dan model 
pembiayaan baru harta wakaf produktif secara insiirusional. 

a. Model-model pembiayaan proyek wakaf produl'tif secara 
tradisional 
Dalam model pembiayaan harca wakaf tradisional, buku 

fikih klasik mendiskusikan lima model pembiayaan rekontruksi 
hart.a wakaf, yaitu : Pinjaman, Hukr (koncrak sewa jangka 
panjang dengan pembayaran lump sum yang cukup besar di 
muka), Al-ljaratain (sewa dengan dua pembayaran), menambah 
harta wakaf baru dan penukaran pengganti (substitusi) harca 
wakaf. Dari kelima model ini hanya penambahan harta wakaf 
baru yang menciptakan penambahan pada modal wakaf dan 
peningkatan kapasitas produksi. Sedang empat model yang lain 
banyak kepada membiayai operasional dan mengembalikan 
produktifitas semua harca wakaf. 

a) Pembiayaan wakaf dengan menciptakan wakaf baru untuk 
melengkapi harca wakaf yang lama. Contoh perta.ma dari 
pembiayaan dengan menciptakan harta wakaf baru untuk 
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melengkapi harta wakaf yang lama adalah wakaf air minum 
yang dilakukan oleh Usman bin Affun kepada Rasulullah 
saw. Dimotivasi oleh Rasulullah saw, Usman mampu 
membeli sumber air Ruma yang semula hanya diberikan 
sebagian, tetapi kemudian pemiliknya setuju menjual lagi 
sebagian yang lain. Contoh lainnya adalah perluasan masjid 
Nabawi di Madinah yang diperluas selama periode 
pemerintahan Khalifah Umar, Usman, Bani Umayyah dan 
Bani abbasiyah. Setiap perluasan memiliki penambahan 
harta wakaf yang lama. Contoh lain dari penambahan harta 
wakaf terlihat pada penyediaan fasilitas baru berupa air, 
listrik dan system pendingin atau pemanas. 

Sejarah Islam telah menyaksikan jenis pembiayaan dengan 
menambah harta wakaf baru pada harta wakaf yang lama, 
seperti pada masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, 
universitas, kuburan clan lain-lain. Pembiayaan seperti ini 
mudah dianggap sah karena dibangun dan ditanamkan 
pada harta yang sudah berstarus wakaf. Wakaf dalam 
bentuk buku atau mushaf al-Quran sebagai tambahan dari 
yang sudah ada di perpustakaan clan di masjid juga suJah 
merupakan praktek umum di seluruh dunia Islam. 

b) Pinjaman unruk pembiayaan kebutuhan operasional harta 
wakaf 
Pinjaman untuk membiayai operasional dan biaya peme 
liharaan untuk mengembalikan fungsi semula wakaf sudah 
biasa dilakukan. Syarat yang biasanya harus dipenuhi sebe
lurnnya unruk dapat melakukan pinjaman adalah mendapat 
ijin dari Hakim Pengawas. Kita jumpai dalam buku fikih mi
salnya pembahasan tenrang pinjaman untuk membeli benih 
clan pupuk serta upah pekerja yang diperlukan. Juga tentang 
pinjaman yang dilakukan unruk merekontruksikan atau 
rnembangun kembali harta wakaf yang telah rusak atau 
terbakar. 
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c) Penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf 
Model substitusi berarti suatu pertukaran harta wakaf yang 
satu dengan yang lain, paling tidak memberikan pelayanan 
atau pendapatan yang sama tanpa perubahan peruntukan 
yang ditetapkan pemberi harta wakaf (wakif). Oleh karena 
itu secara prinsip substitusi tidak menimbulkan pening· 
katan harta wakaf dalam kondisi pasar normal. Konse
kuensinya, substitusi bukanlah model pcmbiayaan. Namun 
karena karakter yang unik dari harta wakaf, dimana khusus
nya tidak dapat dijual maka kadang-kadang substitusi ber
akhir dengan peningkatan pelayanan yang disediakan. Con
toh klasik dari hal ini adalah pertukaran bangunan sekolah 
di wilayah yang jarang penduduk dengan bangunan sekolah 
yang padat penduduk. 

lebih lanjut apabila sebagian substitusi telah ditentukan 
sebagai suatu cara pembiayaan terutama bagi tanah di perko
taan yang harganya untuk sebagian harta wakaf saja telah 
mencukupi untuk mendirikan sebuah gedung di atas 
sebagian tanah yang lain, maka substitusi ini dapat mening· 
katkan pendapatan. 

Model substitusi secara mudah dapat menyediakan dana 
likuid yang diperlukan untuk kegiatan operasional harta 
wakaf. Pada kasus tertentu, substitusi juga dapat meningkat
kan pelayanan dari harta wakaf, khususnya apabila penggu
naan harta wakaf yang baru terjadi karena adanya 
perubahan teknologi dan atau demografi. 

d) Model pembiayaan Hukr (sewa berjangka panjang dengan 
lump sum pembayaran di muka yang besar 
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Model pem biayaan ini diciptakan oleh fuqoha (ahli fikih) 
untuk mensiasati larangan menjual harta wakaf. Dari pada 
menjual harta wakaf, Nazir (pengelola) dapat menjual hak 
untuk jangka waktu sewa dengan suatu nilai nominal secara 
periodic. Hak dijual untuk suatu jumlah lump sum yang 



besar dibayar di muka. Pembeli dari hak sewa berjangka 
panjang dapat membangun ranah wakaf dengan mengguna· 
kan sumbernya sendiri atas resiko sendiri sepanjang ia 
membayar sewa secara periodic kepada pengelola. Istilah 
Hukr berarti monopoli secara eksklusif. Hak eksklusif ini 
mungkin untuk suatu periode yang lama yang biasanya 
melebihi ukuran hidup normal alami manusia arau 
mungkin juga bersifat tetap. lni merupakan salah satu 
contoh dari hak keuangan yang dapat dipasarkan, misalnya: 
dijual lagi, diwariskan, dihadiahkan clan lain-lain. 

Model pembiayaan Hukr bisa mungkin salah apabila harga 
eksklusif dipergunakan untuk biaya operasional karena 
Hukr mengurangi pendapatan wakaf di waktu yang akan 
datang. Namun demikian apabila harga lump sum eksklusif 
dipergunakan untuk membeli harta produktif baru sebagau 
suatu wakaf, maka liran pendapatan akan tetap seperti 
semula atau bahkan meningkat. Dengan kata lain, 
modelnya sendiri netral sedang aplikasinya dapat 
memberikan akibat negatif dari sudut pandang tujuan 
wakaf. 

Jika model Hukr dipergunakan dalam kondisi pasar normal 
dan jika harga eksklusif dipergunakan sedemikian rupa 
sehingga mempertahankan semangat keabadian harta 
wakaf, maka model ini harus dianggap netral dan dapat 
dipergunakan untuk menjamin perolehan likuidiras yang 
diperlukan untuk membangun suatu harta wakaf. Karena 
itu criteria untuk dapat direrimanya model ini tidak 
tergantung pada jumlah sewa periodiknya, berapapun 
kecilnya tetapi pada keadilan dalam prakrek dan 
pemanfuatan akhir dari lum sum yang dihasilkan dengan 
menjual hak eksklusif. 

e) Model pembiayaan ljararain (sewa dengan dua kali 
pembayaran) 
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Model ijaracain mcnghasilkan se'\va jangka panjang yang 
terdiri dari dua bagian, yaitu : bc?gian perrama, berupa uang 
muka lump sum yang besar untuk merekontruksikan harta 
wakaf yang bersangkutan, dan bagian kedua, berupa sewa 
tahunan secara periodik sdama masa sewa. Model ini 
hampir serupa dengan Hukr, bedanya pada ijaratain uang 
muka hanya boleh dipergunakan untuk merekontruksi 
harta wakaf yang bersangkutan. Pada ijaratain jelas bahwa 
harta wakaf dikontrakkan setelah direkontruksikan sesuai 
dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak. 

b. Medel-model pembiayaan baru untu.k proyek wakaf 
produ1-:rif secan: insti.tusional 
Dengan berkembangnya fikih untuk transaksi keuangan 

dalam dua puluh tahun terakhir ini sejalan dengan tumbuh
nya lembaga keuangan lslami, maka menjadi mudah mene
mukan model-model pembiayaan baru untuk proyek wakaf 
produktif secara institusional. Karena itu model pembiayaan 
jaman sekarang ini tetap harus berdasarkan prinsip pembia
yaan Islami yang telah dikenal baik, yaitu prinsip berbagi 
hasil/resiko, prinsip jual beli, dan prinsip sewa. 

Ada empat model pembiayaan yang membolehkan 
pengelola wakaf (produktif) memegang hak eksklusif terhadap 
pengelolaan, seperti Murabahah, lstisnaa, ljarah dan Mudha
rabah. Sebagai tambahan ada juga yang disebut berbagi 
kepemilikan atau Syari'atul al-Milk, dimana ada beberapa 
kontraktor yang berbagi manajemen, atau menugaskan mana
jemen proyek pada pihak penyedia pembiayaan, Jisebut 
model berbagi hasil (output sharing) dan model Hukr atau 
sewa berjangka panjang. 

a) Model pembiayaan Murabahah 
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Penerapan pembiayaan murabahah pada hart.a proyek 
mengharuskan Pengelola Harta Wakaf (Nazir) meng
ambil fungsi sebagai pengusaha (enterprenueur) yang 



mengendalikan proses investasi yang membeli peralatan 
dan material yang diperlukan melalui surat kontrak 
Murabahah, sedangkan pembiayaannya datang dari satu 
bank Islami. Pengelola harta wakaf menjadi penghutang 
(debitor) kepada lembaga perbankan untuk harga 
peralatan dan material yang dibeli ditambah mark up 
pembiayaannya. Hutang ini akan dibayar dari pendapatan 
hasil pengembangan harta wakaf. 

b) Model Istisnaa 
Model Istisnaa memungkinkan pengelola harta wakaf 
untuk memesan pengembangan harta wakaf yang 
diperlukan kepada lembaga pembiayaan melalui suatu 
kontrak Istisnaa. Lembaga pembiayaan atau bank 
kemudian mem buat kontrak dengan kontraktor untuk 
memenuhi pesanan pengelola harta wakaf atas nama 
lembaga pembiayaan itu. Menurut Resolusi Islamic Fiqh 
Akademi dari OKI, Istisnaa adalah sesuai dengan kontrak 
Syari'ah dimana pembayaran dapat dilakukan secara 
ditarig.guhkan atas dasar kesepakatan bersama. 

Model pembiayaan Istisnaa juga menimbulkan hutang 
bagi pengelola harta wakaf clan dapat diselesaikan dari 
hasil pengembangan harta wakaf clan penyedia pembia
yaan tidak mempunyai hak untuk turut campur dalam 
pengelolaan harta wakaf. 

c) Model Ijarah 
Model pembiayaan ini merupakan penerapan ljarah 
dimana pengelola harta wakaf tetap memegang kendali 
penuh atas manajemen proyek. Dalam pelaksanaannya, 
pengelola harta wakaf memberikan ijin yang berlaku 
untuk beberapa tahun saj~ kepada penyedia dana unruk 
mendirikan sebuah gedung di atas tanah wakaf. 
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Kemudian pengdola harta wakaf menyewakan gedung 
tersebut unruk jangka waktu yang sama dimana pada 
periode tersebut dimiliki oleh penyedia dana (financer), 
dan digunakan untuk tujuan wakaf, apakah sebuah 
rumah sakit, atau sebuah sekolah, atau ruang sewa 
kantor, atau apartemen. Pengelola harta wakaf 
menjalankan manajemen dan membayar sewa secara 
periodic kepada penyedia dana. Jumlah sewa telah 
ditetapkan sehingga menutup modal pokok dan 
keuntungan yang dikehendaki penyedia dana. Pada akhir 
periode yang diijinkan, penyedia dana akan memperoleh 
kembali modalnya dan keuntungan yang dikehendaki 
dan setelah itu penyedia dana tidak dapat memasuki lagi 
harta wakaf. 

Jenis ljarah ini jelas, yaitu kasus khusus ljarah yang 
berakhir dengan penyewa memikili bangunan. _dengan ke
baikan menjadi pemilik tanah yang dibangun. ljin yang 
diberikan mungkin juga permanen atau sepanjang usia 
proyek, misalnya sepanjang usia ekonomi dari proyek, pe· 
ngelola harta wakaf menggunakan sebagian pendapatan 
jika ini sebuah wakaf investasi untuk membayar sewa 
kepada penyedia sewa. 

d) Mudharabah oleh Pengelola Harta Wakaf dengan 
penyedia dana 
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Model Mudharabah dapat digunakan oleh pengclola 
harta wakaf dengan asumsi peranannya sebagai peng
usaha (mudharib) dan menerima dana likuid dari 
lem baga pem biayaan untuk mendi rikan bangunan di 
tanah wakaf atau untuk mem-bor sebuah sumur minyak 
jika tanah wakaf itu nmenghasilkan minyak. Manajemen 
akan tetap berada d tangan pengdola harta wakaf secara 
eksklusif dan tingkat bagi hasil ditetapkan sedemikian 



nipa sehingga menutup biaya usaha untuk mana1emen 
sebagaimana juga penggunaan tanahnya. 

IDB telah mengembangkan model ini dalam bentuk 
penyert.:'lan modal (rnusyarakah) yang semakin berkurang 
(declining participation) dari dana wakafnya. Contoh 
declining participation project IDB adalah pembangunan 
At-Ta'awoon Commercial Center Project di United 
Emirates Arab (UEA) sebesar US 18,34 juta dolar dan 
gedung bertingkat tinggi untuk komersial di atas tanah 
wakaf di Kuwait yaitu Awqaf Commercial Building senilai 
12,35 juta dolar dengan system bagi hasil. 

e) Model pembiayaan berbagai kepemilikan 
Model pembiayaan kepemilikan dapat dipergunakan 
apabila dua pihak secara individual dan bebas memiliki 
dua benda yang berkaitan satu sama lain, seperti, misal
nya masing-masing memiliki separoh dari sebidang tanah 
pertanian tanpa mempunyai perjanjian kemitraan secara 
formal.· · Berbagi kepemilikan bukanlah suatu model 
kemitraan karena di dalam kemitraan kedua pihak secara 
umum memiliki harta di dalam kemitraan sesuai dengan 
bagian mereka dalam modal pokok. Sedang pada berbagi 
kepemilikan kita berhadapan dengan kekayaan yang 
berbeda masing-masing dimiliki secara utuh dan 
individual oleh suatu pihak yang bebas, dan hubungan 
mereka ditentukan dalam fikih oleh apa yang disebut 
Syarikat Al-Milk yang sangat berbeda dengan Syarikat Al
Aqd yang diterapkan pada kemitraan. 

Operasionalisasi formal dari berbagi kepemilikan adalah 
sbb: 
Pengelola harta wakaf mengijinkan lembaga pembiayaan 
unruk mendirikan sebuah gedung (atau menggali sebuah 
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sumur minyak dan memasang alat penyuling). Masing
masing pihak memiliki secara bebas dan terpisah 
kekayaan dan mereka setuju untuk membagi hasil yang 
diperoleh di atara mereka. 

Fiqh dari Syarikat Al-Milk menyatakan bahwa masing
masing pihak bertanggung jawab untuk mengelola keka
yaannya sendiri. Oleh karena itu di dalam model pembia
yaan ini pengelola harta wakaf dan lembaga pembiayaan 
dapat bersepakat berbagi manajemen atau menugas· 
kannya kepada pihak lain. Jelas di dalam menentukan 
rasio pembagian hasil (output). pihak yang mengelola 
diberikan tambahan prosentase sebagai kompensasi dari 
usahanya. 

Pada model pem biayaan ini, kompensasi manajemen 
dapat ditetapkan dalam jumlah uang tertent\J,. atau suatu 
proporsi hasil (output). dan pemilik juga sepakat atas 
pembagian pendapatan kotor atau bersih di antara 
mereka secara proporsional dengan kepemilikan mereka. 
Lebih lanjut, karena lembaga pembiayaan kerap kali 
menghendaki keluar dari kepemilikannya pada saat ter· 
tentu di masa depan, para pihak dapat menyetujui pen· 
jualan kekeyaan penyedia dana pada wakaf dan meng· 
gunakan sebagian dari hasil bagian wakaf sebagai pem· 
bayaran untuk harganya. 

f) Model bagi hasil (Output) 
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Model bagi hasil adalah suatu kontrak dimana saru pihak 
menyediakan harta tetap seperti tanah unnik yang lain 
dan berbagi hasil (output) kotor diantara keduanya atas 
dasar rasio yang disepakati. Model pembiayaan ini 
didasarkan at.as Muzara'ah dimana pemilik tanah rnenye· 
diakan tanah (dan mungkin juga mesin) kepada petani. 



Dalam bagi hasil, tc'lnah dana manajemen tidak dapat 
disediakan oleh pihak yang sama. 

Dalam model pembiayaan bagi hasil, wakaf menyediakan 
tc'lnah dan harta tetap lainnya yang dimiliki wakaf, sedang 
lembaga pembiayaan menyediakan biaya operasional dan 
manajernen. Lembaga pembiayaan dapat juga rnenyedia
kan sebagian atau seluruh mesin sepanjang tanah dise
diakan oleh pihak non-manajeman sesuai dengan persya
ratan Muzara'ah. Model ini dengan demikian cocok 
unruk lembaga pembiayaan yang menghendaki 
rnengambil tanggung jawab manajemen, sedang 
pengelola harta wakaf mengambil posisi sebagai mitra 
tidur. lni menjadi salah satu dari model dirnana 
manajemen secara eksklusif akan berada di tangan 
lembaga pembiayaan. 

IDB telah mengembangkan model ini dalam bentuk bagi 
hasil (profit sharing) dari dana wakafnya. Contoh prollt 
sharing- · projecc IDB adalah pembangunan Waqf 
Commercial Complex di Somalia sebesar US 4,35 juta 
dolar, dan pembangunan Waqf of King Abdul Aziz 
Mosque di Jeddah, Saudi Arabia sebesar US 15,80 juta 
dolar. 

g) Model sewa berjangka panjang dan Hukr 
Model pembiayaan kelembagaan yang terakhir adalah 
salah satu dimana manajemen juga berada di tangan 
lembaga pembiayaan yang menyewa harta wakaf unruk 
periode jangka waktu panjang. Penyedia dana mengambil 
tanggung jawab kontruksi dan menejemen serta mem
bayar sewa secara periodic kepada pengelola harta wakaf. 
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Dalam sub-model Hukr, suatu ketentuan ditambahkan 
dalam kontrak aLc'1s dasar mana lembaga pembiayaan 
memberikan suatu pembayaran lun1p sum tunai sebagai 
Lc'lmbahan dari membayar sewa secara periodic. Namun 
demikian di bawah kondisi pasar yang adil, nilai total 
sekarang (total present value) dari hasil (return) kepada 
wakaf dalam Hukr dan dalam sewa berjangka panjang 
harus kurang lebih sama. 

C. Pedoman Pengelolaan clan Pengembangan WakafTunai 
Wakaf dalam bentuk uang tunai sesungguhnya telah 

dikenal sejak jaman Bani Mamluk. Namun, akhir-akhir ini 
menjadi bahan kajian yang intensif kembali -khususnya di 
lndonesia-sekaligus tantangan untuk rnengelola dana wakaf 
sebagai instrumen investasi. Pengelolaan dana wakaf sebagai 
instrumen investasi menjadi rnenarik, karena benefit atas 
investasi tersebut -dalam bentuk keuntungan in~estasi-akan 
dapat dinikmati oleh masyarakat di rnana saja (baik local, 
regional maupun internasional). Hal ini dimungkinkan 
karena benefit atas investasi tersebut berupa cash yang dapat 
ditransfer ke beneli"c1~7ry manapun di seluruh dunia. 
Sementara investasi atas dana wakaf tersebut dapat dilakukan 
dimanapun tanpa bat.as negara, mengingat sifat wakaf tunai 
yaitu cash yang dapat diinvestasikan di negara manapun. Hal 
inilah yang diharapkan rnampu menjernbatani kesenjangan 
antara masyarakat "kaya" dengan masyarakat "miskin", 
karena diharapkan terjadi transfer kekayaan (dalam benruk 
keuntungan investasi) dari masyarakat kaya kepada rnasya
rakat "misk.in". Proses ini dapat menjadi 'efek bola salju" keri
ka benefit atas dana wakaf diinvestasikan kembali dan 
seterusnya. 

Selain itu wakaf tunai dapat memperluas jangkauan 
pemberi wakaf dan peningkatan produkrifit.as harta wakaf 
dengan penjelasan sebagai berikut: 
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1. Wakaf dalam bentuk fixed asset hanya dapat diberikan 
oleh mereka yang tergolong masyarakat yang mempunyai 
asset yang berlebih, sehingga kelebihan tersebut dapat 
diwakafkan. Sedangkan untuk masyarakat yang tidak 
mempunyai asset berlebih tentunya akan menghadapi 
kendala untuk melakukan wakaf dalam bentuk fixed asset. 
Masyarakat tersebut dapat memberikan wakaf dalam ben· 
tuk uang tunai, dimana uang tersebut dapat dikumpulkan 
terlebih dahulu oleh seorang pengelola untuk kemudian 
diinvestasikan, clan benefit atas investasi tersebut dapat 
didistribusikan kepada beneficiary. 

2. Wakaf tunai dapat digunakan untuk memproduktifkan 
asset-asset wakaf yang sekarang tersebar di banyak negeri 
kaum muslimin. Sebagai contoh di Bangladesh terdapat 
150.593 asset wakaf. Oengan demikian, wakaf tunai dapat 
digunakan sebagai sarana untuk memotivasi dana masya
rakat dengan jangkauan lapisan masyarakat yang lebih 
luas ke dalam bentuk modal investasi produktif clan dapat 
digunakan untuk memproduktifkan asset wakaf yang 
sudah ada. 

WalcafTunai Sebagai Dana Publik 
Pengelolaan dana wakaf ini juga harus disadari mernpa

kan pengelolaan danan publik. Untuk itu tidak saja penge
lolaannya yang harus dilakukan secara professional, akan 
tetapi budaya transparansi serta akuntabilitas merupakan satu 
faktor yang harus diwujudkan. Dalam hal ini, maka lembaga 
apapun yang telah memiliki budaya tersebut, sesungguhnya 
merupakan lembaga yang paling siap di dalam mengemban 
pengelolaan wakaf runai. Penringnya budaya ini ditegakkan 
karena di satu sisi hak wakif atas asset (wakaf tunai) telah 
hilang, sehingga dengan adanya budaya pengelolaan yang 
professional, transparansi clan akuntabilitas, maka beberapa 
hak konsumen (wakif) dapat dipenuhi, yaitu : 
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• Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 
konclisi clan jaminan barang clan/atau jasa; 

• Hak untuk cliclengar clan keluhannya atas barang 
dan/atau jasa yang cligunakan; 

• Hak untuk menclapatkan pembinaan clan pencliclikan 
konsumen. 
Untuk itulah, agar wakaf tunai clapat memberikan 

manfaat yang nyata kepacla masyarakat seluas-luasnya, maka 
diperlukan system pengelolaan (manajemen) yang bersrandar 
professional. Manajemen wakaf tunai melibatkan tiga (3) 
pihak utama, yaitu : (l) pemberi wakaf (wakif), (2) pengelola 
wakaf (Nazir), sekaligus akan bertindak sebagai manajer 
investasi, clan (3) beneficiary (mauquf alaihi). Wakif akan 
memberikan wakaf kepacla pengelola dan benefitnya akan 
diclistribusikan kepacla mauquf alaihi. Dalam melakukan 
pengelolaan wakaf ini cliperlukan sebuah institusi yang 
memenuhi criteria sebagai berikut : 
• Kemampuan akses kepacla calon wakif 
• Kemampuan melakukan investasi dana wakaf 
• Kemampuan mclakukan aclministrasi rekening 

beneficiary 
• Kemampuan melakukan distribusi hasil investasi dana 

wakaf 
• Mempunyai kredibilitas di mata masyarakat, dan harus 

dikontrol oleh hukum/regulasi yang ketat. 

Sebenarnya Lembaga lnvestasi yang bergerak di bidang 
pasar modal dapat menjalankan fungsi nazir. Namun di lihat 
dari kenyataan yang ada bahwa pasar modal cenderung 
volatile, maka yang lebih tepat adalah bank -khususnya bank 
Syari'ah--dengan penjelasan sebagai berikut: 
a) Kemampuan akses kepada calon wakif 

Calon wakif tentunya mereka yang memilik.i kelebihan 
likuiditas, terlepas sebera·pa besar likuiditas tersebut. Saat 
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m1 umumnya kelebihan likuiditas masyarakat di simpan 
di bank. Potensial calon wakif tenrunya dapat dilihat oleh 
bank dengan mengamati jumlah deposito, tabungan atau 
mutasi giro yang bersangkutan, sehingga akses ke calon 
wakif lebih mudah dilakukan oleh bank beserta dengan 
jaringannya. 

b) Kemampuan melakukan investasi dana wakaf 
lnvestasi wakaf tunai dapat dilakukan dengan berbagai 
jenis investasi, yaitu : 
• lnYes.tasi_Jangka__.'e.cruk : yairu dalam benruk mikro 

kredit. Bank-bank telah mempunyai pengalaman 
dalam benruk kerjasama dcngan pemcrintah unruk 
menyalurkan kredit mikro, sepcrti skim KPKM 
(Kredit Pengusaha Kecil clan Mikro) dari Bank 
Indonesia (BI). 

• lnvestasi Jangka Menegah : yairu industri / usaha 
kecil. Dalam hal ini Bank di Indonesia telah terbiasa 
dengan adanya beberapa skim kredit program KKPA, 
KKOP dan KUK (sesuai ketentuan Bl). 

• lnvestasi Jangka Panjang : yaitu unruk industri 
manufaktur, industri besar lainnya. Bank mempunyai 
pengalaman dalam melakukan investasi jangka pan
jang seperti investasi pabrik dan perkebunan. Bank 
pun mempunyai kemampuan unruk mclakukan sindi
kasi dengan bank lain unruk melakukan investasi 
besar. 

Selain penenruan ripe investasi dilihat dari jangka waktu 
investasi, dana wakaf harus diinvestasikan dengan perrim· 
bangan keamauan investasi dan tingkat profi.tabilitas 
usaha. Hal ini dapat dilakukan dengan kerjasama dalam 
melakukan: 
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(a) Analisis sector investasi yang belum jenuh, 
melakukan "spreading risk" dan "risk management" 
terhadap investasi yang akan dilakukan; 

(b) "Marke~ survey" untuk memastikan jaminan pasar 
dari output/produk investasi; 

(c) Analisa kelayakan investasi; 
(d) Pihak yang akan bekerjasama untuk mengelola invcs· 

tasi tersebut; 
(e) Monitoring terhadap proses realisasi investasi, dan 
(f) Monitoring terhadap tingkat profitabilitas investasi 

terse but. 

Kemampuan tersebut dimiliki oleh bank, karena 
memang sifat bisnis bank adalah menyalurkan dana 
dalam bentuk pembiayaan, baik pembiayaan investasi 
maupun modal ketja. 

c) Kemampuan melakukan administrasi rekening 
beneficiary 
Pihak yang meneri ma benefit atas investasi wakaf ditentu· 
kan oleh wakif. Nazir sebagai pihak yang diberikan 
amanah oleh wakif untuk mengelola dana wakaf sckaligus 
memberikan benefitnya kepada beneficiary, harus melaku
kan administrasi yang cukup memadai, yang menjamin 
bahwa setiap beneficiary mendapatkan benefit atas dana 
wakaf tersebut. Administrasi ini membutuhkan teknologi 
dan kemampuan SOM yang handal. Kemampuan SDM 
clan kecukupan teknologi tersebut dimiliki oleh bank, 
yang memang "nature" bisnisnya adalah mengelola 
rekcning-rekening nasabah. T eknologi bank juga cukup 
memadai untuk menampung banyak data base beneficiary 
yang akan mendapatkan benefit. 
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d) Kemampuan melakukan Jistribusi hasil investasi dana 
wakaf 
Benefit hasil investasi dana wakaf harus didistribusikan 
kepada beneficiary. Pendistribusian ini mengacu kepada 
persyaratan yang diberikan oleh wakif terhadap pihak 
yang berhak menerima benefit. Pihak pengelola dana 
wakaf harus memastikan berapa besar benefit yang 
diterima. Hal ini menuntut kemampuan administrasi Jan 
teknologi, dan bank mempunyai kemampuan tersebut. 

Bank Syari'ah juga sudah mempunyai system profit 
distribution, baik dengan konsep "pool of fund" maupun 
"special invesmen~" (mudharabah muqayyadah) yang 
tidak dimiliki oleh bank konvensional. Oimana system ini 
akan mem.back up pengelolaan dana wakaf runai dengan 
menggunakan system "voluntary pool of fund". Benefit 
aras <lana wakaf jika diijinkan oleh wakif dapat digunakan 
sebagai dana bergulir unruk pemberdayaan ekonomi 
lemah. .Hal ini sudah pernah oleh Bank Muarnalat 
Indonesia bekerjasama dengan Oepkop & PKM dan 
benruk program P2KER (Proyek Pengembangan Keman
dirian Ekonomi Rakyat) dengan binaan berupa Bain1l 
Mal Wat Tamwil (BMT) dan Koperasi Pondok Pesantren 
(KOPONTREN) di berbagai propinsi. Pengusaha kecil 
yang dibina bank suatu saat akan bankable sehingga 
rnarnpu mendapatkan akses permodalan dari bank. 

e) Mernpunyai kredibilitas di mata masyarakat, dan harus 
dikontrol oleh hukum/regulasi yang ketat. 
Nazir haruslah mempunyai kredilitas di mata masyarakat 
karena harus mampu menjalankan amanah melakukan 
investasi dan mendistribusikan benefit atas investasi dana 
wakaf. Lernbaga investasi yang saat ini secara luas dikenal 
masyarakat dan merupakan lembaga kepercayaan adalah 
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bank. Dalam hal regulasi jelas, bahwa bank merupakan 
lembaga yang "high regulated" yang diatur secara ketat 
oleh otoritas moneter (Bl), dimana otoritas moneter juga 
menjamin deposit masyarakat di bank, termasuk deposit 
wakaf. Kelebihan bank Syari'ah dibanding dengan bank 
konvensional adalah bahwa bank Syari' ah merupakan 
lembaga yang "Syari'ah high regulated". dimana Dewan 
Syari'ah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syari'ah 
(DPS) senantiasa memantau, apakah opersional dan 
produk bank Syari' ah sudah sesuai dengan ketentuan 
Syariah atau tidak. 

Dengan penjelasan tersebut, maka nazir yang layak untuk 
mengelola wakaf runai adalah bank, khususnya bank Sya
ri'ah. Dalam hal "benefit spending/distribution" atas 
investasi dana wakaf bank Syari'ah dapat melakukan 
aliansi dengan lembaga-lembaga social atau Lembaga Amil 
Zakat (IAZ) dalam rangka melakukan sinergi perberdaya
an lembaga-lembaga umat. Jaringan lAZ yang sudah 
terbangun dapat dioptimalisasikan, dan di sisi lain 
diharapkan dapat meningkatkan efesiensi biaya bank 
dalam hal "product delivery channel". Berdasarkan hasil 
penelitian McKinsey & Company, tahun 2000, efesiensi 
biaya bank Syari' ah dalam hal "product delivery channel" 
sedang diburuhkan oleh bank Syari'ah di Indonesia pada 
khusunya dan Asia Tenggara pada umumnya. 

Kedudukan bank sebagai pengelola dana wakaf (Nazir) 
merupakan manifestasi dari fungsi keharusan bank 
Syari'ah yang mengelola 3 sektor pelanggan/ekonomi, 
yairu corporate, non-formal dan voluntary sector. Hal ini 
berbeda dengan bank konvensional yang mengelola 
sektor pelanggan/ ekonomi, yaitu corporate, non-formal 
dan private sector. Pengelolaan 3 sektor 
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pelanggan/C!konomi tersebut, k.hususnya pada ul'oluntary 
sector': akan memperluas stake holder yang akan 
menerirna benefit atas usaha perbankan. Stake holder 
baru yang akan rnendapat benefit yaitu para beneh.ciary 
dana wakaf. 

Setidaknya ada 4 tujuan bank sebagai pengelola dana 
wakaf tunai, yaitu : 
• Menyediakan jasa layanan perbankan dengan penerbitan 

sertifikat wakaf tunai clan melakukan manajemen terha· 
dap dana wakaf tersebut. 

• Membantu melakukan mobilisasi tabungan social dan 
melakukan transformasi dari tabungan social ke modal; 

• Mernberikan benefit kepada masyarakat khususnya, 
masyarakat miskin melalui optimalisasi sumber daya 
masyarakat kaya; 

• Membantu perkembangan pasar modal social (social 
capital market). 

Adapun garis-garis besar opresionalisasi Sertifikat T unai 
bisa dijabarkan sebagai berikut : 
a. Wakaf tunai harus diterima sebagi sumbangan sesuai 

Syari' ah. Bank harus mengelola wakaf tersebut atas nama 
wakif. 

b. Wakaf dilakukan dengan tanpa batas wakru dan rekening· 
nya harus terbuka dengan nama yang ditentukan wakif. 

c. Wakif mempunyai kebebasan memilih rujuan·tujuan 
sebagaimana tercantum pada daftar yang jumlahnya ada 
32 sesuai dengan identifikasi yang telah dibuat atau 
rujuan lain yang diperkenankan Syari' at. 

d. Wakaf runai selalu menerima pendapatan dengan ringkat 
(rate) tertinggi yang ditawarkan bank dari wakru ke wakru. 

e. Kuantitas wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya 
saja yang akan dibelanjakan unruk tujuan-tujuan yang 
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telah ditentukan oleh wakif. Bagian keuntungan yang 
ridak dibelanjakan akan secara otomatis ditambahkan 
pada wakaf dan profit yang diperoleh akan bertambah 
terus. 

f. Wakif dapat meminta bank mempergunakan keseluruhan 
profit untuk tujuan-rujuan yang telah ditentukan. 

g. Wakif dapat memberikan wakaf tunai unruk sekali saja, 
atau ia dapat juga menyatakan akan memberikan sejum· 
lah wakaf dengan cara melakukan deposit pertama kalinya 
sebesar (ditentukan kemudian). Deposit-deposit barikut· 
nya juga dapat dilakukan dengan pecahan masing-masing 
atau kelipatannya. 

h. Wakif juga dapat meminta kepada bank untuk mercali
sasikan wakaf tunai pada jumlah tertentu untuk dipindah
kan dari rekening wakif pada pengelola harta wakaf_ 

i. Atas setoran wakaf tunai harus diberikan tanda terima 
dan setelah jumlah wakaf tersebut mencapai ·j~mlah yang 
ditentukan, barulah diterbitkan serifikat. 

j. Prinsip dan dasar-dasar peraturan Syari'ah Wakaf Tunai 
dapat ditinjau kemhali dan dapat berubahc::l 
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PENUTUP 

Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam 
keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, 
wakaf tersebut termasuk ke dalam kategori ibadah 
kemasyarakacan (ibadah ijtima'iyyah). Sepanjang sejarah Islam, 
wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam 
memajukan ·. perkembangan agama. Di Indonesia, khususnya 
perwakafan canah milik ditinjau dari sudut Undang·undang 
No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok Agraria 
adalah sangat penting, sehingga perlu diatur dalam Peraturan 
Pemerintah, yaitu PP No. 28 T ahun 1 977 tentang Perwakafan 
T anah Milik, dan kelak akan segera dibuat Peraturan 
Perundang-Undangan tentang Wakaf, sehingga tanah wakaf 
dapat digunakan sebagai salah satu sarana pengembangan 
kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan, khususnya bagi 
umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan materiil dan 
spirituil menuju masyarakat adil clan makmur, haldatun 
thayyibatun warabbun gha!Ur berdasarkan Pancasila. 

Berdasarkan pembahasan yang sudah dikemukakan 
pada bab-bab sebelumnya, harusnya wakaf bisa dijadikan 
sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan. 
Karena institusi perwakafan merupakan salah satu asset 
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kebudayaan nasional dari aspek social yang perlu mendapat 
perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa. 
Unruk iru, kondisi wakaf di Indonesia saat ini perlu mendapat 
perhatian ekstra, apalagi wakaf yang ada di Indonesia pada 
umumnya berbenruk benda tidak bergerak dan tidak dikelola 
secara produktif. Sebagai upaya partisipasi aktif dalam rangka 
pemberdayaan harta wakaf di Indonesia, Departemen A.gama 
RI menyusun buku Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan 
Wakaf Produktif ini agar bisa dijadikan salah saru rujukan 
dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di masa 
depan. Karena pengelolaan dan pengembangan wakaf yang ada 
di Indonesia diperlukan komitmen bersama antara 
pemerintah, ulama dan masyarakat. Disamping iru juga harus 
dirumuskan kembali mengenai berbagai hal yang berkenaan 
dengan wakaf, termasuk harta yang diwakafkan, perunrukan 
wakaf dan nazir serta pengelolaan wakaf secara profesional. 
Dan barang yang diwakafkan hendaknya tidak c;libatasi pada 
benda-benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak 
seperti wakaf runai (uang), saham dan lain-lain. Di samping itu 
wakaf harus diserahkan kepada orang-orang atau suatu badan 
khusus yang mempunyai kompetensi memadai sehingga bisa 
mengelola secara profesional clan amanah. Badan khusus yang 
dimaksud adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Diharapkan 
badan ini dapat mengelola wakaf secara produkrif dan 
profesional, khususnya wakaf uang dengan berdasarkan 
perumusan Fikih Wakaf baru. Dalam pengelolaan wakaf uang, 
nantinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) harus bekerja sama 
dengan bank-bank syari'ah. Dengan demikian, harta wakaf 
dapat berkembang dengan baik clan hasilnya benar-benar dapat 
dirasakan manfuatnya bagi masyarakatO 
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Lampiran-lampiran 





STRATEGI UNTUK MEWUJUDKAN KEBERHASll.AN 
PENGELOIAAN WAKAF DAN KEHARTABENDAAN 

PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH •) 

Para peserta Rakernas dan Lokakarya, 
serta hadirin yang saya hormati, 

T erlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur 
kchadirat Allah Swt, karena berkat rahmat dan inayahNya, 
maka kita semua dapat menghadiri acara Rakernas dan 
l.okakarya Majlis Wakaf dan Kehartabendaan 
Muhammadiyah ini. 

Saya melihat adanya sisi yang strategis dan penting dalam 
acara ini di tengah upaya dan pcrjuangan segenap elemen 
bangsa unruk melakukan recovery dan pem benahan sendi
scndi perekonomian nasional setelah diguncang badai krisis 
selama kurang lebih lima tahun berjalan. 

Melihat perkem bangan yang terjadi di masyarakat dimana 
sangat cfilDuruhkan aplikasi pemikiran-pemikiran baru dan . 
pengem bangan strategi penanganan terhadap masalah
masalah sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Dalam 
kaitan ini, maka upaya unruk mewujudkan keberhasilan 
pengelolaan wakaf dan kehartabendaan dalam kerangka 
sistem perekonomian umat Islam merupakan masalah yang 
esensial, dan unruk iru diperlukan peningkatan peranserta 
secara aktif berbagal elemen umat Islam. 

Apabila k.ita menengok perjalanan sejarah dan k.ita 
mencennati awal mula bangkitnya perekonomian pribumi, 
seperti lahirnya Serikat Oagang Islam (SDI) tahun 1905 
dirintis oleh tokoh-tokoh usahawan muslim. Kebangk.itan 
ekonomi umat dalam etape sejarah berikutnya disambung 
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oleh Muharnmadiyah. Hal ini dapat dilihat faktanya yaitu 
berkembangannya pengusaha-pengusaha batik di empat kota 
besar yakni Yogyakarta, Solo, Pekalongan clan T asikmalaya. 
Bahkan jika kita telusuri sejarah ternyata benih kesadaran 
berekonomi sesuai dengan ajaran Islam telah diwujudkan 
oleh Muhammadiyah sejak sekitar tahun 1929 yairu dengan 
rnendirikan Bank Muslimin Indonesia yang merupakan 
tonggak awal berdirinya lembaga keuangan syariah di 
Indonesia. Sekarang yang tetjadi adalah sebaliknya, usaha 
batik pribumi muslim yang kita banggakan itu semakin 
terpinggirkan dalam persaingan usaha menghadapi pemodal 
besar yang notabene bukan muslim. 

Kita semua tidak akan pernah lupa bahwa pada awal pertum
buhannya, Muhammadiyah bukan saja didirikan oleh 
seorang pedagang atau usahawan, namun juga banyak 
didukung pengembangannya oleh para pengusaha yang 
merelakan waktu, tenaga pikiran, clan sebagian. kekayaan 
yang dimilikinya unruk mendanai berbagai rintisan amal 
usaha Muhammadiyah demi untuk memajukan kehidupan 
umat Islam di tanah air kita pada waktu itu. 

Dalam perspektif sejarah, banyak bukti menunjukkan 
kesejajaran antara kepesatan perkem bangan M uhammadiyah 
dengan basis kekuatan ekonomi umat. Sungguh suatu sikap 
yang cukup bijak apabila hal ini dikaji clan batang tarandam 
itu dibangkitkan kembali oleh Muhammadiyah. Saya yakin 
Muhammadiyah secara institusional mampu melanjutkan 
peran sejarahnya yang gemilang itu di masa kini clan masa 
mendatang sekalipun tantangan yang dihadapi semakin 
be rat. 
Peserta Rakernas dan l..okakarya yang saya hormati, 
Saat mt kita dihadapkan pada tantangan unruk 
menanggulangi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial 
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ekonomi. Kemiskinan di tanah air kita yang kaya akan 
sumberdaya alam dan jumlah penduduk yang mayoritas 
beragama Islam, jelas merupakan suatu paradoks. 

Padahal, Islam mengajarkan bahwa sumber daya alam adalah 
tidak terbatas, karena bumi dan isinya diciptakan Allah 
untuk manusia, dan manusia diberi kebebasan unruk 
memanfaatkannya semaksimal mungkin. Sementara 
keburuhan seriap diri manusia pada dasarnya tidak Iebih dan 
apa yang dapat dikonsumsi untuk kebutuhan sehani-hari. 

Dalam konsep Islam, yang terbatas adalah waktu, dimana 
manusia diberi waktu (umur) yang terbatas. Islam memberi 
rambu-rambu bahwa kekayaan merupakan amanah dan 
Allah dan karena itu tidak dapat dimiliki secara mutlak. Di 
dalam harta seorang muslim terdapat hak-hak orang lain atau 
dengan kata lain harta dalam Islam berfungsi sosial. 

Apabila kita mencermati banyak.nya penduduk yang masih 
hidup dibawah garis kemiskinan, bukan disebabkan ticlak 
sebandingnya jumlah kekayaan alam clengan jumlah 
penclucluk. Akan tetapi hal tersebut disebabkan karena 
distribusi pendapatan dan akses ekonomi yang tidak adil. 
Lingkaran kemiskinan yang tetjadi clalam masyarakat kita 
lebih banyak kemiskinan strukrural sehingga upaya menga
tasinya harus clilakukan melalui upaya yang sistematis dan 
komprehensif, bukan hanya bersifat parsial clan sporaclis. 

Dalam kaitan ini, wakaf merupakan pranata keagamaan yang 
memiliki kaitan secara fungsional clengan upaya pemecahan 
masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti 
pengentasan kemiskinan, peningkatan sumberclaya manusia 
clan pem berclayaan ekonomi umat. 
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Pengembangan pengelolaan wakaf secara modem memang 
bukan pekerjaan yang ringan, karena kenyataan dalam 
masyarakat kita menunjukkan bahwa wakaf sangat terabaikan 
kedudukannya dalam peta sistem keuangan clan ekonomi 
Islam. Bahkan kesan pertama kali muncul kerika kita 
mendengar isrilah wakaf adalah wakaf selalu identik dengan 
harta yang ridak memiliki nilai guna secara ekonomis. 

Dan segi orang yang menerima clan mengurus wakaf (nazir), 
sebagian bcsar ridak didasarkan kemampuan. Mereka ridak 
memiliki visi clan skill yang dibutuhkan untuk melestarikan 
clan bahkan mengembangkan nilai manfaat harta wakaf itu. 
Karena keterbatasan pemahaman tentang wakaf tersebut 
maka tidak sedikit pengelola tanah·tanah wakaf (nazir) rela 
melepaskan/me-ruislag tanah-tanah wakaf yang mempunyai 
nilai ekonomis di lokasi-lokasi strategis, yang seharusnya asset 
umat tersebut clapat dikelola clan diberdayakan untuk usaha· 
usaha procluktif yang menghasilkan manfaat jangka panjang 
bagi umat Islam. 

Pennasalahan lain ialah masih kuatnya konservatisme umat 
Islam dalam memandang masalah perwakafan. Kondisi 
itulah yang menjadi kendala dalam pengelolaan wakaf di 
Indonesia sehingga belum terlihat manfaamya secara 
signifikan. 

Oalam pemanfaatan harta wakaf selain untuk usaha sosial 
keagamaan, perlu difikirkan juga upaya pemberclayaan unruk 
usaha-usaha produktif yang mempunyai nilai ekonomis. 
Sebagaimana k.ita ketahui Muhammadiyah sebagai organisasi 
sosial keagamaan yang besar telah mampu membiayai 
kegiatan-kegiatannya sebagian dari hasil pengelolaan wakaf. 
Usaha yang dijalankan tersebut perlu clikelola dengan 
strategi-strategi baru, apalagi dalam menghadapi era pasar 
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bt:bas yang membuka peluang seluas-luasnya bagi masuknya 
pemodal pemodal asing yang selalu menginrai setiap 
kelemahan pemodal lokal. 

Salah satu upaya yang perlu dikembangkan olt!h umat Islam 
ialah rekondisi pengelolaan wakaf ke dalam sektor ekonomi 
dan bisnis modern, antara lain sebagai sumber investasi 
mendirikan industri yang menyerap tenaga kerja, pusat-pusat 
perbelanjaan, real estate, dan lain-lain sepanjang hal itu 
dibenarkan oleh syariah. 

Di negara lain, pengelolaan wakaf sudah sedemikian maju 
dan profesional sehingga berhasil membawa peningkatan 
dalam bidang pendidikan (pemberian bea siswa, pembiayaan 
penerjemahan karya-karya ilmiah dll) dan ekonomi produktif 
(investasi, pengem bangan property, pengadaan jasa clan 
industri). Sebagai contoh di Bangladesh, telah dikembangkan 
Sertifikat Wakaf Tunai yang dilakukan oleh Social lnvesmenr 
Bank Lrd (SIBL) yang dipimpin oleh ahli ekonomi Islam 
terkemuka Prof. Dr. M. A. Mannan. Dan kini telah 
meng~mbangkan operasionalisasi Pasar Modal Sosial melalui 
pengembangan instrumen-instrumen keuangan Islam seperti; 
wakaf pengembangan properri, sertifikat wakaf tunai, 
sertifikat wakaf keluarga, dan masih banyak lagi. 

Sekarang yang menjadi pertanyaan clan tantangan kita 
bersama, kapan umat Islam di negeri yang berpenduduk 
Muslim terbesar di dunia ini dapat mengikuti jejak negara 
lain (tetangga) yang lembaga perwakafan telah maju dan 
menghasilkan manfaat yang besar bagi umat. Pemerintah 
sejauh ini telah berupaya memfasilitasi pengembangan 
administrasi perwakafan sesuai dengan tuntutan perkem
bangan masyarakat, seperti di bidang hukum perwakafan. 
Pemerintah dalam hal ini Oepartemen Agama sedang 
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menyiapkan draft R.ancangan Undang-Undang Wakaf. 
Kemudian untuk rnembina dan rnengernbangkan potensi 
wakaf di Indonesia yang jurnlahnya cukup besar itu, rnaka 
Pemerintah juga rnernpersiapkan pembentukan Badan Wakaf 
Indonesia. 

Menurut hemat saya, pengelolaan harta wakaf akan berhasil 
apabila dilandasi oleh beberapa prinsip, yaitu: Jujur dan 
arnanah, Profesional, Akunrabilitas; dan T ransparansi. 

Saya yakin, persyarikatan Muhamrnadiyah sebagal organisasi 
Islam besar yang rnerniliki pengalarnan selama 90 tahun 
berkiprah di dalam pernurnian clan pernbaharuan Islam serta 
dalam bidang arnal usaha ekonomi, dapat rnemberi contoh 
pengelolaan wakaf sebagai aset produktif yang dilandasi oleh 
prinsip-prinsip di atas. Sejalan dengan perkernbangan 
lembaga keuangan dan perbankan syariah, maka pengelolaan 
dana wakaf urnat Islam khususnya wakaf tunal· diharapkan 
dapat berkolaborasi dengan bank syariah. 

Semoga Allah Swt selalu mernberikan taufik dan hidayahNya 
kepada kita sekalian. 

Sekian clan terirna kasih. 

Pontianak, 21 Oktober 2002 
Mcnt.eri Agama RI, 
Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al Munawwar, MA 

") Disampaib.n Oleh Prof. Dr. H. Said Aqil Husin Al 
Munawwar, MA pada Rak~rnas Jan Lokakarya Majlis Wakaf dnn 
Kehartabendaan Muhammadiyah Ji Pontianak, 21 Oktober 2002. 
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PERANAN DEPARTEMEN 
PEMBUATAN AKTA WAKAF 
HUICUM *) 

A. Pendahuluan 

AGAMA 
SEBAGAI 

DAIAM 
BAD AN 

Sejak Islam datang ke Indonesia wakaf telah menjadi 
salah saru elemen penunjang perkembangan masyarakat. 
Hampir semua rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga· 
lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah 
wakaf. Perwakafan telah dipraktik.kan oleh masyarakat 
Muslim Indonesia sebelum masuknya pengaruh sekularisasi 
yang dibawa oleh produk hukum kolonial dan lama sebelum 
lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (Undang Undang 
Nomor 5 T ahun 1960). Perwakafan tanah clan harta bend a 
lainnya telah menjadi · suaru perbuatan hukum yang 
terpelihara di dalam kesadaran hukum masyarakat. Pada 
prinsipnya harta wakaf harus tetap terpelihara dan 
berkembang sebagai salah saru pilar penyangga kehidupan 
umat lslall). Ketentuan hukum Islam dengan tegas melarang 
rindakan melenyapkan keabadian harta wakaf dengan alasan 
apa pun. T eta pi perubahan perunrukan dan penggantian 
benda wakaf dimungkinkan sepanjang didasarkan pada 
pertimbangan agar harta wakaf itu tetap mendatangkan 
manfaat. 

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraruran mengenai 
hukum perwakafan agar perwakafun dapat terselenggara 
dengan sebaik-baiknya dan berdayaguna sebagai sarana 
pemberdayaan umat dalam bidang keagamaan maupun 
dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan, 
namun diakui bahwa peraturan itu belum memadai. 
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A. Penanganan Masalah Perwalcafan 
Menurut data yang dihimpun oleh Departemen Agama, 

jumlah tanah wakaf di Indonesia cukup besar yang tersebar 
di 359.462 lokasi dengan luas keseluruhan 1.4 72.04 7 .607 
m2. Pada waktu yang lampau, sebelum diterbitkannya 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang 
Perwakafan Tanah Milik, perwakafan tanah milik tidak diatur 
secara tuntas dalam bentuk hukum positif. 

Pada waktu yang lampau, perubahan status tanah yang 
diwakafkan dapat dilakukan secara sepihak oleh nazimya. 
Hal ini terutama disebabkan karena adanya beraneka ragam 
bentuk perwakafan (wakaf keluarga, wakaf umum dan lain· 
lain) dan tidak adanya keharusan mendaft.arkan harta 
diwakafkan sebagai badan hukum. · 

Dalam kondisi dimana nilai dan penggunaan tanah. semakin 
besar dan meningkat seperti sekarang ini, maka tanah wakaf 
yang tidak memiliki surat-surat dan tidak jelas secara hukum, 
sering mengundang kerawanan dan peluang terjadinya 
penyimpangan dan hakikat dari tujuan perwakafan sesuai 
dengan ajaran agama. 

Dalam upaya melengkapi sarana hukum, maka Pemerintah 
tel ah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 T ahun 
1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Salah satu pasal 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yaitu 
pasal 9, mengharuskan perwakafan dilakukan secara tertulis, 
tidak cukup hanya dengan ikrar lisan saja. T ujuannya adalah 
untuk memperoleh bukti otentik, misalnya sebagai 
kelengkapan dokumen pendaftaran tanah wakaf pada Kantor 
Agraria maupun sebagai bukri hukum apabila timbul 
sengketa di kemudian hari tenta.ng tanah yang telah 
diwakafkan. 
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Oleh karena itu, seseorang yang hendak mewakafkan tanah 
harus melengkapi dan membawa tanda-tanda bukti 
kepemilikan dan surat-surat lain yang menjelaskan tidak 
adanya halangan untuk melakukan pelepasan haknya atas 
tanah tersebut. 

Untuk kepentingan tersebut mengharuskan adanya pejabat 
yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan pembuatan akta 
tersebut, dan perlu adanya keseragaman mengenai bentuk 
danisiAktalkrarWakaf 

B. Peranan Dcpa~cn Agama dalam Pembuamn Aha 
Wakaf 
Peranan Departemen Agama dalam pcmbuatan Akra 

Haar Wakaf sebagai badan hukum merupakan bagian 
integral dan upaya Pemenintah dalam mengamankan clan 
menertibkan perwakafan, baik yang bcrwujud tanah maupun 
lainnya. Pengalaman operasional pembuatan Akt:a lkrar 
Wakaf sampai saat ini lebih banyak terkait dengan sertifikasi 
tanah ~akaf khususnya perwakafan tanah milik sesuai 
dengan Pe'raturan Pemenintah Nomor 28 Tahun 1977. 

Dalam peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 ten
tang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 
Tahun 1977 tentang Pcrwakafan Tanah Milik telah diarur 
bahwa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 
ditunjuk sebagal Pejabat Pembuat Aleta ikrar Wakaf 
(PPAIW), dan administrasi perwakafan diselenggarakan oleh 
Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dalam hal suaru 
Kecamatan tidak ada Kantor Urusan Agamanya, maka 
Kepala Kanwil Departemen Agama menunjuk Kepala KUA 
terdekat sebagai Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf di 
kecamatan tersebut. 
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Tugas Pejabat Pembuat Akra lkrar Wakaf adalah 
1. Meneliti kehendak wakif; 
2. Meneliti dan mengesahkan nazir arau anggora nazir yang 

baru; 
3. Meneliti saksi ikrar wakaf; 
4. Menyaksikan pdaksanaan ikrar wakaf; 
5. Membuat Akra lkrar Wakaf; 
6. Menyamraikan Ak."ta lkrar Wakaf dan salinannya kepada 

rihak p:hak terkait; 
I. Menyimpan lembar pertama (asli) Akra lkrar Wakaf 

(AIW); 
8. Menydenggarakan Daftar lkrar A1'ta ~krar Wakaf; 
9. Mcnyampaikan d.tn memelihara Akta dan Daftamya; 
10. Ml.ngurus pendaftara:1 pc::rn:akafan; dan 
11. Mc::ngajukan permohonan kepada kantor Badan 

Pertanahan Kabupaten/KNa 5etempat unruk 
mendaftarkan wak:1f tanah m!iik Jcnhan dilampiri: 
• Serttfikat tar.ah y;mg bersangkutan. 
• AIW (Akra lkrar Wakaf) 
• Surat pengesahan nazir. 

Peraturan Menteri Agama Nomor I Tahun 1978 itu juga 
menetapkan bahwa pengawasan dan bimbingan perwakafan 
tanah dilakukan oleh unit-unit organisasi Departemen 
Agama secara hirark.is sebagaimana diatur dalam Kepurusan 
Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Departemen Agama. 

Peranan di atas dilakukan secara berkesinambungan bahkan 
telah menjadi program Departemen Agama sebagaimana 
tertuang dalam Instruksi Bersama Menteri Agama dan 
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 T ahun 1990 
dan Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah 
Wakaf. 
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Dalam rangka menerbitkan tanah wakaf telah dikeluarkan 
sejumlah peraturan teknis sebagai pedoman operasional. 
Namun dalam pelaksanaan di lapangan masih ditemukan 
masalah-masalah yang perlu mendapat perhatian clan pihak
pihak terkait secara terkoordinasi. 

Pada kenyataannya masih banyak tanah yang diwakafkan 
status hukumnya tidak jelas, sedang tanah wakaf tersebut 
sudah dimanfaatkan clan digunakan sesuai dengan fungsinya 
sebagai tanah wakaf. Dalam pendataan tanah wakaf di 
daerah-daerah, masih banyak ditemukan masjid, mushalla, 
madrasah, pondok pesantren, panri asuhan dan bangunan 
keagamaan Islam lainnya yang dibangun di atas tanah yang 
belum jelas statusnya. Maka unruk kepastian hukum atas 
status tanah tersebut perlu dilakukan identifikasi dengan 
langkah/usaha sebagai berikut: 
1. Dilakukan penelitian ulang terhadap tanah yang selama 

ini diidentifikasi sebagai tanah wakaf. 
2. Mengklasifikasikan hasil penelitian ulang tersebut 

menu.rut status dan penggunaanya. 
3. Mengtisahakan bukti-bukti untuk memenuhi persyaratan 

bagi tanah yang diidentifikasi sebagai tanah wakaf, guna 
pernbuatan Akta lkrar Wakaf/ Akta Pengganti Akta lkrar 
Wakaf (AIW / APAIW) dan penerbitan sertifikat. 

Sesuai dengan struktur organisasi vertikal Depertemen 
Agarna, sejak tahun 1989 telah ada lntruksi Menteri Agama 
kepada jajaran Oepartemen Agarna di daerah agar rnernben
tuk Tim Koordinasi Penertiban T anah Wakaf di wilayahnya 
rnasing-rnasing mulai ringkat Propinsi sampai dengan 
Kabupaten/Kota dan Kecarnatan yang terdiri dan unsur 
Oepartemen Agama, Departernen Dalam Negeri, Badan 
Pertanahan, dan instansi terkait, serta Majelis Ularna 
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Indonesia setempat, Tim bertugas antara lain rnenyelesaikan 
Akta lkrar Wakaf dan pensertifikatan tanah wak:af terhadap 
seluruh tanah wakaf yang ada berdasarkan ketentuan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. 

Walaupun sertifikasi tanah wakaf telah menjadi salah satu 
program nasional yang mcrupakan tanggung jawab peme
rintah dan masyarakat, namun harus diakui bahwa hasilnya 
belum optimal sebagaimana diharapkan. Hambatan-hambat
an yang bersifat non-yuridis, antara lain kesadaran hukum 
masyarakat akan pentingnya sertifikasi wakaf, ketersediaan 
tenaga yang menangani pcnelitian, pendaftaran dan sertifi
kasi tanah wakaf, serta minimnya anggaran yang tersedia 
masih menjadi kendala yang belum teratasi secara 
menyeluruh. 

Data sertifikasi tanah wakaf seluruh Indonesia menunjukan 
kenyatan sebagai bcrikut : 
a. Data tanah wakaf 358.392 persil. 
b. Sudah bcrsertifikat 270.609 persil(75,51 %) 
c. Belum bersertifikat 87.783 persil (24,49 %) 

Peranan dan keterlibatan pemerintah dalam hal ini Departe
men Agama memang sangat strategis. Tan pa peranan dan 
ketcrlibatan pemerintah, akan sulit bagi lembaga perwakafan 
di tengah masyarakat untuk berkembang. 

C. Penutup 
Dalam rangka pengernbangan perwakafan, Departemen 

Agama kini sedang menyusun Rancangan Undang·Undang 
Perwakafan. Penyusunan Rancangan Undang-Undang Perwa
kafan bercujuan untuk: 
1. Menjamin kepastian hukum di bidang perwakafan; 
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2. Melindungi dan memberikan rasa aman bagi umat Islam 
sebagai pewakaf; 

3. Sebagai intrumen untuk mengembangkan rasa tanggung 
jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan mcnge· 
lola harta wakaf; dan 

4. Sebagai koridor hukum dalam rangka advokasi dan 
penyelesaian kasus-kasus perwakafan yang tetjadi di 
masyarakat. 

Perkembangan perwakafan di Indonesia memiliki peluang 
dan prospek yang cukup positif, dan segi kuantitas maupun 
pemanfaatannya, terutama tanah·tanah wakaf yang sebagian 
terletak di perkotaan dan memiliki nilai unruk ibadah mau· 
pun komcrsial. Perwakafan diharapkan tumbuh mcnjadi 
scktor riil dalam perekonomian schingga dapat berpcran 
dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat, sebagai
mana yang telah betjalan di beberapa negara muslim seperti 
Arab Saudi, Mesir, Qatar, Bangladesh, T urki dan lain-lain. 
lnsya Allah. 

Sekian dan terima kasih. 
Medan, 7 Januari 2003 

Mentm Agama RI, 
Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al Munawwar, MA. 

") Disampaikan oleh Olch Prof. Dr. H. Said Aqil Husin Al 
Munawwar, MA pada Seminar International Waqaf Sehagai Badan 
Hukum Pri,'at Universitas Islam Sumatera Utara. Medan, 7 Januari 
2003. 
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SAMBUTAN DIREKTI.JR PENGEMBANGAN ZAKAT 
DAN WAKAF Dl1]EN BIMAS ISIAM 
DAN PENYELENGGARAAN HAJI*) 

Assalamualaikum wr.wb. 

Hadirin dan peserta Penataran yang berbahagia. 
1. Dalam kesempatan yang berbahagia ini terlebih dahulu 

saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji clan 
syukur kehadirat Allah Swt karena atas izin clan 
inayahNya jua kita dapat berkumpul di tempat ini untuk 
mengikuti Penataran Nazir Wakaf. Shalawat clan salam 
semoga dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw, 
keluarga clan para sahabat serta umatnya yang 
mengamalkan ajaran Islam secara kaffah (totalitas). 

2. Wacana tentang wakaf saat mt tengah menjadi 
perbincangan yang aktual di masyarakat. Untuk kesekian 
kalinya penataran Nazir wakaf diadakan diberbagai daerah 
oleh Departemen Agama dan yang pertama diadakan oleh 
Direk:torat Pengembangan Zakat dan Wakaf. Hal tersebut 
mencerminkan keseriusan Pemerintah dalam mendorong 
kesadaran umat Islam untuk mengelola, memenej dan 
sekaligus memberdayakan wakaf yang merupakan ibadah 
kita kepada Allah SWT disisi lain sebagai sumber dana 
yang potensial bagi upaya perbaikan kehidupan sosial 
ekonomi dan mewujudkan kesej ahteraan masyarakat. 

3. Apabila k.ita mengamati secara seksama, maka akan kita 
temukan bukti empiris bahwa dalam populasi penduduk 
di Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan bukan 
disebabkan kekayaan alam yang ridak sebanding dengan 
jumlah penduduk, tetapi hal ini disebabkan distribusi 
pendapacan dan akses ekonomi yang tidak adil, persoalan 
tersebut karena tacanan social yang kurang baik serta 

") Oisampaikan pada Pembukaan Penamran Nadzir Wakaf di 

Kupang, Juni 2002. 
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rendahnya kesetiakawanan diantara sesama anggota 
masyarakat. 
Kemiskinan yang ada di masyarakat kita lebih banyak 
kemiskinan yang bersifat strucrural, unruk iru upaya 
mengatasinya hams dilakukan melalui upaya yang bersifat 
prinsipil, sistematis dan komprehensif, bukan hanya 
bersifat parsial dan sporadis. 

4. Lembaga wakaf yang merupakan asset yang memberi 
kemanfaatan sepanjang masa. Namun, pengelolaan dan 
pendayagunaan harta wakaf produkrif di tanah air k.ita 
masih sedikit, kita ketinggalan dibanding negara lain. 
Begiru pula srudi perwakafan di tanah air k.ita masih 
terfokus kepaJa segi hukum fiqih, belum menyentuh 
manejemen perwakafan. Padahal semestinya wakaf dapat 
dikelola secara produktif sehingga dapat dijadikan sumber 
dana dan asset ekonomi yang senantiasa dapat memberi
kan basil kepada masyarakat. Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa sampai saat ini potensi wakaf sebagai 
sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat 
belum dikelola dan diberdayakan secara mak.simal dalam 
ruang lingkup nasional. 

5. Sebagi suatu lembaga Islam, wakaf sebenarnya telah 
dikenal dan dilak.sanakan oleh umat Islam sejak Islam 
masuk ke Indonesia. Menurut data yang ada <li 
Oepartemen Agama RI, sampai saat ini jumlah tanah 
wakaf di Indonesia 358. 791 lokasi dengan luas 
818.743.341.856 M 2

• Sayangnya wakaf yang jumlahnya 
begiru banyak, pada umumnya pemanfaatannya masih 
bersifat konsumrif dan belum dilelola secara produkrif. 
Pengelolaan/pemberdayaan tanah wakaf di Indonesia 
masih berk.isar penggunaan Masjid, Sekolah, Makam, 
Pondok Pesantren dan Rumah Yarim Piatu, sedikit yang 
melaksanakan pengelolaannya secara produktif yang 
mempunyai nilai ekonomis/profit. Pemanfaatan yang 
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selama ini dilakukan dilihat clan segi sosial khususnya 
unruk kepentingan keagamaan memang efektif, akan 
tetapi clampaknya kurang berpengaruh dalam kehiclupan 
ekonomi masyarakat. Apabila wakaf dikelola secara prcr 
duktif hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak yang 
memerlukan termasuk fakir miskin. Untuk itu perlu 
clikembangkan terus strategi-strategi baru clalam 
pengelolaan, pemberdayaan wakaf sehingga manfaat hasil 
perberdayaan wakaf dapat merupakan sarana untuk 
mensejahterakan umat clan bangsa Indonesia. 

6. Pengertian Wakaf disamping wakaf tanah atau wakaf 
benda tak bergerak yang selama ini k.ita kenal, sekarang 
ini telah berkembang wakaf benda bergerak atau dikenal 
dengan istilah Cash Wakaf/Wakaf Tunai yang oleh para 
pakar m1 dapat merupakan sarana untuk 
mensejahterakan umat clan bangsa. 

7. Dalam Pengelolaan Wakaf dikenal sistem pengelolaan 
wakaf produktif clan strategis yang merupakan 
pengembangan clan peningkatan pemberdayaan wakaf 
selain mengandung climensi ibadah, juga . memiliki 
dimensi ekonomi clan bisnis yang apabila dikel6la secara 
modern oleh institusi yang professional clan amanah 
maka pasti akan menghasilkan dampak yang signifikan 
bagi peningkatan kesejahteraan umat. Dalam kaitan ini, 
pemberdayaan wakaf benda bergerak maupun tidak 
bergerak dapat dilakukan bekerjasama dengan pihak lain, 
investor, penyandang dana clan sebagainya. 

8. Perlu cliperhatikan bahwa prestasi clan keberhasilan nazir 
wakaf tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya wakaf 
yang dikelola, melainkan sejauh mana pengelolaan clan 
pemberdayaan wakaf akan memberikan nilai tambah bagi 
pengembangan kegiatan produktif maupun untuk 
mengatasi masalah-masalah sosial yang bersumber dan 
kesenjangan ekonomi. 
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9. Departemen Agama dalam hal ml Direktorat 
Pengembangan Zakat dan Wakaf mcmiliki peran sebagai 
fusilitator, pembuatan kebijakan dan mitra umat dalam 
menggalang potensi wakaf dan membangkitkan 
partisipasi umat unruk memberdayakan wakaf. Dalam 
upaya membangkitkan partisipasi umat unruk membcr
dayakan harta wakaf, Departemen Agama sedang 
merencanakan pembuatan menciptakan Pilot Proyek 
(Proyek Percontohan) pemberdayaan tanah wakaf 
produktif, dan stratcgis dengan harapan dapat menjadi sti
mulan bagi pengelola wakaf (nazi r) untuk mensejah
terakan umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia 
pada umumnya. 

10. Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan dalam 
kesempatan m1, dan dengan ucapan 
Bismillahirrahminirrahim Penataran Nazir Wakaf saya 
nyatakan resmi dibuka. 
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KEPUTUSAN FATWA 
KO:MISI FATWA MAJEUS ULAMA INDONESIA 

Tentang 

WAKAFUANG 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah 

MENIMBANG: 

A. Bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, pengertian 
wakaf yang umum diketahul, antara lain, adalah: 

,;j·;:y ~ ..;,~ J- 4:, j ~ ~ .U; , , ~ • U::~i ~ J~ ~ . ~ . ,. -~~--, e-,.t.,, , . 
°"r-JI J ..;-.. » 

yakni 14menahan hmta ,ang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap 
bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum 
terl1'Jdap benda rersebut di.salurkan pada sesuatu yang mubah 
(tidak haram) yang ada," (al-Ramu, Nihayah al-Muhtaj ila 
Syarh al-Minhaj, [Dar al-Fikr, 1984], juz V, h. 357; al 
Khathib al-Syarbaini, Muglmi al-Muhtaj, [ Dar al-Fikr, 
t,th},juz 11, h.376 

atau uw akaf adalah perbuatan hulmm seseorang atau 
k.elompok orang atau badan hukum yang memisahbn 
sebagian dan benda niiliknya guna kepentingan 'ibadat 
atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam" 
dan "Benda wa.lcaf adalah segala benda, baik bergerak atau 
tidal bergerak, yang memililri daya tahan yang tidak 
hanya sckali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam 
(Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bukuk III, Bab I, 
Pasal 215, (1) dan (4)). 
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sehingga atas dasar pengertian tersebut, bagi mereka 
hukum wakaf uang (waqf a 1-nuqua cash wakaf) adalah 
tidak sah; 

B. Bahwa wakaf uang memilik.i fleksibilitas (keluwesan) dan 
kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain; 

C. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama 
Indonesia rnemandang perlu menetapkan fatwa tentang 
hukum wakaf uang untuk dijadikan pedoman oleh 
masyarakat. 

MENGINGAT: 

1. Firman Allah SWT: 

( .. .,. 
"Kamu sekalian cidak sampai kepada kebajikan (yang 
sempuma), sebelun kamu menafkahkan sebagian harca yang 
kamu cint0:i. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka 
sesungguhnya Allah mengetahuinya" (QS. All lmran [3]: 
92). 

2. Firman Allah SWT: 

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang 
menafkahkan harcanya di jalan Allah adalah serupa dengan 
sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap -ciap 
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bulir: seracus biji Allah melipat gandakan (gan1aran) bagi 
siapa yang Dia kehendaki Dan Allah Maha Luas (kumia lagi 
Maha Mengecahui). 

Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian 
mereka til1ak mengiringi apa yang dinafkahkannya icu dengan 
menyebut,nyebut pemberiannya clan dengan tidak menyakiti 
(perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi 
Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka 
dan tidak (pula) mereka bersedih hati" (QS. al-Baqarah [ 
261-262). 

2. Hadis N abi saw : 

~ ~ ~:~ ~~)'; ~~ '~! :Jli (.L:, + ..3,1 .fa;.,, j:,:.~ ~f ;;;. '"'':;. 
·~ •'J.J) j :;.'..Ii -ll:.o .J) jf ,~ t:~: ~ jf '~.J~ ~ ~ ~! :L~ ~ ~! 

~.. - .... - .. - .. .. ,, .. - " 

!T'O'\ •u1W'J \\Y't ,._.tjyl j ,.'.iii j_,-.) .:.r ('~~\ j ,~.)..._,:ll) \'l'"o/d 

.(~ t' t ,,, J'" y.IJ 

'Diriwayatkan clan Abu Huralrah r.a. bahwa Rasulullah 
s.a.w. bersabcla; "Apabila manusia meninggal dunia, 
terputuslah (pahala) amal perbuat.annya kecuali clan tiga hal, 
yaitu kecuali dan sedekah jariyah ( wakaf), ilmu yang 
dimanfaatkan, atau anak shaleh yang meru:loakannya" (H.R. 
Muslim, al,Tirmidzi, al-Nasa'i, clan Abu Daud.) 

3. Hadis Nabi saw : 
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',,,., .. •f:1 ... 1 ... =· ... ,: ...... ,, "" - ,, . ,,, ... ,,... ... . ,., 
t_ l.i '/ "' ~ 1.4 • • • 1 

., ~· ~ ..:..:..:- .:.ii :Ju !41~\; w ·~ IS~ ~' 
.J.'J ..;., ~ jJ ...,ti) jJ ~4)1 .JJ ~T.,.;..;JI j_ \.f.:_ ~:i.:.,.;J :.!.J~".,: ~J ~".,: ~J 

·~~ ~ ~ ~J_;.:j~ ~ft !)I ~J:; .)PC~ 'j ~IJ ~ 
:-P }1 j .J,, J.r-Jlj •ISJ~I •'J.J) 'i~ ~~ ~ :jl.d '.:.Jl~ .:..i' ~ :..J-~ :Ju 

j ,,.1it J_,-.J .f ('\5:.-~I j •IS.i._rllJ \T'•AO •-P.,.11 •l,l.-_,ll •r-1-J Ho'l"'Y 

.(T' o l \ '~'/I j •JL..JI J \ \,. \ '\ , ....... _,JI 

"Diriwayatkan dan Ibnu Urnar r. a. bahwa Umar bin al 
Khachab r.a. memperoleh canah (kebun) di Khaibar; lalu ia 
datang kepad.a Nabi s.a.w untuk meminta petunjuk mengenai 
tanah tersebut. Ia berkata, "Wahai Rasulullah Saya 
memperoleh canah di Khaibdr; yang belum pernah saya 
peroleh harca yang lebih baik bagiku melebihi canah cersebut; 
apd perimah Engkau (kepadaku) mengenainya?" Nabi s.a.w. 
menjawab: "]ika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu 
sedekahkan (basil) ,nya. 

lbnu Umar berkata "Maka, Umar menyedekahkan canah 
tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu ti.dak 
dijual, tidak di hibahkan dan tidak diwariskan. Ia 
menyedekahkan (hasil,nya kepada fuqara, kerabat, riqab 
(hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, clan 
camu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk 
memakan dari (basil) canah itu secara ma 'ruf ( wajar) dan 
memberi makan (kepada orang lain) canpa menjadikannya 
sebagai harta hak milik " 

Rawi berkata "Saya mencericakan hadis tersebut kepada Ibnu 
Sirin, lalu Ia berkata 'ghaira mutaatstsilin malan' (tanpa 
menyimpannya sebagai harca hak milik). (H.R. al,Bukhari, 
Muslim, al,Tirmidzi clan al,Nasa'). 
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5. Hadis Nabi saw: 

t ~ ..j j _;.II~ i.li.i1 ~!: ~J ~ 1»1 ~~~Ju :Ju~ _:NI:_.$

:~J ~ ..'.»1 ~ ..;!' JuJ 1~ ~~:\ ~i ~:,) ~ ~ J! ~{ :i.i ~~ ~( 
:t. ~' ..r> ....,\i •...,-l:>~' j ..,_.15 ·~WI •'J..1) ~;i j:=-) ~i ~~ 

(,.~t~. 

"Diriwayackan dari Ibnu Umar r.a.; Ia berkaca Umqr r.a. 
berkata kepada Nabi s. a w., "Saya mempunyai seracus 
saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pemah saya 
mendapackan harca yang lebih saya kagumi melebihi canah 
icu; saya bermaksud menyedekahkannya." Nabi s.aw. berkaw 
"T ahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada 
sabilillah. "(H.R. al-Nasa' i). 

6. Jabir r.a. berkata : 

~) :..:..i) '1! i~ 41 ~J ~ 1»1 ~ 1»1 ~~:, ~~' ~ ~· ~ ~ 
<' ov-A :~ )' ~) !T'Vi-T :~r-J' ..,_.,i..,ll) 

"Tak ad.a seorang sahabat Rasulpun yang memiliki 
kemampuan kecuali berwakaf' (lihat Wahbah al-Zuhaili, 
al-Fiqh al-lslami wa Adillacuhu, [Damsyik: Dar al-Fikr, 
1985], juz VIII, h .157; al-Khathib al-Syarbaini Mughni 
al-Muhtaj, [Beirut: Dar al-Fikr, t.th], juz II, h. 376 

146 



:ME~ERHA TIKAN : 

1. Pendapat imam al-Zuhri (w. 124 H.) bahwa mewakafkan 
dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar 
tersebut sebagai mcxlal usaha kemudian keuncungannya 
disalurkan pada mauquf 'alaih (Abu Su'ud Muhammad, 
Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud, [Beirut: Dar Ibn-Hazm, 
1997], h. 20-21). 

2. Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi (lihat Wahbah 
al Zuhaili, al-Fiqh al-lslami wa Adillacuhu, [Damsyik: Dar 
al-Fikr, 1985], juz VIII, h. 162). Membolehkan wakaf 
uang dinar clan dirham sebagai pengecualian, atas dasar 
Istihsan bi al-'Urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud 
r.a:. 

-U'I ~) .~ .11 ~ ~ ~ 1:,I:, Cj ~ ..1.1 ~ ~ ~ ;)~1 c.$rj W 
r.i .J 4.l ,_- ,J! ..1.1 .J..,P-~ Y4 ,~i-..)1 ;/ .Jl~I ~ yl::S" '?- .Jf 

.(,..t '" 

"Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam 
pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk 
oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun 
buruk." 

3. Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i: 

2\~IJ ~t.-:UI c.$1 ~J j1y.. ~\.!JI y _/) y.I c.$JJJ 

"Abu Tsaur rnenwayackan dan Imam al-Syafi'i tencang 
kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)" (al-Mawardi ,al
Hawi al-Kabir, tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, [Beirut: Dar 
al Fikr, 1994], juz IX, h. 379.) 

4. Pandangan clan pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada 
hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2002, ancara lain tentang 
perlunya dilakukan peninjauan clan penyempurnaan 
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(pengembangan) definisi wakaf yang telah umum 
diketahui, dengan memperhatikan maksud hadis, antara 
lain. riwayat dari lbnu Umar (lihat konsideran mengingat 
[nomor 4 clan 3 di atas: l4) ).-J 4J,...oi ..r.>! 

5. Pendapar rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, tanggal 11 
Mei 2002 tentang rumusan definisi wakaf sebagai berikut: 

':'~ JS- ~~ ~ ~~' ~ ~\ j\ ~ ~~ ~ ~ t_ ~~i ~ ~~ :_,..;;.. 
.~-;..-; ~~ 

yakni "menahan harta yang dapat dimanf aatkan tanpa lenyap 
bendan~a atan pokoknya, dengan cara tidak melakukan 
tindakan hukum terhadap bend.a tersebut (menjual, 
memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan 
(hasiln:_va) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang 
ada ·: 

6. Surat Oirektur Pengcmbangan Zakar dan Wakaf Depag, (ter· 
akhir) n...>mor Dt.l. IIVS/BA.03.2/2772/2002, t:anggal 26 
April 2002 

Menetapkan 

Perra ma 
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:MEMUTUSKAN 

: FATWA TENT ANG WAKAF VANG 

: 1. Wakaf Uang (Cash WakaflWaqf al, 
N uqud) adalah wakaf yang dilakukan 
seseorang, kelompok orang, lembaga 
atau badan hukum dalam bentuk uang 
tunai. 

2. Termasuk ke dalam pengertian uang 
adalah surat,surat berharga. 

3. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh). 



Keclua 

4. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan 
clan digunakan untuk hal- hal yang 
dibolehkan secara syar'iy/ c.~...; r-

5. Nilai pokok Wakaf Uang harus 
clijamin kelestariannya, ticlak boleh 
dijual, dihibahkan, clan a tau 
cliwariskan. 

Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan 
clengan ketentuan jika di kemuclian 
hari temyata terclapat kekeliruan, 
akan cliperbaiki clan clisempurnakan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di 
Tanggal 

Jakarta 
28 Shafar 1423 H 

11Mei2002 M 

KO~SIFATWA 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

K.H. MA'RUF AMlN 
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