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DALIL HADIS UNTUK WAKAF

• Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa Umar RA. berkata
kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah kebun kurma di Khaibar adalah
harta yang paling saya cintai dan paling berharga buat saya. Saya ingin
menyedekahkannya. Apa yang harus saya lakukan. Rasulullah
menjawab, tahan kebunnya dan sedekahkan hasilnya. Umar 
mengikuti saran Rasulullah, menahan (mewakafkan) kebunnya dan
menyedekahkan hasilnya untuk orang-orang fakir, kaum kerabat, 
hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Umar memberi izin
kepada orang yang dia tunjuk sebagai pengelola (nadzir) untuk makan 
dari hasilnya dengan cara yang baik (pantas) atau memberi makan 
orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.’” (HR. Muslim)



DALIL AL-QUR’AN

• Ali Imran ayat 92; Kamu tidak akan mencapai bakti (yang sempurna) 
sebelum menafkahkan (menyedekahkan) harta yang kamu cintai; dan
apapun yang kamu sedekahkan sungguh diketahui oleh Allah SWT. 

• Al-Baqarah 261; Perumpamaan orang yang menafkahkan harta (kekayaan) 
di jalan Allah, ialah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh bulir, pada
setiap bulirnya seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia
berkenan, dan Allah Maha Luas, lagi Maha Mengetahui. 

• Al-qur’an dan hadis memuji dan mendorong kita untuk memberi (sedekah
infaq, zakat, kurban) dan juga tidak merendahkan (mencela) orang yang 
menerima. 

• Alqur’an dan hadis menganggap rendah orang yang meminta-minta apalagi
yang melakukannya karena malas bekerja/berusaha. 



BEDA WAKAF DENGAN SEDEKAH BIASA

• Pada wakaf, harta(benda)-nya tidka boleh hilang dan hanya hasil atau
manfaatnya yang diambil (diterima) oleh penerima manfaat, sedang
sedekah biasa boleh dihabiskan, dikonsumsi, dijual dan sebagainya. 

• Manfaat wakaf pada biasanya akan berkelanjutan, sedang sedekah
mungkin hanya untuk sekali pakai atau jangka pendek. 

• Wakaf musti benda yang tahan lama, tidka mudah hangus/rusak, sedang
sedekah boleh benda apa saja asal bermanfaat. 

• Wakaf memerlukan pengelola (penjaga dan pengembang), sedang sedekah
boleh tanpa pengelola. 

• Sebagian orang berkata wakaf masuk kelompok amal
filantropi, sedang sedekah masuk amal karitatif. 



WAKAF PRODUKTIF
• Harta Wakaf dari segi pemanfaatannya ada dua macam: 

• Wakaf tidak mandiri, yaitu benda (harta) yang untuk pemanfaatannya
memerlukan biaya lain, tidka cukup dari harta wakaf itu sendiri; 

• Wakaf mandiri yaitu benda (harta) yang untuk pemanfaatannya tidka
memerlukan biaya lain, cukup dari harta wakaf itu sendiri

• Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan dan
dapat membiayai dirinya sendiri; 

• Harta wakaf yang untuk memanfaatkannya mesti dibiayai dengna
harta (kegiatan) lain dapat dianggap merupakan wakaf yang belum
sempurna; 

• Sekarang, istilah wakaf produktif digunakan untuk harta wakaf yang 
dapat memberikan hasil, tanpa dibiayai dengan harta lain. 



WAKAF NABI MUHAMAMD SAW

• Para ulama menganggap wakaf sudah dimulai dari contoh yang 
diberikan Nabi sendiri ketika mendirikan Masjid Quba’; beliau
membeli tanah seharga seratus dirham dari wali anak yatim Bani
Najjar, lalu menyerahkannya untuk pembangunan masjid. 

• Rasulullah SAW pada tahun ketiga hijriyah membeli kebun kurma
milik Mukhairiq (di antaranya kebon A`raf, Shafiyah, Dalal, Barqah) 
lalu mewakafkannya; sering disebut pewakafan tujuh kebun kurma di 
Madinah. 



WAKAF PARA SAHABAT

• Umar bin Khathab mewakafkan kebun kurma di Khaibar; 

• Abu Thalhah mewakafkan kebun kesayangannya, “bairaha”; 

• Abu Bakar mewakafkan sebuah rumah dengna tanahnya di Mekkah yang 
diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah; 

• Utsman mewakafkan sumur “ruman” dan kebunnya di Khaibar; 

• Ali bin Abi Thalib mewakafkan kebunnya yang subur di Yanbu`; 

• Mu`adz bin Jabbal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan
“Dar al-Anshar” di Madinah; 

• Sahabat lain Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam, Aisyah, 
dan beberapa istri Rasulullah lainnya, juga mewakafkan sebagain hartanya.



WAKAF PADA MASA BANI UMAYYAH

• Salah seorang hakim di Mesir Taubah bin Ghar al-Hadhramiy, pada
masa Khalifah Hisyam bin Abdul Malik (memerintah 724-743 M, 
sazlah seorang khalifah Bani Umayyah), membentuk lembaga/badan
wakaf untuk memberdayakan nazhir dan memaksimalkan
pemanfaatan harta wakaf

• Badan ini berada di bawah pengawasan hakim, dan merupakan badan
pertama yang melakukan pengadministrasian wakaf di Mesir, bahkan
di daerah Islam secara umum; Setelah di Mesir (Fusthath) badan ini
dibentuk di Bashrah. 

• Pada masa Bani Umayyah wakaf sudah mulai dimanfaatkan untuk
membangun lembaga pendidikan dan membiayainya, membayar gaji
para guru dan staf, serta beasiswa untuk para pelajar/mahasiswa. 



WAKAF PADA MASA BANI ABBAS

• Keberadaan badan wakaf diteruskan pada masa Bani Abbasiyah. 

• Pemerintah Abbasiyah membentuk sebuah lembaga yang diberi nama
Shadr al-Wuquf, yang bertugas mengurusi masalah administrasi dan
membantu nazhir dalam mengelola dan memberdayakan wakaf. 

• Wakaf untuk masjid, madrasah, wakaf untuk membiayai penulisan
kitab, wakaf kitabnya sendiri, wakaf rumah sakit dan biayanya, biaya
hidup dokter, penginapan untuk musafir, biaya hidup untuk para 
jompo dan fakir, bantuan untuk orang miskin, dsb. berkembang
secara sangat pesat. 



WAKAF RATU ZUBAIDAH
• Zubaidah (wafat 831) istri Khalifah Harun al-Rasyid, mewakafkan hartanya

dalam bentuk membuat saluran air sepanjang sepuluh kilometer dari
Makkah hingga Hunain, yang menghabiskan sekitar 1.500.000 dinar emas.

• Zubaidah juga menghabiskan dana sekitar 54 juta dirham sebagai wakaf
untuk membuat perkampungan Darbu Zubaidah sebagai pos yang 
menghubungkan Irak dengan Makkah dan menggali sumur-sumur
sepanjang jalan dari Irak ke Mekkah .

• Zubaidah juga membangun banyak masjid, waduk untuk irigasi, dan
jembatan di Wilayah Hijaz, Syam, dan Baghdad. 

• Dia dan al-Rasyid dinilai berjasa besar dalam merekonstruksi dan
merehabilitasi kota Makkah. 

• Atas jasa-jasanya sumur-sumur yang dibuat dinamakan sumur Zubaidah. 



WAKAF DI MASA DINASTI FATIMIYAH DAN SALAHUDDIN 
AL-AYYUBI

• Para penguasa Dinasti Fathimiyyah di Mesir (bermazhab Syi`ah) sangat
menggalakkan wakaf,  banyak wakaf untuk pendidikan salah satunya
perguruan Al-Azhar yang sampai sekarang masih ada yang dibiayai dengan
harta wakaf. 

• Setelah Dinasti Fatimiyah, Salahuddin al-Ayyubi melakukan pembaharuan, 
menyerahkan sebagian harta negara untuk di kelola sebagai wakaf, untuk
membiayai pendidikan, rumah sakit dan pelayanan sosial lainnya.  

• Konon Shalahuddin al-Ayyuby menetapkan kebijakan (1178 M/572 H) cukai
para pedagang asing yang datang ke Mesir diserahkan sebagai wakaf untuk
lembaga pendidikan, biaya hidup para guru dan santri. 

• Kebijakan wakaf Salahuddin dapat menandingi keberadaan wakaf yang 
sebelumnya dilakukan para penguasa Fatimiyah sehingga mazhab Sunni 
kembali menajdi ikutan mayoritas di Mesir. 



WAKAF PADA MASA DINASTI MAMALIK

• Dinasti Mamalik mengembangkan wakaf dengan cara memberi izin untuk
mewakafkan apapun yang dapat diambil manfaatnya, termasuk budak. 

• Beberapa sultan Mamluk mewakafkan hamba sahaya mereka untuk
merawat berbagai harta wakaf yang sudah ada, seperti untuk memelihara
masjid, madrasah, rumah sakit, penginapan, dan sebagainya. 

• Wakaf tanah besar-besaran juga terjadi pada masa dinasti ini. 

• Tanah iqtha` (feudal) dibeli/dialihkan oleh sultan lalu dijadikan wakaf. 

• Sultan Shaleh bin Al-Nasir membeli desa Bisus lalu mewakafkannya untuk
membiayai pembuatan kiswah Ka’bah, yang diganti setiap tahun.



WAKAF PADA MASA BANI USMAN TURKI

• Pada masa ini wakaf semakin digalakkan untuk membiayai berbagai
kegiatan. 

• Pada masa ini wakaf keluarga semakin digalakkan; 

• Hal ini dilakukan sebagainnya untuk melindungi anak-anak dan
keturunan, sebagian lagi unutk melindungi harta tersebut dari
kesewenang-wenangan sebagian penguasa. 

• Akibat kecenderungan ini banyak tanah berubah menjadi wakaf
keluarga, yang dari tahun ke tahun semakin bertambah, yang dalam
perkembangannya menjadi kepemilikan bersama (kolektif), 
mengalahkan tanah milik pribadi. 



WAKAF DALAM LINTASAN SEJARAH

• Ada dugaan Imam al-Syafi` hidup dari hasil harta wakaf, karena beliau
berasal dari keluarga miskin dan tidak mempunyai pekerjaan tetap yang 
menghasilkan uang. 

• Imam al-Ghazali seperti yang dia tulis dalam salah satu kitabnya mengaku
hidup dari hasil wakaf. 

• Banyak ulama lain yang hidupnya dibiayai oleh hasil wakaf. 
• Universitas Al-Azhar Kairo dan banyak lembaga pendidikan Islam lainnya

dibiayai dengan hasil wakaf. 
• Di Mesir pada masa sekarang, ada fasilitas umum, seperti rumah sakit, 

pasar, sumur dan jaringan pendistribusian air, rumah penginapan, yang 
merupakan wakaf, sehingga relatif murah. 

• Perusahaan pun ada yang mayoritas bahkan semua sahamnya merupakan
wakaf. 



HARTA WAKAF DALAM FIQH

• Mazhab empat sepakat bahwa harta (benda) tidak bergerak
boleh diwakafkan; 

• Abu Hanifah dan Abu Yusuf tidak mengizinkan wakaf harta
bergerak, terutama hewan dan uang

• Sebagian ulama hanafi membolehkan wakaf harta bergerak 
selama mengikuti barang yang tidak bergerak, seperti 
perternakan domba di atas tanah wakaf dan wakaf alat-alat 
pertanian beserta lahannya. 

• Sebagian yang lain membolehkan wakaf barang yang memang 
sudah menjadi tradisi di masyarakat untuk diwakafkan, seperti 
peralatan jenazah dan buku.



HARTA WAKAF DALAM FIQH

• Mazhab Syafi'i membolehkan wakaf benda bergerak apapun dengan 
syarat harus kekal manfaatnya

• Mazhab Hanbali membolehkan wakaf harta bergerak apabila boleh 
diperjual-belikan, ada manfaatnya, dan tidak berkurang saat 
digunakan seperti kendaraan, senjata untuk perang, hewan ternak 
dan kitab-kitab. 

• Harta yang tidak berguna kecuali dengan menghabiskan atau
mengkonsumsinya, tidak boleh diwakafkan, misalnya uang, makanan, 
dan minuman. 



HARTA WAKAF DALAM UNDANG-UNDANG (Pasal 15-16)

• Harta (benda) hanya dapat diwakafkan apabila 
dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah. 

• Harta benda wakaf terdiri dari : 

• a. benda tidak bergerak; dan 

• b. benda bergerak. 

• Istilah dimiliki (dikuasai) lebih luas maknanya dari
hak milik.



MACAM-MACAM BENDA TIDAK BERGERAK
(PASAL 16 PP 42/06)

1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum 
terdaftar; 

2. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah 
sebagaimana dimaksud pada huruf a; 

3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; 

4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

5. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 



BENDA BERGERAK YANG BOLEH DIWAKAFKAN

• Yaitu harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi : 

1. uang; 

2. logam mulia; 

3. surat berharga; 

4. kendaraan; 

5. hak atas kekayaan intelektual; 

6. hak sewa; dan 

7. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 



BENDA BERGERAK SELAIN UANG YANG BOLEH 
DIWAKAFKAN  (Pasal 19 PP 42/06) 

• Benda bergerak SELAIN UANG, karena sifat gerak-nya dibedakan
menjadi : 

a) Benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau
dipindahkan; 

b) Benda bergerak karena ketetapan undang-undang. 

✓Benda bergerak SELAIN UANG karena sifat dapat dihabiskan atau
tidak, dibedakan menjadi: 

a) Yang dapat dihabiskan dan

b) Yang tika dapat dihabiskan



BENDA BERGERAK SELAIN UANG YANG BOLEH 
DIWAKAFKAN (Pasal 20 PP 41/04)

• Benda bergerak karena sifatnya meliputi: 

1. Kapal laut; 

2. Pesawat terbang; 

3. Kenderaan bermotor; 

4. Mesin atau peralatan industry yang tidak tetancap pada bangunan; 

5. Logam atau batu mulia; 

6. Benda lainnya yang tergolong benda bergerak dan memiliki manfaat
jangka panjang. 



BENDA BERGERAK SELAIN UANG YANG BOLEH 
DIWAKAFKAN (Pasal 21 PP 41/04)

• Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan: 

A. Surat berharga misalnya: 

a. Saham; 

b. Surat Utang Negara

c. Obligasi pada umumnya

B. Hak atas kekayaan intelektual; 

C. Hak atas benda bergerak lainnay berupa: 

a. Hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak. 

b. Perikatan dan tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas
benda bergerak. 



•Catatan:

•harta yang kelihatannya belum masuk
sebagai objek wakaf, adalah harta dalam
bentuk perusahaan, seperti: 

•Perseroan terbatas,

•Perseroan komanditer,
•Firma, 

•Dsb. 



•Semoga ada manfaatnya

•Wallahu a`lam bish-shawab

•Wassalam. 


