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Sebelum mulai pembelajaran, mari membaca al-Qur’an dengan tartil. 
Semoga dengan membiasakan diri membaca al-Qur’an, kita selalu mendapat 
keberkahan dan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan rida Allah Swt. 
Amin.

1. Bacalah Q.S. al-Baqarah/2:261-262 di bawah ini bersama-sama 
dengan tartil selama 5-10 menit!

2. Perhatikan makhraj dan tajwidnya!

Aktivitas  12.1
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Amati gambar-gambar berikut, kemudian berikan tanggapan atau 
komentar pada semua gambar berkaitan dengan materi pelajaran!

Aktivitas  12.2

KUA

Gambar 12.1

Gambar 12.3

Gambar 12.2

Gambar 12.4
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1. Baca dan cermati artikel di bawah ini dan tulislah nilai-nilai 
keteladanan yang ada dalam artikel tersebut!

2. Kaitkan nilai keteladanan tersebut dengan wakaf produktif!
3. Diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing! dan 

presentasikan hasilnya di depan kelas!

Aktivitas  12.3

Sumur Raumah

‘Nama sebuah telaga bersejarah yang terletak di samping masjid 
Qiblatain. Telaga milik orang Yahudi ini penting untuk umat Islam. 
Rasulullah merasa perlu memiliki sumur tersebut untuk minum dan 
berwudu.

Diriwayatkan pada masa Nabi Muhammad Saw., kota Madinah pernah 
mengalami paceklik hingga kesulitan air bersih.

Karena mereka (kaum muhajirin) sudah terbiasa minum dari air zam zam 
di Makkah, satu-satunya sumber air yang tersisa, yakni sebuah sumur 
milik seorang Yahudi, Sumur Raumah namanya. Kaum muslimin dan 
penduduk Madinah terpaksa harus rela mengantri dan membeli air 
bersih dari orang Yahudi tersebut.

Prihatin atas kondisi umatnya, Rasulullah Saw. kemudian bersabda, 
“Wahai Sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan 
hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya 
untuk umat maka akan mendapat surga-Nya Allah Taala.” (H.R. Muslim).

Seorang sahabat Rasulullah yang terkenal dermawan, Utsman bin Affan 
r.a. segera bergerak untuk membebaskan sumur Raumah itu. Utsman 
segera mendatangi Yahudi, pemilik sumur, dan menawar untuk membeli 
sumur Raumah dengan harga yang tinggi.

Meskipun sudah ditawar dengan harga yang bagus, Yahudi pemilik 
sumur tetap menolak menjualnya. Ia beralasan, seandainya sumur 
tersebut dijual, penghasilan yang diperolehnya setiap hari akan berhenti.

Utsman tidak kehilangan akal untuk kembali menawar sumur tersebut.
Ia pun memberi tawaran menarik akan membeli setengah dari 
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sumur tersebut. Jika Yahudi itu setuju, ujarnya, sumur itu bisa dimiliki 
bergantian. Satu hari dimiliki Utsman dan besoknya kembali lagi 
menjadi milik Yahudi. Begitu seterusnya.

Yahudi itu pun menerima tawaran Utsman. Ia merasa bisa mendapatkan 
uang banyak dari Utsman tanpa harus kehilangan sumur. Utsman pun 
meminta penduduk Madinah untuk mengambil air tersebut dengan 
gratis. Ia juga mengingatkan warga mengambil air dalam jumlah 
yang cukup untuk dua hari karena esok hari sumur itu bukan lagi milik 
Utsman.

Keesokan hari Yahudi mendapati sumur miliknya sepi pembeli karena 
penduduk Madinah masih memiliki persedian air di rumah. Yahudi itu 
pun mendatangi Utsman. Ia meminta Utsman untuk membeli setengah 
lagi sumurnya tersebut dengan harga yang sama seperti saat Utsman 
membeli kemarin. Utsman setuju, lalu membeli lagi sumur itu seharga 
20.000 dirham, jadi sumur Raumah menjadi milik Utsman secara penuh.

Utsman lalu mewakafkan sumur Raumah. Sejak itu, sumur tersebut 
dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, termasuk Yahudi pemilik lamanya. 
Setelah diwakafkan, tumbuhlah di sekitar sumur itu beberapa pohon 
kurma dan terus bertambah hingga saat ini berjumlah 1.550 pohon.

Departemen Pertanian Saudi, kemudian, menjual hasil kebun kurma ini 
ke pasar-pasar. Setengah dari keuntungan itu disalurkan untuk anak-
anak yatim dan fakir miskin, sedangkan setengahnya ditabung dan 
disimpan dalam bentuk rekening khusus di salah satu bank atas nama 
Utsman bin Affan.

Sumber: A Syalabi Ichsan , Republika.co.id , Selasa , 07 Oktober 2014, 
20:05 WIB
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Salah satu lembaga ekonomi Islam selain zakat yang sangat 
berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah wakaf. Dalam 
sejarah, wakaf telah berperan dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan 
budaya masyarakat. 

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab waqafa-yaqifu-waqfan 
yang secara bahasa memiliki arti ‘berhenti, berdiri, berdiam di tempat, 
atau menahan.' Secara istilah, wakaf adalah menyerahkan suatu hak 
milik, kepada seseorang dengan ketentuan hasil atau manfaatnya 
digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam.

2. Dasar Hukum Wakaf

Al-Qur’an tidak secara eksplisit menyebutkan wakaf. Namun demikian 
banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari 
melakukan wakaf. Seperti firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 
261 berikut ini:

Artinya: “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 Mahaluas, Maha Mengetahui.”

Wakaf termasuk amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir 
meskipun orang yang berwakaf (wakif) telah meninggal dunia.  Artinya, 
seorang wakif akan terus-menerus menerima aliran pahala selama 
wakafnya dimanfaatkan oleh umat. Wakaf juga merupakan salah 
satu sarana pemberdayaan, pemerataan, dan pertumbuhan ekonomi 
masyarakat. Potensi wakaf yang sangat besar di Indonesia membutuhkan 
manajemen pengelolaan profesional agar sesuai peruntukannya. 



300  

Menurut al-Qur’an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, yang 
dimaksud dengan menafkahkan harta di jalan Allah Swt meliputi belanja 
untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha 
penyelidikan ilmiah dan lainnya. Perintah wakaf dalam ayat ini dipahami dari 
kata menafkahkan harta, dengan balasan kebaikan yang berlipat ganda.

Q.S. al-Baqarah/2: 267

Artinya:  “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil 
usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi 
untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal 
kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata 
(enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”

Perintah wakaf dalam ayat ini dipahami dari kata “nafkahkanlah” di jalan 
Allah Swt. hanya sebagian saja dari usaha, bukan seluruhnya. Dianjurkan 
yang diwakafkan tersebut adalah dari yang baik-baik bukan yang buruk.

Q.S. al-Hajj/22: 77

Artinya:  “Wahai orang-orang yang beriman!  Rukuklah, sujudlah, dan 
sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.”

Pemahaman adanya perintah wakaf dalam ayat ini diambil dari adanya 
perintah untuk berbuat baik. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Ali Imran/3: 92

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan 
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sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang 
hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”

Pemahaman perintah wakaf dalam ayat ini diambail dari kata al-birr 
(kebaikan), maksudnya bahwa kebaikan itu adalah menginfakkan sebagian 
dari harta yang kita cintai. Rasulullah Saw. bersabda :

Artinya: “Dari  Abu Hurairah Radhiallahu ‘Anhu katanya,, Rasulullah Saw. 
telah bersabda : Jika anak Adam meninggal, maka amalnya terputus kecuali 
dari tiga perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh 
yang berdoa kepadanya.” (H.R. Muslim).

Dari tiga kebaikan yang akan didapat oleh orang yang sudah meninggal 
dunia berdasarkan hadis di atas, wakaf adalah “sadaqah jariyah”. Disebut 
demikian karena pahalanya akan terus mengalir tanpa henti selama harta 
yang diwakafkan masih bermanfaat. 

3. Rukun dan Syarat–Syarat Wakaf

a)   Wakif

 Syarat wakif bila perseorangan, yaitu dewasa, berakal sehat dan 
juga tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah 
harta benda wakaf. Adapun untuk wakif orga nisasi atau badan hukum. 
Wakaf dapat terlaksana jika sesuai dengan anggaran dasar organisasi 
atau badan hukum yang bersangkutan.

b) Mauquf Alaih atau Nazir

Wakif: seseorang atau pihak 
yang mewakafkan harta benda 
miliknya. 
Wakif:
1.  Perseorangan
2.  Organisasi
3.  Badan Hukum

 Syarat untuk menjadi nazir 
bila perseorangan adalah 
Islam, balig dan berakal, sehat 
jasmani dan rohani, amanah. 
Adapun jika organi sasi menjadi 
nazir, pengurus organisasi 
tersebut harus memenuhi 
persyaratan nazir perseora-
ngan, dan organisasi tersebut 
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Nazhir/Mauquf alaih: pihak yang 
menerima harta wakaf. 
Nazhir:
1. Perseorangan
2. Organisasi\
3. Badan Hukum

bergerak di bidang 
sosial, kemasyarakatan, 
pendidikan dan keagamaan. 
Sementara jika badan 
hukum bila menjadi nazir, 
pengurus badan hukum 
tersebut harus memenuhi 
persyaratan nazir perse-
orangan dan badan hukum 
di Indonesia yang dibentuk berdasarkan peratu ran perundang-
undangan yang berlaku, dan badan hukum yang bersangkutan 
harus bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan 
keagamaan.

c) Mauquf bih

Syarat mauquf bih adalah harta atau benda, baik bergerak maupun 
tidak bergerak yang memiliki daya tahan atau memiliki nilai. Harta 
benda yang diwakafkan adalah milik sendiri yang sah dan tidak 
dalam kondisi sengketa. 

d) Sighat 

Syarat sighat adalah ikrar yang diucapkan atas kemauan wakif sendiri 
tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun. 

1. Bersama anggota kelompokmu, lakukanlah observasi tentang 
prosedur tatacara pelaksanaan wakaf di Indonesia berdasarkan 
undang-undang.

2. Buatlah laporan hasil observasi tersebut!

Aktivitas  12.4

4. Macam-Macam Bentuk Wakaf

Macam-macam bentuk wakaf menurut fikih, yaitu sebagai berikut :

a. Wakaf Ahli atau Dzurri

 Wakaf ahli merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-
orang tertentu saja, baik seseorang atau lebih dari satu, baik 
keluarga maupun bukan keluarga wakif. Sebagai contoh, seseorang 
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Peruntukan harta wakaf:
1. Sarana dan kegiatan ibadah
2. Sarana dan kegiatan 

pendidikan serta kesehatan
3. Batuan kepada fakir miskin, 

anak terlantar, yatim piatu 
dan beasiswa

4. Peningkatan ekonomi umat
5. Kesejahteraan umum lain 

yang tidak bertentangan 
dengan syari’ah dan 
perundangan-undangan 
yang berlaku

mewakafkan buku untuk 
anaknya yang mampu 
mempergunakannya, yang 
kemudian diteruskan lagi 
kepada anak dan cucu-
cucunya. 

b. Wakaf Umum atau Khairi

Wakaf umum ialah wakaf yang 
sudah sejak semula ditujukan 
untuk kepentingan agama 
atau kemaslahatan umum, 
tidak dikhususkan untuk 
orang-orang tertentu saja, 
seperti mewakafkan tanah 
untuk masjid, sekolah dan 
lain sebagainya. Wakaf jenis 
inilah yang merupakan salah 
satu dari cara membelanjakan 
harta di jalan Allah. 

5. Hikmah Wakaf

Pengelolaan wakaf di Indonesia 
berpedoman pada PP No. 8 Th 
1977, Peraturan Mendagri No. 6 
Th. 1977, Peraturan Menag No. 1 
Tn. 1978, Peraturan Dirjen Bimas 
Islam No. Kep/P/75/1978, UU No. 
41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Memanfaatkan harta atau benda wakaf sesuai dengan dengan 
fungsinya merupakan tujuan dari adanya wakaf. Sementara itu, fungsi 
wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta atau 
benda wakaf untuk kepentingan agama dan memajukan kesejahteraan 
masyarakat. Selain itu, wakaf juga merupakan bentuk kebajikan dalam 
Islam yang menggabungkan aspek kerohanian dan aspek kebendaan. Oleh 
karena itu, wakaf memberikan hikmah bagi umat dan bagi yang memberi 
wakaf. Hikmah wakaf, antara lain adalah sebagai berikut.

a) sebagai ungkapan syukur karena limpahan karunia yang diberikan 
Allah Swt. sehingga hidupnya tidak mengalami kesulitan.

b) terhindar dari cinta terhadap dunia secara berlebihan, dan akhlakul 
madzmumah di antaranya bakhil dan tamak.

c) seseorang yang memberikan wakaf akan memperoleh pahala yang 
terus menerus walaupun ia telah meninggal dunia selama harta yang 
diwakafkan memberikan manfaat kepada masyarakat umum.

d) dapat mengentaskan kemiskinan karena dapat menciptakan peluang 
kerja pada lembaga-lembaga yang didirikan dari dana wakaf.
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e) mengurangi keterbelakangan dan kebodohan karena wakaf dapat 
digunakan mendirikan sekolah-sekolah gratis dan sarana yang 
lengkap atau memberikan bea siswa untuk melanjutkan pendidikan 
pada jenjang lebih tinggi kepada mereka yang mengalami kesulitan 
biaya terkait dana pendidikan.

f) mempersempit kesenjangan sosial antara yang memiliki dan yang 
tidak, dengan memeratakan kesejahteraan pada kaum duafa.

g) memberikan contoh untuk generasi yang akan datang, dengan 
adanya bukti peninggalan harta wakaf berupa masjid, lembaga 
pendidikan, pemakaman, jalan umum, sumur, dan lain sebagainya.

h) menjamin kelangsungan suatu amal usaha umat, seperti adanya 
rumah sakit, pertokoan, perkebunan, gedung pertemuan dan lain 
sebagainya.

i) memperjelas status tempat atau lahan wakaf yang digunakan untuk 
kemaslahatan umat, karena wakaf merupakan salah satu sumber 
dana. 

6. Perilaku yang Mencerminkan Penghayatan terhadap Ibadah Wakaf
a) Berupaya untuk selalu melaksanakan ajaran syariat Islam dari 

berbagai aspek. Salah satunya adalah aspek pemberdayaan umat 
melalui wakaf. 

b) Bersungguh-sungguh dalam menggeluti profesi masing-masing, 
sehingga memperoleh hasil yang diinginkan. Salah satunya 
adalah dalam bentuk materi, dengan demikian kesempatan untuk 
melakukan wakaf lebih besar.

c) Perlunya sikap profesional dan manajemen yang terbuka dengan 
prinsip transparansi dan akuntabel terhadap sumber-sumber dana 
umat sehingga pengelolaan wakaf mampu berkembang dengan 
baik dan produktif.

d) Terhindar dari sikap malas, masa bodoh, pesimis, tidak peduli. Sikap 
yang demikian akan melahirkan generasi yang hanya menjadi 
benalu atau menjadi beban orang lain.

7. Perubahan Status Harta Benda Wakaf
Menurut Imam Ahmad bin Hambal, apabila tidak dapat digunakan, 
wakaf boleh dijual dan uangnya dibelikan gantinya. Jadi, mengganti dan 
memindahkan wakaf dibolehkan dengan syarat alasannya jelas, rasional 
dan membawa manfaat. Lebih tepatnya lebih membawa manfaat, 
bahkan sangat bermanfaat dari sebelumnya.
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8. Prosedur Tata Cara Pelaksanaan Wakaf

Secara sederhana tata cara pelaksanaan wakaf di Indonesia berdasarkan 
perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut:

a)   Calon wakif menghadap nazir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar 
Wakaf (PPAIW). Pejabat ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) 
setempat.

b)   Ikrar wakaf. Sebanyak dua orang saksi dan bentuk ikrarnya tertulis.

c) Status tanah wakaf dalam keadaan tuntas, bebas dari ikatan atau 
sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat atau pengganti yang 
sah yang berupa surat keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh 
camat tentang kepemilikan tanah dan surat izin dari walikota atau 
bupati, dalam hal ini diwakili Kepala Subdit Pertanahan. 

1. Bersama anggota kelompokmu, carilah aturan perundang-
undangan yang mengatur wakaf yang berlaku saat ini!

2. Identifikasilah pasal-pasal  yang mengatur pengelolaan wakaf!

3. Buatlah laporan dalam bentuk slide presentasi dan paparkan di 
depan kelas!

Aktivitas  12.5

Setelah mempelajari materi “Pengelolaan Wakaf untuk Kemalahatan  Umat”, 
diharapkan peserta didik, dapat menerapkan karakter dalam kehidupan 
sehari-hari sebagai berikut:
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No.  Butir Sikap Nilai Karakter

1 Membiasakan diri untuk berwakaf walaupun 
nilainya tidak seberapa, ketika di lingku-
ngannya sedang ada renovasi mushalla.

religius, peduli

2 Mengkaji materi tentang wakaf dari berbagai 
literatur.

gemar membaca, 
rasa ingin tahu

3 Belajar dengan sungguh-sungguh agar 
tercapai apa yang dicitakan, sehingga 
mampu menjadi orang yang senantiasa 
tangan di atas, untuk kejayaan agama dan 
NKRI . 

cinta tanah air, tang-
gung jawab, 

4 Menjauhi perilaku akhlakul madzmumah 
seperti bakhil dan tamak sebagai bentuk 
implementasi dari ajaran Islam.

tanggung jawab, taat

5 Mengumpulkan buku-buku pelajaran atau 
buku-buku lainnya untuk disumbangkan ke 
taman bacaan.

peduli sosial

1. Kata wakaf secara bahasa memiliki arti ‘berhenti, berdiri, berdiam di 
tempat, atau menahan’. Secara istilah, wakaf adalah menyerahkan 
suatu hak milik, kepada seseorang dengan ketentuan hasil atau 
manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran 
Islam

2. Dasar mengeluarkan wakaf terdapat dalam al-Qur’an dan hadis.

3. Rukun wakaf adalah adanya wakif, nazir, maukuf bih dan sighat

4. Bentuk wakaf ada dua, yaitu wakaf dzurri dan wakaf khairi

5. Hikmah adanya wakaf adalah ungkapan syukur, terhindar dari 
cinta dunia yang berlebihan, mendapat pahala yang mengalir, 
mengentaskan kemiskinan, menghilangkan kebodohan, 
mempersempit kesenjangan sosial, menjamin kelangsungan usaha 
dan memperjelas status wakaf.

6. Perilaku yang mencerminkan ibadah wakaf adalah berupaya 
menegakkan syariat Islam, bersungguh-sungguh, bersikap 
profesional, dan tidak malas.
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1. Penilaian Sikap

a. Lakukan tugas secara rutin, baik yang terkait dengan ibadah mahdah 
(ritual), seperti salat, puasa sunah, membaca al-Qur’an ataupun 
ibadah sosial seperti membantu teman, kerja bakti dengan dengan 
ikhlas dan senang hati, dan juga perilaku yang terkait dengan materi 
wakaf, misalnya berbagi kepada sesama muslim, peduli kepada 
kemashlahatan umat, menolong agama Allah Swt. melalui lembaga 
pendidikan, fasilitas kesehatan kemudian catat semua yang kalian 
lakukan di buku catatanmu!

b. Berilah tanda centang (√) pada kolom berikut dan berikan alasannya!

No Pernyataan
Jawaban

Alasan
S Rg Ts

1 Setelah mempelajari materi wakaf, 
telah menumbuhkan kesadaran 
dalam diri saya untuk membiasakan 
gemar berwakaf walaupun dalam 
jumlah kecil.

2 Setelah memahami materi wakaf, 
mendidik diri saya untuk peduli 
kepada kemaslahatan umat Islam. 

3 Saya berusaha untuk belajar 
sungguh-sungguh agar memiliki 
kompetensi, sehingga dapat 
ikut membantu terwujudnya 
kemaslahatan umat Islam melalui 
wakaf yang saya berikan. 

4 Dengan adanya ajaran Islam terkait 
wakaf, mendorong diri saya untuk 
bersedekah jariah.

5 Menumbuhkan semangat untuk 
meninggalkan perilaku tercela 
seperti perilaku egois dan tidak 
peduli, setelah memahami materi 
wakaf.

  Keterangan: S= Setuju, Rg=Ragu-ragu, TS= Tidak Setuju
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2. Penilaian Pengetahuan

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D atau E pada jawaban 
yang paling tepat !

1. Salah satu rukun wakaf adalah adanya nazir. Pernyataan di bawah ini 
yang bukan merupakan contoh dari maukuf alaih atau nazir adalah 
....

A. Ibu Ani menyerahkan sebidang tanah kepada Bapak Ali

B. H. Hasan merupakan ketua panitia pembangunan Masjid Al-
Ikhlash

C. iuran jariah dari jamaah untuk sarana  majlis ta’lim diterima Hj. 
Aisyah

D. sumbangan wakaf untuk klinik kesehatan diterima oleh H. Amir

E. panitia pembangunan Madrasah Tsanawiyah Al-Mahbubiyah

2. Harta yang diwakafkan bisa bersifat kelompok dan bisa perseorangan, 
pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan contoh wakaf 
perseorangan adalah ….

A. Anwar memberikan seratus judul buku pada sebuah pondok 
pesantren

B. Ibu Emi membangun empat buah sumur artesis untuk 
masyarakat pedesaan

C. masyarakat desa Batursari mengumpulkan iuran untuk renovasi 
mushala

D. RS. Islam Sari Bunda mendapat tiga buah Ambulans dari Bapak 
Hasyim

E. Bu Zahra menyumbang Rp 100.000.000,00- untuk renovasi 
panti asuhan

3. Salah satu infak sunnah adalah wakaf, adapun persyaratan wakaf 
seperti pernyataan berikut ini, kecuali ....

A. berlaku untuk selamanya

B. tunai ketika akad serah terima

C. tidak dibatasi oleh waktu pemakaiannya

D. harus jelas kepada siapa diserahkannya

E. harta sudah mencapi nisab serta haul

4. Sighat merupakan salah satu rukun dari wakaf. Yang dimaksud 
dengan sighat adalah ....
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A. bentuk dari wakaf seseorang

B. macam-macam wakaf yang dianjurkan

C. akad serah terima barang yang diwakafkan

D. batas minimal harta yang diwakafkan

E. jenis harta yang harus diwakafkan

5. Wakaf yang secara tegas diperuntukkan untuk kemaslahatan umum atau 
kepentingan agama, disebut wakaf ....

A. ahli

B. zurri

C. khairi

D. wakif

E. maukuf

6. Perhatikan tabel berikut ini!

NO NAMA NO DESKRIPSI

1). Wakif a). Harta atau benda yang diwakafkan 

2). Maukuf alaih b). Ikrar atau aqad serah terima wakaf dari 
wakif kepada nazhir

3). Maukuf bih c). Seseorang atau pihak yang mewakaf-
kan harta benda milikya

4). Sighat d). Pihak yang menerima harta wakaf
Dari tabel di atas, pasangan yang benar antara nama dan deskripsinya 
ditandai nomor ….

A. 1)=a), 2)=b), 3)=c), 4)=d)

B. 1)=c), 2)=d), 3)=a), 4)=b)

C. 1)=b), 2)=c), 3)=a), 4)=d)

D. 1)=d), 2)=b), 3)=c), 4)=a)

E. 1)=d), 2)=b), 3)=a), 4)=c)

7. Untuk membangun generasi lebih baik, Ir. Abdullah Baqi menyerahkan 
sebidang tanah sebagai wakaf untuk pembangunan sebuah sekolah, 
maka syarat penyerahan sebidang tanah tersebut adalah ….

A. barang boleh diserahkan kepada siapa saja

B. barang harus diserahkan kepada lembaga

C. ketika sighat barang boleh dihutang
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D. tunai penyerahan ketika sighat

E. dibatasi waktu pemakaiannya

8. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, dr. Lisa Herliyanti 
menyerahkan tiga buah ambulans pada RS. Islam “Mutiara Bunda”. Mobil 
Ambulan yang diserahkan tersebut dalam istilah wakaf disebut .....

A. wakif    

B. maukuf bih

C. maukuf alaih

D. nazir

E. sighat    

9. Perhatikan pernyataan di bawah ini!

(1)  berupaya untuk selalu melaksanakan ajaran Islam dari berbagai aspek

(2)  berupaya melakukan perbuatan yang sejalan dengan aturan budaya

(3)  perlunya sikap profesional dalam mengelola sumber dana umat 

(4)  menjauhi hal-hal yang diperdebatkan dalam masyarakat 

Dari pernyataan di atas, yang termasuk perilaku yang mencerminkan 
penghayatan terhadap wakaf  adalah ….

A. (1) dan (2)

B. (1) dan (3)

C. (1) dan (4)

D. (2) dan (3)

E. (2) dan (4)

10. Adanya perbedaan status sosial dalam kehidupan merupakan ajang 
bagi terwujudnya saling tolong, di antaranya melalui pemberian wakaf 
karena dengan wakaf banyak mengandung hikmah. Di  bawah ini yang 
bukan termasuk hikmah wakaf adalah  ….

A. pahala yang diperoleh sama dengan sedekah biasa
B. dapat menghilangkan keterbelakangan
C. menghilangkan kesenjangan sosial 
D. mampu mengentaskan kebodohan

E. dapat mengurangi kemiskinan
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B. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!

1. Setiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah Swt. pasti memiliki maksud 
dan tujuan tertentu. Jelaskan tujuan adanya wakaf! 

2. Benarkah dengan wakaf mampu meningkatkan kesejahteraan umat? 
Jelaskan dan berikan alasan!

3. Apa yang kamu ketahui tentang wakaf yang bersifat produktif? 
Jelaskanlah!

4. Perhatikan dan bacalah Q.S Ali Imran/3 : 92 berikut ini !

Jelaskan maksud ayat tersebut !

5. Perhatikanlah hadis berikut ini!

Jelaskan maksud yang terkandung dari hadis tersebut!

3. Penilaian Ketrampilan

a. Kegiatan aplikatif dan bermakna

Di bawah ini adalah kegiatan yang perlu kalian lakukan berupa kegiatan 
aplikatif dan bermakna yang terkait dengan materi pembelajaran yang 
sedang dipelajari! 

1. Lakukan studi lapangan atau survei terkait dengan pengelolaan 
harta wakaf. Kumpulkan bukti-buktinya dalam bentuk laporan! 

2. Buatlah paparan dengan menggunakan slide presentasi!

Aktivitas  12.6
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