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KATA PENGANTAR 

Asalamualaikum wr. wb. 

Alhamdulillah, ungkapan kesyukuran yang tiada terhingga, karena 

selalu diberi kemudahan untuk berkontribusi memajukan aktifitas 

perwakafan, dalam beragam bentuknya, termasuk menyiapkan buku 

khutbah khusus wakaf, yang layak dijadikan bahan rujukan sebagai 

sarana menyampaikan edukasi ke jamaah masjid dalam bentuk ceramah 

atau khutbah Jum’at, dan momen-momen keagamaan lainnya. 

Buku “Khutbah Wakaf” ini hadir memenuhi harapan dan 

kebutuhan para khatib, pegiat dakwah, atau muballigh yang kerap 

berinteraksi langsung dengan masyarakat. Tema-tema yang biasa di 

mimbar seputar ubudiyah dan akhlak sudah banyak tersampaikan. 

Karenanya, tema-tema praktis dalam konteks pemberdayaan ekonomi 

sudah sangat tepat untuk mulai disebarkan di tengah-tengah umat, 

khususnya di saat pandemi covid 19, dalam rangka meningkatkan 

pemberdayaan umat melalui aktifitas berwakaf. 

Wakaf juga secara literasi masih rendah berdasarkan hasil survei 

indeks literasi zakat dan wakaf Kemenag, Baznas, dan BWI. 

Perwakafan juga masih dipahami dan dipraktekkan secara konvensional, 

terbatas pada sarana ibadah dan pemakaman. Padahal geliat wakaf 

sudah memasuki era produktif dalam berbagai sektor ekonomi. 

Hadirnya literasi kontemporer tentang wakaf diharapkan mampu 

mendinamisasi dan mengakselerasi laju perwakafan. 
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Dalam rangka menunjukkan sinergitas ke 'Kita' an dalam 

memajukan wakaf, penyusunan buku khutbah wakaf ini melibatkan 

berbagai pihak, dari kalangan akademisi, praktisi wakaf, para kiyai, 

muballigh, nazhir, dan tokoh wakaf, serta anggota Badan Wakaf 

Indonesia. Untuk menyerap aspirasi dan pandangan para pegiat wakaf, 

materi khutbah wakaf ini juga berasal dari para pemenang lomba 

penulisan teks khutbah wakaf yang diselenggarakan dari awal Maret 

hingga 9 April 2020. 

Tema yang diangkat dalam buku khutbah wakaf ini sengaja dibuat 

bervariasi, untuk menunjukkan keragaman bentuk wakaf yang dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan modern. Dari persoalan fiqih dan nilai 

filosofi wakaf, jenis-jenis wakaf produktif, wakaf dan kaitannya dengan 

dengan berbagai bidang kehidupan; pendidikan, ekonomi, sosial, 

budaya, sampai pada pembahasan wakaf sebagai instrumen 

pembangunan nasional. 

Selamat menikmati perkembangan wakaf melalui literasi teks 

khutbah wakaf ini. Terima kasih atas kesediaan semua pihak ikut andil 

berperan besar membantu kemajuan wakaf, demi teralisasinya 

kemartabatan dan kesejahteraan umat melalui wakaf. 

Wallahul muwaffiq ila aqwamit-tharieq 

Wassalamu'alaikum wr. wb. 

 

 

Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA 

Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia
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 (1) 

KELAHIRAN NABI MUHAMMAD SAW DAN 

MOMENTUM KEMAJUAN WAKAF 

Oleh: Dr. Atabik Luthfi, MA 

 

 و أَْنفُِسنَا شُُرْورِّ ِمنّْ بِاللِّ َونَعُْوذُّ َونَْستَْغِفُرهُّ َونَْستَِعْينُهُّ ُدهُّنَْحمَّ للِِّّاْلَحْمدَّ إِنّ 

 أَنّْ أَْشَهدُّ .لَهُّ اِديَّهَّ فَلَّ يُْضِللّْ َوَمنّْ لَهُّ ُمِضلّ  فَلَّ للاُّ يَْهِدهِّ َمنّْ ْعَماِلنَاأَّ َسي ئَاتَِِّّمنّْ

ًدا أَنّ  ْشَهدَُّوأَّ للاُّ إِل ّ إِلهَّ لَّ دّ  َعلّى َصلّ  اَللُهمّ  .هَُّوَرسُْولُّ َعْبُدهُّ ُمَحم   آِلهِّ َوَعلى ُمَحم 

 اْلَكِرْيمِّ ْرآنِّاْلقُّ فِي الَىتَعَّ للاُّ قَالَّ .الد ْين يَْومِّ لَىإِّ نّ بِِإْحَسا تَبِعَُهمّْ َوَمنّْ ِوأَْصَحابِهِّ

ّتُقَاتِِهَّوَلّّ ََّحقَّ ِجيمِّ يَاّأَي َّهاّالَّذِّيَنّآَمنُواّاتَّقُواَّّللاَّ ِّ ِمنَّ الشَّْيَطانِّ الرَّ أَعُوذُّ بِاَللَّ

ْسِلُمونَّ َّوأَنتُمّم  ّإِلَّ  تَُموتُنَّ

Jama'ah sidang Jum’at yang berbahagia. 

Diantara peristiwa agung yang tidak pernah dialpakan oleh umat 

Islam adalah kelahiran junjungan alam Nabi besar Muhammad saw. 

Beberapa program sosial keagamaan diadakan untuk mensyiarkan 

peristiwa mulia tersebut, baik di level kenegaraan maupun tingkat 

daerah dan lokal, baik dalam bentuk tabligh akbar, maupun santunan 

yatim dan dhu'afa. Malah banyak juga yang mengadakan dari rumah ke 

rumah, dari masjid ke masjid, dan dari lingkungan ke lingkungan. 

Semuanya dalam rangka memuliakan kelahiran Rasulullah saw. 

Dari seluruh keteladanan Rasulullah saw dalam berbagai bidang 

kehidupan yang jarang disorot dan dijadikan momentum adalah 

kesungguhannya dalam memajukan bidang ekonomi umat melalui 
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wakaf, infak, dan sedekah. Tercatat betapa Rasulullah saw sangat 

memperhatikan keadaan sahabatnya yang tidak berpunya, dengan 

menggalakkan bantuan dari sahabat-sahabat yang berpunya. Rasulullah 

saw pun dikenal di kalangan masyarakat Arab sebagai seorang yang 

sangat dermawan. Yang pertama kali dibangun saat kedatangan 

baginda ke Madinah adalah proyek wakaf yang bernama masjid. 

Hingga kini masjid tersebut menjadi legacy karya wakaf yang sangat 

monumental. 

Hadirin sidang shalat Jum’at yang berbahagia. 

Allah swt berfirman tentang keutamaan Rasulullah saw sejak 

dilahirkan di muka bumi adalah sebagai teladan yang paripurna (Uswah 

Hasanah), dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam berwakaf.  

مَۡۡۡلَّقَدۡ  يَو  ََۡوٱل  ُجواْۡٱَّللَّ َوةٌَۡحَسنَٞةۡل َِمنَۡكاَنۡيَر  ِۡأُس  ۡفِيَۡرسُوِلۡٱَّللَّ ِٓخَرَۡوذََكَرَۡۡۡۡكاَنۡلَكُم  ٱۡل 

ََۡكثِيٗراۡ ۡٱَّللَّ

"Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah". [QS. Al-

Ahzab: 21] 

Contoh praktek Rasulullah saw yangvseharusnya dijadikan teladan 

adalah wakaf Masjid Quba, yang merupakan masjid pertama yang 

dibangun oleh Rasulullah saw pada tahun 1 Hijriyah atau 622 Masehi 

di Quba, yang berjarak sekitar 5 km di sebelah tenggara kota Madinah. 

Pembangunan masjid Quba ini disebutkan oleh Al-Qur'an sebagai 

masjid yang dibangun atas dasar takwa, sesuai firman Allah swt di 
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surat At-taubah:108. Setelah membangun masjid Quba, Rasulullah 

melanjutkan perjalanan menuju Madinah . 

Saat mendengar informasi kedatangan baginda Rasulullah saw, 

penduduk Madinah segera berkumpul. Mereka berharap Rasulullah saw 

berkenan singgah di rumahnya.  Rasulullah saw menjawab dengan 

bijaksana, “Jangan ada yang menarik kekangan tali unta ini, karena ia 

telah mendapatkan perintah langsung dari Allah dimana ia akan 

berhenti”. Akhirnya unta tersebut berhenti dan berehat di sebuah 

bangunan yang  merupakan tempat penjemuran kurma milik Suhail dan 

Sahl, dua anak yatim dari kalangan Bani Najjar yang berada dalam 

pemeliharaan As’ad bin Zurarah.  

Rasulullah saw memanggil kedua anak yatim tersebut dan menawar 

pembelian tanah milik mereka. Kedua anak itu berkata: “Justru kami 

ingin memberikannya kepada anda, wahai Rasulullah”.  Rasulullah 

merasa enggan menerima pemberian dua anak yatim ini dan tetap ingin 

membeli tanah tersebut. Setelah berdiskusi cukup panjang akhirnya 

Rasulullah menilai harga tanah disekitar untuk memperkirakan 

harganya. Setelah menemukan harga yang tepat, lalu beliau 

menebusnya. Itulah wakaf masjid Nabawi, yang saat itu hanya 70 hasta 

panjangnya dan lebarnya 60 hasta atau panjangnya sekitar 35 m dan 

lebar 30 m. Itulah keutamaan wakaf, harta wakaf tetap terjaga, bahkan 

bertambah. Demikian pula nilai pahala seluruh pihak yang 

berkontribusi terhadap proyek wakaf tersebut. Yang kita saksikan 

kemegahannya saat ini merupakan proyek megah perluasan Masjid 

Nabawi yang dimulai pada Muharram 1406 H atau Oktober 1985.  
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Hadirin jama’ah Sholat Jum’at Rahimakumullah.. 

Berbicara tentang keteladanan Rasulullah saw dalam ibadah harta, 

tentu tidak dapat tergambarkan dan ditandingi oleh siapapun. 

Diriwayatkan, bahwa jika ada seseorang datang kepada Rasulullah saw 

meminta sesuatu yang dimiliki baginda, serta merta beliau saw 

mengabulkan permintaan itu. Terkadang dengan memberikan makanan, 

dan pada waktu lainnya pakaian. Baginda saw selalu lebih 

mengutamakan orang lain dari pada diri sendiri. 

Kedermawanan Rasulullah saw. juga banyak ragamnya, baik yang 

bersifat langsung, maupun tidak langsung. Sebagai contoh misalnya, 

baginda memberikan sedekah atau hadiah kepada orang lain. Bentuk 

lain dalam sedekah Rasulullah saw ialah dengan membeli sesuatu 

barang dan membayarnya dengan melebihkan harga yang diminta oleh 

sang penjual. 

Pernah pula pada waktu lainnya, Rasulullah saw. membeli barang 

dari seorang penjual, kemudian membayarnya sesuai permintan penjual, 

dan sekaligus saat itu baginda menyerahkan kembali barang yang 

dibelinya itu kepada penjualnya. Sahabat Jâbir bin ‘Abdillah ra pernah 

mendapatkan kenangan manis seperti ini dari insan termulia sepanjang 

zaman. Yaitu saat sahabat ini menjual ontanya kepada Rasulullah saw, 

baginda membelinya, kemudian memberikan onta itu kepadanya. 

Contoh lain kedermawanan beliau saw manakala berhutang sesuatu 

kepada orang lain. Saat melunasinya beliau bayar dengan barang yang 

lebih banyak atau lebih bagus.  

Beliau saw bersabda: ّْقََضاءًّۡ أَْحَسنُكُمّْۡۡ  َخْيُركُم 
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"Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik cara melunasi 

utangnya". [HR Bukhari]. 

Begitu mengesankan kedermawanan Rasulullah saw . Hingga 

seorang yang sangat bakhil sekalipun, bila menyaksikan kemudahan 

Rasulullah saw dalam mengulurkan tangan kepada yang membutuhkan, 

orang bakhil akan berubah drastis, sifat kikirnya akan terkikis, dan 

akhirnya menjadi sosok pemurah dan ringan membantu sesama. 

Kedermawanan inilah diantara yang sangat patut diteladani saat 

kita memperingati kelahiran baginda saw, sehingga tuntunan berwakaf, 

berinfak, dan bersedekah menjadi kebiasaan baik masyarakat muslim 

Indonesia.  Apalagi menurut survei yang dilakukan lembaga amal 

Inggris, Charities Aid Foundation (CAF). Dalam laporan World Giving 

Index 2018, Indonesia dinobatkan sebagai negara yang paling 

dermawan. Mari kita jadikan peringatan maulid nabi Muhammad saw 

sebagai momentum penguatan dan perluasan wakaf demi kesejahteraan 

dan kemartabatan ummat... 

 

ْكرِّ اْْليَاتِّ ِمنَّ فِْيهِّ بَِما َوإِيَّاكُمّْ َونَفَعَنِيّْ َكِرْيِم،الّْ اْلقُْرآنِّ فِي َولَكُمّْ ِليّْ للا بَاَركَّ  َوالذ ِ

 ذَْنب ، كُل ِّ ِمنّْ اْلُمْسِلِمْينَّ َوِلَسائِرِّ َولَكُمّْ ِليّْ للاَّ ِفرَُّوأَْستَغّْ هذا قَْوِليّْ أَقُْولُّ .اْلَحِكْيمِّ

ِحْيمُّ اْلغَفُْورُّ هُوَّ إِنَّهُّ فَاْستَْغِفُرْوهُّ الرَّ  
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(2) 

WAKAF SEBAGAI PILAR EKONOMI 

SYARIAH 

Dr. H. Fahruroji, Lc, MA 

 

َوأَۡ اْلَكِرْيِم.ۡ ِۡ النَّبِي  بَِشِرْيعَِةۡ َوأَْفَهَمنَاۡ السَََّلِمۡ سُبَُلۡ َهَدانَاۡ الَِّذْيۡ الَۡاَْلَحْمُدِۡهللِۡ أَْنۡ ْشَهُدۡ

الْۡ اْلَحُقۡ اْلَمِلُكۡ لَهُۡ َشِرْيَكۡ الَۡ َوْحَدهُۡ هللاُۡ إِالَّۡ ْۡۡيُۡمبِۡإِلهَۡ َعْبُدهُ ًداۡ ُمَحمَّ ۡ أَنَّ َوأَْشَهُدۡ ُن،ۡ

النَّبِي ِْيَن.َۡوالصََّلَةُۡ َخاتَُمۡ آِلِهَۡوَصْحبِِهَۡۡوَرسُْولُهُۡ ٍدَۡوَعلَىۡ ُمَحمَّ َسي ِِدنَاۡ َوالسََّلَُمَۡعلَىۡ ۡ

فَيَاۡعَِۡوالتَّابِعِۡ بَْعُد:ۡ اۡ أَمَّ ْيَن،ۡ الد ِ يَْوِمۡ إِلَىۡ بِِإْحَساٍنۡ تَبِعَُهْمۡ َوَمْنۡ ۡۡبَاْيَنۡ أُْوِصْيكُْمَۡۡد هللاِ،ۡ

اْلُمتَّقُْوَن،َۡوأَُحسُّكُمْۡ فَاَزۡ فَقَْدۡ بِتَْقَوىۡهللاِۡ قَاَلَۡۡۡۡونَْفِسْيۡ تُْرَحُمْوَنۡ لَعَلَّكُْمۡ َطاَعتِِهۡ َعلَىۡ

ْحمَۡهللاُۡتَعَالَىۡفِيۡاْلقُْرآِنۡۡ ِۡالرَّ ِجيِم،ۡبِْسِمَّۡللاَّ ِنۡۡاْلعَِظْيِم:ۡأَعُوذُۡبِاهللِِۡمَنۡالشَّْيَطاِنۡالرَّ

اۡتُِحبُّوَنۡۡ ِحيِمۡالرَّۡ َۡحتَّٰىۡتُْنِفقُواِۡممَّ  لَْنۡتَنَالُواۡاْلبِرَّ

Mengawali khutbah Jum’at hari ini, marilah kita bersyukur kepada 

Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya 

kepada kita. Shalawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad SAW 

yang syafaatnya kita nantikan kelak di akherat. Selanjutnya, marilah 

kita meningkatkan taqwa kepada Allah SWT dengan mematuhi dan 

menunaikan segala perintah-Nya serta meninggalkan segala larangan-

Nya.   

Hadirin jama’ah shalat Jum’at yang Allah muliakan 

Ada fenomena yang patut kita syukuri yaitu menguatnya keinginan 

umat Islam untuk berekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah 

atau lebih dikenal dengan ekonomi syariah. Tidak hanya sekedar 
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keinginan, praktiknya pun sudah meluas di segala bidang ekonomi baik 

skala mikro maupun makro, baik di sektor keuangan syariah maupun 

sekor riil, baik yang komersial maupun yang nirlaba. Bahkan 

penguatan atau pertumbuhan yang positif juga terjadi pada filantropi 

Islam yang disebut dengan Islamic Social Finance yang terdiri dari 

zakat, infak sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Pertumbuhan ZISWAF ini 

ditandai dengan masuknya Indonesia dalam 10 negara paling 

dermawan di dunia dalam 5 (lima) tahun terkahir (World Giving Index, 

2015-2019), dan sempat menjadi negara paling dermawan pada tahun 

2018 (World Giving Index, 2018). 

ZISWAF merupakan pilar ekonomi syariah bersama dengan sektor 

keuangan syariah (sektor moneter) dan sektor riil. Meskipun sama-

sama sebagi bentuk filantropi Islam, namun antara zakat, infak, 

sedekah, dan wakaf memiliki pengertian dan karakteristik yang berbeda. 

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau 

badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada 

yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Infak adalah 

harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat 

untuk kemaslahatan umum. Sedekah adalah harta atau nonharta yang 

dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk 

kemaslahatan umum. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk 

memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya 

untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai 

dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan 

umum menurut syariah. 
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Dari aspek hukum, zakat hukumnya wajib sedangkan infak, 

sedekah dan wakaf hukumnya sunnah. Harta zakat, infak, dan sedekah 

langsung habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok mustahik, 

sedangkan harta wakaf tidak boleh langsung habis digunakan tapi 

dimanfaatkan dengan cara dikelola atau dikembangkan di mana pokok 

hartanya tetap ada (perpetual) sehingga sifat pemanfaatannya 

berkelanjutan (sustainable), hasilnya atau manfaatnya yang diberikan 

kepada penerima manfaat wakaf (maukuf alaih). Ini sesuai dengan 

kesepakatan ulama dalam mengartikan wakaf yaitu tahbisul ashli wa 

tasbilu tsamroh (menahan pokok harta dan menyalurkan 

hasilnya/manfaatnya). Dari sinilah kemudian muncul istilah wakaf 

produkf. 

Hadirin jama’ah shalat Jum’at yang Allah muliakan 

Wakaf produktif bagi sebagian orang masih dianggap sebagai 

istilah baru atau bahkan istilah asing/tidak dikenal dalam perwakafan. 

Sesungguhnya wakaf produktif bukan sebagai istilah yang baru dikenal 

atau dipraktikkan saat ini, namun ia memiliki akar yang kuat dalam 

sejarah awal perkembangan wakaf di mana Rasulullah telah 

memerintahkannya, bahkan beliau juga melaksanakannya.  

Sejarah perwakafan mencatat bahwa wakaf produktif pertama kali 

dipraktikkan oleh Rasulullah dengan mewakafkan tujuh bidang kebun 

kurma di Madinah. Kebun kurma ini awalnya milik seorang Yahudi 

yang bernama Mukhairiq yang bersimpati kepada Rasululah. Ia ikut 

berperang dengan pasukan Islam dalam perang Uhud dan berpesan 

kepada Nabi: Jika saya terbunuh maka kebun kurma milik saya 
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menjadi milik Rasulullah. Mukhairiq terbunuh pada Perang Uhud 

sehingga kebun kurma itu dimiliki oleh Rasulullah lalu Beliau 

mewakafkannya. 

Wakaf produktif berikutnya dilakukan oleh Umar bin Khattab atas 

tanah miliknya di Khaibar. Umar meminta petunjuk kepada Rasulullah 

tentang tanah tersebut, lalu Rasulullah menganjurkannya untuk 

menahan tanahnya (wakaf) dan menyedekahkan/menyalurkan hasilnya. 

Sabda Rasulullah: 

ْقَتۡبَِها...  ...إِْنِۡشئَْتَۡحبَْسَتۡأَْصلََهاَۡوتََصدَّ

Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya. 

Hadis tersebut menjadi dasar hukum wakaf produktif, dan dari 

hadis itu dapat disimpulkan bahwa wakaf produktif adalah harta benda 

wakaf yang dikelola atau pengelolaannya untuk suatu kegiatan yang 

menghasilkan keuntungan untuk disalurkan kepada penerima manfaat 

wakaf (maukuf alaih)atau pada program-program peningkatan 

kesejahteraan umat. Jadi, apapun kegiatan perwakafan baik pendidikan, 

kesehatan, ekonomi/bisnis, dan sebagainya selama dalam 

pengelolaannya memberikan hasil atau keuntungan maka hasil atau 

keuntungan itu harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan 

umat. Lanjutan hadis Rasulullah di atas menegaskan tentang 

penyaluran hasil pengelolaan wakaf: 

َواْبِنۡۡ... ِۡ َّللاَّ َسبِيِلۡ َوفِيۡ قَاِبۡ الر ِ َوفِيۡ اْلقُْربَىۡ َوفِيۡ اْلفُقََراِءۡ فِيۡ عَُمُرۡ فَتََصدََّقۡ

ْيفِۡ  ...السَّبِيِلَۡوالضَّ
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Umar menyedekahkan hasilnya kepada faqir miskin, kerabat, untuk 

memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, 

orang musafir dan para tamu. 

Contoh wakaf produktif lainnya adalah wakaf kebun kurma oleh 

Abu Thalhah dan Abu Dahdah. Abu Thalhah mewakafkan kebun 

kurmanya setelah mendengar turunnya ayat al-Quran yang berbunyi:  

َۡحتَّۡ اۡتُِحبُّوَنۡ ۡۡلَْنۡتَنَالُواۡاْلبِرَّ  ٰىۡتُْنِفقُواِۡممَّ

Artinya:  

“Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempurna) 

sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.” (Ali 

Imran: 92). 

Sedangkan Abu Dahdah mewakafkan kebun kurmanya setelah 

mendengar turunnya ayat al-Quran yang berbunyi:  

ُۡيَْقبُِضۡۡ َۡقَْرًضاَۡحَسنًاۡفَيَُضاِعفَهُۡلَهُۡأَْضعَافًاَۡكثِيَرةًَۡوَّللاَّ َمْنۡذَاۡالَِّذيۡيُْقِرُضَّۡللاَّ

 َويَْبسُطَُۡوإِلَْيِهۡتُْرَجعُوَنۡۡ

Artinya:  

“Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan 

pinjaman yang baik maka Allah akan melipatgandakan pembayaran 

baginya dengan penggandaan yang banyak. Allah menyempitkan dan 

melapangkan rizki. Dan hanya kepada-Nya kalian akan dikembalikan. 

Hadirin jama’ah shalat Jum’at yang Allah muliakan 

Dari praktik dan hadis tersebut, jelas bahwa wakaf produktif bagian 

dari wakaf yang diajarkan dan dipraktikkan oleh Rasululah dan 

sahabatnya. Oleh karena itu, wakaf tidak terbatas pada masjid, 
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mushalla, majelis taklim, kuburan, panti asuhan, sekolah, universitas, 

madrasah, dan pesantren, tetapi mencakup apa saja yang bertujuan 

untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Karena itu pula, maka harta 

benda yang diwakafkan dapat berbentuk tanah, toko, kantor, rumah, 

rumah sakit, hotel, pabrik, kendaraan, uang, surat berharga, dan 

sebagainya yang pengelolaannya menghasilkan keuntungan atau 

manfaat.     

Kesadaran akan wakaf produktif harus terus ditumbuhkan yaitu 

dengan mengelola wakaf secara produktif melalui pendekatan bisnis 

dengan beragam jenis investasi yang sesuai syariah dan peraturan 

perundang-undangan. Selama ini masyarakat banyak yang memahami 

bahwa wakaf hanya untuk tujuan ibadah dan sosial, dan ini dibuktikan 

dengan realitas pengelolaan wakaf yang mayoritasnya untuk masjid, 

madrasah, dan makam. Akibatnya peran wakaf sangat terbatas pada 

bidang agama dan sosial kemasyarakatan, belum berperan secara 

signifikan dalam bidang sosial ekonomi yaitu meningkatkan 

perekonomian masyarakat, bangsa, dan negara. 

Peran wakaf yang saat ini lebih banyak pada bidang agama dan 

sosial kemasyarakatan, dianggap belum sesuai dengan semangat ajaran 

wakaf yang ditekankan Rasulullah tentang pentingnya wakaf untuk 

tujuan ekonomi dengan mengelola dan mengembangkannya secara 

produktif, hasilnya disalurkan kepada pihak yang berhak menerima 

manfaat wakaf (maukuf alaih). Memang, terdapat juga wakaf 

keagamaan yang diajarkan Rasulullah, misalnya Masjid Quba dan 

Masjid Nabawi, dan wakaf sosial kemasyarakatan yag diajarkan 
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Rasulullah seperti wakaf Usman bin Affan atas sumur Ruumah. Wakaf 

keagamaan dan sosial kemasyarakatan tersebut terjadi tanpa 

mengabaikan wakaf untuk tujuan ekonomi yang dampaknya lebih besar 

bagi peningkatan kesejahteraan.  

Wakaf kebun yang dilakukan oleh Umar bin Khattab atas perintah 

Rasulullah, dampaknya sangat luas dalam meningkatkan kesejahteraan, 

yaitu meliputi keluarga dan masyarakat. Dijelaskan bahwa Umar bin 

Khattab menyalurkan hasil wakafnya kepada orang-orang fakir, kerabat, 

budak, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Bahkan pengelola wakaf atau 

nazhir ikut meningkat kesejateraannya dengan dibolehkan mengambil 

hasil pengelolaan wakaf secara wajar. 

Wakaf menurut cendikiawan barat Marshall Hodgson merupakan 

instrumen yang diciptakan untuk pembangunan sosial ekonomi 

masyarakat, dan sebagai sistem untuk membiayai pembangunan 

masyarakat. Wakaf menjamin kesinambungan pembangunan 

masyarakat sebab harta benda yang diwakafkan tidak dikonsumsi atau 

dihabiskan, tapi dijaga keabadaiannya dengan mengelola dan 

mengembangkannya secara produktif. Pendapatan atau keuntungan 

yang dihasilkan dari pengelolaan dan pengembangan tersebut, 

disalurkan sebagai donasi yang berkelanjutan kepada penerima manfaat 

wakaf. 

Pengelolan wakaf untuk tujuan ekonomi atau wakaf yang dikeloal 

secara produktif, berkontribusi besar dalam mengantarkan Islam meraih 

puncak peradabannya. Pada masa kejayaan peradaban Islam, peran 
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wakaf dalam bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan  sangat luas 

dan beragam karena banyaknya aset wakaf produktif dan hasilnya.  

Wakaf mampu membiayai kebutuhan masyarakat dalam semua 

bidang kehidupan, bahkan ada wakaf yang hasilnya untuk kebutuhan 

hewan dari tempat tinggalnya, makanannya, dan kesehatannya. 

Khilafah atau pemerintah saat itu sangat terbantu anggarannya dengan 

wakaf karena berbagai layanan masyarakat yang seharusnya dibiayai 

oleh pemerintah, telah disediakan oleh wakaf.  

Perkembangan wakaf yang signifikan pada masa khilafah, selain 

pengelolaannya yang produktif di mana wakaf sebagai instrumen 

ekonomi yang menjadi modal untuk melakukan berbagai kegiatan 

usaha, hasilnya disalurkan untuk berbagai keperluan atau kebutuhan 

masyarakat, juga adanya kesadaran yang kuat dari para pemimpin, 

orang-orang kaya, para ulama, dan masyarakat untuk mewakafkan 

harta produktif yang dimiliki sebagai bentuk partisipasi dan dukungan 

bagi kemajuan wakaf. Itulah gerakan wakaf produktif yang pernah 

terjadi dalam sejarah perwakafan yang dampaknya sangat kuat dalam 

menyejahterakan umat dan memajukan peradaban. 

Kesuksesan gerakan wakaf produktif pada masa lalu, menginsiprasi 

dan memotivasi pemerintah, lembaga-lembaga wakaf, dan para pakar 

ekonomi Islam saat ini untuk kembali melakukan gerakan wakaf 

produktif. Maka, muncul ajakan atau seruan seperti optimalisasi aset 

wakaf dan revitalisasi aset wakaf.  

Hadirin jama’ah shalat Jum’at yang Allah muliakan. 
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Dari keempat jenis filantropi Islam yaitu zakat, infak, sedekah, dan 

wakaf, sesungguhnya yang memiliki karakteristik ekonomi atau 

komersial dalam pengelolaannya adalah wakaf, yaitu melalui wakaf 

produktif. Memang ada istilah dan praktik zakat produktif dan sedekah 

produktif, namun sebenarnya zakat dan sedekah asalnya tidak untuk 

diproduktifkan. Zakat dan sedekah langsung habis untuk memenuhi 

kebutuhan pokok mustahik. Zakat dan sedekah boleh diproduktifkan 

dengan persyaratan-persyaratan tertentu antara lain jika kebutuhan 

pokok mustahik sudah terpenuhi. Oleh karena itu, meski sama-sama 

sebagai salah satu pilar ekonomi syariah, wakaf memiliki kelebihan 

dibandingkan zakat, infak, dan sedekah yaitu bahwa wakaf dapat 

diintegrasikan ke dalam pilar ekonmi syariah lainnya yaitu sektor 

moneter (keuangan syariah) dan sektor riil.  

Integrasi wakaf ke dalam sektor keuangan syariah misalnya wakaf 

uang yang diinvestasikan pada instrumen sukuk atau yang lebih dikenal 

dengan wakaf uang link sukuk (cash waqf linked sukuk). Wakaf uang 

yang oleh MUI pada tahun 2002 sudah ditetapkan fatwanya yaitu:  

1. Wakaf Uang (Cash Waqf/Wagf al-Nuqud) 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). 

4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-

hal yang dibolehkan secara syar’ i. 
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5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak 

boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.  

Bahkan kemudian hukum wakaf uang diperkuat lagi legalitasnya 

dengan ditetapkannya kebolehan wakaf uang dan pelaksanaannya 

dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2[004 tentang Wakaf dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya 

serta peraturan turunannya. Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang diberi 

kewenangan sebagai nazhir untuk mengelola dan mengembangkan 

harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, berupaya 

membuat program wakaf uang dengan investasinya yang aman (secure), 

menguntungkan (profitable), dan sesuai dengan syariah serta peraturan 

perundang-undangan. 

BWI bekerja sama dengan Kementerian Agama, Kementerian 

Keuangan, Bank Indonesia, Forum Wakaf Produktif, Lembaga 

Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) membuat 

proram wakaf uang yang diberi nama Cash Waqf Linked Sukuk (Wakaf 

Uang Link Sukuk). Wakaf uang link sukuk adalah wakaf uang yang 

ditempatkan pada Sukuk Negara untuk pengelolaan wakaf secara 

produktif yang aman karena dijamin negara, produktif karena ada imbal 

hasil dari sukuknya, optimal karena imbal hasil sukuknya kompetitif 

dan tidak dipotong pajak, dan barokah karena imbal hasilnya mengalir 

untuk masyarakat kurang mampu.  

Wakaf uang link sukuk terbuka untuk wakaf uang selamanya 

dan wakaf uang untuk jangka waktu tertentu. Bagi yang memilih wakaf 

uang untuk jangka waktu tertentu yaitu lima tahun, maka pada tahun 
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kelima dana wakafnya kembali. Bagi yang berwakaf selamanya maka 

setelah periode sukuknya berakhir, akan ditempatkan lagi di sukuk seri 

berikutnya atau diinvestasikan pada produk lembaga keuangan syariah 

atau instrumen keuangan syariah lainnya atau diinvestasikan secara 

langsung. Integrasi wakaf ke dalam sektor riil misalnya wakaf 

dimanfaatkan untuk memberikan layanan kesehatan komersial dan 

sosial atau profit dan non profit melalui pembangunan rumah sakit 

wakaf seperti yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia yang 

bekerja sama dengan Dompet Dhuafa membangun Rumah Sakit Wakaf 

Mata di Serang Banten. Nazhir (pengelola wakaf) dalam mengelola dan 

mengembangkan atau menginvestasikan wakaf di sektor riil, dapat 

dilakukan baik secara langsung atau sendiri maupun bekerja sama 

dengan pihak lain. Ada dua hal yang harus diperhatikan agar nazhir 

berhasil dalam investasi wakaf, pertama: terpeliharanya harta benda 

wakaf dari segi keutuhan pokok hartanya dan kemampuan produksinya, 

dan kedua: memperoleh keuntungan atau manfaat yang berkelanjutan 

bagi penerima manfaat wakaf (mauquf alaih). 

Hadirin jama’ah shalat Jum’at yang Allah muliakan 

Demikian khutbah Jum’at tentang wakaf sebagai pilar ekonomi 

syariah disampaikan. Semoga kita mampu meneladani Rasulullah dan 

para sahabatnya dalam melaksanakan wakaf, dan menjadikan wakaf 

sebagai pilar kekuatan ekonomi syariah dalam rangka mewujudkan 

masyarakat yang sejahtera dan bermartabat.   

ْكِرۡۡآنِۡرْۡقُۡبَاَرَكۡهللاُِۡلْيَۡولَكُْمۡفِيۡالْۡ ۡاْلعَِظْيِم،َۡونَفَعَنِْيَۡوإِيَّاكُْمۡبَِماۡفِْيِهِۡمَنۡاآْليَاِتَۡوالذ ِ

 اْلَحِكْيِم.ۡأَقُْوُلۡقَْوِلْيَۡهذَاَۡوأَْستَْغِفُرۡهللاَۡاْلعَِظْيَمِۡلْيَۡولَكُمْۡ
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(3) 

WAKAF ITU SEDEKAH JARIYAH 

Drs. H. Zakaria Anshar 

 

 و أَْنفُِسنَا شُُرْورِّ ِمنّْ بِاللِّ َونَعُْوذُّ َونَْستَْغِفُرهُّ َونَْستَِعْينُهُّ نَْحَمُدهُّ للِِّّاْلَحْمدَّ إِنّ 

 أَنّْ أَْشَهدُّ .لَهُّ َهاِديَّ فَلَّ يُْضِللّْ َوَمنّْ لَهُّ ُمِضلّ  فَلَّ للاُّ يَْهِدهِّ َمنّْ ْعَماِلنَاأَّ َسي ئَاتَِِّّمنّْ

ًدا أَنّ  َوأَْشَهدُّ للاُّ إِل ّ إِلهَّ لَّ دّ  َعلّى َصلّ  اَللُهمّ  .َوَرسُْولُهُّ َعْبُدهُّ ُمَحم   آِلهِّ َوَعلى ُمَحم 

 اْلَكِرْيمِّ اْلقُْرآنِّ فِي تَعَالَى للاُّ قَالَّ .الد ْين يَْومِّ لَىإِّ بِِإْحَسانّ  تَبِعَُهمّْ َوَمنّْ ِوأَْصَحابِهِّ

ّتُقَاتِِهَّوَلّّ ََّحقَّ ِجيمِّ يَاّّأَّي َّهاّالَِّذيَنّآَمنُواّاتَّقُواَّّللاَّ ِّ ِمنَّ الشَّْيَطانِّ الرَّ أَعُوذُّ بِاَللَّ

ْسِلُمونَّ َّوأَنتُمّم  ّإِلَّ  تَُموتُنَّ

Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah, 

Marilah kita sambut dan penuhi seruan Allah SWT untuk bertakwa 

kepadaNya dengan menjalankan segala perintahNya dan menjauhi 

semua laranganNya. Selain itu, mari kita juga bergegas menggapai 

ampunan Allah dan menuju surgaNya yang disiapkan untuk orang-

orang yang bertakwa. 

Allah SWT menyebutkan beberapa ciri orang bertakwa 

sebagaimana tertera dalam surat Ali Imran ayat 134, yaitu: mereka 

yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, 

dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan 

(kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat 

kebajikan. 



 

 

18 

  . رَّۡ اِءَۡوالضَّ اِءَۡواْلَكاِظِميَنۡاْلغَْيَظَۡواْلعَافِيَنَۡعِنۡالنَّاِسۡۗۡۡالَِّذيَنۡيُْنِفقُوَنۡفِيۡالسَّرَّ

ۡاْلُمْحِسنِينَۡ ُۡيُِحبُّ  َوَّللاَّ

Kehidupan orang bertakwa itu tidak sepi dari memberi. Di kala 

senang, sehat dan berkecukupan, ia tidak lupa bersedekah. Di saat sulit, 

sakit, dan terhimpit, ia tetap bersedekah. Sedekah itu tidak terbatas 

dalam bentuk harta dan dalam jumlah yang besar, tapi senyum, amar 

ma’ruf nahi munkar, menahan diri dari perbuatan buruk, bertutur kata 

yang baik dan bahkan menyingkirkan batu atau duri dari tengah jalan, 

atau hanya memberi sepotong kurma, kata Nabi SAW, adalah juga 

termasuk sedekah. Pokoknya, setiap kebaikan adalah sedekah. 

Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah, 

Infak dan sedekah itu ibadah yang tidak saja tinggi nilai 

spiritualnya, disukai Allah, tapi juga besar nilai kemanusiaannya, bisa 

meringankan beban dan/atau menyejahterakan orang lain. Begitu 

tingginya nilai infak dan sedekah, sampai-sampai digambarkan dalam 

ayat al Qur’an tentang seseorang yang akan dicabut nyawanya, lalu 

berharap sekiranya ada penundaan sejenak saja, dia akan menggunakan 

kesempatan tersebut untuk bersedekah karena ia menyadari bahwa 

sedekah itu kebajikan yang sangat tinggi bobot nilainya di mata Allah 

SWT.  

ْرتَنِيَۡوأَْنِفقُو ِۡلَْواَلۡأَخَّ اِۡمْنَۡماَۡرَزْقنَاكُْمِۡمْنۡقَْبِلۡأَْنۡيَأْتَِيۡأََحَدكُُمۡاْلَمْوُتۡفَيَقُوَلَۡرب 

اِلِحينَۡ دَّقَۡوأَكُْنِۡمَنۡالصَّ  إِلَىۡأََجٍلۡقَِريٍبۡفَأَصَّ

Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu 

sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu; lalu 



 

 

19 

dia berkata (menyesali), "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan 

menunda (kematian)ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah 

dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. (QS. Al-Munafiqun: 

10) 

Infak dan sedekah yang tinggi nilainya itu bisa bertambah tinggi 

dan bisa memberikan manfaat yang berlipat-lipat dalam rentang waktu 

yang tidak singkat dan tidak sesaat. Selama harta benda yang 

disedekahkan itu terus memberikan manfaat maka terus mengalirlah 

pahala kepada pelaku sedekah tersebut. Itulah yang disebut sedekah 

jariyah, yaitu sedekah yang pahalanya terus mengalir sekalipun orang 

yang bersedekah telah meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda: 

ْنَساُنۡاْنقََطَعَۡعْنهَُۡعَملُهُۡ ِۡمْنَۡصَدقٍَةَۡجاِريٍَةۡأَْوِۡعْلٍمۡۡۡإِذَاَۡماَتۡاْْلِ ِۡمْنۡثَََلثٍَةۡإِالَّ إِالَّ

 يُْنتَفَُعۡبِِهۡأَْوَۡولٍَدَۡصاِلحٍۡيَْدعُوۡلَهُۡ

Apabila manusia meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali tiga 

perkara: shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak 

shalih yang mendoakannya. (HR Muslim). 

Hal demikian bisa terjadi manakala harta-benda yang disedekahkan 

itu dikelola sebagai harta benda Wakaf, yaitu : ditahan pokoknya (tidak 

dijual, tidak dihibahkan tidak diwariskan) dan disalurkan hasilnya atau 

manfaatnya. Harta benda wakaf itu dirawat, dikelola, dikembangkan, 

dan bahkan  diproduktifkan oleh pengelolanya, yang disebut Nazhir 

sehingga secara terus-menerus memberikan manfaat dan/atau 

menghasilkan keuntungan. Manfaat dan keuntungan itulah  yang 

dibagikan kepada pihak yang berhak menerimanya (Mauquf Alaih) 
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sesuai dengan kehendak orang yang mewakafkan (Wakif). Manfaat dan 

keuntungan harta benda wakaf itu bisa dalam berbagai bentuk dan 

peruntukan, seperti untuk ibadah, layanan kesehatan,  pendidikan, 

pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan lain sebagainya. 

Model sedekah seperti itulah yang disebut WAKAF dan wakaf itu pada 

hakekatnya adalah SEDEKAH JARIYAH,  

Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah, 

Belakangan ini, gerakan wakaf di Indonesia mulai terlihat 

menggeliat. Semakin banyak orang membincang tentang wakaf, 

menginisiasi gerakan wakaf, dan menganeka-ragamkan wakaf dan 

layanan wakaf. Wakaf tidak lagi terbatas pada wakaf tanah untuk 

masjid/mushalla, sekolah/madrasah, dan pemakaman, tapi ada wakaf 

uang, wakaf melalui uang, wakaf saham, wakaf Hak Atas Kekayaan 

Intelektual (HAKI), dan lain sebagainya. Berwakaf juga tidak hanya 

didominasi oleh orang kaya dan berharta, tapi siapapun bisa 

melakukannya dalam jumlah sesuai kemampuan. Caranya pun mudah 

dan sederhana, bahkan orang bisa berwakaf secara online. Kondisi ini 

memberikan optimisme akan  semakin banyaknya jumlah orang 

berwakaf, sebuah fenomena sosial keagamaan yang sangat 

menggembirakan. 

Sekiranya setiap pribadi muslim memiliki pemahaman yang baik 

tentang wakaf, mengetahui mudahnya berwakaf, menyadari tentang 

besarnya manfaat dan pahala wakaf, serta tumbuhnya kesadaran ummat 

untuk berwakaf, saya yakin gerakan wakaf ini akan membuahkan hasil 

seperti yang diharapkan. Wakaf dengan potensinya yang sangat besar 
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akan bisa menggerakkan mesin perekonomian ummat, memberdayakan 

ummat, memajukan tingkat pendidikan ummat, memperluas akses 

pelayanan kesehatan ummat, dan lain sebagainya. Kini saatnya kita 

gaungkan terus kata wakaf dan berbuat sesuatu untuk mengubah 

potensi wakaf yang besar itu menjadi kekuatan riel yang dapat 

mengantarkan tercapainya tujuan yang dicita-citakan, yaitu  

terwujudnya kehidupan ummat yang sejahtera dan bermartabat. 

Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah, 

Izinkanlah khotib mengajak hadirin sekalian untuk memanfaatkan 

sisa usia kita masing-masing dengan memperbanyak infak dan sedekah, 

utamanya wakaf yang merupakan sedekah jariyah. Selain memberi 

manfaat kemanusiaan yang sangat bermakna, infak, sedekah, dan wakaf 

pada khususnya juga memiliki keutamaan yang luar biasa sebagaimana 

tersebut dalam firman Allah dan hadits Rasulullah SAW, antara lain: 

- Orang bersedekan akan memperoleh pahala di sisi Tuhan serta 

tidak ada rasa khawatir dan sedih (Al- Baqarah, 262); 

- Allah melipat gandakan pahala sedekah sampai 700 kali ( Al- 

Baqarah ayat 261); 

- Allah akan menghapuskan sebagian kesalahan orang yang 

bersedekah (Al- Baqarah, 271); 

- Harta tidak akan berkurang disebabkan sedekah (HR. At- Tirmidzi 

dan Ahmad); 

- Pahala sedekah jariyah terus mengalir meskipun pelakunya telah 

meninggal dunia (HR Muslim); 

- Menolak bala’ (HR Baihaqi dan Thabrani) 
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- Mencegah api neraka (HR Ahmad, Bukhori, Muslim) 

- Menjadi naungan pada hari kiamat (HR Thabrani) 

- Dapat menambah umur dan mencegah kematian su’ul khotimah 

(HR Thabrani) 

- Mendapat pertolongan dari Allah (HR Muslim). 

Karena ingin menggapai kebajikan yang sempurna, sahabat Nabi 

bernama Abu Thalhah telah dengan suka rela menyedekahkan kebun 

Birha kesayangannya, sebagai respon atas turunnya ayat : 

اۡتُِحبُّونَۡ   َۡحتَّٰىۡتُْنِفقُواِۡممَّ َۡبِِهَۡعِليمٌۡۡۡلَْنۡتَنَالُواۡاْلبِرَّ َّۡللاَّ َوَماۡتُْنِفقُواِۡمْنَۡشْيٍءۡفَِإنَّ  

Kalian tidak sekali-kali sampai kepada kebajikan (yang sempurna), 

sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai dan 

apa saja yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah 

mengetahuinya (Ali Imran 92). 

Semoga segala amal baik kita pada umumnya dan sedekah kita 

pada khususnya, diterima oleh Allah SWT.  

 

اكُْمۡبَِماۡفِْيِهِۡمَنۡاآليَاِتۡۡبَاَرَكۡهللاُِۡلْيَۡولَكُْمۡفِيۡاْلقُْرآِنۡاْلعَِظْيِمَۡونَفَعَنِْيَۡوإِيَّۡ

ْكراْلَحِكْيِمَۡوتَۡ أَقُْوُلۡقَْوِلْيَۡهذَاۡۡۡإِنَّهُۡهَُوۡالسَِّمْيُعۡاْلعَِلْيُم.ۡبََّلِۡمنِ ْيَۡوِمْنكُْمۡتَِلََوتَهقََۡوالذ ِ

حِۡ ْۡيۡمَوأْستَْغِفُرۡهللاَۡاْلعَِظْيَمِۡلْيَۡولَكُْمۡفَاْستَْغِفُرْوهُ،ۡإِنَّهُۡهَُوۡاْلغَفُْوُرۡالرَّ
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(4) 

WAKAF UANG DAN WAKAF MELALUI 

UANG 

Prof. Dr. Nurul Huda, SE., MM., M.Si 

 و أَْنفُِسنَا شُُرْورِّ ِمنّْ بِاللِّ َونَعُْوذُّ َونَْستَْغِفُرهُّ َونَْستَِعْينُهُّ نَْحَمُدهُّ للِِّّاْلَحْمدَّ إِنّ 

 أَنّْ أَْشَهدُّ .لَهُّ َهاِديَّ فَلَّ يُْضِللّْ َوَمنّْ لَهُّ ُمِضلّ  فَلَّ للاُّ يَْهِدهِّ َمنّْ ْعَماِلنَاأَّ َسي ئَاتَِِّّمنّْ

ًدا أَنّ  َوأَْشَهدُّ للاُّ إِل ّ إِلهَّ لَّ دّ  َعلّى َصلّ  اَللُهمّ  .َوَرسُْولُهُّ َعْبُدهُّ ُمَحم   آِلهِّ َوَعلى ُمَحم 

 ْيمِّاْلَكرِّ اْلقُْرآنِّ فِي تَعَالَى للاُّ قَالَّ .الد ْين يَْومِّ لَىإِّ بِِإْحَسانّ  تَبِعَُهمّْ َوَمنّْ ِوأَْصَحابِهِّ

ّتُقَاتِِهَّوَلّّ ََّحقَّ ِجيمِّ يَاّأَي َهاّالَِّذيَنّآَمنُواّاتَّقُواَّّللاَّ ِّ ِمنَّ الشَّيَّْطانِّ الرَّ أَعُوذُّ بِاَللَّ

ْسِلُمونَّ َّوأَنتُمّم  ّإِلَّ  تَُموتُنَّ

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang 

dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alayh. 

Pada dasarnya, penghimpunan wakaf uang dilakukan dengan 

menyebutkan atau menyampaikan program pemberdayaan atau 

peningkatan kesejahteraan umat (mawquf alayh). Namun demikian, 

dapat juga disebutkan jenis atau bentuk investasinya misalnya untuk 

usaha retail, hanya saja tetap terbuka untuk jenis investasi lainnya.  

Uang wakaf yang telah dihimpun merupakan harta benda wakaf 

yang nilai pokoknya harus dijaga dan wajib diinvestasikan pada sektor 

ril atau sektor keuangan yang sesuai syariah dan peraturan perundang-

undangan. Investasi wakaf uang ini dimaksudkan untuk menjaga nilai 

pokoknya dan menghasilkan manfaat atau keuntungan untuk 

disalurkan kepada penerima manfaat wakaf atau program- program 



 

 

24 

peningkatan kesejahteraan umat (mawquf alayh). 

Pada mulanya, hukum mewakafkan uang menjadi perdebatan di 

kalangan ulama fiqh. Perdebatan itu bermula dari penafsiran terhadap 

sabda Rasullah SAW kepada Umar bin Khatab Artinya : “Kalau kamu 

berkenan tahan pokok dan sedekahkan hasilnya“ dari kata tahan 

pokoknya itu kemudian di pahami harta wakaf harus tetap materialnya. 

Persoalan berkembang apakah uang secara material bisa tetap? 

bukan kah ada fenomena inflasi bukan ia bisa habis di konsumsi. 

Alasan ulama ulama yang tidak memboleh kan wakaf uang antara lain 

pertama uang bisa habis zat nya sekali pakai sedangkan inti ajaran 

wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap 

lagi kekal tidak habis pakai. Kedua uang seperti Dinar dan Dirham 

diciptakan sebagai alat tukar yang kemudian orang melakukan 

transaksi jual beli, bukan untuk ditarik manfaat nya dengan 

mempersewakan zat nya. 

Namun mereka yang melarang wakaf uang mendapat bantahan 

dari mereka yang membolehkan. Dalam sejarah islam orang yang 

pertama kali mengenal wakaf uang adalah Imam Zufar (Abad ke 8 M), 

menggariskan bahwa dana wakaf uang harus di investasikan melalui 

mudharabah dan keuntungan nya di belanjakan untuk charity. Dari 

beberapa Mazhab Hambali, Imam Bukhari dan Imam Hanafi 

mengatakan bahwa penggunaan wakaf uang itu di bolehkan karena 

untuk kepentingan umat Islam. 

Fatwa Majelis ulama Imdonesia Tanggal 11 Mei 2002 dalam 

aspek memperhatikan menyatakan Pendapat Imam al-Zuhri (w. 124 
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H.) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara 

menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian 

keuntungannya disalurkan pada mauquf ‘alaih 

Selain itu Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi 

membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, 

atas dasar Istihsan bi al-‘Urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas’ud 

r.a.: “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”. 

Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi’i “Abu Tsaur 

meriwayatkan dari Imam alSyafi’i tentang kebolehan wakaf dinar dan 

dirham (uang)”. Pendapat Komisi Fatwa MUI Pada sabtu tanggal 11 

Mei tahun 2002 yakni “menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa 

lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan 

tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau 

mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang 

mubah (tidak haram) yang ada.” 

Komisi Fatwa MUI Pada sabtu tanggal 11 Mei tahun 2002 yakni : 

(1) Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) 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). (4) Wakaf Uang hanya 

boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara 

syar’iy (5). Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, 
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tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan 

Di daerah Timur Tengah wakaf uang suadah lama dipraktekan di 

Mesir misalnya Universitas Al-Azhar menjalankan akrivitasnya 

dengan menggunakan dana wakaf. Universitas tersebut mengelola 

gudang dan perusahaan di Terusan Suez. Universitas tersebut selaku 

nazhir hanya mengambil hasil untuk keperluan pendidikan bahkan 

pemerintah Mesir pernah meminjam dana wakaf untuk operasional 

pemerintahan . 

Di negara Sudan juga menjalankan wakaf uang sejak 1987, sudan 

membenahi manajemen wakafnya dengan membentuk Badan Wakaf 

yang memiliki kewenangan yang lebih luas termasuk dalam aspek 

pengelolaan wakaf uang . 

M.A. Manan mengangkat kembali konsep Wakaf uang melalui 

pembentukan Social Investment Bank limeted (SIBL) di negara 

Bangladesh yang di kemas dalam mekanisme instrumen Cash Waqf 

Certificate. Ia telah memberikan solusi alternatif dalam mengatasi 

krisis kesejahteraan umat Islam. Dibandingkan dengan wakaf harta 

tidak bergerak lain, wakaf uang memiliki peluang yang lebih besar 

untuk dilakukan moderanisasi 

Di Indonesia sendiri dalam ketentuan undang-undang terdapat dua 

model wakaf uang, yaitu wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan 

wakaf uang untuk selamanya. Wakaf uang jangka waktu tertentu 

haruslah diinvestasikan ke produk perbankan agar lebih aman dan 

memudahkan pihak wakaf dalam menerima uangnya kembali pada 

saat jatuh tempo. Sedangkan wakaf uang untuk selamanya, pihak 
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nazhir memiliki otoritas penuh untuk mengelola dan mengembangkan 

uang wakaf untuk mencapai tujuan wakafnya. Bila kegiatan investasi 

menggunakan dana penghimpunan wakaf, maka atas keuntungan 

bersih usaha hasil investasi ini (yaitu pendapatan kotor dikurangi 

dengan biaya operasional), akan dibagikan sesuai dengan ketentuan 

undang- undang wakaf yaitu 90% keuntungan akan diperuntukkan 

untuk tujuan wakaf (mauquf ‘alaih) dan 10% untuk penerimaan 

pengelola atau nazhir. 

Faktor-faktor internal yang berpengaruh terhadap pengembangan 

wakaf tunai di Indonesia terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Faktor 

yang menjadi kekuatan diantaranya yaitu: 1) Instrumen pengelolaan 

yang variatif, 2) Adanya fatwa MUI dan UU wakaf tunai, 3) 

Kemudahan berwakaf tunai dan zero cost of fund, 4) Memperluas 

basis sumber dana wakaf, dan 5) Konsep fikih wakaf yang fleksibel, 

dinamis dan terbuka. Sedangkan faktor yang menjadi kelemahan 

diantaranya yaitu: 1) Kurangnya sosialisasi tentang wakaf tunai kepada 

masyarakat umum, 2) Kekurangan SDM dan nazhir yang profesional, 

3) Aset wakaf strategis dan potensial belum teridentifikasi dan 

tersertifikasi dengan baik, 4) Jaringan bisnis yang belum kuat, serta 5) 

Tingkat kepatuhan sebagian lembaga wakaf yang masih lemah. 

Faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap 

pengembangan wakaf tunai di Indonesia terdiri dari kesempatan dan 

ancaman. Faktor yang menjadi kesempatan diantaranya yaitu: 1) 

Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, 2) Dukungan 

dari pemerintah dan pemda, 3) Potensi wakaf tunai yang tak 



 

 

28 

terhingga, 4) Minat masyarakat terhadap ekonomi syariah semakin 

tumbuh, dan 5) Banyak munculnya lembaga keuangan syariah dan 

program studi terkait ekonomi Islam di perguruan tinggi negeri dan 

swasta. Sementara itu, faktor-faktor yang menjadi ancaman yaitu: 1) 

Kondisi ekonomi yang tidak menentu, 2) Mayoritas nazhir yang 

masih tradisional, 3) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap 

wakaf tunai, 4) Lemahnya political will pemegang otoritas, dan 5) 

Belum sempurnanya UU wakaf yang ada. 

Sementara wakaf melalui uang adalah wakaf dengan memberikan 

uang untuk dibelikan/dijadikan harta benda tidak bergerak atau harta 

benda bergerak sesuai yang dikehendaki wakif atau program/proyek 

yang ditawarkan kepada wakif, baik untuk keperluan sosial maupun 

produktif/investasi. Dalam menghimpun wakaf melalui uang, harus 

disebutkan peruntukannya misalnya untuk masjid atau untuk mini 

market. Khusus untuk tujuan produktif/investasi, disebutkan juga 

penyaluran keuntungannya atau penerima manfaatnya (mawquf alayh). 

Dalam wakaf melalui uang, harta benda wakafnya adalah 

barang/benda yang dibeli atau diwujudkan dengan dana yang berasal 

dari wakaf melalui uang, yang harus dijaga kelestariannya, tidak boleh 

dijual, diwariskan dan dihibahkan. 

Investasi wakaf melalui uang terikat dengan satu jenis investasi 

yang dikehendaki wakif atau program/proyek wakaf yang ditawarkan 

kepada wakif. Demikian juga dengan wakaf melalui uang untuk 

tujuan sosial yang terikat peruntukannya sesuai kehendak wakif atau 

program/proyek wakaf yang ditawarkan kepada wakif. 
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(5) 

WAKAF DAN EKONOMI SYARIAH 

Prof. Dr. Nurul Huda, SE., MM., M.Si 

 و أَْنفُِسنَا شُُرْورِّ ِمنّْ بِاللِّ َونَعُْوذُّ َونَْستَْغِفُرهُّ َونَْستَِعْينُهُّ نَْحَمُدهُّ للِِّّاْلَحْمدَّ إِنّ 

 أَنّْ أَْشَهدُّ .لَهُّ َهاِديَّ فَلَّ يُْضِللّْ َمنّْوَّ لَهُّ ُمِضلّ  فَلَّ للاُّ يَْهِدهِّ َمنّْ ْعَماِلنَاأَّ َسي ئَاتَِِّّمنّْ

ًدامُّ أَنّ  َوأَْشَهدُّ للاُّ ل ّإِّ لهَّإِّ لَّ دّ  َعلّى َصلّ  اَللُهمّ  .َوَرسُْولُهُّ َعْبُدهُّ َحم   آِلهِّ َوَعلى ُمَحم 

 اْلَكِرْيمِّ ْرآنِّاْلقُّ فِي تَعَالَى للاُّ قَالَّ .الد ْين يَْومِّ لَىإِّ بِِإْحَسانّ  تَبِعَُهمّْ َوَمنّْ ِوأَْصَحابِهِّ

ّتُقَاتِِهَّوَلّّ ََّحقَّ جِّيمِّ يَاّأَي َهاّالَِّذيَنّآَمنُواّاتَّقُواَّّللاَّ ِّ ِمنَّ الشَّْيَطانِّ الرَّّ أَعُوذُّ بِاَللَّ

ْسِلُمونَّ َّوأَنتُمّم  ّإِلَّ  تَُموتُنَّ

Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan 

konsep wakaf secara konkrit tekstual. Wakaf termasuk infaq fi 

sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam 

menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat 

al-Quran yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah. 

Menurut Imam An-Nawawi penulis kitab Riyadhus Shalihin dan 

Hadist al- arbain wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil 

manfaatnya untuk orang lain serta menggunakannya untuk kebaikan 

dan mendekatkan diri kepada Allah. 

Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf belum banyak dieksplorasi 

semaksimal mungkin, padahal wakaf sangat potensial sebagai salah 

satu instrumen untuk pemberdayaan atau pengembangan ekonomi 

umat Islam. Karena itu, institusi wakaf menjadi sangat penting untuk 

dikembangkan. Apalagi wakaf dapat dikategorikan sebagai ʻamal 
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jāriyah yang pahalanya tidak pernah putus, walau yang memberi wakaf 

telah meninggal dunia 

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

 

ِۡمْنۡثَََلثٍَةۡإِالَّۡ ْنَساُنۡاْنقََطَعَۡعْنهَُۡعَملُهُۡإِالَّ ِۡمْنَۡصَدقٍَةَۡجاِريٍَةۡأَْوۡۡإِذَاَۡماَتۡاْْلِ

 لٍَدَۡصاِلحٍۡيَْدعُوۡلَهُۡۡوَۡۡأَوِْۡعْلٍمۡيُْنتَفَُعۡبِهِۡ

 

Apabila manusia meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali tiga 

perkara: shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak 

shalih yang mendoakannya. (HR Muslim). 

Syaikh ‘Abdullah Al-Fauzan berkata, “Hadits ini jadi dalil akan 

sahnya wakaf dan pahalanya yang besar di sisi Allah. Di mana wakaf 

tersebut tetap manfaatnya dan langgeng pahalanya. Contoh, wakaf 

aktiva tanah seperti tanah, kitab, dan mushaf yang terus bisa 

dimanfaatkan. Selama benda-benda tadi ada, lalu dimanfaatkan, maka 

akan terus mengalir pahalanya pada seorang hamba.” (Minhah Al-

‘Allam, 7: 11) 

Bila mengingat sejarah, wakaf menjadi salah satu instrumen yang 

banyak memberikan kesejahteraan bagi umat. Salah satu yang paling 

terkenal adalah wakaf sumur Usman bin Affan. Wakaf tersebut adalah 

hasil negosiasi Usman bin Affan dengan seorang Yahudi yang 

menguasai sebuah sumur. Saat itu semua warga yang ingin 

memperoleh air, ia harus membelinya dari orang yahudi tersebut. 
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Melihat kondisi tersebut, Usman bin Affan hendak membeli sumur 

tersebut. Karena orang yahudi melarang keseluruhan sumur di jual 

akhirnya disepakati setengahnya untuk Usman bin Affan. 

Dikarenakan setengah kepemilikan milik Usman, maka 

operasionalisasi dari sumur tersebut diselang-seling setiap harinya. 

Sehari milik Yahudi sehari milik Usman. Pada saat harinya Usman, ia 

menggratiskan sumur tersebut. Seiring berjalannya waktu, masyarakat 

tidak ada lagi yang mengambil air dihari miliknya Yahudi. Semua 

menunggu hari kepemilikannya Usman. Alhasil sumur menjadi sepi 

dan Yahudi menjual semua kepemilikan sumur kepada Usman bin 

Affan. 

Wakaf merupakan instrumen pemberdayaan aset masyarakat yang 

khas dalam ajaran Islam, yang tidak didapati pada sistem sosial 

ekonomi lainnya. Pembahasan mengenai wakaf akan seiring dengan 

perbincangan sejarah Islam itu sendiri. Sebab, sejak awal dakwah 

Rasulullah saw di Madinah, wakaf sudah menjalankan peran penting 

dalam membantu mendorong kemajuan bukan saja masalah sosial dan 

ekonomi, namun juga pengembangan peradaban budaya 

masyarakatnya. Sehingga tidak mengherankan jika pada masa 

kejayaan Islam, wakaf juga mencapai kejayaannya. Meskipun 

pengelolaannya masih sangat sederhana. 

Pengembangan harta wakaf merupakan hal baru dalam 

perwakafan di Indonesia, mengingat wakaf selama pengelolaan masih 

bersifat konvensional dan tradisional dan peruntukannya masih 

terbatas untuk keperluan sarana peribadatan dan sosial keagamaan. 

http://k2ichsan.blogspot.com/2012/02/sejarah-perkembangan-wakaf.html
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Sehingga walaupun harta wakaf berupa tanah yang jumlahnya cukup 

banyak namun belum dapat berkontribusi terhadap peningkatan 

kesejahteraan umat. 

Pengembangan wakaf merupakan salah satu isu strategis dalam 

akselerasi ekonomi syariah di Tanah Air. Gerakan wakaf memperoleh 

amunisi baru melalui 

jangkar program pemberdayaan dana sosial keagamaan dan 

pengembangan kelembagaan ekonomi umat yang diakomodir dalam 

program prioritas nasional pada Rancangan Teknokratik Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. 

Wakaf sejatinya mendorong tumbuhnya rasa tanggung jawab 

umat Islam terhadap keberlangsungan kehidupan dan masa depan 

kemanusiaan. Wakaf secara tidak langsung mengubah perspektif 

jangka pendek menjadi jangka panjang dalam penyediaan aset dan 

berbagai sarana kehidupan masyarakat yang membawa kemaslahatan 

dan kesejahteraan 

Dalam kaitan itu pengembangan dan optimalisasi manfaat wakaf 

untuk peribadatan, pendidikan, ekonomi, pelestarian kebudayaan 

Islam, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pembangunan 

insfrastruktur sosial yang dibutuhkan masyarakat selayaknya tetap 

mendapatkan perhatian dari para nazhir wakaf dan pegiat wakaf di 

berbagai pelosok. 

Semenjak beberapa tahun terakhir, perhatian dan keterlibatan para 

pemangku kepentingan (multi stakeholders) untuk 

mengaktualisasikan potensi wakaf sebagai elemen penggerak ekonomi 
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dan keuangan syariah semakin menguat. Peran lintas otoritas melalui 

Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang sekarang berganti 

nama menjadi Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah 

(KNEKS) yang beranggotakan, antara lain Kementerian Keuangan, 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 

Kementerian Agama, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, 

Majelis Ulama Indonesia, dan lainnya cukup proaktif mendorong dan 

menfasilitasi pengembangan instrumen wakaf, seperti Waqf Core 

Principles (WCP), Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), digitalisasi 

sistem ZISWAF, dan sebagainya. Digitalisasi sistem ZISWAF bahkan 

menjadi program Quick Wins KNEKS. 

Sinergi program, harmonisasi regulasi dan interkoneksi kebijakan 

lintas- otoritas diharapkan memberi kontribusi yang relevan dan 

positif terhadap penguatan ekosistem wakaf di negara kita. Bahkan 

tidak cukup hanya ekosistem di level nasional saja, tetapi harus 

menjangkau pemerintah daerah dan institusi terkait di provinsi dan 

kabupaten/kota. Pengalaman selama ini acapkali menghadapkan kita 

dengan persoalan wakaf, baik pemanfaatan maupun perlindungan 

hukum atas harta wakaf di mana penyelesaiannya berada di ranah 

kebijakan dan pelayanan birokrasi di daerah yang kadang kurang 

memahami nilai strategis wakaf dalam pembangunan bangsa 

Pemerintah dari waktu ke waktu selalu mendorong dan 

memfasilitasi pengembangan gerakan wakaf di Tanah Air, antara lain 

dengan penataan regulasi, serta menghadirkan iklim yang kondusif 

bagi pertumbuhan program dan gerakan inklusi wakaf. Upaya secara 
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sistematis, inovatif dan berkelanjutan perlu terus dilakukan untuk 

memperluas partisipasi masyarakat dalam berwakaf. Wakaf produktif 

merupakan wakaf yang memiliki substansi untuk dapat dimanfaatkan 

secara keberlanjutan, menghasilkan manfaat baik ekonomi maupun 

sosial, serta hasilnya diperuntukkan bagi kemaslahatan umat melalui 

pengelolaan yang profesional sesuai dengan syariat Islam. 

Mesir adalah negara yang terhitung sukses dalam pengelolaan 

wakafnya. Keinginan kuat untuk mengelola wakaf secara baik baru 

muncul pada masa pasca pemerintahan Muhammad Ali Pasya. Usaha 

pertama yang dilakukan oleh pemerintah Mesir adalah menertibkan 

tanah wakaf melalui penjagaan dan pemeliharaan serta diarahkan pada 

tujuan kemaslahatan umum sesuai dengan syarat-syarat yang telah 

ditentukan. Selain itu, pemerintah juga memberikan perlindungan. 

Langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintah adalah membentuk 

diwan al-waqf yang menjadi cikal bakal departemen wakaf ( Hasanah, 

1997). 

Pengelolaan wakaf di negeri Mesir sudah mengarah kepada 

pemberdayaan ekonomi. Badan Wakaf Mesir membuat beberapa 

kebijakan seperti menitipkan harta wakaf di bank Islam, mengadakan 

kerjasama dengan perusahaan-perusahaan bonafide, mengelola tanah-

tanah kosong secara produktif bahkan membeli saham dan obligasi 

perusahaan yang kokoh. Adapun pengembangan hasil wakafnya 

dimanfatkan untuk pemberdayaan eknomi fakir miskin, mendirikan 

rumah sakit, pengobatan gratis, mendirikan lembaga-lembaga 

pendidikan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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(6) 

ALLAH PASTI MENGGANTI WAKAF KITA 

Dr. Hendri Tanjung, Ph.D 

 و أَْنفُِسنَا شُُرْورِّ ِمنّْ بِاللِّ َونَعُْوذُّ َونَْستَْغِفُرهُّ َونَْستَِعْينُهُّ نَْحَمُدهُّ للَِِّّحْمدَّالّْ إِنّ 

 أَنّْ أَْشَهدُّ .لَهُّ َهاِديَّ فَلَّ يُْضِللّْ َوَمنّْ لَهُّ ُمِضلّ  فَلَّ للاُّ ْهِدهِّيَّ َمنّْ ْعَماِلنَاأَّ َسي ئَاتَِِّّمنّْ

ًدامُّ أَنّ  ْشَهدَُّوأَّ للاُّ إِل ّ إِلهَّ لَّ دّ  َعلّى َصلّ  اَللُهمّ  .هَُّوَرسُْولُّ َعْبُدهُّ َحم   آِلهِّ َوَعلى ُمَحم 

يّْ يَْومِّ لَىإِّ بِِإْحَسانّ  تَبِعَُهمّْ َوَمنّْ ِوأَْصَحابِهِّ  اْلَكِرْيمِّ اْلقُْرآنِّ فِي تَعَالَى للاُّ لَّقَّا .نالد 

ّتُقَاتِِهَّوَلّّ ََّحقَّ ِجيمِّ يَاّأَي َّهاّالَّّذِّيَنّآَمنُواّاتَّقُواَّّللاَّ ِّ ِمنَّ الشَّْيَطانِّ الرَّ أَعُوذُّ بِاَللَّ

ْسِلُمونَّ َّوأَنتُمّم  ّإِلَّ  تَُموتُنَّ

Jama’ah Jum’at yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta’ala, 

semua orang ingin panjang umur dalam hidupnya.  Bahkan jujur kita 

akui, setelah selesai sholat kita berdoa agar panjang umur.  Namun, 

pertanyaannya adalah, apakah mungkin umur kita sampai 200 tahun?  

Apakah mungkin umur kita sampai 1000 tahun?  Tidak mungkin.  

Karena Allah sudah berfirman dalam Al Qur’an surat Ar Rahman ayat 

26: Kullu man alaiha Fan, yang artinya semua yang bernyawa pasti 

fana.  Fana itu rusak, hancur atau binasa. Berapa umur manusia?  

Rasulullah mengatakan pada umumnya, umur manusia antara 60 

hingga 70 tahun.  Lalu, bagaimana caranya agar kita panjang umur?   

Tentunya umur yang bisa kita panjangkan bukan umur biologis, 

tetapi umur amal kita yang khotib istilahkan umur ideologis.  Kita tak 

mungkin memperpanjang umur biologis kita.  Bagaimana 

memperpanjang umur ideologis kita?  Caranya adalah dengan 
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bersedekah. Bahkan orang yang meninggal dunia, menyesal kenapa 

tidak bersedekah ketika hidupnya. Jadi dia ingin hidupnya 

dipanjangkan agar bisa bersedekah. Lihat surat al munafiqun ayat 10.   

Pertanyaan berikutnya, sedekah apa yang paling utama?  Jawabannya 

adalah sedekah jariyah, yaitu sedekah yang manfaatnya terus mengalir.  

Orang yang bersedekah, setidak tidaknya selalu diingat oleh orang yang 

menerima sedekah walaupun dia sudah meninggal.  Itulah panjang 

umur.   

Jama’ah sekalian yang berbahagia, kalau kita bicara sedekah, 

apakah syarat sedekah harus kaya?  Ternyata tidak!  Mitos itu patah 

dengan kisah nyata seorang pembantu rumah tangga di Surabaya.  Sang 

pembantu rumah tangga itu menginfakkan Rp 50.000,- dari Rp 600.000 

gajinya setiap bulan.  Infaq itu rutin dibayarkan kepada suatu lembaga 

zakat di Surabaya.  Dalam pertemuan tahunan lembaga zakat tersebut, 

ketua BAZNAS hadir dan ingin berdialog dengan sang pembantu 

rumah tangga.   

Dari hasil dialog, diketahui ternyata sang pembantu memiliki 5 

orang anak, yang semuanya kuliah di universitas besar di negeri ini.  

Sang ketua BAZNAS heran, darimana biayanya.  Ternyata, diketahui 

kemudian bahwa anak-anak sang pembantu tadi, dari kecil sampai 

besar, tidak pernah membayar uang sekolah.  Dari SD sampai 

perguruan tinggi, semuanya mendapat beasiswa.  Subhanallahu! Inilah 

yang dijelaskan Al Qur’an surat Saba ayat 39: 

سُطُّ َرب ِىّ  اِنَّّ قُلّ  قَّ يَب  ز  دِّ ِعبَاِدهّ  ِمنّ  يََّشآءُّ ِلَمنّ  الر ِ فَّ َماّ وَّ ّؕلَهّ  رَُّويَق  تُمّ اَن  نّ  ق  ءّ  م ِ  َشى 

ِلفُهّ  فَُهوَّ رُّ َوهُوَّ ّۚيُخ  نَّ َخي  ِزقِي  الرّٰ  
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Artinya:  

Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya 

bagi siapa yang Dia kehendaki diantara hamba hamba-Nya.  Dan apa 

saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah 

pemberi rezeki yang baik.   

Ujung ayat diatas sangat menarik, karena Allah pasti mengganti 

apa saja yang kita infakkan.  Pertanyaannya, apakah gantinya itu harus 

rupiah?  Ternyata tidak! Gantinya, bisa jadi anak-anak yang cerdas.  

Gantinya bisa jadi hati yang tentram dalam menjalani kehidupan.  

Gantinya bisa jadi, setiap ada masalah, Allah berikan jalan keluar.  

Gantinya, keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah.  Gantinya, 

teman teman yang soleh dan solehah.  Gantinya, lingkungan yang baik.  

Gantinya, umur yang panjang secara ideologis.   

Apakah tidak ada ganti rupiah?  Ada!  Allah berfirman dalam surat 

Al Baqarah ayat 261: 

ِّ َسبِْيلِّ فِيّْ اَْمَوالَُهمّْ يُْنِفقُْونَّ الَِّذْينَّ َمثَلُّ بَتَتّْ َحبَّةّ  َكَمثَلِّ َّللاّٰ
 كُل ِّ فِيّْ لََّسنَابِّ عََّسبّْ اَْنْۢ

بُلَةّ  ائَةُّ سُْنْۢ ُّ َّۗحبَّةّ  م ِ ُّّۗءُّيََّشاّ  ِلَمنّْ يُٰضِعفُّ َوَّللاّٰ َعِلْيمّ  َواِسعّ  َوَّللاّٰ  

Artinya: 

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah 

seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap 

tangkai ada serratus biji.  Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia 

kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.   
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Jama’ah sekalian, Ayat Al Baqarah ayat 261 menyatakan bahwa 

Allah akan mengganti 700 kali lipat dari apa yang kita infakkan.  Orang 

beriman sangat percaya dengan ayat Al-qur’an ini.  Karena percaya 

kepada Al-qur’an merupakan salah satu rukun Iman.  Oleh karena itu, 

dari mimbar ini, khotib mengajak pribadi dan juga jama’ah sekalian 

Marilah kita bersedekah untuk memperpanjang umur kita, sebelum 

kematian datang menjemput kita.    

 َوالِذ ْكرِّ اْْليَاتِّ ِمنَّ فِْيهِّ بَِما َوإِيَّاكُمّْ َونَفَعَنِيّْ اْلعَِظْيِم، اْلقُْرآنِّ فِي َولَكُمّْ ِليّْ للاُّ بَاَركَّ

 ْينَّاْلُمْسِلمِّ َوِلَسائِرِّ َولَكُمّْ ِليّْ اْلعَِظْيمَّ للاَّ َوأَْستَْغِفرُّ َهذَا قَْوِليّْ أَقُْولُّ .اْلَحِكْيمِّ

ِحْيمِّ اْلغَفُْورُّ ُهوَّ إِن هُّ تَْغِفُرْوهُّفَاسّْ ْسِلَماتَِّواْلمُّ الر   
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(7) 

ORANG YANG BERWAKAF AKAN 

BERKUMPUL BERSAMA KELUARGA DI 

SYURGA 

Dr. Hendri Tanjung, Ph.D 

 و أَْنفُِسنَا شُُرْورِّ ِمنّْ بِاللِّ َونَعُْوذُّ َونَْستَْغِفُرهُّ َونَْستَِعْينُهُّ نَْحَمُدهُّ للِِّّاْلَحْمدَّ إِنّ 

 أَنّْ أَْشَهدُّ .لَهُّ اِديَّهَّ فَلَّ يُْضِللّْ َوَمنّْ لَهُّ ُمِضلّ  فَلَّ للاُّ يَْهِدهِّ َمنّْ أَْعَماِلنَا َسي ئَاتَِِّّمنّْ

ًدا أَنّ  َوأَْشَهدُّ للاُّ إِل ّ لهَّإِّ لَّ دّ  َعلّى َصلّ  اَللُهمّ  .َوَرسُْولُهُّ َعْبُدهُّ ُمَحم   آِلهِّ لىَوعَّ ُمَحم 

 اْلَكِرْيمِّ اْلقُْرآنِّ فِي تَعَالَى للاُّ قَالَّ .لد ْينا يَْومِّ إِلَى بِِإْحَسانّ  تَبِعَُهمّْ َوَمنّْ أَْصَحابِهِّوِّ

ِّ وذُّأَعُ ِجيمِّ الشَّْيَطانِّ ِمنَّ بِاَللَّ َّ اتَّقُوا آَمنُوا ينَّالَّذِّ أَي َها يَا الرَّ  َولَّ تُقَاتِهِّ َحقَّّ َّللاَّ

ْسِلُمونَّ َوأَنتُم إِلَّّ تَُموتُنَّّ م   

Jama’ah Jum’at yang Insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa 

Ta’ala, perjuangan pulang kampung ketika idul fitri adalah perjuangan 

yang penuh dengan perjuangan. Bersusah payah menghadang macet, 

hingga memerlukan waktu 12 jam, bahkan sampai 24 jam.  Namun 

begitu tiba di kampung halaman, ketika bertemu dan berkumpul dengan 

keluarga, maka semua capek dan letih hilang dan berganti dengan 

kebahagian-kebahagiaan.  Seolah-olah letih dan lelah berpuluh-puluh 

jam di jalan, tidak ada apa-apanya.  Kebahagiaan menggantikan 

kepenatan.   

Tahukah para jama’ah sekalian yang berbahagia, ada yang jauh 

lebih berbahagia dari itu?  Yaitu ketika kita berkumpul di syurga 

bersama keluarga.  Berkumpul di dunia dengan keluarga saat hari raya 
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saja, sudah sangat berbahagia, apalagi ketika kita berkumpul dengan 

keluarga di syurga. Allah jelaskan dalam Al Qur’an surat Ar-Ra’du 

ayat 23: 

نّ  َجنّٰتُّ نََها َعد  ُخلُو  َواِجِهمّ  ٮِِٕهمّ ٰابَآّ ِمنّ  َصلَحَّ َوَمنّ  يَّد  يّٰتِِهمّ  َواَز  َمٰلّٓ َّۖوذُر ِ  ٮَِٕكةَُّوال 

نَّ ُخلُو  ِهمّ  يَد  نّ  َعلَي  ّّۚبَابّ  كُل ِّ م ِ  

Artinya:  

Surga-surga ‘Adn, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-

orang Saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak 

cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari 

semua pintu. 

Pertanyaan berikutnya, siapakah orang-orang Saleh itu?  Surat Ar-

Ra’d ayat 22 menjelaskan: 

نَّو   تِغَآءَّ َصبَُروا الَِّذي  هِّ اب  ٰلو َواَقَاُموا َرب ِِهمّ  َوج  اوَّ ةَّالصَّ فَقُو  ا اَن  ٰنُهمّ  ِممَّ ا َرَزق   ِسرًّ

َعَلنِيَةًّ نَّ وَّ َرُءو  يَد  َحَسنَةِّ وَّ ّ السَّي ِئَةَّ بِال 
 
بَى لَُهمّ  كَّٮِّٕاُوٰل اِرّ  عُق  الدَّ  

 

Artinya: 

Dan orang-orang yang sabar karena mengharap keridoan Tuhannya, 

melaksanakan shalat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami 

berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta 

menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat 

tempat kesudahan (yang baik). 

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang-orang sholeh itu ada 4 

kriteria.  Pertama, orang yang sabar dalam mencari keridoan Allah.  
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Ternyata mencari keridoan Allah itu mesti sabar.  Karena banyak 

kesulitan-kesulitan, aral rintangan, dan lain-lain.   

Kedua, Orang-orang yang menegakkan sholat.  Orang-orang yang 

membawa sifat sholat keluar sholat.  Bukti orang yang sholatnya benar, 

apabila kelakuannya di luar sholat juga benar.  Allah menjelaskan 

dalam AL Qur’an surat Al-Ankabut ayat 45: 

لُّ ِحىَّ َماّ  اُت  كَّ اُو  ِكٰتبِّ ِمنَّ اِلَي  ٰلوةَّ َواَقِمِّ ال  ّ الصَّ ٰلوةَّ اِنَّّ ؕؕ ٰهى الصَّ فَّ َعنِّ تَن  َشآءِّال   ح 

َكرِّ ُمن  رُّ َّؕوال  ِّ َولَِذك  بَرُّ َّللاّٰ ّ اَك  ؕؕ ُّ لَمُّ َوَّللاّٰ نَّ امَّ يَع  نَعُو  تَص   

Artinya: 

Bacalah Kitab (Al-qur’an) yang telah diwahyukan kepadamu 

(Muhammad) dan laksanakanlah sholat.  Sesungguhnya shalat itu 

mencegah dari (perbuatan) Keji dan mungkar.  Dan (ketahuilah) 

mengingat Allah (shalat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah 

lain).  Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.  

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang yang benar sholatnya akan 

mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar.  Kriterianya mudah, 

orang yang sholat dan diluar sholat perilakunya baik, maka itulah orang 

yang sholatnya benar.  

Ketiga, orang-orang shaleh itu adalah orang yang berinfak secara 

sembunyi-sembunyi dan terang-terangan.  Berinfaq sembunyi 

sembunyi ada keadaannya, misalnya berinfak untuk karopak Jum’at, 

berinfaq untuk operasional masjid, dan lain-lain.  Berinfak secara 

terang-terangan ini adalah zakat dan wakaf.  Jadi, wakaf itu mesti 
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diumumkan.  Karena terkait dengan pertanggungjawaban nazir.  Wakaf 

itu mesti dicatat rapi, karena ada akuntabilitasnya.   

Keempat, orang-orang yang menolak kejahatan dengan kebaikan.  

Istilahnya tidak membalas dendam.   

Terkait dengan wakaf, ketika ayat wakaf turun, yaitu surat Ali 

Imran ayat 92 yang berbunyi: 

بِرَّّ تَنَالُوا لَنّ  ا تّٰىحَّ ال  ِفقُو  ا تُن  نَّ ِممَّ ا َوَما ّؕتُِحب و  ِفقُو  ءّ  ِمنّ  تُن  مّ َعلِّ بِهّ  َّللاَّّٰ فَِانَّّ َشى  ي   

Artinya:  

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum 

kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai.  Dan apapun 

yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui.  

Begitu ayat ini turun, Abu Tolhah langsung mendatangi Rasul, dan 

mewakafkan kebun bairuha yang paling dia cintai.  Jadi, kalau kita 

perhatikan, wakaf yang pertama sekali dilaksanakan setelah ayat ini 

turun adalah wakaf produktif.  Kebun itu produktif, menghasilkan.  

Kebunnya tetap, tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan, tetapi 

hasil kebunnya yang kemudian disedekahkan.   

ْكرِّ اْْليَاتِّ ِمنَّ فِْيهِّ بَِما َوإِيَّاكُمّْ َونَفَعَنِيّْ اْلَكِرْيِم، اْلقُْرآنِّ فِي َولَكُمّْ ِليّْ للا بَاَركَّ  َوالذ ِ

 ذَْنب ، كُل ِّ ِمنّْ ْلُمْسِلِمْينَّا َسائِرَِّولِّ لَكُمّْوَّ ِليّْ للاَّ َوأَْستَْغِفرُّ هذا قَْوِليّْ أَقُْولُّ .اْلَحِكْيمِّ

ِحْيمُّ فُْورُّاْلغَّ هُوَّ إِنَّهُّ فَاْستَْغِفُرْوهُّ الرَّ  
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(8) 

ORANG CERDAS PASTI BERWAKAF 

Dr. Hendri Tanjung, Ph.D 

 و اأَْنفُِسنَّ شُُرْورِّ ِمنّْ بِاللِّ َونَعُْوذُّ َونَْستَْغِفُرهُّ َونَْستَِعْينُهُّ نَْحَمُدهُّ للِِّّاْلَحْمدَّ إِنّ 

 أَنّْ أَْشَهدُّ .لَهُّ َهاِديَّ فَلَّ يُْضِللّْ َوَمنّْ لَهُّ ُمِضلّ  فَلَّ للاُّ يَْهِدهِّ َمنّْ أَْعَماِلنَا َسي ئَاتَِِّّمنّْ

ًدا أَنّ  َوأَْشَهدُّ للاُّ إِل ّ إِلهَّ لَّ دّ  َعلّى َصلّ  اَللُهمّ  .َوَرسُْولُهُّ َعْبُدهُّ ُمَحم   آِلهِّ َوَعلى ُمَحم 

 اْلَكِرْيمِّ اْلقُْرآنِّ فِي تَعَالَى للاُّ قَالَّ .الد ْين يَْومِّ إِلَى بِِإْحَسانّ  بِعَُهمّْتَّ َوَمنّْ أَْصَحابِهِّوِّ

ِّ أَعُوذُّ ِجيمِّ الشَّْيَطانِّ ِمنَّ بِاَللَّ َّ اتَّقُوا آَمنُوا الَِّذينَّ أَي َها يَا الرَّ  َولَّ تُقَاتِهِّ َحقَّّ َّللاَّ

ْسِلُمو َوأَنتُم إِلَّّ تَُموتُنَّّ نَّم   

Jama’ah Jum’at yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta’ala, 

suatu ketika sahabat anshar bertanya kepada Rasulullah SAW, “Ya 

Rasulullah, ayyul mu’miniina Afdhal?  Wahai Rasulullah, orang 

mukmin apakah yang paling utama?”  Maka Rasulullah Menjawab: 

“ahsanuhum Khuluqo, Orang yang paling baik akhlaqnya”.  Orang 

mu’min yang paling utama adalah yang paling baik akhlaqnya.   

Ternyata, para jama’ah sekalian, akhlaq itu adalah variable utama 

dalam menentukan keutamaan seorang mu’min.  Boleh jadi, seorang 

mun’min gelarnya panjang, tetapi ketika akhlaqnya tidak baik, maka 

dia tidak menjadi orang yang utama.  Boleh jadi, seorang mu’min 

hartanya banyak, tetapi ketika akhlaqnya tidak baik, maka dia tercoret 

sebagai orang yang utama.  

Lalu sahabat Anshar itu bertanya lagi, “ayyul mu’miniina akyas?  

Mukmin manakah yang paling cerdas?”  Rasul menjawab: “Qola, 
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aktsaruhum lil mauti dzikro, orang yang paling banyak mengingat 

kematian”.  Karena kematian itu pasti datang.  Suka tidak suka, mau 

tidak mau, siap tidak siap, kematian pasti datang menjemput kita.  

Kemanapun kita lari dan pergi, dia akan menghampiri. Lalu, Rasulullah 

tidak berhenti sampai disitu, Rasulullah katakan : “Wa ahsanuhum lima 

ba’dahu isti’daadan, DAN yang terbaik dalam mempersiapkan 

kematian itu sendiri”.  Kalau ada kata sambung DAN, maknanya, 

kedua pernyataan sebelum dan sesudah DAN, harus terjadi.  Berbeda 

dengan ATAU, yang boleh dipilih salah satu. A atau B, kita boleh 

memilih A saja, atau B saja.  Namun, kalau A dan B, maka kita harus 

memilih keduanya sekaligus.   

Sehingga orang mu’min yang cerdas adalah mu’min yang paling 

banyak mengingat mati DAN paling baik persiapannya menghadapi 

kehidupan setelah mati.  Dengan kata lain, percuma banyak-banyak 

ingat kematian, tetapi tidak dipersiapkan.   

“Ulaaikal Akyas, Mereka itulah orang-orang yang paling cerdas”.  

Rasulullah menutup haditsnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.   

Para jama’ah Jum’at yang berbahagia, coba kita perhatikan, kenapa 

Rasulullah mengatakan itu orang cerdas.  Mari kita lihat surat Al 

An’am ayat 32: 

َحٰيوةُّ َما وَّ يَاّ  ال  ن  وّ  لَِعبّ  اِلَّّ الد  لَه  ِخَرةُّ َولَـلدَّارُّ ّؕوَّ ٰ رّ  ال  نَّ َخي  نَّ ل ِـلَِّذي  نَّ اَفَلَّ ّؕيَتَّقُو  ِقلُو  تَع   

Artinya:  

Dan kehidupan dunia ini, hanyalah permainan dan senda gurau, 

sedangkan negeri akherat itu, sungguh lebih baik bagi orang-orang 

yang bertakwa.  Tidakkah Kamu mengerti? 
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Ujung ayat diatas sangat menarik, karena Allah menantang kita 

untuk menggunakan akal kita.  Dengan kata lain, Allah ingin menegur 

kita kenapa tidak menggunakan akal untuk memahami kehidupan dunia 

ini?   Apakah tidak menggunakan logika yang Allah berikan kepadamu?   

Mari kita gunakan ilmu matematika untuk menjawab, mengapa 

akherat itu lebih baik daripada dunia.  Sekarang, kita hitung umur kita 

di dunia.  Rasulullah mengatakan dalam hadits riwayat Tirmidzi yang 

artinya: “umur ummatku antara 60 sampai 70 tahun, jarang yang 

melebihi itu”.  Angap kita ambil angka tertinggi, 70 tahun.   

Lalu, umur di akherat berapa lama?  Jawabannya, abadi atau tak 

terhingga.  Tak terhingga ini dalam matematika disebut epsilon (∞).  

Tujuh puluh tahun hidup di dunia, dibagi dengan tak hingga hidup di 

akherat, hasilnya berapa?  Aljabar sederhana tidak bisa menjawab ini.  

Ini hanya bisa dijawab dengan konsep limit dalam kalkulus.  Lim x→∞, 

70/x = 0.  Maknanya, kehidupan dunia ini, dibandingkan dengan 

kehidupan akherat, mendekati nol.  Hampir nol, yang bermakna tidak 

ada artinya.   

Untuk kehidupan dunia yang 70 tahun saja, kita berusaha betul 

mempersiapkannya.  Kita menabung untuk hari tua.  Kita siapkan diri 

dengan bekal ilmu, hanya untuk kehidupan yang 70 tahun.  Bagaimana 

untuk hidup yang abadi? Bagaimana untuk hidup yang tidak ada 

ujungnya?  Mana persiapan kita?  Maka, ketika Rasulullah mengatakan 

orang yang cerdas adalah orang yang banyak ingat kematian dan 

mempersiapkannya dengan baik, itulah jawaban apa yang harus kita 

siapkan.   
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Jama’ah sekalian yang berbahagia, dalam hadits yang lain, hadits 

riwayat Muslim, Rasululah bersabda yang artinya: “Ketika anak Adam 

meninggal dunia, terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal: Sedekah 

jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh”.  

Sehingga, orang cerdas pasti berwakaf untuk mempersiapkan 

kematiannya.   

Apakah sahabat Rasulullah semuanya berwakaf? Jawabnya: Ya.  

Di dalam kitab Al mughni karangan Ibnul Qudama disebutkan : “Ma 

baqiya ahadun min ashabi Rasulullah Shallallhu Alaihi Wasaallama 

lahu miqdarotun illa wakafa waqfan”artinya; tidak satupun sahabat 

yang memiliki kemampuan, kecuali dia berwakaf.   

Jama’ah sekalian, mari kita gunakan ilmu logika dan matematika 

untuk memahami ayat ini.  Dalam ilmu matematika ada kaidah 

silogisme.  Jika A maka B, jika B maka C. Jika C maka D. 

Kesimpulannya adalah: jika A maka D.  

Mari kita perhatikan premis-premis yang ada:  

Premis 1: Orang cerdas adalah orang yang selalu ingat pada kematian. 

Premis 2: Orang yang selalu ingat kematian pasti mempersiapkan 

kematian itu sendiri. Premis 3: Orang yang mempersiapkan kematian, 

pasti berwakaf. Dengan menggunakan kaidah silogisme, maka :  

Konklusi: Orang cerdas pasti berwakaf. 

ْكرِّ اْْليَاتِّ ِمنَّ فِْيهِّ بَِما َوإِيَّاكُمّْ َونَفَعَنِيّْ اْلَكِرْيِم، اْلقُْرآنِّ فِي كُمَّْولَّ ِليّْ للا بَاَركَّ  َوالذ ِ

 ذَْنب ، كُل ِّ ِمنّْ اْلُمْسِلِمْينَّ َوِلَسائِرِّ َولَكُمّْ ِليّْ للاَّ ِفرَُّوأَْستَغّْ هذا قَْوِليّْ أَقُْولُّ .اْلَحِكْيمِّ

ِحْيمُّّا رُّفُوّْاْلغَّ هُوَّ إِنَّهُّ فَاْستَْغِفُرْوهُّ لرَّ  
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(9) 

MENGISRA' DAN MEMI'RAJKAN WAKAF 

Dr. Atabik Luthfi, MA 

 و نَاأَْنفُسِّ شُُرْورِّ ِمنّْ بِاللِّ َونَعُْوذُّ َونَْستَْغِفُرهُّ َونَْستَِعْينُهُّ ُدهُّنَْحمَّ للِِّّاْلَحْمدَّ إِنّ 

 أَنّْ أَْشَهدُّ .لَهُّ اِديَّهَّ فَلَّ يُْضِللّْ َمنّْوَّ لَهُّ ُمِضلّ  فَلَّ للاُّ يَْهِدهِّ َمنّْ أَْعَماِلنَا َسي ئَاتَِِّّمنّْ

ًدا أَنّ  َوأَْشَهدُّ للاُّ إِل ّ إِلهَّ لَّ دّ مُّ َعلّى َصلّ  اَللُهمّ  .َوَرسُْولُهُّ ُدهَُّعبّْ ُمَحم   آِلهِّ َوَعلى َحم 

 اْلَكِرْيمِّ ْرآنِّاْلقُّ فِي تَعَالَى للاُّ قَالَّ .الد ْين يَْومِّ إِلَى بِِإْحَسانّ  تَبِعَُهمّْ َوَمنّْ ِوأَْصَحابِهِّ

ِّ وذُّأَعُ ِجيمِّ الشَّْيَطانِّ ِمنَّ بِاَللَّ َّ قُوااتَّّ آَمنُوا الَِّذينَّ أَي َها يَا الرَّ  َولَّ تُقَاتِهِّ َحقَّّ َّللاَّ

ْسِلُمونَّ َوأَنتُم إِلَّّ تُنَّّتَُمو م   

Hadirin jama’ah Jum’at As'adakumullah... 

Peristiwa besar yang karenanya patut untuk diperingati 

keagungannya adalah isra dan mi'raj Rasulullah saw. Hanya terjadi 

sekali sepanjang kehidupan. Hanya nabi Muhammad saw yang 

mendapatkan anugerah kemuliaan tersebut. Baginda diperjalankan di 

malam hari, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsha, dilanjutkan 

dengan perjalanan baginda menghadap Allah swt di Sidratil Muntaha, 

yang dikenal dengan istilah isra dan mi'raj. 

Kedua peristiwa agung ini diabadikan oleh Al-Qur'an di surat Al-

Isra': 1, dan surat An-Najm: 13-14. 

"Mahasuci (Allah), yang telah memperjalankan hamba-Nya 

(Muhammad) pada malam hari dari Masjidilharam ke Masjidil Aqsa 

yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan 
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kepadanya sebagian tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya 

Dia Maha Mendengar, Maha Melihat".  

"Dan sungguh, dia (Muhammad) telah melihatnya (dalam rupanya 

yang asli) pada waktu yang lain,  

(yaitu) di Sidratul Muntaha". (An-Najm: 13-14) 

Hadirin yang Berbahagia. Memperingati peristiwa Isra' dan Mi'raj 

selama ini sudah baik dan khidmat dijalankan, dari satu peringatan ke 

peringatan berikutnya, karena diantaranya mampu  menanamkan 

kembali kecintaan kepada baginda, dan mempertebal spirit ibadah 

shalat, dan pengakuan akan keagungan dan kekuasaan Allah swt. 

Namun dalam konteks kehidupan yang heterogen, seyogyanya hikmah 

isra mi'raj terimplementasikan juga dalam ruang kehidupan, dan 

dimensi yang lebih luas, misalnya dimensi wakaf untuk kesejahteraan 

dan kemartabatan umat. 

Dalam konteks membangun pondasi kehidupan ekonomi umat, 

maka peristiwa isra mi'raj sangat tepat jika dikorelasikan dengan 

aktifitas wakaf di tengah masyarakat. Dalam rangka terus mengisra'kan 

(memperjalankan) wakaf agar bergulir di tengah-tengah umat, serta 

memi'rajkannya menuju tingkatan kesadaran yang tinggi akan wakaf, 

maka memaknai kembali peristiwa ini dalam konteks wakaf menjadi 

ijtihad yang patut diterima di khalayak luas. Apalagi dengan banyak 

digulirkan program wakaf produktif, bahkan sudah terbit CWLS 

pertama, sebagian bagian dari upaya dan kerja keras sungguh-sungguh 

untuk memajukan dan meningkatkan capaian wakaf 
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Jama'ah Jum’at yang dimuliakan Allah Swt. Wakaf perspektif 

fiqih mengacu kepada proses pemindahan kepemilikan, dari yang 

bersifat individual menjadi bersifat sosial, dari kepentingan personal 

menjadi kepentingan komunal. Seorang yang berwakaf berarti 

menyadari bahwa kepemilikan sejati atas hartanya adalah Allah swt, 

sehingga ia siap mengembalikan itu kepada umat, yang pulangan 

kebaikannya adalah untuk diri wakif, keluarga, kerabat, bahkan 

masyarakat dan umat yang lebih luas. 

Bukankah Rasulullah saw mengingatkan tentang hakikat harta 

dalam sabdanya, 

َلٌَثَۡماۡأََكَلۡفَأَْفنَىۡأَْوۡلَبَِسۡفَأَْبلَىۡأَْوۡۡيَقُوُلۡاْلعَْبُدَۡماِلىَۡماِلىۡإِنََّماۡلَهُِۡمْنَۡماِلِهۡثَۡ 

َۡوتَاِركُهُِۡللنَّاِسِۡسَوىۡذَِلَكۡفَُهَوۡذَاِهبٌۡأَْعَطىۡفَاْقتَنَىَۡوَماۡ  

“Hamba berkata, “Harta-hartaku.” Bukankah hartanya itu hanyalah 

tiga: yang ia makan dan akan sirna, yang ia kenakan dan akan usang, 

yang ia beri yang sebenarnya harta yang ia kumpulkan. Harta selain 

itu akan sirna dan diberi pada orang-orang yang ia tinggalkan.” (HR. 

Muslim) 

Al-Ahnaf bin Qois yang lebih dikenal dengan Adh Dhohak, 

dikisahkan bahwa beliau melihat dirham di genggaman tangan 

seseorang. Lantas Al Ahnaf bertanya, “Dirham ini milik siapa?” “Milik 

saya”, jawabnya. Al Ahnaf berkata, “Harta tersebut jadi milikmu jika 

engkau menginfakkannya untuk mengharap pahala atau dalam rangka 

bersyukur.” Kemudian Al Ahnaf berkata seperti perkataan penyair, 

 أنَتۡللمالۡإذاۡأمسكتَهۡ…ۡفإذاۡأنفقتَهۡفالماُلۡلَْكۡۡ…



 

 

50 

'Engkau akan menjadi budak harta jika engkau menahan harta 

tersebut', 

Hadirin Rahimakumullah. Secara filosofis dan nilai, wakaf 

merupakan satu-satunya jenis ibadah harta yang bersifat keabadian, 

baik barang atau harta benda wakaf, maupun nilai manfaat dan pahala 

yang terus mengalir tanpa akhir. Wakaf itu tidak akan pernah berakhir, 

karena sifat kesinambungan dan keabadiannya. Disini distingsi yang 

menonjol dari ibadah wakaf. Karenanya, wakaf di masa dahulu 

dijadikan sumber pendanaan berbagai aktifitas pendidikan, sosial, 

dakwah, pemberdayaan ekonomi, dan sebagainya. 

Untuk kebaikan bersama dalam skala yang lebih luas dan besar. 

Sampai jika besok kiamat, namun masih ada barang yang mungkin 

diinvestasikan, justru Rasulullah saw memerintah demikian.   

إنۡقَاَمِتۡالسَّاَعةَُۡوفِيۡيَِدۡأََحِدكُْمۡفَِسيلَةٌۡفَِإِنۡاْستََطاَعۡأَْنۡاَلۡتَقُوَمَۡحتَّىۡيَْغِرَسَهاۡۡ

 فَْليَْغِرْسَها

Artinya: “Jika terjadi hari kiamat sementara di tangan salah seorang 

dari kalian ada sebuah tunas, maka jika ia mampu sebelum terjadi hari 

kiamat untuk menanamnya maka tanamlah.” (HR. Bukhari&Ahmad) 

Senada dengan hadis Nabi di atas, dalam al-Jami’ al-Kabir karya 

al-Suyuthi, anjuran tersebut juga dikatakan oleh Umar bin Khathab 

kepada seseorang tua renta dalam riwayat berikut 

عنۡعمارةۡبنۡخزيمةۡبنۡثابتۡقالۡ:ۡسمعتۡعمرۡبنۡالخطابۡيقولۡۡلبيۡ:ۡماۡ

يمنعكۡأنۡتغرسۡأرضكۡ؟ۡفقالۡلهۡأبيۡ:ۡأناۡشيخۡكبيرۡأموتۡغداۡ،ۡفقالۡلهۡۡ

عليكۡلتغرسنها.ۡفلقدۡرأيتۡعمرۡبنۡالخطابۡيغرسهاۡبيدهۡمعۡأبيۡۡعمرۡ:ۡأعزم  
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Dari Amarah bin Khuzaimah berkata, “Aku mendengar Umar bin 

Khathab berkata kepada bapakku. “Apa yang menghalangimu untuk 

menanam lahanmu?” Bapakku berkata, “Aku tua renta yang akan mati 

besok.” Umar berkata, “Ku yakinkan Kau harus menanamnya.” 

Pesan dari kedua riwayat tersebut sangat jelas, bagaimana kita terus 

berorientasi kepada investasi jangka panjang terhadap harta yang kita 

miliki. Dan Wakaf siap untuk memproduktifkan harta milik kita, yang 

penyalurannya adalah juga untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama, 

dengan jumlah dan jangkauan manfaat yang lebih luas 

Jama'ah yang dirahmati Allah Swt. Peristiwa Isra' dan Mi'raj 

memang sudah jauh jarak waktu terjadinya dengan waktu kita sekarang. 

Namun pesan dan spirit dari peristiwa tersebut tidak boleh berhenti atau 

ajeg. Perspektif dan sudut pandang menghikmahinya perlu terus 

diperluas cakupannya, termasuk dalam konteks memajukan dunia 

perwakafan di tanah air. Mari kita mulai mengisra' dan memi'rajkan 

wakaf di bumi Nusantara yang kita cintai ini, untuk kebaikan dunia kita 

yang berkesinambungan, dan kebaikan akhirat kita kelak. Amiin 

ْكِرّّبَاَرَكّللاِّلْيّ َولَكُْمّفِيّاْلقُْرآِنّاْلَكِرْيِم،َّونَفَعَنِْيَّوإِيَّاكُْمّبَِماّفِْيِهِّمَنّاْْليَاِتَّوالذ ِ

ّذَْنبّ  ّّ،اْلَحِكْيِم.ّأَقُْوُلّقَْوِلْيّهذاَّوأَْستَْغِفُرّللاَِّلْيَّولَكُْمَّوِلَسائِِرّاْلُمْسِلِمْيَنِّمْنّكُل ِ

ِحْيمُّفَاْستَْغِفُرْوهُّإِنَّهُّهَُوّاْلغَّ فُْوُرّالرَّ  
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(10) 

INOVASI WAKAF 

Imam Nur Aziz, M.Sc. 

 و أَْنفُِسنَا شُُرْورِّ ِمنّْ بِاللِّ َونَعُْوذُّ َونَْستَْغِفُرهُّ َونَْستَِعْينُهُّ ُدهُّنَْحمَّ للِِّّاْلَحْمدَّ إِنّ 

 أَنّْ أَْشَهدُّ .لَهُّ َهاِديَّ فَلَّ يُْضِللّْ َوَمنّْ لَهُّ ُمِضلّ  فَلَّ للاُّ ِدهِّهّْيَّ َمنّْ أَْعَماِلنَا َسي ئَاتَِِّّمنّْ

دّ  َعلّى َصلّ  اَللُهمّ  .َوَرسُْولُهُّ ُدهَُّعبّْ ًداُمَحمّ  أَنّ  َوأَْشَهدُّ للاُّ إِل ّ إِلهَّ لَّ  آِلهِّ َوَعلى ُمَحم 

يّْ يَْومِّ إِلَى بِِإْحَسانّ  تَبِعَُهمّْ َوَمنّْ ِوأَْصَحابِهِّ  اْلَكِرْيمِّ اْلقُْرآنِّ فِي تَعَالَى للاُّ لَّقَّا .نالد 

ِّ أَعُوذُّ ِجيمِّ الشَّْيَطانِّ ِمنَّ بِاَللَّ َّ قُوااتَّّ واآَمنُّ الَِّذينَّ أَي َها يَا الرَّ  َولَّ تُقَاتِهِّ َحقَّّ َّللاَّ

ْسِلُمونَّ َوأَنتُم إِلَّّ تَُموتُنَّّ م   

Mari kita bersama-sama meningkatkan ketaqwaan dengan selalu 

berupaya memajukan wakaf di Indonesia. Wakaf adalah bukti puncak 

ketaqwaan seseorang dalam berinteraksi dengan Allah melalui harta 

yang dimilikiinya. Bahkan tidak hanya interaksi harta namun interaksi 

pada apa-apa yang diberikan Allah kepada hambanya berupa waktu, 

ilmu dan kelebihan lain yang bermanfaat. 

Apa-apa yang diberikan Allah jika kita manfaatkan maka ini  

adalah investasi akhirat yang akan menjadi pasif pahala, artinya pahala 

ini akan terus mengalir walaupun m,anusia tersebut sudah 

meninggalkan dunia. Sebagaimana, didalam hadis yang selalu kita 

ingat bahwa ketika mati anak adam semuanya telah terputus kecuali 

tiga hal, yakni: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang 

shaleh yang mendoakan orangtuanya. Para ulama sepakat yang disebut 

amal jariyah esensinya adalah berwakaf. 
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Namun kita juga diperintahkan oleh allah untuk selalu 

memperbaiki diri untuk perubahan yang lebih baik sebagaimana surat 

Ar-Ra’d ayat ke 11 : sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu 

kaum kecuali mereka yang merubah nasibnya. Demikian juga dalam 

berwakaf hendaknya kita memperbaiki agar cara berwakaf dan model 

variasi berwakaf lebih inovatif sehingga menjawab tantangan zaman.  

Selama ini, wakaf hanya dikenal ekosistem nya sedemikian 

sederhana yakni seputar 3M: Masjid, Madrasah, dan Makam 

(maqbarah). Tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Namun, dengan 

perkembangan zaman. Alangkah baiknya jika dilakukan inovasi wakaf 

agar harta wakaf lebih produktif. Bagaimana cara agar inovasi wakaf 

bisa dilakukan? Khutbah kali ini akan membahas strategi 

pengembangan inovasi wakaf melalui 5C. Secara sederhana strategi 

wakaf 5c terdiri dari : campaign, create, conversion, competent, serta 

comply. 

Apa yang disebut  dengan campaign? Startegi Ini meliputi 

kampanye sosialisasi dan literasi tentang pengetahuan wakaf. Atau 

lebih umumnya dibahasakan istilah edukasi wakaf, yang hendaknya 

dilakukan secara TSM (terstruktur, sistematis, dan masif). Kampanye 

atau edukasi wakaf harus menyasar ke berbagai kalangan masyarakat. 

Baik generasi anak-anak muda (milenial) maupun generasi tua 

(kolonial). Program ini hendaknya dikelola secara online melalui media 

sosial seperti website, instagram, facebook, linkedin, youtube, dan 

podcast atau perangkat online lain yang disukai berbagai generasi 

milennial. Untuk kegiatan program online contohnya adalah kampanye 
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wakaf ke sekolah, seminar, konferensi, Badan Wakaf Indonesia 

misalnya melakukan wakaf goes to campus. Semua kegiatan tadi 

dilakukan secara terus menerus. Sehingga semua terpapar akan 

pengetahuan atau informasi berwakaf. 

Sekarang kita lanjutkan dengan strategi yang kedua yakni create. 

Ini adalah program untuk mendukung ekosistem wakaf yang terdiri dari 

wakif, nazir, mauquf alaih dan mauquf bihi (benda/varisai wakaf) 

program ini antara lain dengan membuka kesempatan kolaborasi 

dengan Wakafpreneur Bootcamp. Tujuan dari hal ini adalah untuk 

mencari talenta para interpreneur terlibat sejak awal dengan para wakif. 

Sehingga mengerti persoalan dikalangan millennial yakni  menciptakan 

talenta yang mampu mengembangkan kreasi program user experience 

juga untuk mencari produk2 wakaf kreatif dengan mengembangkan 

talenta di bidang teknologi dan produk inovasi wakaf. Contohnya 

dengan mengembangkan teknologi blockchain wakaf dan big data 

wakaf yang mobile dan mampu menunjukkan transparansi, trancebility, 

dan accountybility. Kedepan kreasi wakaf seperti wakaf point dan 

berbagai game wakaf (waqf gamification) sangat menarik 

dikembangkan. 

Selanjutnya, startegi ketiga adalah convert, yakni program untuk  

memproduktifkan asset-asset yang belum produktif agar menjadi lebih 

menjadi produktif. Banyak sekali asset-asset wakaf kita sekarang yang 

sudah puluhan ribu hektar belum dikembangkan secara produktif. Ini 

merupakan tantangan yang luar biasa agar potensi yang sedemikian 

besar mampu menjadi salah satu penggerak ekonomi bangsa.   
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Diperlukan keberanian dan kemampuan pengelolaan atau 

manajemen wakaf. pada dasarnya, wakaf adalah bagaimana menahan 

pokok/asset itu agar bermanfaat dan menghasilkan sehingga bisa 

dinikmati oleh mauquf alaih (penerima manfaat). Disinilah perlu 

kompetensi nazir (pengelola wakaf). Apalagi jika nazir mampu 

mengembangkan wakaf uang yang mereka  berfungsi sebagai manajer 

investasi. Sangat mungkin asset-asset wakaf yang kurang produktif jika 

untuk kepentingan publik maka dilakukan alih fungsi (ruilslagh). 

Selanjutnya, keempat adalah membangun competence/ kompetensi 

yakni bagaimana agar nazir dipercaya dan kompeten. Hal ini bisa 

dilakukan dengan memberikan pelatihan agar kualitas pengelola wakaf 

(nazir)  meningkat di bidang manajemen wakaf, mentoring supervision, 

dan coaching tentang wakaf berikutnya meningkatkan pengetahuan 

syariah dan manajemen keuangan, branding, dan reporting. Serta 

akuntansi wakaf. Dengan penguatan kompetensi tersebut maka para 

pengelola wakaf Insyaallah akan mampu menjalalnkan amanah umat 

sebagai nazir yang dapat memproduktifkan aset wakaf.  

Terakhir yaitu  strategi comply. Comply ini adalah  program untuk 

memadukan seluruh keempat kegiatan sebelumnya agar sesuai dengan 

undang-undang atau peraturan. Para nazir wajib memahami berbagai 

inovasi wakaf namun tetap sesuai koridor legalitas dan perundang-

undangan yang berlaku. sehingga inovasi ini menjadi sebuah langkah 

yang dipercaya. Semoga kelima strategi inovasi wakaf dapat menjadi 

jawaban agar ekosistem wakaf berkembang lebih baik tidak hanya 3M 

(Masjid, Madrasah, dan Makam). Namun juga kelak wakaf dapat 
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menghasilkan ekosistem yang  berupa 3M, Money Make Money. Yakni, 

wakaf produktif inilah salah satu tantangan memajukan wakaf kedepan. 

Yakni bagaimana juga para nazir adalah sebagai wakafpreneur. Sebuah 

gerakan entrepreneur yang mendukung gerakan perwakafan agar wakaf 

memberikan value added (nilai tambah) karena value creation. 

ْكِرّّْمّبَِماّفِْيِهِّمَنّاْْليَاِتَّوايَّاكَُّوإِّّيَّْولَكُْمّفِيّاْلقُْرآِنّاْلَكِرْيِم،َّونَفَعَنِّبَاَرَكّللاِّلْيّ لذ ِ

ّذَْنب ،ّّ اْلَحِكْيِم.ّأَقُْوُلّقَْوِلْيّهذاَّوأَْستَْغِفُرّللاَِّلْيَّولَكُْمَّوِلَسائِِرّاْلُمْسِلِمْيَنِّمْنّكُل ِ

ِحْيمُّفَاْستَْغِفُرْوهُّإِنَّهُّهَُوّاْلغَّ فُْوُرّالرَّ  
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(11) 

WAKAF DAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

Dudung Solahudin, S.Pdi 

 و أَْنفُِسنَا شُُرْورِّ ِمنّْ بِاللِّ َونَعُْوذُّ َونَْستَْغِفُرهُّ َونَْستَِعْينُهُّ نَْحَمُدهُّ للِِّّاْلَحْمدَّ إِنّ 

 أَنّْ َهدُّأَشّْ .لَهُّ َهاِديَّ فَلَّ يُْضِللّْ َوَمنّْ لَهُّ ُمِضلّ  فَلَّ للاُّ يَْهِدهِّ َمنّْ أَْعَماِلنَا َسي ئَاتَِِّّمنّْ

ًدا أَنّ  َوأَْشَهدُّ للاُّ إِل ّ إِلهَّ لَّ دّ  َعلّى َصلّ  اَللُهمّ  .َوَرسُْولُهُّ َعْبُدهُّ ُمَحم   آِلهِّ لىَوعَّ ُمَحم 

 اْلَكِرْيمِّ اْلقُْرآنِّ فِي تَعَالَى للاُّ قَالَّ .الد ْين يَْومِّ إِلَى بِِإْحَسانّ  تَبِعَُهمّْ َوَمنّْ أَْصَحابِهِّوِّ

ِّبِّ أَعُوذُّ ِجيمِّ الشَّْيَطانِّ نَّمِّ اَللَّ َّ اتَّقُوا آَمنُوا الَِّذينَّ أَي َها يَا الرَّ  َولَّ تُقَاتِهِّ َحقَّّ َّللاَّ

ْسِلُمونَّ َوأَنتُم إِلَّّ تَُموتُنَّّ م    

Segala puja dan puji mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT, 

senantiasa mensyukuri atas semua ni’mat yang telah kita rasakan, yang 

sedang kita rasakan dan insya Allah ni’mat yang akan kita rasakan. 

Smeoga kita dipanjang umur dengan niat beribadah kepada-Nya. Rasa 

Syukur tersebut minimal dengan mengucapkan Alhamdulillah. Karena 

atas  karunia-Nya kita masih bisa menikmati kehidupan ini dan  dapat 

melaksanakan ibadah kepada-Nya khususnya di hari Jum’at ini yaitu 

melaksanakan shalat Jum’ah berjama’ah.  

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahruahkan  

kepada  insan kamil, hamba pilihan dan Nabi terakhir yaitu Nabi 

Muhammad saw., kepada para keluarga beliau, para sahabatnya  Dan 

mudah-mudahan kita sebagai umatnya di beri kesabaran dan kekuatan 

dalam memegang teguh agama islam hingga hari akhir datang. 
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Setelah mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Swt. dan 

menghaturkan shalawat kepada Nabi Muhamamd saw., pada 

kesempatan ini khotib berwasiat kepada diri pribadi khususnya dan 

para jama’ah Jum’at pada umumnya yaitu dengan wasiat takwa . 

Marilah kita menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala 

larangan-Nya, mudah-mudahan dengan takwa itulah kita semua di beri 

keni’matan dan keselamatan hidup dunia dan akherat. Amin. 

Jamaa’ah Jum’ah yang dirahmati Allah dan semoga Allah 

mengampuni dosa-dosa kita 

Setiap manusia akan menemui ajalnya bila sudah tiba, karena 

kehidupan di dunia hanya sementara. Sedangkan kehidupan yang kekal 

dan abadi adalah kehidupan akherat yaitu setelah  manusia melewati 

alam barzakh yaitu sebuah alam pembatas antara kehidupan dunia dan 

kehidupan akherat.  

Oleh karena itu sangat penting bagi kita semua mempersiapkan diri 

dengan bekal yang cukup untuk menuju alam keabadian tersebut  

dengan memperbanyak amal ibadah yaitu menghambakan diri kepada 

Allah Swt. Diantara bentuk ibadah adalah melalui harta benda. Dan 

terkait ibadah melalui harta benda Allah Swt berfirman Dalam surat Ali 

Imran ayat 92:  

ِجْيمِ  ا تُِحبُّْوَن  لَْن تَنَالُ   .أَعُْوذُ بِاهللِ ِمَن الشَّْيَطاِن الرَّ واْالبِرَّ َحتّٰى تُْنِفقُْوا ِممَّ
َوَما تُْنِفقُْوا ِمْن َشْيٍئ فَإِنَّ   ج

 ٩٢آل عمران :    هللاَ بِِه َعِلْيٌم.

Artinya:  

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

sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan 
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apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah 

mengetahuinya”. (Ali Imran ayat 92.) 

Jamaa’ah Jum’ah yang dirahmati Allah dan semoga Allah 

mengampuni dosa-dosa kita 

Diantara ibadah melalui harta benda sekaligus ibadah yang 

berbentuk sosial kemasyarakatan (ibadah ijtima’iyyah) adalah wakaf. 

Wakaf sebagai kategori sedekah jariah merupakan amal ibadah yang 

tidak terputus pahalanya sampai ke liang lahad disamping ilmu yang 

bermanfaat dan anak yang solih. Seperti sabda nabi Muhammad saw :  

عُْو لَهُ.  َماَت اْبُن آدََم اِنَقََطَع َعَملُهُ إََّلَّ ِمْن ثَََلٍث: َصدَقٍة َجاِريٍَة، َوِعْلٍم يُْنتَفَُع بِِه، َوَولٍَد َصاِلحٍ يَدْ إِذَا 

 رواه مسلم 

Artinya; jika anak cucu adam mati maka semua amal perbuatannya 

terputus kecuali tiga hal. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan 

anak saleh yang mendoakan orangtunya. (HR. Ahmad 9079, Muslim 

4310, Abu Daud 2882). 

Sungguh berbahagia jika kita mempunyai 3 hal tersebut karena 

hanya amal kita yang dapat menyelamatkan kita di akherat nanti. 

Semoga kita mempunyai ketiga hal tersebut. Amin ya mujibassailin. 

Jamaa’ah Jum’ah yang dirahmati Allah dan semoga Allah 

mengampuni dosa-dosa kita   

Wakaf memiliki dua dimensi. Pertama; dimensi vertikal, sebagai 

bentuk taqorruban ilallah (mendekatkan diri kepada Allah swt) dengan 

memperoleh pahala yang terus menerus bagi orang yang mewakafkan 

( wakif ) meskipun orang yang mewakafkan tersebut  telah meninggal 

dunia. Kedua; dimensi horizontal, yakni hubungan dengan sesama 
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manusia terutama dalam membantu dan mengembangkan kebutuhan 

masyarakat untuk kepentingan agama dan sosial  kemasyarakatan 

(kemaslahatan umum), seperti wakaf untuk pembangunan mesjid, 

sekolah, pesantren, panti asuhan anak yatim dan sebagainya  yang 

semua tujuan tersebut dibutuhkan  melalui hasil/manfaat dari benda 

yang diwakafkan.  

Jamaa’ah Jum’ah yang dirahmati Allah dan semoga Allah 

mengampuni dosa-dosa kita   

Kata “wakaf” berasal dari  Bahasa Arab “Wakafa-yaqifu-waqfan” 

berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap 

berdiri”, Secara etimologi, istilah wakaf berarti “menahan harta 

(pokoknya) dan memberikan hasil/manfaatnya di jalan Allah”. (at-

tahbis wa at-tasbil). Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw yang 

diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata: “Umar mengatakan kepada 

Nabi SAW: saya mempunyai tanah senilai seratus dirham di Khaibar. 

Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. 

Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi mengatakan kepada Umar: 

Tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokok) 

dan jadikanlah  buahnya sedekah untuk sabilillah”. (HR Bukhari dan 

Muslim).  

Jamaa’ah Jum’ah yang dirahmati Allah dan semoga Allah 

mengampuni dosa-dosa kita   

Wakaf telah disyari’atkan Islam sejak tahun kedua Hijriyah. Dalam 

satu riwayat, Rasulullah saw pernah mewakafkan tanahnya untuk 

pembangunan mesjid yang dikenal dengan mesjid quba. Riwayat lain 
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adalah Umar bin Khaththab ra. Mewakafkan  tanahnya yang ada di 

Khaibar atas saran dari Rasulullah saw. Dan Selanjutnya semangat 

mewakafkan tanah dan benda lain terus berkembang di kalangan para 

sahabat dan kaum muslimin. Dalam perkembangan selanjutnya, wakaf 

tidak hanya berbentuk benda mati saja, namun dapat dikelola menjadi 

sebuah bentuk wakaf yang produktif. Dengan model wakaf produktif 

akan mampu memberikan kemaslahatan bagi perekonomian 

masyarakat luas. Utsman bin Affan pernah pula mewakafkan sebuah 

sumur sebagai sumber air minum beserta kebun disekitarnya yang 

dibeli dari orang Yahudi untuk kepentingan kaum muslimin di kota 

Madinah. Kini  Setelah kurang lebih 1440 tahun berlalu, wakaf Utsman 

bin Affan telah berkembang pesat dan dari hasilnya di samping 

digunakan untuk kepentingan fakir miskin, Saat ini telah dibangun 

hotel mewah, pusat belanja dan masjid yang diberi nama Mesjid 

Utsman bin Affan. Ini salah satu contoh wakaf abadi yang 

dikembangkan secara baik sebagai wakaf produktif. 

Jamaa’ah Jum’ah yang dirahmati Allah dan semoga Allah 

mengampuni dosa-dosa kita 

 Sebagai sisi ibadah sosial  kemasyarakatan, wakaf akan banyak 

memberikan manfaat baik manfaat pahala yang mengalir terus bagi 

wakif (pemberi wakaf) maupun bagi kehidupan masyarakat. Kita harus  

mengapresiasi orang-orang yang telah memberikan wakaf harta 

bendanya untuk kemaslahatan sosial dan keagamaan sehingga tujuan 

pembangunan nasional di bidang kesejahteraan umum dapat tercapai 

melalui wakaf. Hal ini menjadi pembelajaran bagi kita semua agar 
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mempunyai mental memberi daripada menerima demi kemaslahatan 

umum. dan mudah-mudahan kita pun menjadi bagian dari orang-orang 

yang mampu mewakafkan harta benda kita untuk bekal di alam abadi 

nanti, amin ya mujibassailin.  

Jamaa’ah Jum’ah yang dirahmati Allah dan semoga Allah 

mengampuni dosa-dosa kita  

Hari ini wakaf bukanlah sesuatu yang sulit untuk dikembangkan 

menjadi sebuah wakaf produktif dan mampu membantu pembangunan 

bertaraf nasional, minimal membantu dan mengembangkan masyarakat 

di sekitar wilayah kita. Berbicara wakaf tanah secara specifik Agar 

tanah wakaf memiliki landasan hukum yang kuat serta aman dari 

penguasaan pihak lain yang tidak berhak, haruslah melalui kegiatan 

pensertifikatan tanah wakaf secara menyeluruh dan selanjutkan 

dilaporkan pula kepada instansi yang terkait dengan pengelolaan wakaf 

seperti Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia dan Baitul Mal.  

Dengan demikian insya Allah pengembangan wakaf akan mampu 

membantu perekonomian masyarakat dan pengembangan kegiatan 

keagamaan khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. 

Semoga apa yang menjadi niat baik kita diridhoi Allah Swt. Amin ya 

mujibassailin. 

ْكِرۡۡبَاَرَكۡهللاُِۡلْيَۡولَكُْمۡفِيۡاْلقُْرآِنۡ اْلعَِظْيِم،َۡونَفَعَنِْيَۡوإِيَّاكُْمۡبَِماۡفِْيِهِۡمَنۡاآْليَاِتَۡوالذ ِ

 .اْلَحِكْيِم.ۡأَقُْوُلۡقَْوِلْيَۡهذَاَۡوأَْستَْغِفُرۡهللاَۡاْلعَِظْيَمِۡلْيَۡولَكُمْۡ
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(12) 

WAKAF UNGGUL, INDONESIA MAKMUR 

Dr. H. Muhammad Fahmi, M.Hum., M.Pd 

 

ِۡالَِّذْيَۡوفََقِۡلْلَخْيَراِتِۡعبَاَدهُۡاْۡلَْبَراِر،ۡأَْحَمُدهُُۡسْبَحانَهَُۡوتَعَالَىَۡحْمًداۡيَُدافُِعَۡعِنۡاَْلحَۡ اْۡلَْشَراِر،ْۡۡمُدَّۡلِلَّ

َۡسي َِدنَاُۡمَحمَّۡ هللاَُۡوأَْشَهُدۡأَنَّ ُمْختَاِر،َۡوأَْصلَىۡلُهُۡاْلُمْصَطفَىۡالْۡهَُۡوَرُسوًْۡداَۡعْبدَُۡوأَْشَهُدۡأَْنۡالَۡاِلَهَۡاِالَّۡ

ٍدَۡوآِلِهَۡوأَْصَحابِِهۡاْۡلَْخيَاِر،َۡصَلَةًَۡوَسَلًَماۡأَْحبَىۡبِِهَماِۡمْنَۡعذَاِبۡالنَّۡ اِر.َۡۡوأَْسلََمَۡعلَىَۡسي َِدنَاُۡمَحمَّ

اۡبَْعُد.ۡقَاَلۡهللاُۡتَعَالَىۡفِْيِۡكتَابِِهۡاْلَكِريْۡ يَاۡأَيَُّهاۡالَِّذيَنۡآَمنُواِۡۡجْيِم.َۡنۡالشَّْيَطاِنۡالرَّۡۡبِاهللِۡمِِۡمۡأَعُْوذُۡأَمَّ

َۡرَدْدنَاهُۡأَْسفََلۡسَۡ َۡوأَْنتُْمُۡمْسِلُموَن.َۡوقَاَلۡأَْيًضاۡثُمَّ ۡإِالَّ ۡتُقَاتِِهَۡواَلۡتَُموتُنَّ ََۡحقَّ 5ۡۡافِِليَنۡ)اتَّقُواَّۡللاَّ (ۡإِالَّ

اِلحَۡالَِّذيَنۡآَمنُواَۡوَعِملُۡو وٍن.َۡصَدَقۡهللاُۡاْلعَِظْيِمۡ.ْمۡأَْجٌرَۡغْيُرَۡمْمنُۡاِتۡفَلَهُۡاۡالصَّ  

 

Ma’asyiral Muslimin jama’ah Rahimakumullah 

Sejarah telah membuktikan bahwa wakaf telah berkontribusi besar 

dalam pembangunan peradaban umat Islam dan dunia. Lihat saja mulai 

era Rasulullah saw hingga Dinasti Turki Utsmani, bahkan hingga saat 

ini wakaf telah memainkan peran strategisnya, seperti Wakaf 

Rasulullah saw berupa tujuh kebun kurma di Madinah, Umar bin 

Khattab mewakafkan kebun kurma miliknya di Khaibar, Universitas 

Al-Azhar Mesir contoh bukti wakaf umat, di Indonesia sendiri terdapat 

Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi di Serang, Banten bekerja sama 

dengan Dompet Dhuafa,  esame ESQ 165 Jakarta, lahan UIN Sunan 

Ampel Surabaya, dan sebagainya.  

Ma’asyiral Muslimin jama’ah Rahimakumullah  
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Dilansir dari data Badan Wakaf Indonesia (BWI) terdapat 420 ribu 

hektar tanah wakaf yang ada di Indonesia. Luas tanah tersebut ternyata 

lima kali lebih besar dari Singapura yang hanya 72.150 hektar. BWI 

juga mencatat potensi wakaf di Indonesia mencapai Rp. 2.000 T/ per 

tahun. Sayangnya, potensi yang sangat besar tersebut masih belum 

dimanfaatkan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan indeks inklusi 

keuangan Indonesia juga masih cukup tertingga dengan negara lain di 

Asia Tenggara. Singapura misalnya, akses masyarakat terhadap fasilitas 

keuangan formal sudah mencapai 98%. Sedangkan Malaysia telah 

mencapai 85% dan Thailand menyentuh angka 82%. Sebagaimana 

yang disampaikan Presiden Jokowi dalam ratas (rapat terbatas) tentang 

pengembangan keuangan inklusif pada 28 Januari 2020.  

Oleh karenanya, Presiden Jokowi meminta kepada OJK (Otoritas 

Jasa Keuangan) untuk mengekspansi cakupan bank wakaf mikro. 

Pemerintah mencatat, bank wakaf mikro telah menyalurkan pinjaman 

tanpa bunga sebesar Rp. 34 miliar kepada 25.000 nasabah di seluruh 

Indonesia melalui 56 unit bank wakaf mikro yang sudah berdiri di 

berbagai pondok pesantren di tanah air. Sebagai pinjaman awal, 

nasabah mendapat hak pinjaman sebesar Rp 1 juta. OJK menargetkan 

di tahun 2020 akan membuka 50 unit bank wakaf mikro baru. Semakin 

banyak bank wakaf mikro berdiri, diharapkan mampu meningkatkan 

inklusi keuangan nasional yang saat ini sudah menembus target 

pemerintah 75%.  

Ma’asyiral Muslimin jama’ah Rahimakumullah 
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Dari bank wakaf mikro kita beralih ke wakaf produktif. Sektor ini 

tak kalah pentingnya, justru dari wakaf produktif inilah beberapa 

negara seperti Turki Utsmani gemah ripah loh jinawi di mana dana 

wakaf sukses meringankan APBN negara, terutama untuk menyediakan 

fasilitas umum, infrastruktur, dan bantuan lainnya. Inggris misalnya, 

melalui One Endowment Trust (OET) dengan penggabungan dana 

wakaf sebagai investasi komersial dan menghasilkan nilai investasi 

sebesar satu miliar euro atau setara 16,984T.  

Ma’asyiral Muslimin jama’ah Rahimakumullah 

Potensi wakaf produktif sangat besar karena 60% umat Islam di 

Indonesia merupakan kelas menengah atau sekitar 127 jiwa. Dari 

jumlah tersebut apabila dikalkulasi rata-rata setidaknya terdapat 20 juta 

kepala keluarga. Dari 20 juta KK, jika satu KK berwakaf Rp 100 ribu 

satu bulan, itu saja sudah sekitar Rp 2 T. Dari wakaf uang tersebut 

disalurkan ke usaha-usaha profit minimarket, retail, bangunan, bisa 

juga diinvestasikan ke Reksa Dana, saham atau membeli SUKUK 

pemerintah, dan banyak hal yang bisa digunakan.  

Selain itu, wakaf produktif juga lebih baik daripada 

menggunakan model subsidi silang, dikarenakan model subsidi silang 

tidak terlalu berdampak dan dana cepat habis. Lain halnya wakaf 

produktif yang tidak akan habis dan akan terus menghasilkan selama 

dikelola dengan manajemen yang baik dan akuntabel. 

Ma’asyiral Muslimin jama’ah Rahimakumullah 

Subhanallah, betapa besar potensi perwakafan di Indonesia 

sebagaimana di atas, terlebih wakaf produktif mampu mendongkrak 
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perekonomian yang saat ini tengah lesu dan meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berkarakter 

sebagaimana cita-cita kita. 

Percayalah, dengan berwakaf kita memiliki reksa dana akhirat dan 

investasi terbaik dalam agama yang pahalanya tiada putus tiada henti 

meskipun telah meninggal dunia sebagaimana firman Allah swt, 

اِلَحاِتۡفَلَُهْمۡأَْجٌرَۡغْيُرَۡمْمنُونٍۡإ ۡالَِّذيَنۡآَمنُواَۡوَعِملُواۡالصَّ الَّ ِِ  

Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh 

(mengerjakan kebaikan), maka mereka akan mendapat pahala yang 

tiada putus-putusnya. (Q.S. al-Tin [95]: 6) 

 

Rasul saw. Juga bersabda,  

َۡرسُْوَلۡهللاَِۡصلَّىۡهللاَُۡعلَْيِهَۡوَسلََّمۡقَاَل:ۡإِذَاَۡماَتۡاْبُنۡاََدَمۡاِْنقََطَعۡۡ َعْنۡأَبِْيۡهَُرْيَرةَۡأَنَّ

ۡ ِمْنۡثََلٍَث،َۡصَدقٍَةَۡجاِريٍَةۡأَْوِۡعْلٍمۡيُْنتَفَُعۡبِِهۡأَْوَۡولٍَدَۡصاِلحٍۡيَْدعُْولَهُۡ)رواهَۡۡعَملُهُۡاِالَّ

 مسلم(

Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah saw. Bersabda: 

“Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah 

amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang 

bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya.” (H.R. 

Muslim) 

 

Adapun penafsiran lafadz shadaqah jariyah dalam hadits tersebut 

adalah; 

َدقَةَۡاْلَجاِريَةَۡبِاْلَوْقفِۡ  ذََكَرهُۡفِْيۡبَاِبۡاْلَوْقِف،ِۡۡلَنَّهُۡفَسََّرۡاْلعُلََماُءۡالصَّ
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"Hadits tersebut disebutkan dalam bab wakaf, karena para ulama 

menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf”. (Imam Muhammad 

Ismail al-Kahlani, t.t, 87) 

Ma’asyiral Muslimin jama’ah Rahimakumullah 

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa wakaf adalah potensi yang 

sangat besar dan strategis dalam memainkan kebermanfaatannya. Sejak 

dahulu, wakaf telah dikenal oleh umat Islam sebagai sarana tabarrukan 

(mendapatkan keberkahan) dari sisi Allah serta mendorong peradaban 

yang sustainable (berkelanjutan).  

Melalui slogan “Wakafّ Unggulّ IndonesiaّMakmur”, mari kita 

wujudkan peradaban gemilang tersebut dengan menumbuhkan 

kesadaran berwakaf sebagai ikhtiar dan sarana untuk mendekatkan diri 

kepada-Nya serta membantu mereka yang membutuhkan. Semoga 

keberkahan dan keselamatan senantiasa dilimpahkan oleh-Nya kepada 

kita semua. Aamiin. 

ِحْيِمۡۡ ْحَمِنۡالرَّ ِجْيِمۡبِْسِمۡهللاِۡالرَّ ْنَساَنۡاْْلِۡۡنََّۡواْلعَْصِرۡإِۡأَعُْوذُۡبِاهللِِۡمَنۡالشَّْيَطاِنۡالرَّ

َۡوتََواَصْواۡۡ ِ اِلَحاِتَۡوتََواَصْواۡبِاْلَحق  ۡالَِّذيَنۡآَمنُواَۡوَعِملُواۡالصَّ لَِفيُۡخْسٍرۡإِالَّ

ْبِر.ۡ بَاَركۡهللَاُِۡلْيَۡولَكُْمۡفِْىۡاْلقَُرأَِنۡاْلعَِظْيِم،َۡوَجعَلَنِْيَۡواِيَّاكُْمۡبَِماۡفِْيِهِۡمَنۡۡبِالصَّ

ْكِرۡالْۡ ِم.َوتَقَبََّلِۡمن ِْيَۡوِمْنكُْمۡتََِلَوتَهُۡإِنَّهُۡهَُوۡالسَِّمْيُعۡاْلعَِلْيِمۡأَقُْوُلۡقَْوِلۡۡيَْۡحكِۡاآْليَاِتَۡوالذ ِ

ِحْيُمۡ.  َهذَاۡفَاْستَْغِفُرۡهللاُِۡلْيَۡولَكُْمَۡواْستَْغِفُرْوهُۡإِنَّهُۡهَُوۡاْلغَفُْوُرۡالرَّ
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(13) 

WAKAFKU: AMALAN ABADIKU UNTUK 

SUSTAINABILITAS PEMBANGUNAN 

NASIONAL NEGARAKU 

Rifaldi Majid 

 

ُۡلَقَْدَۡجاَءْتُۡرسُُلۡۡ ِۡالَِّذيَۡهَدانَاِۡلَهذَاَۡوَماۡكُنَّاِۡلنَْهتَِدَيۡلَْواَلۡأَْنَۡهَدانَاَّۡللاَّ اْلَحْمُدَّۡلِلَّ

َۡونُوُدواۡأَْنۡتِْلكُُمۡاْلجَۡ ۡۡاَللَّهُۡۡ.ۡونَْۡعَملُۡنَّةُۡأُوِرثْتُُموَهاۡبَِماۡكُْنتُْمۡتََۡربِ نَاۡبِاْلَحِق  م َۡصِل 

ٍدَۡوَعلىۡآِلِهِۡوأَْصَحابِِهَۡوَمْنۡتَبِعَُهْمۡبِِإْحَساٍنۡإِلَىۡيَْوِمۡالد ْين.ۡيَاۡۡ َوَسِل ْمَۡعلىُۡمَحم 

َۡوأَْنتُْمُۡمْسِلُمونَۡ ۡإِالَّ ۡتُقَاتِِهَۡواَلۡتَُموتُنَّ ََۡحقَّ  أَيَُّهاۡالَِّذيَنۡآَمنُواۡاتَّقُواَّۡللاَّ

اۡأَْخَرْجنَاۡلَكُْمِۡمَنۡاْۡلَْرِضَۡۖۡۡنۡآَمنُواۡأَنْۡيالَّذِۡۡيَاۡأَيَُّها ِفقُواِۡمْنَۡطي ِبَاِتَۡماَۡكَسْبتُْمَۡوِممَّ

ۡۡ َواْعلَُمواۡأَنَّ ۡأَْنۡتُْغِمُضواۡفِيِهۡۡ  ُمواۡاْلَخبِيَثِۡمْنهُۡتُْنِفقُوَنَۡولَْستُْمۡبِآِخِذيِهۡإِالَّ َواَلۡتَيَمَّ

َۡحِميدٌۡ ََۡغنِيٌّ  َّللاَّ

 

Kaum muslimin sidang Jum’at rahimakumullah,  

Pertama dan utama, mari kita bersama senantiasa memanjatkan 

puji, syukur, atas karunia Allah yang begitu besar, ampunan-Nya yang 

begitu luas, serta rahmat-Nya yang tak terhingga untuk kita di dunia ini, 

terutama di bumi Indonesia, terlimpah-ruahnya tanah, isi, dan 

permukaannya yang kaya, luas, subur, terhampar dari Aceh hingga 

Papua. Sudah sepantasnya bagi kita untuk mensyukurinya, menjaga 

nilai dan keutuhannya, serta mengelolanya sedemikian rupa agar 
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menfaatnya terus mengalir di masa sekarang untuk kita, keluarga, dan 

orang sekitar, hingga di masa depan, untuk anak-cucu kita, masyarakat, 

bangsa, dan tak terkecuali negara. Sholawat dan salam semoga 

senantiasa, tercurah-limpahkan kepada suri tauladan kita, Muhammad 

ug ,ملسو هيلع هللا ىلصru dan penuntun dalam setiap aspek kehidupan: mulai dari 

keluarga, masyarakat, bangsa, hingga tataran pemerintahan; filantropi 

atau komersial, ekonomi ataupun sosial, atau integrasi keduanya, 

semuanya telah utuh dan lengkap dijelaskannya. 

‘Ibadallah, Tahukah kita bersama, apa yang membuat jama’ah haji 

asal Aceh selalu mendapatkan tambahan uang saku saat melaksanakan 

ibadah haji di Makkah?  

Kaum muslimin sidang Jum’at rahimakumullah, 

Tahukah kita, bahwa contoh di atas adalah wujud dari 

kesempurnaan Islam yang terpotret pada instrumen sosial Islam yang 

abadi, yakni wakaf. Peran dan sumbangsih wakaf terhadap ekonomi 

dan pembangunan nasional republik ini, tetap terjaga nilainya, bergulir 

kemanfaatannya dari generasi ke generasi, bahkan sampai pelakunya 

telah tiada. Hal ini selaras dengan sabda baginda nabi Muhammad  ملسو هيلع هللا ىلص

berikut:  

ْنَسانُۡإِذَاَۡماَتۡ ِۡمْنۡثَََلثٍَةِۡمْنۡۡاْْلِ َوِعْلٍمۡيُْنتَفَُعۡبِِهَۡۡصَدقٍَةَۡجاِريَةٍۡاْنقََطَعَۡعَملُهُۡإِالَّ

 َوَولٍَدَۡصاِلحٍۡيَْدعُوۡلَهُۡ

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 

tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, 

atau do’a anak yang shalih” (HR. Muslim no. 1631). 
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Saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah, 

Berbicara mengenai wakaf dan pembangunan nasional, tentunya 

akan berdampak pada sustainabilitas (keberlanjutan) ekonomi. 

Mengapa demikian, jama’ah? Hal ini selaras dan merupakan 

konsekuensi dari keunikan wakaf, yang secara bahasa berarti menahan, 

berhenti, atau diam di tempat. Maknanya adalah bahwa harta yang 

diwakafkan tidak akan habis, pokoknya tetap, dan manfaatnya akan 

dirasakan sepanjang masa, bukan hanya kepada si pewakaf dan atau 

keluarganya semata, namun terus bergulir manfaatnya melingkupi 

bidang ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dakwah, dan lainnya. 

Inilah bukti kebajikan yang sempurna, dimana seorang muslim mampu 

dan mau mengeluarkan sebagian harta yang ia cintai ke jalan Allah, 

melainkan Allah balas dengan kekekalan harta dan kebermanfaatannya 

yang sepanjang waktu. Sebagaimana Allah ta’ala berfirman, 

َۡبِِهَۡعِليمٌۡ َّۡللاَّ اۡتُِحبُّوَنۡ َۡۡوَماۡتُْنِفقُواِۡمْنَۡشْيٍءۡفَِإنَّ َۡحتَّٰىۡتُْنِفقُواِۡممَّ  لَْنۡتَنَۡالُواۡاْلبِرَّ

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

sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan 

apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah 

mengetahuinya.” (QS. Ali ‘Imran: 92) 

Saudaraku, kaum muslimin yang semoga senantiasa diridhoi 

Allah, 

Dalam perkembangannya, saat ini, wakaf bukan hanya berkutat 

soal tanah saja, yang mana peruntukkanya terbatas pada pekuburan 

(makam), sekolah, pesantren, masjid, dan semisalnya. Para ulama dan 

ahli ekonomi, kini tengah banyak memperkenalkan bentuk wakaf 
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lainnya, seperti wakaf tunai, wakaf uang, bahkan ada juga wakaf 

saham, dan sebagainya. Di Indonesia sendiri, wakaf telah mendapat 

tempat dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 yang dijelaskan 

dengan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang 

pelaksanaannya. 

Kaum muslimin yang semoga kita semua dirahmati Allah, 

Wakaf memiliki peran strategis yang besar terhadap sustainabilitas 

dan pembangunan ekonomi republik ini. Data dari Badan Wakaf 

Indonesia (BWI) per September 2019 mengungkap bahwa luas tanah 

wakaf adalah +- 420.000 hektare dengan nilai sekitar Rp 2.000 triliun. 

Di luar itu, potensi wakaf uang Indonesia juga melimpah, mencapai 

angka +- Rp 188 triliun.  

Kaum muslimin rahimakumullah, 

Wakaf dengan potensinya yang besar, dan sifatnya yang khas, 

idealnya dapat terus dielaborasi dan disinergikan dengan penguatan 

ekonomi dalam segala bidang guna mencapai pembangunan nasional 

yang diharapkan. Sebagai contoh, dalam bidang pertanian dan 

perkebunan, tanah wakaf dapat diproduktifkan untuk menjadi solusi 

keterbatasan lahan, yang mana manfaat hasil pengelolaannya dapat 

disalurkan kembali kepada petani penggarap dan masyarakat sekitarnya. 

Berikutnya, dalam bidang industri dan perdagangan, khususnya industri 

halal, yang mana Indonesia berupaya menjadi pemain dunia, wakaf 

juga mampu mengambil peran disini.  

Melalui penyebaran tanah wakaf di 366.595 titik se-Indonesia yang 

merupakan harta wakaf (berupa tanah) terbesar di dunia, setiap 
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pemerintah daerah dapat bersinergi dengan kementerian perindustrian, 

perdagangan, dan BUMN terkait untuk membangun pusat halal/ kluster 

halal, atau bahkan kawasan industri halal di atas tanah wakaf tersebut. 

Hal ini terlengkapi dengan potensi wakaf uang yang mencapai Rp 188 

triliun yang dapat digunakan untuk menggerakkan operasional kawasan 

tersebut, dengan manfaat hasil pengelolaan yang dapat dijadikan 

sebagai sumber permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM), atau bahkan subsidi pengurusan sertifikasi halal.  

Tidak sampai di situ, dalam bidang kesehatan, lahan wakaf dapat 

dioptimalkan untuk dibangun rumah sakit atau pusat kesehatan yang 

memadai, dan wakaf tunai dapat dikelola untuk pengadaan tempat tidur, 

mesin dan alat kesehatan. Demikian pula peran dan potensi wakaf dapat 

menguatkan kolaborasi yang berkelanjutan dalam hal pengadaan 

infrastruktur lainnya di bidang pendidikan, transportasi, kemaritiman, 

dirgantara, dan bidang lainnya. Intinya bahwa wakaf dapat “mengairi” 

semua bidang untuk mewujudkan penguatan ekonomi nasional. Dengan 

demikian, maka tidak salah jika jargon #WakafKuatIndonesiaHebat 

kita gaungkan dan wujudkan untuk berkontribusi urun tangan bagi 

pembangunan nasional di republik ini yang maju dan berkelanjutan. 

Aamiin. 

اآْلياَِتۡۡبَۡ ِمَنۡ َوإيَّاكُْمِۡبَماِۡفْيِهۡ َونَفَعَنِيۡ اْلعَِظْيِمۡ اْلقُْرآِنۡ فِْيۡ َولَكُْمۡ ِلْيۡ هللاُۡ اَرَكۡ

 َوالذْكرِۡاْلَحِكْيِمَۡوتَقَبََّلِۡمنِ يَۡوِمْنكُْمۡتَِلََوتَهُۡإنَّهُۡهَُوۡالسَِّمْيُعۡاْلعَِلْيمُۡ
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(14) 

WAKAF PRODUKTIF DAN KUALITAS 

PENDIDIKAN 

Shohibul Ulum 

Assalamu ‘alaikum wr. wb. 

ُۡلَقَْدَۡجاَءْتُۡرسُُلۡۡ ِۡالَِّذيَۡهَدانَاِۡلَهذَاَۡوَماۡكُنَّاِۡلنَْهتَِدَيۡلَْواَلۡأَْنَۡهَدانَاَّۡللاَّ اْلَحْمُدَّۡلِلَّ

َۡونُوُدواۡأَْنۡتِْلكُُمۡاْلَجنَّۡ اَللَُّهم َۡصِل َۡوَسِل ْمۡۡۡۡ.تَْعَملُونَۡۡمَْۡهاۡبَِماۡكُْنتُۡوِرثْتُُموأُۡۡةَُۡربِ نَاۡبِاْلَحِق 

اۡبَْعد  . يَاۡۡ ٍدَۡوَعلىۡآِلِهِۡوأَْصَحابِِهَۡوَمْنۡتَبِعَُهْمۡبِِإْحَساٍنۡإِلَىۡيَْوِمۡالد ْينۡۡ.ۡأَمَّ َعلىُۡمَحم 

َۡۡوأَْنتُْمُۡمْسِلُمونَۡ.ۡيَاۡأَيَُّهاۡالَِّذيَنۡۡ ۡإِالَّ ۡتُقَاتِِهَۡواَلۡتَمُۡوتُۡنَّ ََۡحقَّ أَيَُّهاۡالَِّذيَنۡآَمنُواۡاتَّقُواَّۡللاَّ

ُمواۡۡ اۡأَْخَرْجنَاۡلَكُْمِۡمَنۡاْۡلَْرِضَۡۖۡواَلۡتَيَمَّ آَمنُواۡأَْنِفقُواِۡمْنَۡطي ِبَاِتَۡماَۡكَسْبتُْمَۡوِممَّ

ۡأَْنۡتُْغِمُضواۡفِيِهۡ  ۡاْعلَُمواۡأَۡوَۡۡاْلَخبِيَثِۡمْنهُۡتُْنِفقُوَنَۡولَْستُْمۡبِآِخِذيِهۡإِالَّ ََۡغنِيٌّ َّۡللاَّ نَّ

 َحِميدٌۡ

Jama’ah Jum’ah yang dimuliakan Allah 

Marilah kita memanjatkan Puja dan Puji Syukur kehadirat Allah 

Swt dengan nikmatnya dan hidayahnya kita dapat berkumpul disini 

menunaikan shalat berjamah. Shalawat dan salam semoga senantiasa 

tercurah kepada Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wa sallam yang 

telah menyampaikan Agama yang sempurna kepada umat manusia. 

Semoga kita termasuk kedalam golongan orang-orang selalu berpegang 

teguh dengan sunnah Beliau hingga ajal menjemput kita. 

Kaum muslimin yang dirahmati Allah 

Ada yang bilang pendidikan di Indonesia sedang dalam kondisi 

“sakit parah.” Butuh obat mujarab untuk mengobatinya. Ada juga yang 
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mengarahkan kalau ingin melihat kondisi pendidikan di Indonesia 

harus meluaskan jarak pandang kita, jangan hanya menilai pendidikan 

di kota-kota besar dengan fasilitas serba mumpuni dan serba ada. 

Indonesia adalah negara kepulauan yang begitu besar, sehingga menilai 

kondisi pendidikan di negeri ini juga harus melihat lebih dalam ke 

pelosok-pelosok daerah. Belum lagi kemampuan antara siswa yang 

bersekolah di perkotaan dan juga pelosok menciptakan gap yang begitu 

ketara.  

Berdasarkan Survey PISA (The Programme for International 

Student Assessment) pada 2018 yang melakukan survey di 79 negara 

untuk mengukur kemampuan siswa dalam kompetensi membaca, 

matematika, dan sains, menunjukkan data yang menyedihkan bagi 

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar. Pada 

kompetensi membaca, Indonesia menempati posisi enam terbawah dari 

79 negara yang disurvey. Pada kompetensi matematika menempati 

peringkat 7 dari bawah dan sains menempati peringkat 9 dari bawah. 

Terlepas dari adanya pihak yang masih meragukan validitas dan 

objektivitas data PISA, hasil survey PISA mestinya membuat kita 

tersadar bahwa masih banyak sekali anak di Indonesia, yang 

kemungkinan besarnya muslim, yang belum bisa mengakses 

pendidikan berkualitas. Sampai kapan kita hanya menjadi penonton, 

padahal permasalahan besar ini menjadi PR bersama dan waktu terus 

bergerak semakin cepat. Lantas, bagaimana solusinya?  

Hadirin yang dimuliakan Allah 
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Solusi dalam menuntaskan permasalahan pendidikan salah satu 

yang nyata adalah melalui wakaf. Bagaimana wakaf bisa membantu 

pemerintah dalam mengurai kerumitan masalah pendidikan di 

Indonesia?  

Mari kita belajar sejenak dari sejarah. Nizhamul Mulk, Perdana 

Menteri Dinasti Saljuk, yang juga pendiri Madrasah Nizhamiyah 

memiliki sebuah perpustakaan yang bagus, masjid yang besar, pegawai 

yang banyak, pustakawan, imam dan tenaga pendaftaran. Lalu, dari 

mana pembiayaan lembaga tersebut? Disinilah pentingnya dibangun 

dan dikembangkan aset wakaf produktif lainnya untuk menopang 

pembiayaan pendidikan. Nizhamul Mulk membangun pusat-pusat 

ekonomi (pasar) untuk membiayai Madrasah Nizhamiyah. Pasar-pasar 

ini pun dibangun dalam skema wakaf. Lalu, diproduktifkan 

menghasilkan profit (keuntungan). Keuntungan inilah yang disalurkan 

kepada Madrasah Nizhamiyah (mauquf ‘alaih). 

Setiap kali Nizhamul Mulk membangun Madrasah Nizhamiyah di 

kota lain diluar Baghdad, bersamaan dengan itu pula dibangun dan 

dikembangkan pula aset wakaf produktif untuk menopangnya. 

Sehingga, Madrasah Nizhamiyah bisa berdiri di berbagai kota sebagai 

pusat pengkaderan sumber daya manusia ungggul dengan memberikan 

layanan pendidikan berkualitas dan gratis.  

Jama’ah Jum’ah yang dirahmati Allah 

Oleh karena itu, agar kualitas pendidikan di Indonesia dapat merata 

hingga ke pelosok hendaknya para orang tua yang kaya berwakaf tunai 

untuk pengembangan aset wakaf produktif yang dimiliki lembaga 
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pendidikan tersebut. Akad yang bisa dipakai adalah wakaf tunai. Wakaf 

tunai ini digunakan untuk pengembangan aset wakaf produktif yang 

dimiliki lembaga pendidikan tersebut yang secara otomatis pahalanya 

akan terus mengalir. Karena itu, mari kita ubah cara pandang atau 

paradigma kita dalam mengelola pendidikan. Jadikan wakaf produktif 

sebagai instrumen pembiayaan pendidikan. Jika semua umat Islam, 

terutama para dermawan, menyadari potensi besar dan dahsyat wakaf, 

maka kita akan mampu melahirkan instrumen-instrumen layanan 

kebutuhan mendasar bagi umat, seperti pendidikan berkualitas dan 

kesehatan gratis. 

Kaum Muslimin rahimakumullah 

Wakaf adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan bagi umat 

Islam. Seperti sebuah hadis yang berbunyi: 

 َصاِلح َ َولَدَِ اَوَْ بِهَِ يَْنتَفَعَُ ِعْلمَ  اَوَْ َجاِريَةَ  َصدَقَةَ  ثاَلَثَ  ِمنَْ اِلَا َعَملُهَُ اِْنقََطعََ ادَمََ ْبنََا َماتََ اِذَا

 يَدْعُْولَهَُ

“Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya 

kecuali tiga (macam), yaitu: sedekah jariyah (yang mengalir terus), 

ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya.” (HR. 

Muslim). 

Para ulama menafsirkan kalimat “shadaqah jariyah” dalam hadits 

ini sebagai wakaf. Imam Nawawi menyatakan bahwa hadits ini 

merupakan dalil keabsahan wakaf dan besarnya pahala wakaf. 

Menurutnya, yang dimaksud dengan sedekah jariyah adalah wakaf 

(Syarah Nawawi ‘ala Shahih Muslim, 11/85) 
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Mari kita bersama mengulurkan tangan kita untuk menunaikan 

wakaf karena wakaf tidak hanya untuk mencari pahala semata, tetapi 

ada manfaat sosial yang akan berdampak besar bagi masyarakat luas.  

Mari bersama-sama kita berjuang menjadi pahlawan bagi 

Indonesia dengan ikut serta memperjuangkan pendidikan yang 

berkualitas bagi anak cucu kita karena di pundak merekalah estafet 

kepemimpinan negara ini akan dipertaruhkan. Jangan ragu untuk 

mengeluarkan harta terbaikmu untuk wakaf, insya allah akan bernilai 

pahala dan menjadi sumber kebaikan bagi kita. 

اآْلياَِتۡۡبَۡ ِمَنۡ َوإيَّاكُْمِۡبَماِۡفْيِهۡ َونَفَعَنِيۡ اْلعَِظْيِمۡ اْلقُْرآِنۡ فِْيۡ َولَكُْمۡ ِلْيۡ هللاُۡ اَرَكۡ

 َوالذْكرِۡاْلَحِكْيِمَۡوتَقَبََّلِۡمنِ يَۡوِمْنكُْمۡتَِلََوتَهُۡإنَّهُۡهَُوۡالسَِّمْيُعۡاْلعَِلْيمُۡ
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(15) 

WAKAF PRODUKTIF SEBAGAI MAIN 

SOLUTION MENUJU INDONESIA EMAS 2045 

Senata Adi Prasetia, S.Pd 

 

ِۡالَِّذْيَۡكاَنۡبِِعبَاِدِهَۡخبِْيًراۡبَِصْيًرا،ۡتَبَاَرَكۡالَِّذْيَۡجعََلۡفِْيۡالسََّماِءۡبُُرْوًجاۡۡ اَْلَحْمُدَّۡلِلَّ

نِْيًرا.ۡأَْشَهُدۡاَْنۡاَلإِۡ ًداَۡعْبُدهُۡۡۡلَهََۡوَجعََلۡفِْيَهاِۡسَراًجاَۡوقََمًراۡمُّ ُۡمَحمَّ ۡهللاَُۡوأَْشَهُدۡأَنَّ إِالَّ

ۡبِِإذْنِِهَۡوِسَراًجاۡۡۡالَّْۡولُهَُۡوَرسُۡ ِ ۡبَِشْيًراَۡونَِذْيًرا،َۡوَداِعيًاۡإِلَىۡاْلَحق  ِ ِذْيۡبَعَثَهُۡبِاْلَحق 

َۡعلَْيِهَۡوَعلَىۡآِلِهَۡوَصْحبِِهَۡوَسل ِْمۡتَْسِلْيًماَۡكثِيْۡ نِْيًرا.ۡاَللَُّهمََّۡصل ِ اۡبَْعُد.ۡفَيَاۡۡرًۡمُّ ا.ۡأَمَّ

يَّاكُْمۡبِتَْقَوهللاِۡفَقَْدۡفَاَزۡاْلُمتَّقُْوَن.ۡقَاَلۡهللاُۡتَعَالَىۡفِْيْۡيَۡوإِِۡصْينِۡأُوْۡۡأَيَُّهاۡاْلُمْسِلُمْوَن،

ِجْيِم. َّۡۡللاََّۡيَاأَيَُّهاۡالَِّذيَنۡآَمنُواۡاتَّقُواِۡۡكتَابِِهۡاْلَكِرْيِمۡأَعُْوذُۡبِاهللِِۡمَنۡالشَّْيَطاِنۡالرَّ َۡحقَّ

َۡوأَۡتُقَاتِِهَۡواَلۡتَُموتُنَّۡ َمثَُلۡالَِّذيَنۡيُْنِفقُوَنۡأَْمَوالَُهْمۡفِيَۡۡن.َۡوقَاَلۡأَْيًضاِلُموْمُۡمسْْۡنتُۡۡإِالَّ

ُۡيَُضاِعُفۡۡ ۡسُْنبُلٍَةِۡمائَةَُۡحبٍَّةَۡوَّللاَّ َِۡكَمثَِلَۡحبٍَّةۡأَْنبَتَْتَۡسْبَعَۡسنَابَِلۡفِيۡكُل ِ َسبِيِلَّۡللاَّ

َُۡواِسٌعَۡعِليٌم.َۡصَدَقۡهللاُۡنِْۡلمَۡ ۡ.ِظْيمِۡاْلعَۡۡۡۡيََشاُءَۡوَّللاَّ  

Ma’asyiral Muslimin jama’ah Rahimakumullah 

Ditengah permasalahan kesenjangan sosial yang dihadapi 

masyarakat Indonesia saat ini, keberadaan wakaf menjadi sangat 

penting dan strategis. Tidak hanya menjadi salah satu aspek ajaran 

Islam yang berdimensi spritual. Wakaf juga ajaran agama yang 

menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi di dalam masyarakat. 

Wakaf pertama kali dicontohkan oleh sahabat Umar r.a. Saat itu 

Umar mendapatkan sebidang tanah yang sangat luas. Kemudian Rasul 
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saw. bersabda kepada Umar, “Kau tahan tanah itu dan engkau 

sedekahkan hasilnya, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak 

diwariskan.” Lalu Umar mengikuti perintah baginda Rasul saw. 

Ma’asyiral Muslimin jama’ah Rahimakumullah 

Hadits di atas merupakan hujjah adanya wakaf produktif. Wakaf 

produktif merupakan sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari 

umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut sehingga mampu 

menghasilkan surplus atau keuntungan yang berkelanjutan. Donasi 

wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti wakaf uang dan logam 

mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. 

Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi 

pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan 

pelayanan kesehatan yang berkualitas.  

Selain itu, wakaf produktif juga menjadi solusi atas permasalahan 

yang menerpa kita selama ini. Pertama, potensi aset wakaf produktif 

mencapai 2000 T. Setidaknya mampu meringankan separuh utang 

pemerintah yang per Januari 2020 telah mencapai Rp. 4.817,5 T atau 

lebih tinggi dibandingkan dengan utang Januari 2019 kemarin Rp. 

4.498,6 T. Kedua, wakaf produktif mampu menjadi solusi dari 

kemiskinan. Tercatat September 2019, jumlah penduduk miskin di 

Indonesia mencapai 24,79 juta jiwa atau 9,22% dari 269 juta jiwa total 

penduduk di Indonesia per April 2019 atau 3,49% total populasi dunia.  

Indonesia berada di peringkat keempat negara berpenduduk 

terbanyak di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. 

Ketiga, wakaf produktif mampu mengatasi permasalahan kesenjangan 
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ekonomi dan pengangguran jika potensinya dimaksimalkan. Seperti 

pemanfaatan tanah wakaf yang kurang maksimal. Tercatat 414 juta 

hektar luas tanah wakaf di Indonesia.  sebagaimana dinyatakan oleh 

Waqf Management dan Empowerment Division BWI bahwasannya ada 

tanah seluas 2,4 hektar di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat yang 

hanya membukukan pendapatan sebesar Rp. 4-6 miliar per tahun dari 

hasil penyewaan parkir padahal tanah tersebut jika dimaksimalkan 

pemanfaatannya nilainya sekitar Rp. 4 T. 

Ma’asyiral Muslimin jama’ah Rahimakumullah 

Oleh karena itu, melihat betapa besarnya potensi dan manfaat yang 

dihasilkan dari wakaf produktif di Indonesia, BWI melakukan 

terobosan dalam mengembangkan perwakafan di antaranya pada 14 

Oktober 2018, BWI bersama Bank Indonesia dan Islamic Development 

Bank (IDB) di acara gelaran pertemua tahunan IMF-World Bank di 

Bali melaunching Waqf Core Principles atau WCP (prinsip inti wakaf) 

dan Cash Waqf Linked Sukuk atau CWLS. Di mana WCP ini mencakup 

enam aspek pengaturan inti wakaf, yakni pengaturan hukum, tata kelola 

yang baik, manajemen risiko, pengawasan, dan integritas keuangan.  

Sedangkan CWLS merupakan salah satu bentuk investasi sosial di 

mana BWI menginvestasikan dana wakaf pada surat berharga syariah 

negara (SBSN), lalu imbal hasil sukuk yang dibayarkan pemerintah 

akan diwakafkan untuk membangun madrasah, balai kesehatan, 

program pemberdayaan ekonomi umat, pemulihan daerah bencana dan 

kegiatan lain sesuai syariat. Dana akan kembali 100% pada wakif saat 

sukuk jatuh tempo.  
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Ma’asyiral Muslimin jama’ah Rahimakumullah 

Dengan demikian, dalam kesempatan kali ini Khatib ingin 

mengajak hadirin semua untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya 

berwakaf utamanya wakaf produktif sebagaimana paparan di atas. 

Dalam kerangka menuju Indonesia Emas 20145, wakaf sangat tepat 

menjadi main solution dalam mempersiapkan hal tersebut.  

Kita tahu bahwa Indonesia Emas 2045 adalah sebuah impian besar 

tentang Indonesia unggul, maju dan mampu bersaing dengan bangsa 

lain dan telah cukup dewasa untuk mengatasi isu-isu persoalan klasik 

bangsa, seperti korupsi, disintegrasi, kemiskinan, pengangguran dan 

etnis kesukuan (SARA). Kita tidak usah gusar atau khawatir harta kita 

akan habis akibat berwakaf, justru berwakaf menjadikan harta kita 

berlipat-lipat ganda dan menjadi ladang pahala yang tiada putus saat 

kita telah meninggalkan dunia nanti. Dengan berwakaf kita turut 

berkontribusi dalam mempersiapkan kualitas sumber daya manusia 

yang cerdas, unggul dan berintegritas. 

Allah swt berfirman,  

ۡۡفِيۡسَۡۡلَُهمْْۡمَواَمثَُلۡالَِّذيَنۡيُْنِفقُوَنۡأَۡ َِۡكَمثَِلَۡحبٍَّةۡأَْنبَتَْتَۡسْبَعَۡسنَابَِلۡفِيۡكُل ِ بِيِلَّۡللاَّ

َُۡواِسٌعَۡعِليمٌۡ ُۡيَُضاِعُفِۡلَمْنۡيََشاُءَۡوَّللاَّ  سُْنبُلٍَةِۡمائَةَُۡحبٍَّةَۡوَّللاَّ

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan 

Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap 

tangkainya ada seratus biji, Allah melipatgandakan bagi siapa yang 

Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui.” (Q.S. 

al-Baqarah [2]: 261). 
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Ma’asyiral Muslimin jama’ah Rahimakumullah 

Sebagai penutup, marilah kita renungkan hadits Rasul saw. di 

bawah ini, 

ُۡسُرْوٌرۡيُْدخِۡ َۡوَجلَّ ۡاْۡلَْعَماِلۡإِلَىۡهللاَِۡعزَّ ۡالنَّاِسۡإِلَىۡهللاِۡتَعَالَىۡأَْنفَعُُهْمِۡللنَّاِسَۡوأََحبُّ لُهَُۡعلَىۡأََحبُّ

ۡأَْمِشَيَۡمعَْۡينًاۡأَْوۡيَْطُرُدَۡعْنهُُۡجوْۡهُۡدَۡهُۡكُْربَةًۡأَْوۡيَْقِضْيَۡعنُْۡمْسِلٍمۡأَْوۡيَْكِشُفَۡعْنۡ أَخٍۡفِْيًۡۡۡعاَۡوِۡلَنَّ

ِۡمْنۡأَْنۡأَْعتََكَفۡفِْيَۡهذَاۡاْلَمْسِجِدۡ)يَْعنِْيَۡمْسِجَدۡاْلَمِدْينَةَ(َۡشْهًراۡ. ۡإِلَيًّ  َحاَجٍةۡأََحبُّ

 

Orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat untuk 

orang lain. Dan perbuatan yang paling dicintai Allah adalah memberi 

kegembiraan seorang mukmin, menghilangkan salah satu kesusahannya, 

membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Dan aku 

berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya itu lebih 

aku aku cintai daripada beri’tikaf di masjidku (masjid Nabawi) selama 

sebulan.” (H.R. Thabrani dalam Mu’jam al-Kabir No. 13280) 

Mudah-mudahkan kita semua tergolong manusia yang ahabbun 

nas ilallahi ta’ala (orang yang paling dicintai Allah swt.) disebabkan 

peduli terhadap sesama dan menginfakkan atau mewakafkan hartanya 

di jalan Allah swt. Aamiin. 

ِحْيِمۡ ْحَمِنۡالرَّ ِجْيِمۡبِْسِمۡهللاِۡالرَّ ۡۡأَعُْوذُۡبِاهللِِۡمَنۡالشَّْيَطاِنۡالرَّ َواْلعَْصِرۡإِنَّ

ۡۡ ِ اِلَحاِتَۡوتََواَصْواۡبِاْلَحق  ۡالَِّذيَنۡآَمنُواَۡوَعِملُواۡالصَّ ْنَساَنۡلَِفيُۡخْسٍرۡإِالَّ اْْلِ

ْبِر.ۡلاَوتََواَصْواۡبِۡ بَاَركَۡهللاُِۡلْيَۡولَكُْمۡفِْىۡاْلقَُرأَِنۡاْلعَِظْيِم،َۡوَجعَلَنِْيَۡواِيَّاكُْمۡبَِماۡفِْيِهۡۡصَّ

ْكِرۡاْلَحِكْيِم.َوتَقَبََّلِۡمن ِْيَۡوِمْنكُْمۡتََِلَوتَهُۡإِنَّهُۡهَُوۡالسَِّمْيُعۡاْلعَِلْيِمۡأَقُوْۡ ُلِۡۡمَنۡاآْليَاِتَۡوالذ ِ

ِحْيُم.غْۡقَْوِلَۡهذَاۡفَاْستَۡ ِفُرۡهللاُِۡلْيَۡولَكُْمَۡواْستَْغِفُرْوهُۡإِنَّهُۡهَُوۡاْلغَفُْوُرۡالرَّ . 
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(16) 

PERAN WAKIF DALAM PEMBANGUNAN 

NASIONAL 

Andri Haeruman 

َونَقُْوَمۡۡ َوالسَّعَاَدِة،ۡ َضاۡ الر ِ ِلنَيِْلۡ َمِعْيَشتَنَاۡ نُْصِلَحۡ أَْنۡ أََمَرناَۡ الَِّذْيۡ هللِۡ اَْلَحْمُدۡ

هللاَُۡوْحَدهُۡالََۡشِرْيَكۡلَهُ،َۡوأَْشَهُدۡاِجبَۡوَۡلْۡبِا اِتۡفِْيِۡعبَاَدتِِهَۡوتَْقَواْه،ۡأَْشَهُدۡأَْنۡاَلۡإِلَهَۡإِالَّۡ

ۡبَْعَدهُ.ۡاَللَُّهمََّۡصِل َۡوَسِل ْمَۡعلَىۡأَْشَرِفۡاْۡلَْنبِيَاِءۡۡ ًداَۡعْبُدهَُۡوَرسُْولُهَُۡمْنۡاَلۡنَبِيَّ ُۡمَحمَّ أَنَّ

اۡبَْعدَُۡنۡوَۡيَْۡواْلُمْرَسلِۡ فَيَاِۡعبَاَدۡهللا،ۡاُْوِصْينِيۡنَْفِسيۡۡۡۡ:َۡعلَىۡآِلِهَۡوَصْحبِِهۡأَْجَمِعْيَن،ۡأَم 

بِتَْقَوىۡهللا،ۡفَقَْدۡفَاَزۡاْلُمتَّقُْوَن.ۡقَاَلۡهللاُۡتَعَالَىۡفِْيِۡكتَابِِهۡاْلَكِرْيم.ۡيَاۡأَيَُّهاۡال ذينۡآمنواۡۡ

ۡتُقَاتِِهَۡوالَۡ َوأَْنتُْمُۡمْسِلُمْونَُۡمْوتُۡتَۡۡاتَّقُْواۡهللاََۡحقَّ ۡإِالَّۡ  نَّ

 

Hadirin jama’ah Jum’ah hafidzakumullah. 

Dalam kesempatan yang mulia ini marilah kita mengingat segala 

apa yang kita amalkan selama ini dan berusaha meningkatkan 

keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT. Dalam arti kita 

berusaha melaksanakan segala usaha yang diperintahkan Allah dan 

menjauhi segala yang dilarang-Nya. Marilah kita tinggalkan sejenak 

tugas-tugas duniawiyah, pekerjaan di kantor, bisnis dan perdagangan, 

untuk masuk masjid melaksanakan sholat Jum’at untuk dzikrullah, 

ingat kepada Allah SWT.  

Hadirin jama’ah Jum’ah hafidzakumullah. 

Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif (orang wakaf) untuk 

memisahkan atau menyerahkan sebagian hartanya baik secara 
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permanen atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kepentingannya untuk tujuan keagamaan dan kesejahteraan umum 

sesuai syariah islam. 

Dari zaman ke zaman, pembangaun sekolah swasta, taman 

pendidikan Qur’an dan lain sebagainya berkembang pesat, sehingga 

kita mampu merasakan pendidikan yang nyaman tanpa gangguan-

gangguan yang berarti. Kita bisa lihat di kampung, dikota, dan lain 

sebagainya. Sekolah, taman pendidikan Qur’an terus berjuang 

melahirkan generasi-generasi yang berpendidikan umum serta 

mempunyai bekal agama yang tinggi. Tempat mereka belajar tidak lain 

didukung oleh para dermawan yang mengabdikan dirinya kepada 

negara dan agama dengan mewakafkan sebagian tanahnya untuk ikut 

menjaga dan membantu melahirkan generasi yang berintlektual agamis 

di NKRI tercinta .  

Sebagai mana data tanah wakaf di Indonesia dilansir oleh Badan 

Wakaf Indonesia (BWI) mencapai 134.237 bidang yang bersertifikat 

BPN dengan luas tanah 111.481.173 M2.  

Hadirin jama’ah Jum’ah hafidzakumullah. 

Pengabdian para dermawan yang mewakafkan sebagian hartanya 

untuk dijadikan sebagai tempat belajar menuntut ilmu tidak akan sia-sia. 

Sebab setiap perbuatan atau amal yang kita perbuat akan diabalas oleh 

Allah SWT. Balasan tersebut bisa kita rasakan secara langsung dan bisa 

kita rasakan kelak ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Az-Zalzalah, 

ayat 7 dan 8 yang berbunyi. 
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اۡيََرهُۡ ٍةَۡشرًّ ٍةَۡخْيًراۡيََرهَُۡوَمْنۡيَْعَمْلِۡمثْقَاَلۡذَرَّ  فََمْنۡيَْعَمْلِۡمثْقَاَلۡذَرَّ

"Barangsiapa berbuat kebaikan sebesar zaroh pun, niscaya dia akan 

melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan keburukan 

sebasar zaroh pun, niscaya ia akan melihat (balasan)nya pula." 

Dalam ayat lain Allah SWT mengatakan bahwa setiap amal yang 

kita lakukan, Allah SWT akan melipatgandakannya. Sebagimana 

firman Allah Qs. Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi. 

سَۡ فِيۡ أَْمَوالَُهْمۡ يُْنِفقُوَنۡ الَِّذيَنۡ َۡۡمثَُلۡ كُِل  فِيۡ َسنَابَِلۡ َسْبَعۡ أَْنبَتَْتۡ َحبٍَّةۡ َكَمثَِلۡ ِۡ بِيِلَّۡللاَّ

َُۡواِسٌعَۡعِليمٌۡ ُۡيَُضاِعُفِۡلَمْنۡيََشاُءَۡوَّللاَّ  سُْنبُلٍَةِۡمائَةَُۡحبٍَّةَۡوَّللاَّ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih 

yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir tumbuh seratus 

biji. Allah melipatgandakan (pahala) siapa saja yang Dia kehendaki. 

Dan Allah Maha Kuasa (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Qs. Al 

Baqarah: 261). 

Hadirin jama’ah Jum’ah hafidzakumullah. 

Melihat dari data tanah wakaf tersebut, sudah berapa banyak 

generasi-generasi bangsa ini yang  merasakan manfaatnya serta lahir 

menjadi bangsa yang mampu membuat NKRI harga mati ini terus ada 

dan berjaya sampai sekarang ini. 

Akhir dari khutbah ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa 

ketika kita mampu menyisihkan sebagain harta kita dijalan Allah SWT, 

maka Allah SWT akan membalas dan melipatgandakannya. Semua itu 
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juga mampu membuka pintu taqarrub ilallah (pendekatan diri kepada 

Allah) dan menekankan pentingnya investasi pahala pada diri kita. 

Maka dari itu, mudah-mudaha kita semuanya yang hadir disini 

mampu mengikuti jejak para dermawan yang telah mewakafkan 

tanahnya dan bagi yang sudah sering mawakafkan tanahnya dijalan 

Allah mudah-mudahan mampu istiqomah dan selau mendapatkan 

balasan dari Allah SWT. 

ۡۡ ِهِۡمَن يْ يَّاكُْمۡبَِماۡفِ إِ ْيَۡو نِ نَفَعَ َۡو ِم يْ عَِظ آِنۡالْ قُْر ۡفِيۡالْ لَكُْم ْيَۡو بَاَرَكۡهللاُۡلِ

ۡۡ ُع يْ ِم ۡۡهُوَۡۡۡالسَّ نَّهُ َۡهُۡإِ ت كُْمۡتَِلََو نْ نِ ْيَۡوِم ِۡم بَّلَ َقَ ت ِمَۡو يْ َحِك ْكِرۡالْ اآليَاِتَۡوالذ ِ

ۡۡ نَّهُ ْوهُ،ۡإِ ُر فِ ْيَۡولَكُْمۡفَاْستَغْ ۡلِ مَ عَِظيْ ۡالْ ُرۡهللاَ فِ ذَاَۡواْستَغْ ْيۡهَ لِ ۡقَْۡو َقُْولُ .ۡأ مُ يْ لِ عَ الْ

مُۡ ِحيْ ۡالرَّ غَفُْوُر  هَُوۡالْ
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(17) 

KELUARGA CERDAS CINTA WAKAF 

Fathuri Ahza Mumtaza 

ِۡالَِّذيْۡ بَي ِنَاٍتِۡليُْخِرَجۡالنَّاَسۡبَِهاِۡمَنۡالظُّلَُماِتۡإِلَىَۡۡۡعْبِدِهۡآيَاتٍَۡلَۡعلَىْۡنزَۡۡأَۡاَْلَحْمُدَّۡلِلَّ

ًداَۡعْبُدهَُۡوَرسُْولُهُۡ.النُّْورِۡ ُۡمَحمَّ هللاَُۡوأَْشَهُدۡأَنَّ اَللَُّهمَّۡفََصِل َۡوَسِل ْمۡۡۡا.أَْشَهُدۡأَْنۡالَۡإِلَهَۡإِالَّۡ

ُرْوَنۡهللاَۡتَْطِهْيًرا.ۡفَيَاۡاَيَُّهاَۡۡۡوَصْحبِِهۡالَّۡلَىۡآِلهَِۡوعَۡۡدٍَۡوبَاِرْكَۡعلَىَۡسيِ ِدنَاُۡمَحمَّۡ ِذْيَنۡيَُطِه 

اۡبَْعُد؛ اْلَحاِضُرْونَۡ َوأَْنتُْمُۡمْسِلُمْوَن.ۡأَمَّ ۡإِالَّۡ ۡتُقَاتِِهَۡوالَۡتَُمْوتُنَّ قَاَلۡهللاُۡۡۡاتَّقُواۡهللاََۡحقَّ

َۡۡمتَاعُۡاْلَحيَٰۡشْيٍءۡفَۡۡنْْۡمۡم َِۡوَمآۡاُْوتِْيتُۡ:فِْىِۡكتَابِِهۡاْلَكِرْيمِۡ ِ ْنيَاَۡوِزْينَتَُهاۡ َوَماِۡعْنَدَّۡللاه وِةۡالدُّ

اَْبٰقۗىۡاَفَََلۡتَْعِقلُْوَنۡࣖۡ َۡخْيٌرۡوَّ

 

Ma’âsyiral muslimîn rahimakumullâh. 

Dari Al Qur’an, hadist, maupun atsar sahabat, ada tiga kriteria 

orang disebut cerdas. Pertama, orang cerdas oleh Rasulullah SAW 

dijelaskan dari sisi orientasi hidupnya:  

 الَكي ُِسَۡمْنَۡداَنۡنَْفَسهُۡ،َۡوَعِمَلِۡلَماۡبعَدۡالَموِتۡ)رواهۡالترميذي(

“Orang cerdas ialah orang yang menundukkan nafsunya dan beramal 

untuk kehidupan setelah kematian.” 

Hal yang perlu digarisbawahi dalam hadist ini adalah pengertian 

orang yang cerdas bukanlah yang mampu menghafal dengan cepat 

seperti mesin. Bukanlah ia yang senantiasa memiliki inisiatif dan 

penemuan baru layaknya Einstein. Bukan itu semua. Namun, kata 

Rasulullah, lebih dari itu, orang yang cerdas adalah dia yang 

mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematian. Ia 
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berpikir jauh ke masa depan yang sejati. Kecerdasannya tidak untuk 

mengejar kebahagiaan di dunia ini, namun, demi kebahagiaan nan 

kekal yang tak tersentuh kematian dan kefanaan, yaitu akhirat.  

Ciri kedua, orang cerdas paham betul dunia ini rusak dan 

sementara. Karena itu, ia mengambil dari dunia seperlunya untuk 

bekal akhirat. Harta yang dimiliki tidak digenggam kuat, hingga 

menjadi pelit dan kikir kuadrat. Namun, sebagian besar ia gunakan 

untuk membantu kerabat dan sahabat. Orang yang cerdas, yang 

menggunakan otaknya, meyakini yang kekal adalah apa yang ada di sisi 

Allah SWT: 

ْنيَاَۡوزِۡ ْنَۡشْيٍءۡفََمتَاعُۡاْلَحٰيوِةۡالدُّ ِْۡينَتَُهاۡ َومََۡوَمآۡاُْوتِْيتُْمۡم ِ اَْبٰقۗىۡاَفَََلۡۡاِۡعْنَدَّۡللاه َۡخْيٌرۡوَّ

ۡتَْعِقلُْوَنۡࣖۡ

“Dan apa saja (kekayaan, jabatan, keturunan) yang diberikan kepada 

kamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya; 

sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. 

Tidakkah kamu mengerti?” (Al Qashash: 60) 

Ma’âsyiral muslimîn rahimakumullâh. 

Ciri ketiga, ini yang tidak kalah penting, ia beramal dengan 

cerdas. Ada banyak amal shalih yang diperintahkan, mungkin seumur 

hidup kita tidak mampu melaksanakan semuanya. Karena itu, prioritas 

harus dibuat. Dipilah dan dipilih mana yang diutamakan.  

Maka dari itu, bagi orang yang cerdas, Jika disuruh memilih antara 

amal yang pahalanya diberikan sekali dengan amal yang pahalanya 

terus mengalir, tentu ia memilih yang terus menerus mengalir. Bila 
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diminta memilih amal yang berdampak tunggal: pahala saja, dibanding 

yang berdampak ganda: berpahala dan membahagiakan orang lain, 

orang cerdas akan memilih amal yang berdampak ganda: berpahala 

plus membahagiakan orang lain.  

Amal seperti ini tidak banyak. Dan dari yang tidak banyak itu salah 

satunya adalah wakaf. Wakaf pahalanya abadi dan pasti 

membahagiakan orang lain. Sekali kita wakaf, maka barang yang 

diwakafkan secara prinsip harus tetap ada, dan selama dimanfaatkan, 

maka pahalanya akan terus mengalir kepada wâqif, orang yang wakaf. 

Inilah passive income yang sebenar-benarnya. Tidak bekerja, tapi 

bergaji. Tidak beramal, tapi terus dikirimi pahala. Kita diam, pahala 

tetap didapat. Kita telah mati, pahala pun tetap mengalir. Betapa 

hebatnya wakaf. 

Ma’âsyiral muslimîn rahimakumullâh. 

Inilah tiga kriteria orang yang cerdas. Contoh paling nyata dari 

kriteria ini adalah para sahabat. Mereka adalah manusia-manusia yang 

beramal untuk akhirat, senang berbagi, dan yang terpenting, pandai 

memilih amal yang abadi pahalanya, yaitu wakaf. Wahbah A-Zuhaili, 

dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, juz 8, hal. 157, 

menyebutkan keterangan dari sahabat Jabir bin Abdillah radiyallahu 

‘anhu: 

َۡوقَفَۡ َِۡصل ىۡهللاُۡعليِهۡوَسل مۡذُوَۡمقِدَرةۡإِال   لَـْمۡيَكُْنۡأََحٌدِۡمْنۡأَْصَحاِبۡالنَّبِـي 

“Tidak ada seorangpun sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 

yang memiliki kemampuan, kecuali mereka wakaf.”  
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Itu artinya, semua sahabat, tanpa kecuali, yang memiliki harta, pernah 

wakaf. Sebab, mereka tahu betapa luar biasanya wakaf di antara amal-

amal yang lain. Abadi pahalanya, bahkan menjadi karakteristik umat 

Islam, demikian kata Imam An-Nawawi. Umat lain tidak mengenal 

sistem wakaf sebagaimana Islam ajarkan dan umatnya amalkan.  

Ma’âsyiral muslimîn rahimakumullâh. 

Oleh karena itu, mari, dari mimbar Jum’at ini, khotib mengajak kita 

semua untuk gemar berwakaf. Mulai dari mana? Dari diri sendiri, dari 

keluarga sendiri, dari rumah sendiri. Mungkin, ada sepeda di rumah 

yang menganggur, wakafkan ke masjid, ke sekolah, atau ke madrasah, 

untuk dimanfaatkan bagi mereka yang membutuhkan. Mungkin ada 

lemari yang menyesaki rumah kita, wakafkan saja ke masjid, untuk 

digunakan sesuai kebutuhannya.  

Kepada anak kita, ajarkan wakaf dari kecil. Barangkali ia memiliki 

stroller saat bayi, ajak anak kita ke lembaga penerima wakaf, untuk 

memberikan stroller-nya kepada mereka yang membutuhkan. Kepada 

istri kita, mintalah ia menyortir barang-barang di dapur, dicek mana 

yang sangat dibutuhkan dan mana yang tidak. Wakafkan barang-barang 

itu ke dapur masjid, dapur pesantren, dan penerima wakaf lainnya. 

Kepada saudara-saudara kita yang sudah sukses, jelaskan dan 

sampaikan keutamaan wakaf. Rangkul mereka untuk mewakafkan 

tanah-tanah mereka yang menganggur, uang mereka yang mengendap 

di bank, atau bahkan barang-barang di rumah mereka yang telah 

memenuhi rumah.  

Ma’âsyiral muslimîn rahimakumullâh. 
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Inilah keluarga yang cerdas, yang cinta wakaf. Dari rumah wakaf 

diajarkan, kepada istri, anak, serta saudara. Dari rumah pula wakaf 

diberikan kepada yang terdekat. Masjid, pesantren, dan lembaga 

penerima wakaf lainnya mendapat limpahan wakaf dari keluarga-

keluarga cerdas ini. Karena jarak yang dekat,masukan, evaluasi, dan 

saling bertukar pikiran menjadi mudah antara pemberi dan pengelola 

wakaf. 

Andai kita semua bisa mempraktekkannya, kita bisa bayangkan, 

betapa wakaf menjadi gerakan massif dari pintu-pintu rumah. Dengan 

wakaf, dari setiap keluarga membangun lingkungan. merata ke seluruh 

desa, meningkat di kecamatan, lalu kabupaten, provinsi hingga nasional. 

Ini bukan mimpi, tapi visi. Mudah-mudahan Allah memudahkan… 

amiin 

Demikianlah khutbah ini kami sampaikan. Mudah-mudahan 

bermanfaat. 

ۡۡ ِهِۡمَن يْ يَّاكُْمۡبَِماۡفِ إِ ْيَۡو نِ ۡوَۡنَۡفَعَ ِم عَِظيْ آِنۡالْ قُْر ۡفِيۡالْ لَكُْم ْيَۡو بَاَرَكۡهللاُۡلِ

ۡۡ ُع يْ ِم نَّهُۡهَُوۡالسَّ َهُۡإِ ت كُْمۡتَِلََو نْ نِ ْيَۡوِم ِۡم بَّلَ َقَ ت ِمَۡو يْ َحِك ْكِرۡالْ اآليَاِتَۡوالذ ِ

ۡۡ نَّهُ ْوهُ،ۡإِ ُر فِ ْيَۡولَكُْمۡفَاْستَغْ ۡلِ مَ عَِظيْ ۡالْ ُرۡهللاَ فِ ذَاَۡواْستَغْ ْيۡهَ لِ ۡقَْۡو َقُْولُ .ۡأ مُ يْ لِ عَ الْ

مُۡ ِحيْ ۡالرَّ غَفُْوُر  هُوَۡۡۡالْ
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(18) 

SUMBANGSIH WAKAF DALAM 

PEMBANGUNAN NASIONAL 

Ahmad Mundzir 

بَاحِ،ۡۡاْلَمَساءَِۡۡۡخاِلقِۡۡۡهللِۡۡۡاَْلَحْمدُۡۡۡهللِ،ۡۡاَْلَحْمدُۡ احِ،ۡۡبِاْلغُُدو َِۡۡۡوأَْشكُُرهُۡۡۡأَْحَمُدهَُۡۡۡوالصَّ وَّ َۡوالرَّ

يَاْح،ۡۡتَذُْرْوهَُۡۡۡوَماَۡۡواْلبَْحرِۡۡۡاْلبَِرۡ ۡۡفِيَۡۡماْۡۡعلَمُۡيَۡۡۡهُو،َۡۡإِالَّۡۡۡلَهَۡإِۡۡۡالَۡۡۡأَنْۡۡۡأَْشَهدُۡ ۡۡأَنََّۡۡۡوأَْشَهدُۡۡۡالِر 

ًداَۡۡونَبِيَّنَاَۡۡسيِ َدنَا َۡۡوباََركََۡۡۡوَسلَّمَۡۡۡهللاَُۡۡۡصلَّىۡۡ،ۡۡاْلفَََلحُۡۡۡلَهُۡۡۡاَلحََۡۡۡوَرسُْولُهُۡۡۡهللاَِۡۡۡعْبدُُۡۡۡمَحمَّ

اۡاْلِقيَاَمِةۡ.ْۡومِۡيَۡۡاِلَىۡنَِۡميَْۡدائَِۡۡوَسًَلًماَۡۡصََلةًۡۡ،ابِهَِۡوأَْصحَۡۡۡآِلهَِۡۡۡوَعلَىَۡعلَْيهِۡ  بعد:ۡأم 

هللاُۡۡۡ اْلُمتَّقُْوَن.ۡۡفَازَۡۡۡفَقَدْۡۡۡهللاِ،ۡۡبِتَْقَوىَۡۡونَْفِسيْۡۡۡأُْوِصْيكُمْۡۡۡاْلَحاِضُرْوَن،ۡۡاَيَُّهاۡۡفَيَا قَاَلۡ

ْحَمنِۡالرَّۡ اٰۡۡىۡتُنِفقَُۡۡحتَّۡبِرَِّۡم.ۡلَنۡتَنَالُو۟اۡٱلِْۡحيْۡتَعَالَىۡفِْيِۡكتَابِِهۡاْلَكِرْيِم،ۡبِْسِمۡهللاِۡالرَّ و۟اِۡممَّ

َۡبِهِۦَۡعِليمٌۡ ۡٱَّللَّ َوَماۡتُنِفقُو۟اِۡمنَۡشْىٍءۡفَِإنَّ  تُِحبُّوَنۡۡ 

 

Ma’asyiral Hadirin, jama’ah Jumah, hafidzakumullah.  

Pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kami 

berwasiat kepada pribadi kami sendiri dan juga kepada para hadirin 

sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah 

subhanahu wa ta’ala dengan selalu berusaha melaksanakan perintah-

perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan-Nya. Semoga 

ketakwaan kita akan selalu terbawa sehingga kelak dapat 

menghantarkan kita saat dipanggil Allah subhanahu wa ta’ala dalam 

keadaan meninggal husnul khatimah, amin ya Rabbal Alamin.  

Hadirin, hafidzakumullah. Ketika orang sudah meninggal, yang 

dia handalkan bukan lagi jabatannya selama di dunia, bukan lagi harta 
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yang pernah ia kumpulkan, istri yang cantik, anak yang cerdas, bukan, 

tapi hanya amal ibadah yang menemani dia. Orang-orang yang dia 

sayangi paling mentok hanya sampai mulut liang lahat. Selepas itu, 

setelah ditutup dengan tanah, semua orang-orang yang disayangi akan 

pulang. Tinggal amal ibadahnya lah yang setia menemani.  

Amal ibadah apa yang bisa menemani orang yang sudah meninggal 

yang selalu kita harapkan itu? Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص besabda:  

اۡيَْلَحُقۡاْلُمْؤِمَنِۡمْنَۡعَمِلِهَۡوَحَسنَاتِِهۡبَْعَدَۡمْوتِِهِۡعْلًماَۡعلََّمهَُۡونََشَرهُ،َۡوَولًَداۡۡ ِۡممَّ إِنَّ

أَْوۡ بَنَاهُ،ۡ السَّبِيِلۡ اِلْبِنۡ بَْيتًاۡ أَْوۡ بَنَاهُ،ۡ َمْسِجًداۡ أَْوۡ ثَهُ،ۡ َورَّ َوُمْصَحفًاۡ تََرَكهُ،ۡ َصاِلًحاۡ

أَْجرَۡ بَْعِدۡنَْهًراۡ ِمْنۡ يَْلَحقُهُۡ َوَحيَاتِِه،ۡ تِِهۡ ِصحَّ فِيۡ َماِلِهۡ ِمْنۡ أَْخَرَجَهاۡ َصَدقَةًۡ أَْوۡ اهُ،ۡ

 َمْوتِهِۡ

Artinya:  

“Amal dan kebaikan-kebaikan yang akan menyusul, menemani orang 

mu’min setelah ia mati adalah ilmu yang ia ajarkan dan ia sebarkan, 

atau anak shalih yang ia tinggalkan, atau mushaf al-Quran yang ia 

wariskan, atau masjid yang ia bangunkan, rumah yang ia sediakan 

untuk ibnu sabil, atau sungai yang pernah ia alirkan, atau shadaqah 

yang ia keluarkan dari hartanya ketika ia masih sehat dan masih 

hidup. Itu semua akan menyusul dan menemani seseorang setelah ia 

mati.” (HR Ibnu Majah)  

Hadirin...  

Salah satu tujuh amal di atas adalah menyedekahkan harta yang 

mengalir terus menerus. Menurut ulama, wakaf adalah sedekah jariyah 
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yang pahalanya mengalir terus menerus jika dilihat dari aspek bahwa 

yang diwakafkan menjadi stagnan, hanya boleh dimanfaatkan saja.  

Selain wakaf bermanfaat menjadi teman amal ketika kita 

meninggal kelak, wakaf telah terbukti memajukan umat islam. 

Misalnya ada orang yang wakaf untuk dibuat sebagai jalan, selama ada 

orang yang lewat di atas jalan tersebut, baik untuk kepentingan ibadah 

ke masjid, pergi ke tempat kerja, silaturrahim dan lain sebagainya, 

pahalanya akan mengalir terus menerus.  

Belum lagi ada berapa banyak wakaf untuk masjid, sekolah, 

kuburan, pondok pesantren dan lain sebagainya, terbukti telah 

membantu masyarakat Indonesia. Maka, wakaf mempunyai akses dua 

manfaat sekaligus, yaitu di akhirat pahalanya akan menemani, di dunia 

bisa memakmurkan dan memajukan pembangunan bangsa kita tercinta 

Indonesia.  

Ma’asyiral hadlirin, hafidzakumullah  

Wakaf merupakan sebuah amal ibadah yang sudah ada sejak masa 

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص. Sahabat Abu Thalhah al-Anshari pernah mewakafkan 

sebidang kebun, padahal kebun tersebut merupakan salah satu harta 

yang sangat dicintainya, karena kebun tersebut pesis menghadap ke 

Masjid Nabawi, bahkan Rasulullah pernah memasuki kebun tersebut 

hanya sekedar meminum airnya saja, saking bagusnya kebun tersebut. 

Namun setelah turun ayat:  

َۡبِِهَۡعِليمٌۡ َّۡللاَّ اۡتُِحبُّوَنَۡوَماۡتُْنِفقُواِۡمْنَۡشْيٍءۡفَِإنَّ َۡحتَّىۡتُْنِفقُواِۡممَّ  لَْنۡتَنَالُواۡاْلبِرَّ

 Artinya:  
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“Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) 

sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan 

apa saja yang kalian nafkahkan maka sesungguhnya Allah Maha 

mengetahuinya. (QS Ali Imran: 92). 

Setelah mendengar ayat tersebut, sahabat Thalhah segera datang 

kepada Nabi untuk sowan lalu mewakafkan tanahnya tersebut. Jadi, 

wakaf terkadang memang terasa berat, tidak ringan. Siapa di antara kita 

yang tidak menyukai harta kita yang kita anggap istimewa. Tapi saat itu 

pula justru kita dihimbau untuk memberikan harta tersebut supaya kita 

meraih predikat al-birr (kebaikan).  

Dalam melakukan wakaf, ada beberapa aspek yang harus 

diperhatikan, di antaranya aspek sosial dan aspek hukum. Pertama, dari 

aspek sosial, orang yang hendak berwakaf harus berfikir terlebih 

dahulu dengan membaca kebutuhan masyarakat setempat supaya harta 

yang diwakafkan menjadi lebih bermanfa’at, jangan sampai ada orang 

wakaf masjid tapi letaknya 50 meter dari masjid sebelumnya, jadi tidak 

bisa menjadi baik, malah bisa menimbulkan saingan antar jama’ah, 

mungkin diarah menjadi TPQ jika belum ada, atau klinik kesehatan 

atau sebagainya, tidak harus masjid kalau memang sudah ada dan 

cukup. 

Kedua, aspek hukum, yaitu orang yang hendak wakaf harus 

memperhatikan tata cara berwakaf yang baik dan benar, sehingga tidak 

sampai merepotkan pengelola wakaf (nazhir) di kemudian hari. 

Contoh, ada orang ingin berwakaf lalu ia menyerahkan tanah dengan 

bahasa “saya wakafkan tanah ini saya jadikan masjid” maka 
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konsekwensi hukumnya tanah tersebut hanya bisa dijadikan masjid 

tidak boleh yang lain, baik itu sarana prasarana masjid, toilet atau yang 

lain. Berbeda dengan mengatakan “saya wakafkan tanah ini untuk 

keperluan masjid.”, maka akibat hukumnya, pengelola lebih bebas 

mengelola tanah tersebut baik untuk dijadikan masjid atau untuk 

kebutuhan masjid, misalnya toko, laudry dan lain sebagainya. 

Demikian menurut para ulama fikih. Cara termudah bagi orang awam 

yang akan wakaf, hendaknya sambil berkonsultasi dengan ulama 

setempat supaya wakafnya tepat sasaran sehingga dapat memajukan 

bangsa Indonesia, bermanfa’at di dunia dan pahalanya terbawa sampai 

di akhirat.  

 

بَاَرَكۡهللاُِۡلْيَۡولَكُْمۡفِيۡاْلقُْرآِنۡاْلعَِظْيِم،َۡوَجعَلَنِْيَۡوإِيَّاكُْمۡبَِماۡفِْيِهِۡمَنۡاآْليَِاتَۡوالِذ ْكِرۡۡ

ؤُۡ الرَّ اُبۡ التَّوَّ ۡ البَرُّ هَُوۡ إِنَّهُۡ ِجْيم،ۡۡاْلَحِكْيِم.ۡ الرَّ ِمَنۡالشَّْيطاِنۡ بِاهللۡ ِحْيُم.ۡأعُوذُۡ الرَّ ْوُفۡ

الرحيم، الرحمنۡ َحبٍَّةۡۡ بسمۡهللاۡ َكَمثَِلۡ ِۡ ٱَّللَّ َسبِيِلۡ فِیۡ ۡ لَُهم  َوٰ أَم  يُنِفقُوَنۡ ٱلَِّذيَنۡ ثَُلۡ مَّ

ِعُفۡۡ ـٰ ُۡيَُض َۡۡوٱَّللَّ
۟ائَةَُۡحبࣲَّةۗ ۡسُۢنبُلࣲَةۡم ِ َعَۡسنَابَِلۡفِیۡكُل ِ َۡسب  ِسٌعۡۡلِۡأَۢنبَتَت  َُۡوٰ َۡوٱَّللَّ َمنۡيََشۤاُء 

 َعِليٌم.ۡۡ
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(19) 

WAKAF DAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

Nur Hidayat 

 و أَْنفُِسنَا شُُرْورِّ ِمنّْ بِاللِّ َونَعُْوذُّ َونَْستَْغِفُرهُّ َونَْستَِعْينُهُّ نَْحَمُدهُّ للِِّّاْلَحْمدَّ إِنّ 

 أَنّْ أَْشَهدُّ .لَهُّ َهاِديَّ فَلَّ يُْضِللّْ َوَمنّْ لَهُّ ُمِضلّ  فَلَّ للاُّ يَْهِدهِّ َمنّْ أَْعَماِلنَا َسي ئَاتَِِّّمنّْ

ًدا أَنّ  ْشَهدَُّوأَّ للاُّ إِل ّ إِلهَّ لَّ دّ  َعلّى َصلّ  اَللُهمّ  .َوَرسُْولُهُّ َعْبُدهُّ ُمَحم   آِلهِّ َوَعلى ُمَحم 

 اْلَكِرْيمِّ اْلقُْرآنِّ فِي تَعَالَى للاُّ الَّقَّ .الد ْين يَْومِّ إِلَى بِِإْحَسانّ  تَبِعَُهمّْ َوَمنّْ ِوأَْصَحابِهِّ

ِّ أَعُوذُّ ِجيمِّ الشَّْيَطانِّ ِمنَّ بِاَللَّ َّ اتَّقُوا آَمنُوا الَِّذينَّ َهاأَي ّ يَا الرَّ  َولَّ تُقَاتِهِّ َحقَّّ َّللاَّ

ْسِلُمونَّ َوأَنتُم إِلَّّ تَُموتُنَّّ م   

Hadirin sidang Jum’at rohimakumullah   

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan kita banyak kenikmatan sehingga kita masih dapat 

berkumpul dan silaturrahmi dalam rangka memenuhi undangan Allah 

SWT dengan melaksanakan kewajiban kaum muslimin yaitu 

melaksanakan sholat Jum’at secara berJama’ah, mudah-mudahan kita 

semua selalu dapat rahmat dan barokah dari Allah SWT.  

Sholawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita, 

pemimpin dunia wal akhiroh kita yaitu baginda nabi besar Muhammad 

SAW, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kepada 

kita sekalian selaku ummatnya ilaa yaumil qiyamah.  

Hadirin sidang Jum’at rohimakumullah 

Sang khotib berwasiat terkhusus untuk diri pribadi sang khotib dan 

umumnya untuk jama’ah sekalian agar meningkatkan keimanan dan 
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ketaqwaan yang sebenar-benarnya dengan melaksanakan apa yang 

diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi segala larangan 

Allah dan Rasul-Nya. 

Hadirin sidang Jum’at rohimakumullah  

Bahwa terdapat jenis amalan yang istimewa bagi diri kita bila 

dilakukan dan akan mendapatkan suatu pahala yang mengalir walaupun 

diri kita sudah tiada di alam dunia ini, apa namanya ? tidak lain salah 

satunya adalah Wakaf. Dimana wakaf ini secara istilah berarti menahan 

suatu benda yang kekal zatnya dan hanya dapat diambil manfaatnya 

untuk di lakukan di jalan kebaikan. Jadi, seperti yang kita ketahui 

bahwa banyak sekali masjid-masjid di Jakarta khususnya ini 

merupakan menggunakan tanah dari wakaf seseorang yang ingin 

menggunakan harta bendanya di jalan Allah SWT dan ini merupakan 

suatu amalan yang sangat mulia. Akan tetapi, perlu hadirin ketahui, 

bahwasanya di zaman yang modern ini ternyata wakaf tidak lagi hanya 

wakaf tanah semata, tetapi terdapat beberapa pengembangan wakaf 

seiring perkembangan zaman ini dan tidak melenceng dari koridor 

syariat.  

Diantara wakaf yang berkembang ialah wakaf uang atau bisa 

dikatakan juga sebagai wakaf produktif yang dimana dapat 

dimanfaatkan oleh kita untuk membangun suatu jaringan ekonomi yang 

luas dan kuat sehingga dapat membantu dalam membangun 

perekonomian nasional diiringi dengan SDM yang unggul guna menuju 

Indonesia gemilang dengan tercapainya suatu kesejahteraan bagi 

masyarakat luas. Tetapi ingat, bahwa ini hanya dapat diambil 
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manfaatnya, namun untuk zatnya itu tidak berkurang ataupun 

bertambah sehingga ini bersifat tetap atau kekal. Dan juga terdapat UU 

yang mengatur Wakaf produktif yaitu UU No. 41 tahun 2004 sebagai 

peraturan yang menguatkan wakaf dalam membangun sektor 

perekonomian dan disamping itu juga, terdapat fatwa MUI yang 

membolehkan adanya wakaf uang ini untuk kemashlahatan. 

Hadirin sidang Jum’at rohimakumullah 

Perlu diketahui bahwa wakaf uang ini dapat diberdayakan untuk 

masyarakat banyak dan potensinya di Indonesia khususnya Jakarta 

sangat besar sekali dalam membangun perekonomian nasional. Bila 1 

juta ummat Islam Jakarta mewakafkan hartanya berupa uang tunai 

sebesar 100 ribu rupiah per bulan, maka akan diperoleh dana wakaf 

sebesar 100 milyar rupiah per bulan atau 1,2 triliun per tahun.  

Dan jika diinvestasikan di sektor rill dengan keuntungan 10 % 

maka terdapat dana tambahan sebesar 10 milyar per bulan atau 120 

milyar per tahun dan ini dapat digunakan untuk membantu masyarakat 

luas dalam meminimalisirkan persoalan bangsa yaitu kemiskinan. 

Untuk mengoptimalkan adanya suatu potensi yang luar biasa ini, 

diperlukannya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya 

wakaf uang ini dan juga bisa melalui dari lingkungan terkecil seperti 

Masjid, Pesantren atau Ormas Islam yang ada dan mengerti tentang 

wakaf uang ini sehingga menjadi suatu hal yang begitu mudah bagi 

masyarakat muslim. 

Jadi dengan adanya wakaf produktif ini, lahan-lahan kosong yang 

belum terurus dapat di manfaatkan untuk menjadi hal yang produktif 
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dan tidak melanggar syariat semisal menjadi lahan pertanian dan ini 

menjadi tugas kita bersama dalam membangun negara lewat sektor 

perekonomian yang kuat melalui wakaf sehingga jika perekonomian 

tumbuh diiringi pemerataan dapat membuat stabilitas politik negeri ini 

menjadi aman dan  juga terdapat masyarakat yang memperbaiki taraf 

hidupnya disamping tersedianya lapangan pekerjaan dan membuat 

APBN pemerintah tidak terbebani dan Devisa negara pun dapat 

bertambah jika menjalankan sistem ini dengan baik karena potensi 

wakaf uang itu sungguh besar disamping zakat.  

Jadi kita semua harus berperan membangun perekonomian negeri 

sehingga dapat terwujudnya pembangunan dan pemerataan yang 

maksimal serta dapat mewujudkan pula yang namanya Kesejahteraan 

bagi Masyakarat Indonesia. Karena kalau wakaf kuat, maka 

perekonomian Indonesia hebat.    

ۡۡ ِهِۡمَن يْ يَّاكُْمۡبَِماۡفِ إِ ْيَۡو نِ نَفَعَ َۡو ِم يْ عَِظ آِنۡالْ قُْر ۡفِيۡالْ لَۡكُْم َۡۡو بَاَرَكۡهللاُۡلِْۡي

ۡۡ ُع يْ ِم نَّهُۡهَُوۡالسَّ َهُۡإِ ت كُْمۡتَِلََو نْ نِ ْيَۡوِم ِۡم بَّلَ َقَ ت ِمَۡو يْ َحِك ْكِرۡالْ اآليَاِتَۡوالذ ِ

ۡۡ نَّهُ ْوهُ،ۡإِ ُر فِ ْيَۡولَكُْمۡفَاسْۡتَغْ ۡلِ مَ عَِظيْ فُِرۡهللاَۡۡۡالْ ذَاَۡواْستَغْ ْيۡهَ لِ ۡقَْۡو َقُْولُ .ۡأ مُ يْ لِ عَ الْ

مُۡ ِحيْ ۡالرَّ غَفُْوُر  هَُوۡالْ

. 
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(20) 

PEMBANGUNAN NASIONAL BERKEMBANG 

DENGAN WAKAF UANG 

Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., 

 و أَْنفُِسنَا شُُرْورِّ ِمنّْ بِاللِّ َونَعُْوذُّ َونَْستَْغِفُرهُّ َونَْستَِعْينُهُّ نَْحَمُدهُّ للِِّّاْلَحْمدَّ إِنّ 

 أَنّْ أَْشَهدُّ .لَهُّ َهاِديَّ فَلَّ يُْضِللّْ َوَمنّْ لَهُّ ُمِضلّ  فَلَّ للاُّ يَْهِدهِّ َمنّْ أَْعَماِلنَا َسي ئَاتَِِّّمنّْ

ًدا أَنّ  ْشَهدَُّوأَّ للاُّ إِل ّ إِلهَّ لَّ دّ  َعلّى َصلّ  اَللُهمّ  .َوَرسُْولُهُّ َعْبُدهُّ ُمَحم   آِلهِّ لىَوعَّ ُمَحم 

 اْلَكِرْيمِّ اْلقُْرآنِّ فِي تَعَالَى للاُّ الَّقَّ .الد ْين يَْومِّ إِلَى بِِإْحَسانّ  تَبِعَُهمّْ َوَمنّْ ِوأَْصَحابِهِّ

ِّ أَعُوذُّ ِجيمِّ الشَّْيَطانِّ ِمنَّ بِاَللَّ َّ اتَّقُوا آَمنُوا الَِّذينَّ َهاأَي ّ يَا الرَّ  َولَّ تُقَاتِهِّ َحقَّّ َّللاَّ

ْسِلُمونَّ َوأَنتُم إِلَّّ تَُموتُنَّّ م   

Jama’ah Muslimin yang dirahmati Allah SWT. 

Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT 

atas segala nikmat dan karunia-Nya, diantaranya nikmat iman, nikmat 

Islam, dan nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat beraktiitas pada 

hari ini. Selanjutnya, shalawat dan salam marilah kita haturkan kepada 

Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita 

dari zaman gelap gulita hingga zaman terang benderang. 

Islam adalah agama universal, artinya agama Islam mencakup 

seluruh aspek kehidupan kita, diantaranya aspek sosial, ekonomi, 

budaya, dan lain sebagainya. Sebagai contoh dalam aspek sosial seperti 

yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 267 yang menganjurkan 

kepada orang-orang beriman untuk menginfakkan sebagian harta milik 

kita. 
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ا الَِّذْينَّ ٰيٓاَي َها آّ َكَسْبتُمّْ َمّا َطي ِٰبتِّ ِمنّْ ِفقُْوااَنّْ ٰاَمنُْوٓ نَّ لَكُمّْ اَْخَرْجنَا َوِممَّ  اْلَْرِضّ م ِ

Artinya:  

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil 

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan 

dari bumi untukmu.”(Q.S. Al-Baqarah: 267). 

Peran sosial dalam Agama Islam untuk ekonomi ialah ZISWAF 

(Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf). ZISWAF sebagai bentuk ibadah 

yang memiliki dua dimensi, yaitu bentuk ibadah kepada Allah (vertical) 

dan bentuk ibadah kepada sesama muslim lainnya (horizontal).  Zakat, 

Infaq, Shadaqah dan Wakaf merupakan salah satu ciri ekonomi Islam 

karna berlandaskan asas keadilan dalam pelaksanaannya.  

Berbeda dengan zakat, wakaf adalah menahan harta dari 

kepemilikan orang yang mewakafkan dan menyedekahkan 

kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk dimanfaatkan selamanya atau 

dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna 

keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai syariah. Orang yang 

mewakafkan hartanya di jalan Allah diibaratkan seperti kita menanam 

sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, yang mana tiap-tiap 

tangkai terdapat 100 biji seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah 

ayat 261. 

أَْمَوالَُهمْۡ يُْنِفقُوَنۡ الَِّذيَنۡ فَِۡۡۡمثَُلۡ َسنَابَِلۡ َسْبَعۡ أَْنبَتَْتۡ َحبٍَّةۡ َكَمثَِلۡ ِۡ َسبِيِلَّۡللاَّ ۡۡفِيۡ كُل ِ يۡ

َُۡواِسٌعَۡعِليمٌۡ ُۡيَُضاِعُفِۡلَمْنۡيََشاُءَۡۡوَّللاَّ   سُْنبُلٍَةِۡمائَةَُۡحبٍَّةَۡۡوَّللاَّ

Artinya:  
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“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah 

seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap 

tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia 

kehendaki dan Allah Maha Luas  Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-

Baqarah: 261). 

Sebagai salah satu pengalokasian kekayaan yang dianjurkan oleh 

Islam, wakaf adalah salah satu bentuk ibadah bagi umat Islam karena 

pahala wakaf akan mengalir melalui orang yang memberikan hartanya 

meskipun ia telah meninggal.                       

َجاِريَةٌ,ۡأَْوِۡعْلٌمۡيُْنتَفَُعۡبِِه,ۡأَْوۡۡذَاَۡماَتۡاْبُنۡآَدَمۡإِْنقََطعَۡإِۡ ِمْنۡثَََلٍث:َۡصَدقَةٌۡ َۡعَملُهُۡإِالَّۡ

 َولٌَدَۡصاِلٌحۡيَْدعُْوۡلَهُۡ)رواهۡمسلمۡ(

Jama’ah Muslimin yang dirahmati Allah SWT.  

Wakaf memiliki peranan penting dalam membantu kesejahteraan 

umat seperti pendidikan, rumah sakit, pembangunan, dan pengelolaan 

masjid. Dari segi penggunaannya, Wakaf dibagi menjadi dua: wakaf 

konsumtif dan wakaf produktif. Contoh wakaf konsumtif seperti wakaf 

masjid untuk ibadah, wakaf sekolah untuk kegiatan belajar, wakaf 

rumah sakit untuk mengobati orang sakit, Sedangkan salah satu bentuk 

wakaf produktif ialah wakaf uang. Wakaf uang adalah wakaf berupa 

uang dalam bentuk rupiah yang kemudian dikelola oleh pengelola 

wakaf (nazhir) secara produktif, yang mana hasil dari wakaf produktif 

tersebut dimanfaatkan oleh penerima dana wakaf. 

Kita tidak harus memiliki tanah, masjid ataupun sekolah untuk 

berwakaf, dan tidak harus menjadi kaya terlebih dahulu untuk berwakaf, 
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karna dengan wakaf uang kita dapat berwakaf. Wakaf uang dapat 

dijadikan modal yang bisa diinvestasikan ke sektor-sektor yang 

menghasilkan termasuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang 

bermanfaat bagi negara maupun masyarakat, seperti fasilitas kesehatan, 

pendidikan.fasilitas umum. Oleh karenanya wakaf uang memiliki 

potensi besar untuk berkontribusi terhadap pembangunan di Indonesia. 

Wakaf uang memiliki manfaat yang berlipat, yaitu dana wakafnya 

dapat digunakan untuk pembangunan Negara, keuntungan dana 

investasi wakaf dapat dimanfaatkan untuk proyek umat oleh pengelola 

wakaf. Potensi wakaf uang sangat bagus untuk pembangunan Indonesia. 

Bisa kita bayangkan apabila 200 juta muslim di Indonesia mau 

berwakaf senilai 1000 rupiah per bulan, maka wakaf uang dapat 

terkumpul senilai 200 milyar dalam sebulan atau setara 2,4 triliun 

dalam setahun. Oleh karenanya, wakaf uang dapat membuat 

pembangunan nasional berkembang pesat tanpa hutang. Semoga Allah 

melapangkan rizki kita sehingga kita dapat menyisihkan sebagian harta 

kita untuk diwakafkan. Amin ya Rabb al-‘alamin. 

ۡۡ ِهِۡمَن يْ يَّاكُْمۡبَِماۡفِ إِ ْيَۡو نِ نَفَعَ َۡو ِم يْ عَِظ آِنۡالْ قُْر ۡفِيۡالْ لَكُْم ْيَۡو بَاَرَكۡهللاُۡلِ

ۡۡ ُع يْ ِم نَّهُۡهَُوۡالسَّ َهُۡإِ ت كُْمۡتَِلََو نْ نِ ْيَۡوِم ِۡم بَّلَ َقَ ت مَِۡۡۡو يْ َحِك ْكِرۡالْ اآليَاِتَۡوالذ ِ

ۡۡ نَّهُ ْوهُ،ۡإِ ُر فِ ْيَۡولَكُْمۡفَاْستَغْ ۡلِ مَ عَِظيْ فُِرۡهللاَۡۡۡالْ ذَاَۡواْستَغْ ْيۡهَ لِ ۡقَْۡو َقُْولُ .ۡأ مُ يْ لِ عَ الْ

مُۡ ِحيْ ۡالرَّ غَفُْوُر  هَُوۡالْ
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(21) 

WAKAF PRODUKTIF UNTUK 

KEMASLAHATAN UMAT 

Nor Lutfi Fais 

ِهۡۡقَِۡلَۡمْنَۡشاَءِۡمْنَۡخلْۡاَْلَحْمُدَّۡلِلِۡالَِّذْيَۡوفََّقَۡمْنَۡشاَءِۡمْنَۡخْلِقِهۡبِفَْضِلِهَۡوَكَرِمِه،َۡوَخذَۡ

ۡهللاَُۡوْحَدهُۡاَلَۡشِرْيَكۡلَهُ،َۡواَلَۡشبِْيهََۡواَلِۡمثَْلِۡه.ۡۡبَِمِشْيئَتِِهَۡوَعْدلِۡ ۡإِٰلهَۡإِالَّ َوأَْشَهُدۡأَْنۡالَّ

َۡسيِ َدنَاَۡوَحبِْيبَۡ َواَلۡأَْعَضاَءۡلَهُ.َۡوأَْشَهُدۡأَنَّ نَاَۡوَعِظْيَمنَاَۡۡواَلۡنِدَّۡلَهُ،َۡواَلَۡحدََّۡواَلُۡجثَّةَۡ

أَْعيُنِنَۡائَِۡوقَۡ ةَۡ َوقُرَّ مَُۡدنَاۡ َوَسِل َمۡۡاۡ َصِل ۡ اَللهمۡ َوَحبِْيبُهُ.ۡ َوَصِفيُّهُۡ َوَرسُْولُهُ،ۡ َعْبُدهُۡ ًداۡ َحمَّ

َوَمْنۡۡ ااَلهُ،ۡ وَّ َوَمْنۡ َوَصْحبِِهۡ آِلِهۡ َوَعلَىۡ هللاِ،ۡ َعْبِدۡ ْبِنۡ ِدۡ ُمَحمَّ َسيِ ِدنَاۡ َعلَىۡ َوبَاِرْكۡ

بِۡ ۡۡتَبِعَُهْمۡ يَْوِم إِلَىۡ وَۡالِْۡإْحَساٍنۡ َحْوَلۡ َواَلۡ ِۡۡقيَاَمِة،ۡ فَيَايَُّهاۡۡاَل بَْعُد:ۡ اۡ أَمَّ بِاهللِ.ۡ ۡ إِالَّ ةَۡ قُوَّ

قَاَلۡهللاُۡتَعَالَىۡفِيۡۡۡۡاِْلْخَوان،ۡأْوُصْيكُْمَۡونَْفِسْيۡبِتَْقَوىۡهللاَِۡوَطاَعتِِهۡلَعَلَّكُْمۡتُْفِلُحْوْن.

بِا أَعُْوذُۡ اْلَكِريْم:ۡ ۡۡاْلقُْراِنۡ الشَّْيَطاِن ِمَنۡ الرَّۡالرَّۡهللِۡ بِْسِمۡهللاِۡ لَْنۡۡحِْۡجْيِم.ۡ ِحْيْم:ۡ الرَّ َماِنۡ

َۡبِِهَۡعِليٌمۡ. َّۡللاَّ اۡتُِحبُّوَنَۡوَماۡتُْنِفقُواِۡمْنَۡشْيٍءۡفَِإنَّ َۡحتَّىۡتُْنِفقُواِۡممَّ ۡتَنَالُواۡاْلبِرَّ

Ma‘asyiral Muslimin, jama’ah salat Jum’at, rahimakumullah. 

Marilah bersama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada 

Allah Swt. dengan menghayati arti iman dan takwa yang 

sesungguhnya. Karena dengan penghayatan itu, nilai-nilai keimanan 

dan ketakwaan dapat diterapkan secara nyata. 

Indikator tingkat kesempurnaan iman dan takwa seseorang dapat 

dilihat melalui peran dan kontribusinya dalam bidang sosial. Relasi 

keduanya sebagaimana diisyaratkan dalam beberapa ayat Al-Qur’an 

yang selalu mensejajarkan amaliah batin keimanan dengan perilaku 
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lahir amal kesalehan. Amal kesalehan yang disebut, juga tidak hanya 

bersifat individu, melainkan amal yang memiliki dampak sosial yang 

luas, seperti zakat dan sedekah. 

Allah Swt. berfirman,  

اَۡرَزْقنَاهُْمۡيُْنِفقُونَۡ ََلةََۡوِممَّ  (3)ۡالَِّذيَنۡيُْؤِمنُوَنۡبِاْلغَْيِبَۡويُِقيُموَنۡالصَّ

Artinya:  

“(yaitu) Mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, 

dan menginfakan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” 

Ma‘asyiral Muslimin, jama’ah salat Jum’at, rahimakumullah. 

Selain zakat dan sedekah, dalam Islam juga diajarkan satu ibadah 

individual yang juga bermuatan sosial, yakni wakaf. Wakaf 

sebagaimana dijelaskan para ulama merupakan ibadah seseorang 

dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada pihak tertentu untuk 

dimanfaatkan dalam jangka waktu yang tertentu juga guna 

kesejahteraan bersama. 

Dorongan untuk berwakaf sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Nabi 

Saw. 

ِۡمْنَۡصَدقٍَةَۡجاِريٍَة،ۡأَْوِۡعْلٍمۡۡ ِۡمْنۡثَََلثٍَة:ۡإِالَّ ْنَساُنۡاْنقََطَعَۡعْنهَُۡعَملُهُۡإِالَّ إِذَاَۡماَتۡاْْلِ

ۡلَهُۡۡويُْنتَفَُعۡبِِه،ۡأَْوَۡولٍَدَۡصاِلحٍۡيَْدعُۡ

Artinya:  

“Apabila salah seorang manusia meninggal, maka terputuslah segala 

amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang 

bermanfaat dan anak saleh yang mendoakannya”. (HR. Muslim) 
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Menururt Imam Syafi’i, yang dimaksud dengan amal jariyah pada 

hadis di atas adalah wakaf. Hal ini mempertimbangkan konteks 

pembicaraan hadis yang menyangkut berhentinya amal, sedangkan 

amal jariyah tidak demikian. Bahkan sebaliknya, pahalanya terus 

mengalir.  

Bila dilihat lebih dalam berkaitan dengan hadis ini, sesungguhnya 

Islam telah menawarkan sebuah konsep ibadah yang meskipun secara 

lahir menguntungkan satu person namun hakikatnya memiliki dampak 

sosial yang amat sangat luas. Tidak hanya itu, dampak ini juga terus 

dijaga untuk kepentingan bersama di masa yang akan datang. 

Pengejawantahan hadis ke dalam konsep muamalah berupa wakaf 

secara tidak langsung juga menjadi wadah perlindungan kepada hak-

hak yang menjadi milik wakif (pihak pewakaf) dan mauquf ‘alaih 

(pihak penerima wakaf).  

Wakaf menjadi semacam institusi syariat yang memberikan 

legalitas sekaligus payung hukum atas setiap aktivitas yang berkaitan 

dengannya. Secara tidak langsung menciptakan semacam hubungan 

timbal balik antara hamba dan syariat. Yang pada gilirannya dapat 

menjadi pelecut kepada setiap hamba untuk terus beramal karena 

haknya akan dijaga. 

Ma‘asyiral Muslimin, jama’ah salat Jum’at, rahimakumullah. 

Spirit yang sama dari aspek kekekalan sebuah wakaf pada dasarnya 

dapat diwujudkan ke dalam bentuk aplikasi lain. Jika wakaf awalnya 

dipahami sebagai upaya penjagaan terhadap benda yang diwakafkan 

untuk kesejahteraan bersama, maka nilai kesejahteraan ini dapat 
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ditingkatkan lebih jauh. Peningkatan ini dapat ditempuh dengan 

mengelola mauquf (objek wakaf) sedemikian rupa untuk kemudian 

diberikan kepada pihak penerima wakaf.  

Namun tidak serta-merta memberikan hasil, melainkan lebih 

kepada pemberian modal baginya untuk ditumbuhkembangkan. Alokasi 

hasil mauquf juga dapat dipergunakan sebagai edukasi kepada mauquf 

‘alaih (pihak penerima wakaf) dalam rangka peningkatan mutu dan 

kualitas individu serta ragam kesejahteraan lainnya. 

Orientasi produktif pada wakaf ini hakikatnya telah diisyaratkan 

dalam riwayat Ibn ‘Umar, “’Umar memperoleh sebidang tanah di 

Khaibar. Ia kemudian menghadap kepada Nabi Saw. untuk meminta 

petunjuk, “Wahai Rasul, aku mendapatkan sebidang tanah Khaibar 

yang tidak pernah aku dapatkan sebelumnya, lalu dengan apakah 

engkau memerintahkan diriku?” Nabi Saw. menjawab, “Bila engkau 

suka, kamu tahan pokok tanahnya dan sedekahkan hasilnya”. 

Disamping itu, dengan adanya perubahan orientasi semacam ini, 

selain meningkatkan nilai kesejahteraan wakaf, juga memberikan 

edukasi kepada masyarakat secara luas dan mengurangi tingginya 

budaya konsumtif yang selama ini mengakar di masyarakat. Tentunya 

didalam aplikasinya, sekali lagi harus didasarkan pada rasa iman dan 

takwa kepada Allah Swt.  

Akhirnya, semoga kita semua termasuk ke dalam hamba-Nya yang 

selalu mendapat limpahan rahmat, hidayah dan taufiq-Nya untuk selalu 

berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan dalam 

rangka menggapai ridlo-Nya, amin ya rabbbal ‘alamin. 
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ۡۡ ِهِۡمَن يْ يَّاكُْمۡبَِماۡفِ إِ ْيَۡو نِ نَفَعَ َۡو ِم يْ عَِظ آِنۡالْ قُْر ۡفِيۡالْ لَكُْم ْيَۡو بَاَرَكۡهللاُۡلِ

ۡۡ ُع يْ ِم نَّهُۡهَُوۡالسَّ َهُۡإِ ت كُْمۡتَِلََو نْ نِ ْيۡوَِۡم ِۡم بَّلَ َقَ ت ِمَۡو يْ َحِك ْكِرۡالْ اآليَاِتَۡوالذ ِ

ۡۡ نَّهُ ْوهُ،ۡإِ ُر فِ ْيَۡولَكُْمۡفَاْستَغْ ۡلِ مَ عَِظيْ فُِرۡهللاَۡۡۡالْ ذَاَۡواْستَغْ ْيۡهَ لِ ۡقَْۡو َقُْولُ .ۡأ مُ الْۡعَلِۡيْ

مُۡ ِحيْ ۡالرَّ غَفُْوُر  هَُوۡالْ
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(22) 

OPTIMALISASI WAKAF KESEHATAN 

UNTUK PENANGGULANGAN WABAH 

Holifurrahman, S.Sos.I, M.Pd 

ۡالْحَۡ ِۡإِن  َّۡلِلَّ هُْۡمدَ ُرهُۡۡۡۡنَْحَمدُ فِ نَْستَغْ نُهَُۡو يْ نَْستَِع َۡۡو ِر نَعُْوذُۡبِاهللِِۡمْنۡشُُرْو َۡو

ۡلَۡ ۡهللاُۡفََلَُۡمِضل  نَاَۡمْنۡيَْهِدهِ َمالِ ئَاِتۡأَْع ي  ِسنَاَۡوسَ فُ َنْ ْلۡفََلَۡأ ْنۡيُْضلِ ۡۡهَُۡوَم

َْشَهدُۡ ۡأ اِدَيۡلَهُ ۡمُۡهَ َن  ۡأ َْشَهدُ ۡالَۡإِلهَۡإِال ۡهللاَُۡوأ هَُۡوَرسُْولُۡهۡأَْن دُ بْ اۡعَ دً ۡۡۡ.َحم 

ۡۡ ْم َبِعَهُ ِهَۡوأَْصَحابِِهَۡوَمْنۡت لىۡآلِ ٍدَۡوعَ ل ْمۡعَلىۡسي دناُۡمَحم  َۡوسَ َۡصل  م  اَللهُ

ۡا َي َه يْنۡ.ۡيَاأ اٍنۡإِلَىۡيَْوِمۡالد  نُْواۡات ۡۡۡبِإِْحسَ َنۡآَم يْ ِذ ۡاال  ُقَ ۡت ۡۡتِۡقُواۡهللاََۡحق  ِهَۡوالَ

ُموْۡ ْسلِ ُۡم تُْم َنْ أ ۡإِال َۡو َُمْوتُن  نُْواۡات قُواۡهللاَۡت َنۡآَم يْ َي َهاۡال ِذ َۡۡنۡ.يَاأ قُْولُْواۡقَْوالً َۡو

َۡوَرسُۡ َۡوَمْنۡيُِطعِۡهللاَ بَكُْم نُْو
ۡذُ لَكُْم ْر فِ يَغْ ْمَۡو َمالَكُ ْمۡأَْع ْحۡلَكُ اۡيُْصلِ دً يْ ِد ۡۡسَ ْولَهُ

ۡافَقَْدۡفَاَزۡفَۡ ًم يْ ِظ ْوًزاۡعَ  

Kaum muslimin rahimakumullâh. 

Marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Swt., 

karena dengan nikmat dan hidayah-Nya kita dapat berkumpul di 

sini untuk menunaikan salat Jum’ah. Salawat serta salam semoga 

senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, 

sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa memegang teguh 

warisannya. 

Kaum muslimin rahimakumullâh. 

Sebagaimana kita ketahui bersama, belakangan ini dunia 

digemparkan oleh wabah virus Corona, termasuk Indonesia. 

Mencermati laporan Gugus Tugas Penanganan Corona dari hari 
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ke hari, jumlah pasien yang dinyatakan positif maupun yang 

dalam pengawasan terus bertambah.   Pemerintah membuat 

keputusan: kerja, belajar, dan ibadah di rumah. Meskipun tak 

sampai menumbangkan kehidupan, tetapi hal ini cukup membuat 

oleng banyak kalangan. Buruh pabrik, pedagang kaki lima, ojek 

online, dan lainnya kesusahan menjalani ikhtiarnya untuk 

menjemput rizki dan menyambung hidup. Sementara  itu, jika tak 

mengindahkan anjuran pemerintah, ancaman virus yang tak kasat 

mata di mana-mana. Sebuah dilema bagi kebanyakan masyarakat 

kecil di Indonesia. 

Di sisi lain, penanganan medis bagi pasien juga menghadapi 

banyak kendala. Selain belum ditemukannya obat untuk penyakit 

ini, jumlah rumah sakit yang dijadikan rujukan tidak mampu 

menampung pasien yang ada. Beberapa dokter dan tenaga medis 

meninggal dalam merawat pasien. Keterbatasan Alat Pelindung 

Diri (APD) menjadi kendala bagi pasukan garda depan dalam 

pertempuran melawan virus ini. Bersyukur masyarakat Indonesia 

yang dikenal dermawan akhirnya inisiatif bergandengan tangan 

untuk mendukung penanggulangan wabah covid-19 ini. Ada yang 

membuat masker dan dibagi-bagikannya secara gratis, di saat 

harga masker melambung tinggi. Ada yang membuat APD dan 

dikirimkannya ke rumah sakit. Ada yang menyuplai kebutuhan 

pokok bagi keluarga yang mengisolasi diri di rumahnya, dan 

sebagainya. Inilah semangat gotong royong yang menjadi 
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karakter kebanggaan masyarakat Indonesia. Hal ini juga sejalan 

dengan perintah Allah Swt. dalam firman-Nya, 

ۡۡ َۡۖۡإِنَّ ثِْمَۡواْلعُْدَواِنۡ َۡواتَّقُواَّۡللاَّ َۡوالتَّْقَوٰىَۡۖۡواَلۡتَعَاَونُواَۡعلَىۡاْْلِ َوتَعَاَونُواَۡعلَىۡاْلبِِر 

ََۡشِديُدۡاْلِعقَابِۡ   َّللاَّ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 

Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Mâidah:2) 

Kaum muslimin rahimakumullâh. 

Gotong royong di saat wabah melanda seperti ini tentulah 

sangat berarti. Namun, andaikata semangat gotong royong ini 

digalang jauh hari sebelum wabah melanda, tentu akan semakin 

berarti. Bisa jadi masalah keterbatasan rumah sakit, dokter, obat -

obatan, mobil ambulance, APD, masker, dan sebagainya bisa 

dengan mudah dipersiapkan. Mungkin ada yang berkata, ki ta 

tidak pernah tahu kalau wabah akan melanda. Memang, justru di 

sinilah gotong royong yang dianjurkan Islam itu untuk 

mengantisipasi keadaan seperti ini. Di dalam fikih Islam, 

semangat  gotong royong itu bisa diwujudkan, salah satunya 

dengan wakaf. 

Sayangnya, jika bicara tentang wakaf, masyarakat Indonesia 

itu mayoritas masih mengidentikkan dengan 3M, yaitu Masjid, 

Madrasah atau sekolah, dan Maqbarah atau kuburan. Pergerakan 

wakaf di Indonesia bisa dibilang lambat, karena paradigma 
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masyarakat masih seperti itu. Artinya, untuk bisa wakaf, harus 

punya tanah, bisa membangun sekolah, dan atau punya lahan luas 

untuk dipakai sebagai kuburan. Terbayang bukan nilai untuk bisa 

melakukan itu? Alhasil, gerakan wakaf belum bisa menjangkau 

setiap lapisan masyarakat.  

Padahal, ulama fikih kontemporer seperti Monzer Kahf 

mendefinisikan wakaf sebagai akad menahan harta, baik 

selamanya maupun untuk jangka waktu tertentu, supaya hasilnya 

dapat dipergunakan untuk keperluan kebaikan, baik yang bersifat 

umum maupun khusus. Inilah yang kemudian dikenal dengan 

istilah wakaf istitsmârî atau wakaf produktif, sedangkan wakaf 

tanah sebagaimana disinggung di atas biasa dikenal dengan 

istilah wakaf mubâsyiri. 

Nah, hasil dari wakaf istitsmârî atau produktif ini bisa 

dimanfaatkan untuk kebaikan umat manusia, tidak semata-mata 

untuk muslim saja, seperti untuk menanggulangi kemiskinan 

maupun pelayanan kesehatan. 

Bicara tentang layanan kesehatan melalui dana wakaf, sejarah 

Islam sudah menorehkan tinta emas keberhasilannya di beberapa 

masa. Di zaman Rasulullah saw., sebuah riwayat mengatakan 

sudah ada ambulance berjalan (mobile dispensaries) untuk 

merawat korban Perang Khandaq, yang disupport oleh dana 

wakaf. Di zaman Khalifah al-Ma’mun, dana wakaf dipergunakan 

untuk membangun beberapa rumah sakit. Selain itu, menyediakan 

aset lain berupa tanah dan bangunan yang diberdayakan untuk 
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mendanai operasional rumah sakit, penyelenggaraan pendidikan 

kedokteran, dan penelitian pengembangan medis.  

Di Indonesia saat ini sudah ada beberapa layanan kesehatan 

yang bersumber dari wakaf, seperti Layanan Kesehatan Cuma-

Cuma (LKC) Dompet Dhuafa dan Klinikita MAS yang dikelola 

oleh Badan Masjid Agung Semarang. Namun, keberadaan 

lembaga semacam ini masih terbilang sedikit, dibandingkan 

dengan jumlah masyarakat Indonesia yang memerlukan layanan. 

Selain itu, support terhadap keberadaan lembaga semacam itu 

juga bisa dibilang minim, karena rakyat Indonesia itu masih 

berpandangan wakaf itu berupa tanah, sekolah, dan kuburan. 

Padahal, dengan 10,000 ribu rupiah atau lebih, j ika diakadkan 

untuk wakaf istitsmârî, kita bisa meraih keutamaan sedekah 

jariyah yang pahalanya bisa berlipat ganda, sebagaimana 

digambarkan dalam firman Allah Swt.,  

ثَُلۡالَِّذيَنۡيُنِفقُوَنۡأَْمَوالَُهْمۡفِيَۡسبِيِلۡهللاَِۡكَمثَِلَۡحبٍَّةۡأَنبَتَْتۡسَۡ َۡۡۡۡسنَابِلَۡعَۡبْۡمَّ فِيۡكُل ِ

اْئَةَُۡحبٍَّةَۡوهللاُۡيَُضاِعُفِۡلَمنۡيََشآُءَۡوهللاَُۡواِسٌعَۡعِليٌمۡ ۡ(261)سُنبُلٍَةۡم ِ  

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir 

benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. 

Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, 

dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. al-

Baqarah (2): 261) 
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Selain meraih pahala berlipat ganda, melalui wakaf produktif 

(istitsmâri), kita juga bisa mengantisipasi kondisi buruk yang 

tidak diinginkan, misalkan pada saat terjadi wabah Corona seperti 

ini. Mari kita jadikan wabah ini sebagai momentum untuk 

menggalakkan gerakan wakaf produktif di masing-masing 

wilayah kita. Semoga dengan menggalakkan gerakan wakaf 

produktif ini, suatu saat nanti kita tidak panik dan kewalahan 

dalam menghadapi wabah apapun yang Allah Swt. turunkan 

untuk menguji keimanan kita.  

ۡۡ ِهِۡمَن يْ نِْيَۡوإِۡيَّاكُْمۡبَِماۡفِ نَۡفَعَ َۡو ِم يْ عَِظ آِنۡالْ قُْر ۡفِيۡالْ لَكُْم ْيَۡو بَاَرَكۡهللاُۡلِ

ۡۡ ُع يْ ِم نَّهُۡهَُوۡالسَّ َهُۡإِ ت كُْمۡتَِلََو نْ نِ ْيَۡوِم ِۡم بَّلَ َقَ ت ِمَۡو يْ َحِك ْكِرۡالْ اآليَاِتَۡوالذ ِ

ۡۡ نَّهُ ْوهُ،ۡإِ ُر فِ ْيَۡولَكُْمۡفَاْستَغْ ۡلِ مَ عَِظيْ فُِرۡهللاَۡۡۡالْ ذَاَۡواْستَغْ ْيۡهَ لِ ۡقَْۡو َقُْولُ .ۡأ مُ يْ لِ عَ الْ

مُۡ ِحيْ ۡۡالرَّ غَفُْوُر ۡۡالْ  هَُو
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KHUTBAH KEDUA 

 إِلَّّ اِلَهَّ لَّ أَنّْ َوأَْشَهدُّ .َواِْمتِنَانِهِّ تَْوفِْيِقهِّ َعلىَّ لَهُّ َوالش ْكرُّ إِْحَسانِهِّ َعلىَّ للِّ ْلَحْمدُّاَّ

ًدّا َسي َِدنَا أنَّّ َوأَْشَهدُّ لَهُّ َشِرْيكَّ لَّ َدهَُّوحّْ َوللاُّ للاُّ  إلىَّ الدَّاِعى هَُّوَرسُْولُّ َعْبُدهُّ ُمَحمَّ

دّ  َسي ِِدنَا َعلَى َصل ِّ اللُهمَّّ .ِرْضَوانِهِّ ِكثْيًرا تَْسِلْيًما َوَسل ِمّْ َوأَْصَحابِهِّ اَِلهِّ ِوَعلَى ُمَحمَّ    

ا  َّ بَْعدُّ أَمَّ ا َواْنتَُهْوّا أََمرَّ فِْيَما تَّقُوللاَّاِ النَّاسُّ اَي َها فَيا  للاَّ نَّّأَّ َواْعلَُمْوا نََهى َعمَّ

 َوَمآلئَِكتَهُّ للاَّ إِنَّّ تَعاَلَى َوقَالَّ بِقُْدِسهِّ ئَِكتِهِّ بَِمآل َوثَـنَى بِنَْفِسهِّ فِْيهِّ بََدأَّ بِأَْمرّ  َمَركُمّْأَّ

 َصل ِّ اللُهمَّّ .تَْسِلْيًما َوَسل ُِمْوا َعلَْيهِّ َصل ْوا نُْوّاآمَّ الَِّذْينَّ اَي َها يّآ النَّبِى َعلىَّ يَُصل ْونَّ

دّ  اَسي ِِدنَّ َعلَى ُّ َصلَّى ُمَحمَّ َّ آلِّ َوَعلَى َوَسلَّمَّ َعلَْيهِّ َّللاّٰ دّ  َسي ِِدنا  اَْنبِيآئِكَّ َوَعلَّى ُمَحمَّ

بِْينَّ َوَمآلئَِكةِّ َوُرسُِلكَّ اِشِدْينَّ اْلُخلَفَاءِّ َعنِّ الل ُهمَّّ َواْرضَّ اْلُمقَرَّ  َوعَُمر بَْكرّ  أَبِى الرَّ

 اِلَى بِِاْحَسانّ  لَُهمّْ التَّابِِعْينَّ َوتَابِِعي َوالتَّابِِعْينَّ بَةِّاالصَّحَّ بَِقيَّةِّ َوَعنّْ َوَعِلى َوعُثَْمان

ْينِّ يَْومِّ اِحِمْينَّ أَْرَحمَّ يَا بَِرْحَمتِكَّ َمعَُهمّْ َعنَّا َواْرضَّ الد ِ الرَّ  

 ِمْنُهمّْ ءُّاَلَْحيّآ َواْلُمْسِلَماتِّ َواْلُمْسِلِمْينَّ َواْلُمْؤِمنَاتِّ ْلُمْؤِمنِْينَّلِّ اْغِفرّْ اَللُهمَّّ   

ْركَّ َوأَِذلَّّ َواْلُمْسِلِمْينَّ اْإِلْسلَمَّ أَِعزَّّ اللُهمَّّ َواْلَْمَواتِّ  َواْنُصرّْ َواْلُمْشِرِكْينَّ الش ِ

ِديَّةَّ ِعبَاَدكَّ رّْ وَّ اْلُمْسِلِمْينَّ َخذَلَّ َمنّْ َواْخذُلّْ نَّيّْالد ِّ نََصرَّ َمنّْ َواْنُصرّْ اْلُمَوح ِ  َدم ِ

ْينِّ أَْعَداءَّ ْينِّ يَْومَّ إِلَّى َكِلَماتِكَّ لَِّواعّْ الد ِ  َواْلَوبَاءَّ اْلبَلَءَّ َعنَّا اْدفَعّْ اللُهمَّّ .الد ِ

لَِزلَّ  بَلَِدنَّا َعنّْ نَّبَطَّ َوَمّا ِمْنَها َظَهرَّ َمّا َواْلِمَحنَّ اْلِفتْنَةِّ َوسُْوءَّ َواْلِمَحنَّ َوالزَّ

ةًّ اِْنُدونِْيِسيَّا ةًّ نَّاْلُمْسِلِميّْ اْلبُْلَدانِّ َوَسائِرِّ خآصَّ َّ َربَّنَا .اْلعَالَِمْينَّ َربَّّ يَّا عآمَّ  فِى آتِنا

ْنيَا  لَمّْ َواإنّْ اَْنفَُسنَا َظلَْمنَا َربَّنَا .النَّارِّ َعذَابَّ َوقِنَا َحَسنَةًّ اْْلِخَرةِّ َوفِى َحَسنَةًّ الد 

 بِاْلعَْدلِّ يَأُْمُرنَا للاَّ إِنَّّ ! ِعبَاَدللاِّ .اْلَخاِسِرْينَّ ِمنَّ لَنَكُْونَنَّّ َوتَْرَحْمنَا لَنَا ِفرّْتَغّْ

 لَعَلَّكُمّْ يَِعظُكُمّْ َواْلبَْغي َواْلُمْنَكرِّ اْلفَْحشآءِّ َعنِّ َويَْنَهى اْلقُْربىَّ ِذّي َوإِْيتآءِّ َواْإِلْحَسانِّ

أَْكبَرُّ للاِّ َولَِذْكرُّ يَِزْدكُمّْ نِعَِمهِّ َعلىَّ َواْشكُُرْوهُّ يَذْكُْركُمّْ اْلعَِظْيمَّ للاَّ َواذْكُُروا تَذَكَُّرْونَّ  
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