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M O T T O 
 
 
 

 

: َأْشَياءَ  َثالَثَةٍ  ِمنْ  ِاالَّ  َعَمُلُه، انـَْقَطعَ  ْاِالْنَسانُ  َماتَ  ِاَذا

 .َيْدُعْوَلهُ  َصاِلحٍ  َوَلدٍ  اَوْ  ِبِه، يـُْنتَـَفعُ  ِعْلمٍ  اَوْ  َجارِيٍَة، َصَدَقةٍ 

 )جه ما وابن البخارى إال اجلماعة، رواه(

Artinya : “Apabila seseorang meninggal dunia, berakhirlah amalnya, terkecuali 

dalam tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan orang, 

dan do’a anaknya yang saleh”. (HR. Al-Jama’ah selain dari Al-

Bukhari dan Ibnu Majah). 
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ABSTRAK 

Dengan kemajuan ilmu dan teknologi serta tingkat pertumbuhan ekonomi 
modern, muncul pula berbagai jenis kekayaan yang baru yang lebih potensial dan 
produktif untuk dijadikan objek benda wakaf, meskipun jenis dan nama harta 
benda yang baru itu tidak disebut secara eksplisit dalan al-Qur’an dan al-Hadits. 
Seperti ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan wakaf 
sekarang ini yang mengatur kebolehan mengenai wakaf hak seperti HAKI, dan 
hak-hak yang lainnya. 

Permasalahannya di dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana 
konsep yuridis terhadap HAKI sebagai harta benda wakaf dan kedua, bagaimana 
pandangan hukum Islam terhadap wakaf HAKI. 

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). 
Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis 
normatif. Tujuan yang dapat dicapai dengan analisis kualitatif adalah untuk 
menjelaskan sesuatu situasi, atau untuk mengupas pengertian baru yang 
diperkenalkan, atau menganalisa mengenai objek wakaf HAKI. Dalam analisis 
data, penulis menggunakan metode deskriptif analitis. 

Benda menurut ilmu hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi 
obyek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi milik serta hak setiap orang 
yang dilindungi oleh hukum. Klasifikasi benda itu ada yang termasuk dalam 
katagori benda berwujud dan ada benda tidak berwujud. Benda tidak berwujud 
dapat berupa hak maupun kewajiban. Benda juga dapat diklasifikasikan sebagai 
benda tidak bergerak dan benda bergerak. Suatu benda digolongkan ke dalam 
pengertian benda bergerak karena sifatnya dan karena undang-undang. Benda 
bergerak karena undang-undang adalah hak-hak atas benda bergerak termasuk 
juga didalamnya menyangkut HAKI. 

HAKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang 
mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mal (kekayaan). Dengan 
kemajuan ilmu dan teknologi serta tingkat pertumbuhan ekonomi modern, muncul 
pula berbagai jenis kekayaan yang baru yang lebih potensial dan produktif, 
meskipun jenis dan nama harta benda yang baru itu tidak disebut secara eksplisit 
dalan al-Qur’an dan al-Hadits. Dewasa ini wakaf hak-hak yang bernilai materi 
berkembang sangat pesat, sebagaimana juga wakaf manfaat yang bernilai materi, 
terutama dengan semakin berkembangnya pasar modal. Dalam perspektif fiqh, 
hak yang bernilai materi seperti hak ilmiah dan manfaat yang bernilai materi, 
merupakan bagian dari harta yang boleh diwakafkan. Barangkali dalil yang bisa 
kita jadikan rujukan dalam hal ini adalah hadits riwayat Muslim dari Abu 
Hurairah, “Dan Ilmu yang bermanfaat”. Pandangan hukum Islam terhadap wakaf 
Hak Atas Kekayaan Intelektual bahwa prinsip benda yang diwakafkan menurut 
para fuqaha pada hakikatnya adalah pengekalan benda dan manfaat benda 
tersebut.  

Kemanfaatan benda HAKI yang dihasilkan, seperti hasil dari 
memproduksi maupun dari penjualan benda-bendanya dapat memberikan 
keuntungan ekonomis berupa bentuk pembayaran royalty dan technical fee 
(sebagai aset produktif), menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan 
benda itu sebagai harta benda wakaf yang dapat diambil manfaatnya. 
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