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  التمهيد

 د علىهذه المقالة توضح لنا مفهوم ناظر األوقاف في مصلحة االستبدال التي تعتم

وانب قتصادية (القيمة، والموقع الجغرافي وإنتاجية األرض) والجاالعتبارات اال

ة لمسألاالقانونية (حالة ملكية األرض). لم تكن ممارسة االستبدال تحدث فقط بسبب 

، شرقيةالضرورية مثل قضية استبدال األرض الوقفية  لمسجد بيت القديم، لولوآن ال

لتي ااستبدال األرض الوقفية ولكن تحدث أيضا بسبب المسألة الضرورية مثل قضية 

ع األوسوتحدث لمسجد كامبونج بوجيس، دينباسار، أو ألسباب المصلحة العامة األكبر 

ة وفوقمني الفة والمباووقماألموال الوقفية كما هو الحال في األرض المن ستفادة الفي ا

ا ال وفقتبدالسابمدينة بليتار. وظيفة القانون في ممارسة مصالح  لشركة المحديةالتابعة ل

نظيم تللنظام الساري المفعول (القانون كعنصر يحكم على الشئون االجتماعية) هو 

اة من ن كأدالمجتمع للنموذج اإلنتاجي في إدارة األموال الوقفية الخاصة بهم (القانو

ف ألوقاا أدوات الهندسة االجتماعية)، والمساهمة في ممارسة القانون بحيث استبدال 

  حدث دائما لسبب المصلحة الضرورية فحسب. في المجتمع ال ي

    

  الممارسة، المصلحة، واالستبدال.   الكلمات الرئيسية:

 

Abstract 

This article describs about understanding of nazhirs to maṣlahat al-istibdâl that 

oriented to economic consideration (land price, strategic location of land and 

productivity of land) and legal aspect (status of land ownership). Istibdâl 

practice is not only happen for al-maṣlaḥah aḍ-ḍarûriyyah (emergency benefit) 

as shown in the case of Baitul Qodim Mosque in Loloan Timur Negara 
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Jembrana Bali, but also for al-maṣlaḥah al-ḥâjiyah (required benefit) as 

ilustrated in Kampung Bugis Mosque in Suwung Sesetan Denpasar Bali, or for 

greater public interest as practiced by Muhammadiyah Association in Blitar. 

Then, the functions of law at maṣlahat al-istibdâl practice are to control society 

for doing maṣlahat al-istibdâl practice accordance with applicable regulations 

(law as social control), to engine society for productive paradigm in managing 

their waqf asset, and to give a contribution of law that maṣlahat al-istibdâl 

practice in society is not only happen for al-maṣlaḥah aḍ-ḍarûriyyah 

(emergency benefit).    

Keywords: Practice, Maṣlaḥah, Istibdâl   

 

 

Abstrak 

Artikel ini mendeskripsikan tentang pemahaman nazhir wakaf tentang 
kemaslahatan dalam istibdâl (maṣlahat al-istibdâl) yang terorientasi pada 
pertimbangan ekonomi (Nilai, letak kestrategisan dan produktifitas tanah) dan 
aspek hukum (satus hak kepemilikan tanah). Praktik istibdâl tidak hanya terjadi 
karena al-maṣlaḥah aḍ-ḍarûriyyah seperti praktik istibdâl tanah wakaf Masjid 
Baitul Qodim Loloan Timur, namun juga terjadi karena al-maṣlaḥah al-ḥâjiyah 
seperti ditunjukkan pada kasus istibdâl tanah wakaf Masjid Kampung Bugis 
Denpasar, atau alasan kepentingan umum yang lebih besar terhadap 
pemanfaatan harta benda wakaf sebagaimana terjadi pada tanah dan bangunan 
wakaf Persyarikatan Muhammadiyah Kota Blitar. Fungsi hukum dalam praktik 
maṣlaḥat istibdâl antara lain adalah mengontrol masyarakat untuk melakukan 
praktik maṣlaḥat istibdâl sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 
(law as a social control), merekayasa masyarakat untuk berparadigma produktif 
dalam mengelola harta benda wakaf mereka (law as a tool of social 

engineering), dan memberikan kontribusi hukum bahwa praktik maṣlaḥat 
istibdâl wakaf dalam masyarakat tidak selalu terjadi karena al-maṣlaḥat aḍ-

ḍarûriyyah saja. 
  

Kata kunci : peraktik, maslahah, dan istibdal 

 

A. Pendahuluan  

Wakaf  adalah salah satu lembaga filantropi Islam yang mempunyai karakter 

adanya perlindungan dan pelestarian harta benda yang diwakafkan serta 

penyaluran hasilnya yang diusahakan secara terus menerus (istimrâr). Karakter 

wakaf yang demikian sekaligus menegaskan bahwa hakikat wakaf adalah sebuah 

investasi yang harus dijalankan secara produktif (Jamal, 2007: 126). Salah satu 

cara investasi wakaf (istiṡmâr al-waqf) tersebut adalah istibdâl (Abû Zaid, 2000: 

52). 
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Secara normatif, istibdâl telah menjadi salah satu obyek pembahasan tentang 

wakaf khususnya di dalam fikih klasik. Pembahasan tersebut dipenuhi dengan 

perbedaan dan perdebatan pendapat yang berujung pada sebuah pernyataan bahwa 

‘azîmah hukum penukaran benda wakaf (istibdâl) adalah tidak diperkenankan 

kecuali diperlukan karena klausula kemaslahatan bagi benda wakaf itu sendiri (al-

Kabisi, 2004: 381; Bâsyâ, 2006: 282-290; Zahrah, 1959: 188-195; Qudâmah, t.th: 

220-222; al-Miṣrî, 2009: 64-66). 

Istibdâl wakaf merupakan salah satu isu penting dalam berbagai forum 

diskusi maupun wacana akademik di dunia internasional. Kajian istibdâl yang 

terlihat dinamis tersebut tak melepaskan pengaruhnya terhadap keberadaan 

istibdâl di Indonesia baik dari segi normatif maupun segi praktiknya. Secara 

normatif, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan 

pernyataan yang tegas tentang legalitas istibdâl. Pasal 40 dan pasal 41 Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa penukaran 

(istibdâl) harta benda wakaf tidak dapat dilakukan kecuali apabila harta benda 

wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan 

Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari’ah. Di 

samping itu, peraturan perundangan perwakafan nasional juga menegaskan bahwa 

penukaran (istibdâl) harta benda wakaf hanya dapat dilakukan dalam keadaan 

mendesak yang mana kondisi harta benda wakaf yang akan ditukar (di-istibdâl) 

sudah tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan ikrar wakaf. Ketentuan ini 

tercantum dalam pasal 44 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 

pasal 49 ayat 2 huruf b dan huruf c PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang 

Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.  

Legalitas istibdâl yang tegas demikian bergayung sambut dengan animo 

masyarakat untuk menggunakan instrumen hukum berupa penukaran (istibdâl) 

benda wakaf. Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyebutkan datanya sejak tahun 

2007 hingga pertengahan tahun 2010 bahwa terdapat 26 praktik penukaran benda 

wakaf yang dimintakan persetujuannya ke BWI untuk kemudian mendapatkan ijin 

dari Menteri Agama. Menurut asumsi penulis, dua puluh enam praktik penukaran 

harta benda wakaf tersebut menunjukkan berbagai macam alasan kemaslahatan 
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yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan: pertama, tingkat alasan darurat 

seperti misalnya terjadi pada penukaran harta benda tanah wakaf masjid Baitul 

Qodim di Jembrana Bali yang dilakukan karena brasi yang mengancam tanah 

wakaf terkikis sehingga lambat laun akan lenyap. Tingkatan kedua adalah karena 

alasan kemaslahatan yang bersifat al-ḥâjîyah seperti yang terjadi pada penukaran 

tanah wakaf Masjid Kampung Bugis Denpasar Bali yang mana istibdâl terjadi 

pada kondisi tanah wakaf sulit untuk dikembangkan karena tidak memiliki akses 

jalan. Tingkatan ketiga adalah istibdâl yang dilakukan karena alasan 

meningkatkan nilai kemanfaatan harta wakaf yang dalam asumsi penulis dapat 

dikategorikan sebagai al-maṣlaḥah at-taḥsîniyyah seperti yang terjadi  pada tanah 

dan bangunan wakaf Persyarikatan Muhammadiyah Kota Blitar yang mana aset 

wakaf dalam kondisi yang masih layak digunakan. Kenyataan ini memunculkan 

asumsi bahwa praktik istibdâl di dalam masyarakat tidak selamanya dilakukan 

dalam keadaan yang mana aset wakaf sudah tidak dapat dipergunakan lagi sesuai 

dengan ikrar wakaf (sebagaimana yang dikehendaki peraturan perundangan 

perwakafan nasional di atas), namun istibdâl telah menjadi sebuah kebutuhan 

masyarakat dalam pengelolaan dan  pengembangan harta benda wakaf secara 

produktif. 

Ketiga praktik istibdâl yang dicontohkan di atas akan menjadi obyek utama 

penelitian ini, karena beberapa alasan: Pertama, (dalam asumsi penulis) ketiga 

kasus di atas dalam asumsi  penulis mempresentasikan tiga tingkatan kualitas 

alasan maṣlaḥah yang dikenal dalam teori hukum islam yakni al-maṣlaḥah aḍ-

ḍarūriyyah, al-maṣlaḥah al-ḥâjîyah dan al-maṣlaḥah at-taḥsîniyyah. Kedua, 

secara yuridis proses ketiga praktik istibdâl tersebut mengacu prosedur yang 

ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta 

peraturan pelaksanaannya. Ketiga, dua dari ketiga praktik istibdâl tersebut berada 

di wilayah minoritas muslim dan secara historis wakaf cukup berkembang di 

kedua wilayah tersebut sehingga keberhasilan praktik istibdâl menuju 

produktifitas wakaf yang dilakukan nazhirnya dapat dijadikan sebagai media 

dakwah bagi masyarakat di wilayah sekitarnya sekaligus menjadi motivasi bagi 

masyarakat di daerah lainnya khususnya yang berpenduduk mayoritas muslim 

dalam menjaga atau mengembangkan produktifitas wakaf.  



 
Peraktik maslahat Al-Istibdal wakaf 

- Achmad Siddiq- 

Dinamika istibdâl yang terus berkembang baik dari sisi normatif yang 

semakin terbuka maupun dari sisi praktis yang semakin marak dan tak lepas 

dari berbagai persoalan di atas, seyogyanya diikuti dengan kajian dan 

pemahaman yang kuat terhadap konsep al-maṣlaḥah terlebih khusus pada 

maṣlaḥah yang menjadi spesifikasi istibdâl, mengingat al-maṣlaḥah 

merupakan alasan utama untuk istibdâl diperbolehkan secara normatif 

maupun praktis, di samping universalitas konsep al-maṣlaḥah yang 

merupakan induksi dari akumulasi hukum parsial tersebut. Oleh karena itu 

universalitas konsep al-maṣlaḥah tersebut sudah seharusnya dideduksikan 

kembali ketika membahas persoalan hukum parsial seperti istibdâl sehingga 

tercipta konsep al-maṣlaḥah yang spesifik dan menjadi karakteristik hukum 

parsial tersebut yakni maṣlaḥat al-istibdâl wakaf. 

Dengan demikian, kajian tentang konsep kemaslahatan dalam istibdâl 

(maṣlaḥat  al-istibdâl) menjadi sebuah keniscayaan, karena konsep ini dapat 

dijadikan sebagai pondasi dasar bagi konstruksi normatif istibdâl maupun 

praktiknya. Sayangnya, kajian tentang kemaslahatan dalam istibdâl belum 

terlihat begitu banyak, kalaupun ada maka kajiannya belum terlihat sebagai 

kajian yang komprehensif dan tidak mendasar pada analisis teoretis dari 

konsep umum al-maṣlaḥah. Sedangkan kajian istibdâl wakaf dalam konteks 

keindonesiaan, di samping kuantitas kajiannya yang belum begitu banyak, 

kualitas kajiannya pun masih didominasi oleh kajian yang bersifat normatif 

dan praktis. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba untuk menghadirkan kajian 

istibdâl yang mengaitkan tiga aspek sekaligus yakni aspek teoretis tentang 

konsep al-maṣlaḥah dalam istibdâl, aspek normatif dan praktis dari istibdâl 

yang terjadi di Indonesia dalam kaitannya dengan aspek pertama yakni 

konsep kemaslahatan yang harus diperhatikan dalam istibdâl (maṣlaḥat  al-

istibdâl) wakaf.  

B. Permasalahan  

Permasalahan utama dalam tulisan ini adalah bagaimana praktik maṣlaḥat al-

istibdâl yang terjadi pada tanah wakaf Masjid Baitul Qodim di Desa Loloan 

Timur Negara Jembrana Bali, tanah wakaf Masjid Kampung Bugis Suwung 

Sesetan di Denpasar Bali dan tanah beserta bangunan wakaf Persyarikatan 



 
Peraktik maslahat Al-Istibdal wakaf 

- Achmad Siddiq- 

Muhammadiyah Kota Blitar, dan sejauhmana fungsi hukum yang terlihat 

dalam praktik maṣlaḥat al-istibdâl tersebut. Untuk sampai pada okok 

permasalahan tersebut, maka permasalahan tentang bagaimana pemahaman 

para nazhir tanah wakaf tersebut terhadap maṣlahat al-istibdâl merupakan 

sebuah keniscayaan. 

 

C. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio legal (sosio legal research). Oleh 

karena itu, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris 

atau penelitian hukum non doktrinal. Fokus penelitian adalah pengamatan 

terhadap perilaku nyata (actual behaviour) para nazhir dalam mempraktikkan 

istibdâl khususnya yang berkaitan dengan konsep kemaslahatan. Penelitian ini 

adalah penelitian yang mengaitkan antara regulasi normatif tentang istibdȃl 

dengan kenyataan sosial berupa gejala sosial atau perilaku nyata masyarakat 

(actual behavior) dalam melakukan istibdȃl tersebut. Oleh karena itu studi kritis 

terhadap teks, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan adalah 

keniscayaan dalam penelitian ini (Irianto, 2009: 178; Wignjosoebroto, 2009: 132 

& 2003: 242). 

Penelitian ini memilih tiga obyek penelitian tentang praktik istibdâl 

terhadap harta benda wakaf antara lain: penukaran harta benda wakaf  berupa 

tanah pertanian kelapa untuk keperluan Masjid Baitul Qodim di Desa Loloan 

Timur Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali, harta benda wakaf berupa 

tanah kosong untuk keperluan Masjid Kampung Bugis Suwung Sesetan di 

Denpasar Bali dan harta benda wakaf berupa tanah dan bangunan untuk panti 

asuhan yang dikelola oleh Persyarikatan Muhammadiyah Kota Blitar.  

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan (field 

research). Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data 

primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara, 

observasi dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi 

dokumen yakni penelusuran data yang didahului dengan koleksi atau inventarisasi 

baik ketentuan sumber-sumber hukum Islam dan perundang-undangan maupun 

bahan-bahan pustaka lainnya (Sugiyono, 2012: 308,316-326; Amiruddin dan 
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Zainal Asikin, 2004: 85).  Data yang dihasilkan kemudian dianalisis dengan 

metode deskriptif-kualitatif yakni cara menggambarkan keadaan obyek penelitian 

berupa praktik istibdâl atau penukaran harta benda wakaf yang terjadi sesuai 

dengan fakta-fakta yang nampak di dalam kenyataan (Sugiyono, 2012: 343-336).  

D. Istibdâl dan al-Maṣlaḥat  Istibdâl  

1. Istibdâl dalam Fikih dan Hukum Positif    

Fikih mengenal esensi istibdâl sebagai upaya untuk menjaga kelanggengan 

harta benda wakaf agar ia senantiasa dapat dimanfaatkan secara terus menerus 

sehingga keabadian pahala yang ditandai dengan keabadian harta benda wakaf 

sebagai tujuan wakaf dapat tercapai. Istibdâl wakaf yang dilakukan demi suatu 

kemaslahatan berarti sama dengan menjaga aset wakaf tersebut, meskipun bentuk 

penjagaannya tidak tertuju pada jenis atau bentuk barang wakaf yang semula. 

(Şabrî, 2008: 271; al-Bâqî, 2006: 63; al-‘Ubaidî, 2009: 88; al-Kabisi, 2004: 375). 

Pada persoalan legalitas istibdâl, mayoritas ulama fikih melegalkan istibdâl 

dalam keadaan darurat seperti aset wakaf yang sudah tidak patut lagi memenuhi 

tujuannya karena tidak dapat diambil kemanfaatannya atau keadaan yang 

menyebabkan benda wakaf dapat lenyap. Demikian juga peraturan perundang-

undangan perwakafan Indonesia, pasal 40 huruf f dan pasal 41 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa pada intinya 

harta benda wakaf adalah dilarang untuk ditukar atau dijual kecuali apabila harta 

benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai 

dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. 

Mengenai obyek istibdâl wakaf, fikih mengenal tiga kategori yakni masjid, 

benda tidak bergerak selain masjid (‘aqâr) baik yang masih dapat dimanfaatkan 

(qâim al-manfa’ah) atau kemanfaatannya sudah terputus (munqaṭi’ al-manfa’ah) 

dan kategori ketiga adalah benda bergerak (al-manqūl) (al-’Ubaidî, 2009: 70-71; 

Zahrah, 2005: 159). Hal ini berbeda dengan peraturan perundang-undangan 

perwakafan Indonesia yang tidak menyebutkan secara eksplisit ketiga kategori 

tersebut. Namun jika dilihat dari ketentuan yang ada maka dapat diindikasikan 

bahwa obyek penukaran harta benda wakaf terorientasi pada harta benda berupa 
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tanah dan bangunan atau harta benda wakaf tidak bergerak yang lazim disebut 

‘aqâr di dalam fikih, sehingga obyek wakaf lain sebagaimana disebut dalam pasal 

16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya benda 

bergerak (al-manqûl) seperti logam mulia, kendaraan atau yang lainnya menjadi 

bias dan ternafikan. 

Pada persoalan syarat dan ketentuan dalam istibdâl, fikih sangat memberi 

perhatian pada hak wakif sehingga realisasi istibdâl sangat bergantung pada 

kehendak atau syarat wakif. Jika wakif telah menyaratkan istibdâl ketika berikrar 

wakaf maka istibdâl boleh dilakukan, namun jika wakif tidak menyebutkan syarat 

istibdâl tersebut, maka istibdâl tidak diperkenankan kecuali telah mendapat 

persetujuan hakim dan didasarkan atas klausul kemaslahatan. Oleh karena itu, 

fikih mengakui wakif sebagai subyek pelaksana istibdâl (al-Kabisi, 2004: 354-

355). Sedangkan peraturan perundang-undangan perwakafan Indonesia sama 

sekali tidak menyebutkan hak wakif yang demikian. pasal 41 huruf b Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf hanya menyebut pemerintah yakni 

Menteri Agama setelah mendapat rekomendasi persetujuan dari Badan Wakaf 

Indonesia. Otoritas tunggal yang dimiliki pemerintah sebagai pelaksana penukaran 

harta benda wakaf yang demikian, tentu menafikan kompetensi wakif atau orang 

yang ditunjuk oleh wakif sebagai bagian dari pelaksana istibdâl khususnya ketika 

wakif menyaratkan hak istibdâl dalam ikrar wakafnya sebagaimana ketentuan ini 

dikenal di dalam fikih.  

Berkaitan dengan kondisi benda wakaf yang disyaratkan dalam istibdâl, fikih 

menampilkan perdebatan pendapat di kalangan ulamanya, sebagian menyaratkan 

kondisi harta benda wakaf yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, sedang sebagian 

lain melegalkan kondisi harta benda wakaf yang masih dapat dimanfaatkan namun 

harta benda wakaf tersebut akan rusak seiring waktu manakala harta benda 

tersebut dibiarkan. Sementara peraturan perundang-undangan perwakafan 

Indonesia menjelaskan bahwa penukaran (istibdâl) harta benda wakaf hanya dapat 

dilakukan dalam keadaan mendesak yang mana kondisi harta benda wakaf yang 

akan ditukar (di-istibdâl) sudah tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan ikrar 

wakaf. Klausula ini tercantum dalam pasal 44 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 2004 
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tentang Wakaf, pasal 49 ayat 2 huruf b dan huruf c PP Nomor 42 Tahun 2006 

tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.  

Uraian di atas memperlihatkan bahwa pengaturan istibdâl di dalam fikih lebih 

lengkap dan lebih luas daripada pengaturan istibdâl di dalam hukum positif yakni 

peraturan perundang-undangan perwakafan Indonesia, namun hemat penulis, 

peraturan perundang-undangan telah mengantisipasi kekurangan tersebut dengan 

menyaratkan penukaran (istibdâl) harta benda wakaf harus dilakukan dengan tidak 

bertentangan dengan prinsip syari’ah sebagaimana syarat ini tertulis dalam pasal 

41 ayat (1)UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 49 ayat 2 huruf a PP No. 

42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU. No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 

 

2. Maṣlaḥat al-Istibdâl Wakaf  

a. Makna Maṣlaḥat al-Istibdâl Wakaf 

al-Maṣlaḥah memiliki beberapa istilah antara lain kebaikan (al-khair atau al-

ḥasanah), manfaat (an-naf’u), prinsip-prinsip umum (al-kulliyyât), tujuan syari’at 

(al-maqâṣid asy-syarî’ah atau al-ghâyah min asy-syari’ah), rahasia-rahasia 

legislasi hukum Islam (asrâr at-tasyrî’). Secara terminologis, al-maṣlaḥah 

cenderung diartikan sebagai manfaat baik manfaat itu sendiri (al-maṣlaḥah al-

ḥaqîqî atau ‘ain al-maṣlaḥah ) atau sebab-sebab yang dapat menimbulkan sebuah 

manfaat (al-maṣlaḥah  al-majâzî atau al-maṣlaḥah  al-wasâil).  

Terkait dengan makna keabadian yang menjadi karakter wakaf, beberapa 

ulama menilai keabadian wakaf tidak bergantung pada lenyap atau tidaknya sifat 

atau karakter harta benda wakaf, akan tetapi bergantung pada nilai kemanfaatan 

atau produktifitas harta wakaf. Dengan demikian maṣlaḥat al-istibdâl dapat 

diartikan sebagai kemaslahatan yang harus dijaga dalam mempraktikkan istibdâl 

yang mana kemaslahatan tersebut tiada lain adalah manfaat harta benda wakaf. 

Istibdâl dilakukan untuk menjaga kemaslahatan yakni menjaga manfaat harta 

benda wakaf agar dapat memberikan manfaatnya kepada mauqūf ‘alaih secara 

terus menerus sehingga keabadian (manfaat) harta benda yang menjadi karakter 

wakaf dapat terjaga (Şabrî, 2008: 271; al-Kabisi, 2004: 353, 354).    
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b. Karakteristik Maslahat al-Istibdâl Wakaf 

Secara tekstual (naṣṣî), maṣlaḥat istibdâl adalah al-maṣlaḥah yang termasuk 

dalam bentuk atau kategori al-maṣlaḥah al-mursalah dan juga al-maṣlaḥah aẓ- 

ẓanniyyah. Bentuk maṣlaḥat istibdâl yang demikian membawa konsekuensi posisi 

maṣlaḥat istibdâl sebagai al-maṣlaḥah al-ijtihâdî yang pada gilirannya akan 

banyak bersinggungan dengan nalar rasional dalam menilai sebuah al-maṣlaḥah. 

Dalam konteks posisi maṣlaḥat istibdâl yang demikian atau dari segi al-maṣlaḥah 

al-aqyisah, maṣlaḥat istibdâl dapat dikategorikan sebagai bentuk al-maṣlaḥah 

yang berkarakteristik untuk kepentingan publik sehingga ia dikategorikan sebagai 

al-maṣlaḥah al-‘âmmah, memiliki urgensitas dalam menjaga produktifitas harta 

wakaf sehingga ia dapat dikategorikan sebagai al-maṣlaḥah at-taḥsîniyyah, 

memiliki karakteristik elastis sehingga ia dikategorikan sebagai al-maṣlaḥah al-

mutaghayyirah dan alat atau instrumen dalam menjaga produktifitas atau manfaat 

dari harta benda wakaf sehingga ia layak disebut sebagai al-maṣlaḥah al-wasîlah, 

bukan inti dari al-maṣlaḥah (‘ain al-maṣlaḥah) itu sendiri (asy-Syâṭibî, 1997: 4-5; 

Ibn ‘Āsyūr, 2009: 190, 212). 

 

c. Aplikasi Maṣlaḥat al-Istibdâl Wakaf. 

Secara teknis operasional, penjelasan tentang konsep maṣlaḥat istibdâl at-

taṭbîqî tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut: Langkah pertama adalah 

mengidentifikasi entitas maṣlaḥat istibdâl (at-taḥqîq fî ẑâti maṣlaḥat istibdâl). 

Langkah ini merupakan langkah untuk melihat kedudukan maṣlaḥat istibdâl baik 

secara naṣṣ maupun secara nalar rasional. Identifikasi entitas maṣlaḥat istibdâl 

meliputi identifikasi maṣlaḥat istibdâl dari segi urgensitas, cakupan dan elastisitas 

dari maṣlaḥat istibdâl. Segi urgensitas al-maṣlaḥah (dalam hal ini adalah 

maṣlaḥat istibdâl) berarti mengidentifikasi derajat kekuatan urgensitas 

kemaslahatan yakni apakah istibdâl terhadap harta benda wakaf dapat 

dikategorisasikan dalam tingkatan al-maṣlaḥah aḍ-ḍarūriyyah atau al-maṣlaḥah 

al-ḥâjiyah atau bahkan dalam tingkatan al-maṣlaḥah at-taḥsîniyyah. Segi cakupan 

al-maṣlaḥah berarti mengidentifikasi sejauh mana maṣlaḥat istibdâl memihak 

pada kepentingan publik. 
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Langkah kedua adalah identifikasi skala prioritas dari  kemaslahatan-

kemaslahatan yang terkandung dalam istibdâl (at-taḥqîq fî aulawiyyâti maṣâliḥ 

al-istibdâl). Langkah ini merupakan unifikasi dari dua langkah sekaligus yakni 

komparasi dan preferensi terhadap aspek yang unggul dari sekian aspek yang 

dikomparasikan (al-muwâzanah wa at-tarjîḥ). Langkah ketiga adalah identifikasi 

dampak maṣlaḥat istibdâl (at-taḥqîq fî maâlât maṣlaḥat al-istibdâl). Langkah ini 

merupakan analisis secara prediktif tentang dampak-dampak yang akan 

ditimbulkan ketika maṣlaḥat al-istibdâl hendak direalisasikan dalam kenyataan 

(an-Najjâr, 2008: 244-267; al-Būṭî, 2005: 260-266).  

 

E. Praktik Maṣlaḥat al-Istibdâl Tanah Wakaf Masjid Baitul Qodim di 
Loloan Timur Negara Jembrana Bali, Tanah Wakaf Masjid Kampung 
Bugis Suwung Sesetan Denpasar Bali dan Tanah Bangunan Wakaf 
Persyarikatan Muhammadiyah Kota Blitar. 

 

Secara pemahaman, para nazhir (Badruddin, wawancara 18 Juli 2012; 

Musaddad, wawancara 19 Juli 2012; Nur Fatah, wawancara 10 Juli 2012; Riyanto, 

wawancara, 20 Juni 2012) mengartikulasikan al-maṣlaḥah dalam istibdâl sebagai 

manfaat yang mereka jabarkan dalam bentuk nilai-nilai ekonomi dan legalitas 

hukum dari aset wakaf. Nilai ekonomi tersebut berupa nilai jual, kualitas, 

kestrategisan dan produktifitas aset wakaf, sedang legalitas hukum aset wakaf 

yang dimaksud adalah status sertifikat dari aset wakaf. Pemahaman nazhir yang 

demikian memberikan deskripsi bahwa para nazhir cenderung menggunakan 

pendekatan bisnis dalam mengelola dan mengembangkan wakaf. Pendekatan 

bisnis berarti suatu usaha pengelolahan dan pengembangan wakaf yang 

berorientasi pada keuntungan. 

Pemikiran nazhir di atas memberikan deskripsi tentang sebuah reformasi 

pemahaman nazhir dalam pengelolahan dan pengembangan wakaf, dari 

pemahaman tentang pengelolahan dan pengembangan wakaf yang berasaskan 

pada keabadian benda wakaf menuju pemahaman tentang pengelolahan dan 

pengembangan wakaf yang berasaskan keabadian manfaat. Reformasi 

pemahaman nazhir ke arah paradigma produktif demikian memberikan deskripsi 

bahwa para nazhir tersebut terlihat lebih dekat dengan mazhab fikih semisal 
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Mazhab Hanbali dan Mazhab Hanafi yang lebih melihat keabadian manfaat harta 

benda wakaf daripada keabadian harta benda wakaf dan mendasarkan legalitas 

istibdâl atas tujuan demi menjaga keberlangsungan harta wakaf, bahkan istibdâl 

boleh dilakukan tanpa harus menunggu keadaan harta wakaf terancam mandul 

atau hilang, namun istibdâl dilakukan karena alasan sekedar menaikkan kualitas 

aset wakaf ke arah yang lebih berarti dan berdayaguna sebagaimana hal ini 

dikemukakan oleh Hilâl.  

Penekanan makna maṣlaḥat istibdâl pada aspek ekonomi dan hukum di atas, 

pada pada gilirannya memposisikan aspek-aspek di luar ekonomi dan hukum 

sebagai aspek pendukung atau pelengkap. Asumsi ini semakin kuat untuk 

dibuktikan dengan kenyataan bahwa hampir semua pertimbangan birokrasi yang 

harus dilewati dalam proses penukaran harta benda wakaf (mulai tingkat bawah 

atau Kantor Urusan Agama hingga Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen 

Agama) adalah tidak jauh dengan aspek-aspek yang dipandang oleh para nazhir 

sebagai manfaat atau nilai tambah dari aset wakaf.  

Secara praktis, praktik istibdâl tanah wakaf Masjid Baitul Qodim Jembrana 

Bali, tanah wakaf Masjid Kampung Bugis Denpasar Bali dan tanah bangunan 

wakaf Persyarikatan Muhammadiyah Kota Blitar di atas, belum memperlihatkan 

langkah-langkah metodologis yang eksplisit sebagaimana dalam konsep aplikasi 

maṣlaḥat al-istibdâl kecuali langkah-langkah yang bersifat administratif, 

birokratis, verifikatif dan pertimbangan fikih yang didasarkan pada kelebihan nilai 

manfaat harta benda wakaf penukar dibanding harta benda wakaf semula. 

Misalnya pada langkah identifikasi esensi kemaslahatan istibdâl (at-taḥqîq fî ẑâti 

maṣlaḥat istibdâl) yang dikenal dalam konsep aplikasi maṣlaḥat al-istibdâl, 

praktik-praktik istibdâl yang ada nampak masih terbatas pada penilaian esensi 

istibdâl yang hanya terorientasi pada nilai ekonomi dan hukum, sedangkan 

penilaian tingkat urgensitas istibdâl belum nampak tergambar secara jelas.  

Ketiadaan penilaian tingkat urgensitas yang demikian pada gilirannya juga 

berpengaruh pada tingkat urgensi istibdâl yang tidak mesti dipraktikkan dalam 

keadaan mendesak dan bahkan tingkat urgensitas ini tidak menjadi pertimbangan 

dalam pelaksanaan istibdâl. Dengan arti lain asalkan penukaran harta benda wakaf 

membawa dampak nilai ekonomi yang lebih baik maka istibdâl bisa dilakukan 
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tanpa harus menganalisis atau mempertimbangkan sejauhmana urgensi istibdâl 

tersebut, apakah pada tingkat urgensitas yang mendesak (ḍarūrî), ataukah pada 

tingkat urgensitas yang sangat dibutuhkan (ḥâjî) atau bahkan hanya pada tingkat 

pengembangan atau sekedar menaikkan nilai manfaat (taḥsînî) dari aset wakaf. 

Padahal aspek bahwa istibdâl hanya dapat dilakukan dalam keadaan mendesak ini 

merupakan salah satu aspek normatif yang utama khususnya dalam peraturan 

perundangan perwakafan Indonesia.  

Pada penukaran tanah wakaf untuk keperluan Masjid Baitul Qodim di Loloan 

Timur Negara Jembrana Bali, tergambar bahwa langkah penukaran (istibdâl) 

terhadap tanah wakaf tersebut diperlukan sebagai langkah kemaslahatan untuk 

menyelamatkan tanah wakaf tersebut dari abrasi laut yang menyebabkan 

kemungkinan tanah wakaf lenyap karena terkikis oleh abrasi laut. Kemaslahatan 

dalam penukaran (istibdâl) harta benda wakaf yang demikian dapat dikategorikan 

sebagai al-maṣlaḥah aḍ-ḍarūriyyah karena penukaran (istibdâl) tanah wakaf ini 

sangat dibutuhkan dalam menjaga harta wakaf (hifẓ mâl al-waqf), dan apabila 

penukaran (istibdâl) tanah wakaf ini tidak dilakukan maka harta benda berupa 

tanah wakaf tersebut akan menimbulkan kerugian penuh bahkan melenyapkan 

tanah wakaf tersebut meskipun hal itu tidak terjadi seketika namun terjadi pada 

waktu yang akan datang secara pasti, sebagaimana pemahaman demikian telah 

dikemukakan oleh asy-Syâṭibî (1997: 4) dan ar-Raisūnî (2009: 152).  

Pada penukaran tanah wakaf untuk keperluan Masjid Kampung Bugis Suwung 

Sesetan di Sidakarya Denpasar Bali, langkah penukaran (istibdâl) terhadap tanah 

wakaf tersebut diperlukan sebagai bentuk kemaslahatan untuk mengeluarkan 

tanah wakaf tersebut dari kesukaran maupun kesempitan dalam pemanfaatan dan 

pengembangan tanah wakaf tersebut. Kemaslahatan dalam penukaran (istibdâl) 

harta benda wakaf yang demikian dapat dikategorikan sebagai al-maṣlaḥah al-

ḥâjiyah yakni al-maṣlaḥah yang dibutuhkan untuk mendapatkan kelonggaran 

dalam pengembangan tanah wakaf dan menghilangkan kesempitan posisi tanah 

wakaf yang serba sulit untuk dikembangkan, meskipun eksistensi tanah wakaf ini 

tidak akan hilang manakala penukaran (istibdâl) tanah wakaf tidak dilakukan. 

Dalam konsep asy-Syâṭibî (1997: 4-5), al-maṣlaḥah yang demikian adalah al-

maṣlaḥah yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesukaran dan kesulitan (al-
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ḥaraj wa al-masyaqqah) dalam pengembangan atau produktifitasi aset wakaf, 

namun tidak sampai pada tingkatan yang yang melenyapkan aset wakaf manakala 

al-maṣlaḥah tersebut tidak direalisasikan. 

Pada penukaran tanah dan bangunan wakaf Persyarikatan Muhammadiyah, 

istibdâl dilakukan karena kemaslahatan yang masih dikategorikan sebagai al-

maṣlaḥah at-taḥsîniyyah. Hanya saja karena terdapat pertimbangan lain yang 

utama dimana ada kepentingan yang lebih umum terhadap pemanfaatan tanah 

wakaf semula, maka istibdâl  dinilai sebagai langkah al-maṣlaḥah al-ḥâjiyah.  

Dengan demikian, praktik maṣlaḥat al-istibdâl dalam masyarakat tidak hanya 

dilakukan karena kemaslahatan yang bersifat mendesak (al-maṣlaḥah aḍ-

ḍarûriyyah) tetapi juga dipraktikkan karena kemaslahatan yang sangat dibutuhkan 

untuk mengeluarkan kesulitan pengembangan wakaf (al-maṣlaḥah al-ḥâjîyah). 

Kenyataan ini mementahkan klausula Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya yang menghendaki praktik 

istibdâl hanya dapat dilakukan karena alasan keadaan atau kemaslahatan yang 

mendesak (al-maṣlaḥah aḍ-ḍarûriyyah). Kenyataan ini terjadi tak lepas dari 

proses istibdâl yang dipraktikkan oleh masyarakat lebih bersifat birokratif, 

verifikatif dan cenderung terorientasi pada penilaian aspek ekonomi dan hukum, 

serta kosong dari analisis tentang penilaian tingkat urgensitas maṣlaḥat al-istibdâl 

sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. 

Dalam konteks fungsi hukum, praktik maṣlaḥat al-istibdâl yang terjadi dapat 

dilihat dari tiga perspektif yakni hukum sebagai pengendali atau pengontrol sosial 

(law as social control), hukum sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social 

engineering) dan hukum sebagai emansipasi masyarakat terhadap hukum 

(Friedman, 2009: 12-19; Soemitro, 1985:10; Achmad Ali, 2002: 88-97). Hukum 

sebagai pengendali atau pengontrol sosial (law as social control) berarti hukum 

dimaksudkan untuk mengatur dan memelihara regularitas sosial dalam sistem 

sosial. Fungsi hukum ini diperlihatkan oleh keberadaan Undang Undang Nomor 

41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya yang mengatur 

dan memelihara praktik-praktik istibdâl yang telah dilakukan masyarakat 

sebelumnya. 
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Adapun hukum sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social 

engineering) berarti hukum diharapkan dapat berperan sebagai alat untuk 

mengadakan perubahan masyarakat, hukum ditempatkan sebagai motor yang 

nantinya akan menggerakkan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum tersebut. 

Fungsi hukum ini nampak pada keberadaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 

2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya yang telah mampu 

mengubah paradigma masyarakat dalam istibdâl, dari paradigma “keabadian aset 

wakaf” menuju paradigma “kemanfaatan aset wakaf” dalam pengelolahan wakaf 

secara produktif. Perubahan paradigma demikian tak lepas dari pengarahan 

Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan 

pelaksanaannya lewat aturan-aturan dan birokrasi yang diciptakan di dalamnya 

terhadap perilaku masyarakat dalam mempraktikkan istibdâl. Di samping itu, 

Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan 

pelaksanaannya telah mampu mengarahkan perilaku masyarakat untuk melihat 

makna dan karakteristik kemaslahatan istibdâl dari aspek penilaian ekonomi (nilai 

jual, letak atau kestrategisan dan produktifitas aset wakaf), dan hukum (status 

hukum tanah) sebagaimana aspek penilaian ini menjadi ketentuan Undang 

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya. 

Sedangkan hukum sebagai emansipasi masyarakat terhadap hukum berarti 

hukum dilihat dari peran serta masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Obyek 

studinya meliputi kemampuan hukum sebagai sarana penampung aspirasi 

masyarakat. Fungsi hukum ini terlihat dari kenyataan masyarakat yang 

mempraktikkan al-istibdâl tidak hanya terjadi karena alasan kemasalahatan yang 

mendesak (ḍarûrî) akan tetapi juga karena kemaslahatan yang dibutuhkan dalam 

rangka memudahkan pengembangan sekaligus menghilangkan kesulitan dalam 

pengembangan aset wakaf (ḥâjî) yang mana hal ini sebagai konsekuensi 

paradigma masyarakat untuk mengelola wakaf secara produktif daripada 

membiarkan aset wakaf dalam keabadiannya. Kenyataan ini merupakan kontribusi 

masyarakat pada perundang-undangan perwakafan nasional untuk mengkaji ulang 

ketentuan yang mengharuskan istibdâl dilakukan hanya karena alasan keadaan 

atau kemaslahatan yang mendesak (al-maṣlaḥah aḍ- ḍarûriyyah).  Di samping itu, 

reformasi struktur hukum adalah sebuah keniscayaan, yakni reformasi dari 
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struktur birokrasi yang rumit dan berbelit menuju struktur birokrasi yang ramping, 

efektif dan terukur oleh kepastian waktu. Hal ini dilakukan sebagai langkah agar 

struktur hukum selaku mesin proses penukaran harta benda wakaf betul-betul 

menjadi fasilitator yang menghasilkan produktifitas aset wakaf, bukan menjadi 

katalisator yang justru menghambat produktifitas aset wakaf. 

 

F. Penutup 

Secara umum, praktik maṣlaḥat al-istibdâl yang terjadi pada tanah wakaf 

masjid Baitul Qodim di Loloan Timur Negara Jembrana Bali, tanah wakaf masjid 

Kampung Bugis Suwung Sesetan Denpasar Bali dan tanah beserta bangunan 

wakaf Persyarikatan Muhammadiyah Kota Blitar adalah tidak jauh dengan apa 

yang dikonsepkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

dan peraturan pelaksanaannya. Masyarakat (baik para nazhir, pejabat birokrasi 

maupun Badan Wakaf Indonesia) memahami dan memaknai maṣlaḥat al-istibdâl 

sebagai manfaat dalam arti nilai jual tanah, letak atau kestrategisan tanah, 

produktifitas dan legalitas aset wakaf, di samping aspek penilaian lain yakni 

aspek kepentingan umum dalam arti manfaat yang diorientasikan bagi mauqûf 

‘alaih yang lebih banyak dan aspek-aspek lainnya.  

Secara aplikatif, praktik  maṣlaḥat al-istibdâl tersebut masih terlihat 

birokratif, verifikatif dan cenderung terorientasi pada penilaian aspek ekonomi 

dan hukum, serta kosong dari analisis tentang penilaian tingkat urgensitas 

maṣlaḥat al-istibdâl. Kondisi demikian mengakibatkan praktik maṣlaḥat al-

istibdâl tidak terjadi karena kemaslahatan yang bersifat mendesak (al-maṣlaḥah  

aḍ-ḍarûriyyah) saja seperti praktik yang terjadi pada penukaran tanah wakaf 

Masjid Baitul Qodim Loloan Timur Negara Jembrana Bali, namun praktik 

maṣlaḥat al-istibdâl juga terjadi karena kemaslahatan yang sangat dibutuhkan 

demi mengeluarkan kesulitan dalam pengembangan wakaf (al-maṣlaḥah al-

ḥâjîyah) sebagaimana praktik yang terjadi pada penukaran tanah wakaf Masjid 

Kampung Bugis Suwung Sesetan Denpasar Bali dan penukaran tanah beserta 

bangunan wakaf Persyarikatan Muhammadiyah Kota Blitar. 

Kenyataan demikian memberikan deskripsi tentang perubahan paradigma 

masyarakat dalam pengelolahan dan pengembangan aset wakaf dari paradigma 
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‘keabadian aset wakaf’ menuju paradigma ‘kemanfaatan aset wakaf’. Perubahan 

paradigma demikian tak lepas dari pengarahan Undang Undang Nomor 41 Tahun 

2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya terhadap perilaku 

masyarakat dalam mempraktikkan istibdâl. Pengarahan UU demikian lazim 

dikatakan hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social 

engineering). Di samping itu, Kenyataan praktik maṣlaḥat al-istibdâl yang tidak 

hanya terjadi karena alasan kemasalahatan yang mendesak (ḍarûrî) akan tetapi 

juga karena kemaslahatan yang dibutuhkan (ḥâjî) menunjukkan hukum dalam 

fungsinya sebagai emansipasi hukum sehingga pengkajian ulanag terhadap 

ketentuan hukum yang mengharuskan istibdâl dilakukan dalam keadaan 

mendesak (ḍarûrî) an sich adalah sebuah keniscayaan.  

Akhirnya, tulisan ini merekomendasikan adanya revisi Undang Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaanya. Revisi 

meliputi peninjauan kembali ketentuan yang menyatakan bahwa penukaran harta 

benda wakaf hanya dilakukan dalam keadaan mendesak dan untuk keperluan 

keagamaan. Hal ini disebabkan karena ketentuan ini bertentangan dengan 

paradigma masyarakat dalam pengelolahan wakaf secara produktif sebagaimana 

paradigma ini juga menjadi misi undang-undang itu sendiri. Di samping itu, 

ketentuan tersebut nyaris tidak menjadi pembahasan dalam penentuan 

keberlakuan istibdâl sehingga ketetentuan ini jauh dari praktik istibdâl yang 

dilakukan masyarakat. Kenyataan demikian pada gilirannya akan 

mengkhawatirkan terjadinya penyalahgunaan praktik istibdâl dengan 

mengatasnamakan al-maslahah untuk kepentingan kelompok atau politik tertentu 

yang bukan untuk kepentingan produktifitas aset wakaf yang manafaatnya 

kembali kepada umat. Oleh karena itu, penting pula di sini adanya penyusunan 

konsep tentang langkah-langkah aplikatif (lebih dari sekedar administratif-

birokratif) dalam memproses istibdâl wakaf masyarakat agar proses istibdâl yang 

dipraktikkan betul-betul mencerminkan kemaslahatan secara komprehensip dan 

betul-betul urgen. 
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