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ABSTRAK
Fitriani, Ela, 2021. Tinjauan Maṣlaḥah Terhadap Hibah Kepada Ahli Waris di
Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Skripsi.
Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Udin Safala, M.H.I.
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Dalam ketentuan di dalam Islam syarat agar terjadi pembagian waris
adalah meninggalnya pewaris. Namun yang terjadi di Desa Sidorejo Kecamatan
Sukorejo Kabupaten Ponorogo masyarakat melakukan praktik hibah kepada ahli
waris dengan cara hibah wasiat atau ahli waris baru boleh mengelola harta tersebut
ketika pewaris telah meninggal dunia. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat
Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Pembagian hibah yang
masyarakat lakukan yaitu dengan membagi rata hartanya kepada anak-anaknya.
Dimana di dalam al-Qur’an dijelaskan mengenai ketentuan hibah secara adil dan
teratur antara laki-laki dan perempuan yang di dalamnya sudah ditetapkan bahwa
pemberian hibah adalah 1/3 dari total harta yang dimiliki.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan
maṣlaḥah terhadap praktik hibah kepada ahli waris di Desa Sidorejo Kecamatan
Sukorejo Kabupaten Ponorogo?. (2) Bagaimana tinjauan maṣlaḥah terhadap tujuan
hibah kepada ahli waris di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten
Ponorogo?
Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian
lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan
data yang digunakan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.
Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang
diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori yang bersifat umum dan
selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembagian hibah yang
dilakukan oleh masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten
Ponorogo sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu yakni dengan membagi rata semua
harta kepada anak-anaknya tanpa memandang jenis kelamin dengan alasan agar
tidak terjadi sengketa jika pewaris sudah meninggal dunia. Hibah wasiat yang
dilakukan oleh masyarakat Desa Sidorejo jika dikaitkan dengan teori maslahah
membantu memenuhi kebutuhan hidup seorang anak serta menghindarkan keluarga
dari konflik antar keluarga serta memenuhi tujuan syari’at yakni dapat menjaga
agama, keturunan, dan harta.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang
lain. Mereka saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala
urusan hidup. Ada beberapa bentuk tolong-menolong untuk menjalin tali
silaturrahmi, diantaranya adalah memberikan harta kepada orang lain tanpa
mengharapkan imbalan, yang dikenal dengan nama hibah.
Manusia sebagai makhluk sosial pada kodratnya hidup dan saling
membutuhkan. Dalam prosesnya, hubungan sesama terkait dengan usaha
mempertahankan kepentingan yang berbeda, adakalanya kepentingan berbeda
itu menimbulkan perselisihan diantara beberapa pihak. Atas kepentingan itu
ketentuan atau kaidah hukum dibuat agar terciptanya ketertiban di dalam
masyarakat.
Hukum Islam menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menetapkan sebuah
hukum. Semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang sesuai dengan
ketentuan hukum Islam akan mendatangkan pahala, dan yang melanggar maka
akan mendapat hukuman yang sesuai dengan ketentuan yang berada dalam
hukum Islam. Salah satu cabang dari hukum Islam yakni hukum keluarga yang
membahas mengenai perorangan dan di dalam hukum keluarga terdapat
cabang-cabang, salah satunya mengenai hibah.
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Hibah menurut Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu
pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang
kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.1
Hibah disyariatkan dan dianjurkan berdasarkan firman Allah SWT surah AlBaqarah:177:

ِّ
ِّ
السبِّ ِّيل
َّ ني َوابْ َن
َ َوآتَى الْ َم َال َعلَى ُحبِّه َذ ِّوي الْ ُق ْرََب َوالْيَ تَ َامى َوالْ َم َساك
ِِّّ َّ و
ِّ َالرق
ِّ ني َوِِّف
َّ الصالََة َوآتَى
الزَكا َة َوالْ ُموفُو َن بِّ َع ْه ِّد ِّه ْم إِّ َذا َع َه ُدوا
َّ اب َوأَقَ َام
َ السائل
َ
ِّ
ِّ
ِّ َّ ِّالصابِّ ِّرين ِِّف الْبأْساء والضََّّراء و ِّحني الْبأْ ِّس أُولَئ
ك ُه ُم الْ ُمتَّ ُقو َن
َ ِّص َدقُوا َوأُولَئ
َ
َ ين
َ َ َ
َ َ َ َ َّ َو
َ ك الذ

Artinya: “….dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya,
anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan
pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, dan
(memerdekakan) hamba sahaya….” (Q.S. Al-Baqarah:177).2
Juga berdasarkan ḥadīth Nabi SAW.

ِّ ُ الرس
ِّ
َتَ َاد ْوا ََتَابُوا:
َ صلَّى َّالَّلُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم
َ ول َّالَّل
ُ َّ َع ْن اَِِّب ُهَريْ َرةَ َرض َي َّالَّلُ َعْنهُ يَ ُق ْو ُل
)(رواه البخاري
Artinya: “Hendaklah kalian saling memberi maka kalian saling mencintai.
(H.R. Bukhari).3
Dari ayat dan ḥadīth tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Islam telah
mensyariatkan hibah, karena hibah itu dapat menjinakkan hati dan
meneguhkan kecintaan antar sesama manusia, walaupun dalam syariat Islam
dihukumi sunnah.
Setiap pemberian atau hadiah merupakan suatu perbuatan baik yang
dianjurkan karena pemberian dapat menumbuhkan rasa saling mencintai dan

1

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (g).
Al-Qur’an, 2:177.
3
Moh. Suri Sudahri, Adabul Mufrad (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 254.
2
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juga dapat menghilangkan kebencian antar sesama, khususnya antara pemberi
dan penerima serta makruh menolak hadiah jika tidak ada alasan syar’i.4
Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam
melakukan perbuatan hukum tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
Perbedaan antara hibah dengan warisan terletak pada waktu pemberian. Harta
hibah pemberiannya yakni ketika pemberi hibah masih hidup sedangkan
warisan diberikan apabila pemberi harta sudah meninggal dunia.
Hukum kewarisan dalam Islam adalah hukum yang mengatur tentang
pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan
siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.
Ilmu waris disebut juga ilmu faraidh, diambil dari kata mafruda yang
terdapat dalam Q.S. An-Nisa:7:

ِّ ص
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
يب ِّّمَّا تَ َرَك الْ َولِّ َد ِّان َواألَقْ َربُو َن
ٌ يب ّمَّا تَ َرَك الْ َول َدان َواألَقْ َربُو َن َوللن َسآء نَص
ٌ َل ِّلر َجال ن
ِّ َِّّمَّا قَ َّل ِّمْنه أَو َكثُر ن
ضا
ً صيبًا َّم ْف ُر
َ ْ ُ
Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak
dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari
harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau
banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. AnNisa:7).5
Maka secara singkat ilmu faraidh atau ilmu waris ialah ilmu yang mengatur

peralihan harta orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup
berdasarkan ketentuan syariat Islam.6

4

Muhammad Ajib, Fiqih Hibah dan Waris (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 12-

5

Al-Qur’an, 4:7.
Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2014),

16.
6
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Syarat dilaksanakannya hukum kewarisan yaitu (1) meninggalnya pewaris
baik secara hakiki maupun secara hukum, (2) adanya ahli waris yang masih
hidup pada waktu pewaris meninggal dunia, (3) seluruh ahli waris diketahui
secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing.7 Akan tetapi pada
masyarakat ketika pewaris masih hidup, pewaris menginginkan agar
sepeninggal pewaris anak-anaknya tetap hidup rukun dan bahagia bersama
sanak saudaranya yang lain. Maka, untuk memenuhi keinginannya ini mereka
membagi harta kekayaannya dengan cara hibah, yaitu membagi harta kekayaan
ketika pewaris masih hidup.
Dalam perkembangan hukum waris yang terjadi di masyarakat terdapat
praktik pembagian waris yang berbeda dari konsep hukum waris Islam. Di
dalam hukum waris Islam salah satu syarat terjadinya waris yakni
meninggalnya pewaris baik secara hakiki maupun secara hukum. Namun,
terdapat praktik di dalam masyarakat yakni orang tua membagikan harta
kekayaan mereka pada saat orang tua masih hidup namun untuk mengelola
harta tersebut setelah pewaris meninggal. Hal ini dikarenakan mereka takut
akan ada perselisihan antar ahli waris apabila harta kekayaan dibagikan setelah
orang tua meninggal dunia.
Dimana orang tua membagikan harta mereka kepada semua ahli waris
dengan jumlah bagian yang sama rata antara anak laki-laki dan anak
perempuan. Orang tua membagikan seluruh harta mereka tanpa menyisakan

7

Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, terj. A.M. Basamalah
(Depok: Gema Insani, 1950), 39-40.
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sedikit pun harta, karena jika harta yang dibagikan masih tersisa dikhawatirkan
suatu hari akan menjadi rebutan meskipun semua anaknya sudah diberi bagian
masing-masing.
Maka dari itu peneliti ingin mengkaji masalah tersebut menggunakan teori
maṣlaḥah. Maṣlaḥah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar
dalil dalam nash, tetapi tidak ada pembatalan jika terdapat suatu kejadian yang
tidak ada dasar ketetapan dalam syari’at dan ‘illat yang keluar dari syara’,
yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan suatu yang
sesuai dengan hukum syara’,8 sebab maṣlaḥah itu adalah memelihara dan
memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam berupa kebaikan dan manfaat yang
dikehendaki oleh syari’ah bukan berdasarkan hawa nafsu manusia.9 Tujuan
utama kemaslahatan yaitu memelihara dan menjaga manfaatnya. Menetapkan
hukum harus lebih berhati-hati terhadap hawa nafsu, karena hawa nafsu
umumnya akan memengaruhi terhadap apa yang mafsadah terlihat seperti
maṣlaḥah.10
Pada sebagian masyarakat cara pembagian hibah ini dilaksanakan untuk
mencegah adanya sengketa waris diantara anak-anaknya setelah sepeninggal
pewaris, mereka membagi harta dengan jumlah yang sama rata antara anak
laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta. Dalam hal ini sebenarnya

Miftaakhul Amri, “Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis
Pemikiran Hukum Islam Najmuddin At-ThūFi),” Et-Tijarie, Vol. 5 No. 2 (2018), 54.
9
Muhammad Harfin Zuhdi, “Formulasi Teori Maslahah dalam Paradigma Pemikiran
Hukum Islam Kontemporer,” Istinbath, Vol. 12 No;. 1 (2013), 294.
10
Miftaakhul Amri, “Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis
Pemikiran Hukum Islam Najmuddin At-ThūFi), 54.
8
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masyarakat tidak ingin menggunakan waris secara faraidh tetapi masyarakat
juga tidak ingin dikatakan melanggar faraidh.11
Seperti yang terjadi di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten
Ponorogo. Sebagian masyarakat masih menggunakan hibah wasiat, meskipun
tidak semua masyarakat di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten
Ponorogo menerapkan sistem hibah wasiat. Mereka melaksanakan hibah ini
dengan musyawarah

kepada semua pihak yang bersangkutan. Hal ini

dilakukan untuk mencegah terjadinya pertengkaran antara keluarga termasuk
ahli waris dalam keluarga tersebut, serta untuk memberikan rasa keadilan
dalam pembagian harta. Karena jika harta dibagi ketika pewaris masih hidup
maka biasanya ahli waris akan menerima apa yang sudah dimusyawarahkan
bersama.
Menurut Ibu Tirah salah satu pelaku hibah wasiat, Ibu Tirah melakukan hal
tersebut dengan tujuan agar pembagian waris dengan cara hibah terhadap anakanaknya akan memberikan rasa adil karena harta waris dibagi sama rata serta
jika suatu saat nanti beliau sudah meninggal maka tidak ada anak-anaknya yang
berebut harta waris. Cara pembagiannya Ibu Tirah mengumpulkan keempat
anaknya dan menghadirkan saksi berjumlah 6 orang.12
Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian terhadap fenomena tersebut, sehingga penulis mengkajinya dalam

11

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan
Yang Berkaitan Dengan Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya (Jakarta:
Mahkamah Agung RI, 2011), 109.
12
Tirah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Mei 2021.
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sebuah skripsi dengan judul “Tinjauan Maṣlaḥah Terhadap Hibah Kepada Ahli
Waris di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan yang telah penulis paparkan, maka penulis merumuskan
penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimana Tinjauan Maṣlaḥah Terhadap Praktik Hibah Kepada Ahli
Waris di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana Tinjauan Maṣlaḥah Terhadap Tujuan Hibah Kepada Ahli
Waris di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan
untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang
terperinci sebagai berikut:
1. Mengetahui Tinjauan Maṣlaḥah Terhadap Praktik Hibah Kepada Ahli
Waris di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
2. Mengetahui Tinjauan Maṣlaḥah Terhadap Tujuan Hibah Kepada Ahli
Waris di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian yang penulis teliti ini mempunyai beberapa manfaat nantinya.
Hal tersebut mencakup manfaat teoritis ataupun praktis.
1. Manfaat Teoritis
a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan
ilmu pengetahuan khususnya dibidang hibah dan waris. Serta nantinya

8

hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau
rujukan

bagi

pihak-pihak

yang

akan

melakukan

penelitian

selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan hibah dan waris serta
peraturan yang ada di dalamnya.
b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran terhadap
khazanah literatur pada jurusan Hukum Keluarga Islam di IAIN
Ponorogo dan di tempat lain.
2.

Manfaat Praktis
a. Diharapkan bisa menjadi sumber informasi hukum kepada masyarakat
pada umumnya, tentang bagaimana mengenai hibah dan waris yang
sesuai dengan hukum dan Syariah.

E. Telaah Pustaka
Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang
berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, yang diperoleh dari beberapa hasil
penelitian maupun buku-buku yang berhubungan dengan karya tulis ini adalah:
Pertama, penelitian oleh Muchamad Ali Ridho, 2015 berjudul “Sistem
Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim di Desa Kalongan Kecamatan
Ungaran Timur Kabupaten Semarang”. Dalam skripsi ini, memaparkan
rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana sistem pembagian harta
waris masyarakat muslim di Desa Kalongan?. Kedua, faktor apa yang
memengaruhi masyarakat muslim di Desa Kalongan memilih sistem
pembagian waris dengan jalam musyawarah?. Ketiga, apakah sistem
pembagian waris masyarakat muslim di Desa Kalongan sesuai dengan hukum

9

Islam?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis
penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakukan ditengah-tengah
masyarakat. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah adanya pembagian
harta waris untuk perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Adapun teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara kemudian data
ditranskrip menjadi data yang lengkap. Hasil skripsi yang ditulis oleh
Muchamad Ali Ridho ini adalah dalam hal pembagian harta waris masyarakat
muslim di Desa Kalongan dilakukan dengan cara musyawarah dan disaksikan
oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat. Hal ini sudah menjadi kebiasaan
turun-temurun bagi masyarakat muslim di Desa Kalongan, untuk perempuan
yang mendapat bagian lebih banyak daripada laki-laki hal ini disebabkan
karena kesadaran masyarakat sangat kecil dalam menerapkan Hukum Islam,
karena Hukum Islam dianggap sulit dan pembagian harta waris secara
musyawarah sudah menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat muslim Desa
Kalongan.13
Perbedaan antara skripsi yang dilakukan oleh Muchamad Ali Ridho dengan
penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah terkait fokus penelitian dimana
dalam skripsi yang ditulis oleh Muchamad Ali Ridho berfokus pada sistem
pembagian harta waris sedangkan yang akan peneliti lakukan berfokus pada
harta hibah dengan sistem hibah wasiat.

13

Muchamad Ali Ridho, Sistem Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim di Desa
Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, Skripsi (Salatiga: Institute Agama
Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2015).
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Kedua, penelitian oleh Feti Martiya, 2019 berjudul “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Praktik Hibah Tanah Bersyarat (Studi Kasus di Desa Sangkaran
Bhakti, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan)”. Adapun rumusan
masalah dalam skripsi ini diantaranya: Pertama, bagaimana praktik hibah
tanah bersyarat di Desa Sangkaran Bhakti Kec. Blambangan Umpu Kab. Way
Kanan?. Kedua, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik hibah
tanah bersyarat di Desa Sangaran Bhakti Kec. Blambangan Umpu Kab. Way
Kanan?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis
penelitian lapangan. Pengumpulan data menggunakan metode observasi,
wawancara dan dokumentasi serta untuk menganalisis menggunakan teknik
berpikir induktif. Hasil skripsi yang ditulis oleh Feti Martiya adalah syarat
pemberian hibah tidak beserta tanaman tumbuh diatasnya dan persyaratan yang
berkaitan dengan pihak ketiga yang menyatakan bahwa bagi pihak ketiga untuk
mendapatkan memanfaatkan tanam tumbuh diatas tanah yang hibahkan
tersebut untuk kepentingannya, hal ini hukumnya tidak boleh karena tidak
memenuhi syarat dan rukun hibah serta syarat sah barang yang dihibahkan.14
Perbedaan antara skripsi yang dilakukan oleh Feti Martiya dengan
penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah terkait objek penelitian dimana
dalam skripsi yang ditulis oleh Feti Martiya berfokus pada praktik hibah tanah
bersyarat sedangkan yang akan peneliti lakukan berfokus pada praktik harta
hibah dengan hibah wasiat.

14
Feti Martiya, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Tanah Bersyarat (Studi
Kasus di Desa Sangkaran Bhakti, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan), Skripsi (Lampung:
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).
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Ketiga, penelitian oleh Septiawan, 2016 berjudul “Pembagian Waris Anak
Bungsu di Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin
Ditinjau dari Fiqh Mawarits”. Adapun rumusan masalah skripsi ini
diantaranya: Pertama, bagaimana metode pembagian waris anak bungsu di
Desa Upang Marga Kec. Air Salek Kab. Banyuasin?. Kedua, bagaimana
tinjauan fiqh mawarits mengenai pembagian waris anak bungsu di Desa Upang
Marga Kec. Air Salek Kab. Banyuasin?. Penelitian ini menggunakan metode
penelitan purposive sampling dengan jenis dan sumber data yang digunakan
yakni data primer, sekunder, dan data tersier serta dianalisa secara deskriptif
kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil dari skripsi yang ditulis
oleh Septiawan

ini adalah pembagian waris anak bungsu yang masih

terpengaruh berdasarkan hukum adat, yaitu dengan keutamaan mendapatkan
rumah pusaka atau rumah peninggalan orang tua dan tetap menerima bagian
waris sebagaimana ahli waris lain, dalam tinjauan fiqh mawarits cara tersebut
boleh dilakukan karena tidak membuat kemudaratan bagi ahli warisnya, karena
cara tersebut sudah menjadi ‘urf.15
Perbedaan antara skripsi yang dilakukan oleh Septiawan dengan penelitian
yang akan diteliti oleh peneliti adalah terkait fokus penelitian dan terkait
analisis data dimana dalam skripsi yang ditulis oleh Septiawan berfokus pada
pembagian harta waris anak bungsu ditinjau dari fiqh mawarits sedangkan yang

15

Septiawan, Pembagian Waris Anak Bungsu di Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek
Kabupaten Banyuasin Ditinjau Dari Fiqh Mawarits, Skripsi (Palembang: Universitas Islam Negeri
(UIN) Raden Patah, 2016).
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akan peneliti lakukan berfokus pada praktik hibah kepada ahli waris ditinjau
dari maslahah.
F. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data
yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan
suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk
memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.16 Metode penelitian
disini mencakup:
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
a. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian Field Research yaitu data
berdasarkan hasil observasi dan interview di Desa Sidorejo
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, mengenai fenomenafenomena yang terjadi di masyarakat dan terkait dengan topik
penelitian.
b. Pendekatan Penelitian
Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan ini disebut
juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat
seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena
data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interprestasi data yang
ditemukan di lapangan.17

16
Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris
(Depok: Prenadamedia Group, 2016), 3.
17
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D
(Bandung: Alfabeta, 2014), 7-8.
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Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada proses dan makna
dari suatu tindakan yang dilihat secara langsung dan menyeluruh.
Dimana tempat, keadaan, dan waktu yang berkaitan dengan tindakan
itu menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.
2. Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian tindakan kehadiran peneliti tidak hanya sebagai
perencana, pengumpul data tetapi peneliti terlibat langsung dalam tindakan
yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian. Kedudukan peneliti
dalam penelitian adalah sebagai perencana, pengumpul data, analisis
penafsiran data dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitian.
Instrumen selain manusia dapat pula digunakan, seperti pedoman
wawancara, observasi, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas
peneliti. Kehadiran peneliti ini mutlak diperlukan, dan peneliti sebagai
pengamat partisipatif atau juga sebagai pengamat penuh. Hal ini
dikarenakan tanpa kehadiran peneliti, maka data yang didapatkan tidak
dapat dijamin keakuratannya. Untuk mengumpulkan data sebanyakbanyaknya peneliti terjun langsung dan membaur dalam komunitas subyek
penelitian untuk memahami langsung kenyataan di lapangan.18
Dalam penelitian ini, instrumen penelitian adalah penulis sendiri yang
sekaligus sebagai pengumpul data. Sedangkan instrumen-instrumen yang

18

Nurul Aini et. al. Montase dan Pembelajaran (Montase Sebagai Pembangun Daya Fikir
dan Kreativitas Anak Usia Dini) (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), 60-61.
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lain merupakan instrumen pendukung atau pelengkap, oleh karena itu
kehadiran peneliti sangatlah diperlukan.
3. Lokasi Penelitian
Adapun lokasi penelitian yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah
Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Peneliti
memilih lokasi tersebut dengan alasan karena fenomena praktik hibah
kepada ahli waris terjadi di lokasi tersebut.
4. Data dan Sumber Data
a. Data
Data adalah segala fakta mentah yang merupakan hasil pengamatan
dilapangan kemudian dituangkan dalam bentuk angka, huruf, grafik,
gambar, dan sebagainya yang dapat diolah lebih lanjut sehingga
diperoleh hasil tertentu.19 Adapun data yang akan dikumpulkan dalam
penelitian ini diantaranya:
1) Data tentang hibah kepada ahli waris di Desa Sidorejo Kecamatan
Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
2) Data tentang tujuan hibah kepada ahli waris di Desa Sidorejo
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
b. Sumber Data
Sedangkan sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah
data yang berupa kata-kata atau pernyataan-pernyataan. Selebihnya
adalah data tambahan seperti dokumen, kajian literatur, dan lain-

19

Anggito et. al. Metodologi Penelitian Kualitatif (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 213.
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lain.20 Adapun sumber data dalam penelitian ini akan di dapatkan dari
beberapa sumber, antara lain:
1) Sumber data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh
peneliti secara lansung dari sumbernya.21 Dalam penelitian ini
sumber data primernya di dapatkan langsung dari hasil
wawancara dengan pelaku hibah, anak-anak pelaku hibah, saksi
dan tokoh masyarakat setempat dengan menggunakan rumusan
permasalahan sebagai pedoman wawancara.
2) Sumber data sekunder adalah keterangan yang diperoleh dari
pihak kedua yaitu orang yang secara tidak langsung mengetahui
tentang adanya praktik hibah tersebut. Dalam hal ini sumber
data sekundernya adalah tetangga dari pelaku hibah.
5. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka
penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
a. Observasi
Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang mengharuskan
peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan
ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan
perasaan.22

20

Mamik, Metodologi Kualitatif (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), 78.
Bagja Waluya, Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat (Bandung: PT
Setia Purna Inves, 2007), 79.
22
Mamik, Metodologi Kualitatif, 104.
21
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Disini penulis mengumpulkan data melalui pengamatan secara
langsung di lokasi penelitian. Dengan cara mengamati kondisi sosial
masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
b. Wawancara
Wawancara yaitu pertemuan langsung yang direncanakan antara
pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan/menerima
informasi tertentu. Wawancara atau interview untuk penelitian
berbeda dengan percakapan sehari-hari. Wawancara biasanya
bermaksud untuk memperoleh keterangan, pendirian, pendapat secara
lisan dari seseorang yang biasanya disebut responden dengan
berbicara langsung dengan orang tersebut.23 Disini peneliti melakukan
wawancara atau tanya jawab langsung dengan pelaku hibah, saksi,
anak-anak dari pelaku hibah, tokoh masyarakat serta tetangga dari
pelaku hibah di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten
Ponorogo.
c. Dokumentasi
Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber
manusia atau human resources, melalui observasi dan wawancara.
Sumber lain yang bukan dari manusia, diantaranya dokumen, foto dan
bahan statistik. Dokumen bisa terdiri dari buku harian, notula rapat,
laporan berkala dan lain sebagainya.24 Dalam penelitian ini peneliti

23
24

Ibid., 108-109.
Mamik, Metodologi Kualitatif (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), 115.
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mengumpulkan informasi mengenai gambaran umum obyek
penelitian.
6. Analisis Data
Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, kemudian telah
dikelola dengan teknik pengelolaan yang dilakukan oleh penulis, maka
selanjutnya data-data tersebut akan dianalisa dengan kritis dan mendalam.
Analisa data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,
menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam
pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat
kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang
lain.25
Dalam penelitian ini, data akan dianalisis menggunakan metode
deskriptif kualitatif yaitu menguraikan atau menggambarkan sesuatu hal
dengan apa adanya mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan atau
fenomena yang diteliti kemudian dianalisis.
Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan bagaimana hibah
kepada ahli waris. Selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis
menggunakan teori maṣlaḥah tentang bagaimana hibah kepada ahli waris

25

335.

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
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dan bagaimana hukum hibah kepada ahli waris serta kaitannya dengan
hukum Islam.
G. Sistematika Pembahasan
Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca
dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini, penulis
mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing-masing bab tersebut menjadi
beberapa sub bab. Semuanya merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang
saling berkaitan dengan yang lainnya. Gambaran atas masing-masing bab
tersebut sebagai berikut:
Bab Pertama, Pendahuluan. Pada bab ini akan dikemukakan hal yang
sifatnya sebagai pengantar tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Pada
bab ini, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika
pembahasan.
Bab Kedua, Teori. Pada bagian bab ini merupakan kumpulan dari kajian
teori yang akan dijadikan sebagai alat analisa data dalam menjelaskan dan
mendeskripsikan obyek penelitian. Pada bab ini, penulis akan menjelaskan
mengenai teori maṣlaḥah yang meliputi pengertian dan dasar hukum maṣlaḥah,
macam-macam maṣlaḥah, maṣlaḥah sebagai dasar penetapan hukum Islam
serta implementasi maṣlaḥah dalam kewarisan.
Bab Ketiga, Data. Pada bab ini peneliti menguraikan tentang gambaran
umum objek penelitian (sejarah desa, sejarah pemerintahan desa, letak
geografis, gambaran kependudukan desa, dan keadaan penduduk), selanjutnya

19

peneliti juga menguraikan tentang pembagian harta hibah kepada ahli waris
yang terjadi pada masyarakat Desa Sidorejo, praktik hibah kepada ahli waris di
Desa Sidorejo serta tujuan hibah kepada ahli waris di Desa Sidorejo Kecamatan
Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
Bab Keempat, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini akan dibahas
dan digambarkan tentang analisis maṣlaḥah terhadap praktik hibah kepada ahli
waris serta analisis maṣlaḥah terhadap hibah kepada ahli waris di Desa
Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
Bab Kelima, Penutup. Pada bab ini berisi hal-hal yang mencakup
kesimpulan hasil akhir dari penelitian dan saran-saran.

BAB II
MAṢLAḤAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Maṣlaḥah
Menurut bahasa, kata maṣlaḥah berasal dari bahasa Arab dan telah
dibekukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata maslahat, yang berarti
mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak
karusakan. 1Maṣlaḥah

) (مصلحةberasal dari kata shalaha ) (صلحyang artinya

baik dan bagus lawan dari kata buruk atau rusak. Ia adalah masdar dengan arti
kata shalah

)(صالح

yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan.

Maṣlaḥah berarti juga perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan
manusia, maksudnya segala sesuatu yang dapat bermanfaat bagi manusia
dalam bentuk keuntungan dan kesenangan maupun agar terhindar dari segala
macam kemudharatan atau kerusakan.2
Dalam mengartikan makna maṣlaḥah terdapat perbedaan definisi di
kalangan para ulama tetapi memiliki hakikat yang sama, antara lain:

1
Hendri Hermawan Adinugaraha dan Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam
Penentuan Hukum Islam,” JIEI, Vol. 4 No. 01 (2018), 64.
2
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 323.
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1. Al-Ghazali, yaitu apa-apa (maṣlaḥah) yang tidak ada bukti bagian dari
syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada
yang memerhatikannya.
2. Ibnu Qudamah, yaitu maṣlaḥah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu
yang membatalkannya dan tidak pula memerhatikannya.
3. Yusuf Hamid al-Alim, yaitu apa-apa (maṣlaḥah) yang tidak ada petunjuk
syara’ tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memerhatikannya.
4. Jalaluddin Abr ar-Rahman, yaitu maṣlaḥah yang selaras dengan tujuan
syar’i dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang
pengakuannya atau penolakannya.
5. Muhammad Abu Zahrah, yaitu maṣlaḥah yang selaras dengan tujuan
syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang
pengakuannya atau penolakannya.3
Dari beberapa definisi para ulama di atas, maṣlaḥah yang dimaksud adalah
maṣlaḥah yang memenuhi tujuan syara’ bukan maṣlaḥah yang berdiri atas
hawa nafsu dan keinginan manusia belaka.4 Hal ini menjadi berbeda dengan
pengertian maṣlaḥah secara umum yang merujuk pada tujuan pemenuhan
kebutuhan manusia yang tentunya dalam perjalanannya akan mengikuti hawa
nafsu dan syahwat. Sedangkan maṣlaḥah dalam arti syara’ seperti yang

3
Hendri Hermawan Adinugaraha dan Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam
Penentuan Hukum Islam”, 65.
4
Muksana Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum
Islam,” Jurnal Justitia, Vol. 1 No. 04 (2014), 352.
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dikemukakan oleh ulama di atas untuk terwujudnya maṣlaḥah yang menjadi
tujuan syara’ yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.5
Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori
maṣlaḥah, diantaranya yaitu:
1. Surah Al-Anbiya ayat 107

ِّ َ وما اَرس ْلن
ِّ ِّ
.ني
َ َ ْ ََ
َ ْ اك االَّ َر ْْحَةً ل ْل َعالَم

Artinya: “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk
(menjadi) rahmat bagi alam semesta” (Q.S. Al-Anbiya:107).6
Dalam ayat ini, Allah SWT menerangkan tujuan-Nya mengutus Nabi
Muhammad SAW yang membawa agama-Nya agar umat manusia
berbahagia di dunia maupun di akhirat. Allah SWT telah mengabarkan
bahwa Dia telah menjadikan Muhammad SAW sebagai rahmat bagi
semesta alam. Barang siapa yang menerima dan mensyukuri nikmat ini,
niscaya dia akan berbahagia di dunia maupun di akhirat dan barang siapa
yang menolak atau menentangnya akan merugi di dunia maupun di
akhirat.7
2.

Surah Yunus ayat 58

ِّ
َِّّ قُل بَِّفظْ ِّل
.ك فَ ْليَ ْفَر ُح ْوا ُه َو َخ ْيٌ ِّم َّم ََْي َمعُ ْو َن
َ  فَبِّ َذل,الَّل َوبَِّر ْْحَتِّ ِّه
ْ

Artinya: “Dengan karunia Allah dan rahmatNya, hendaklah dengan itu
mereka bergembira, karunia Allah dan rahmatNya itu
adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (Q.S.
Yunus:58).8

5

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid II, 347.
Al-Qur’an, 21:107.
7
Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 6 (Depok: Gema Insani, 2015), 90.
8
Al-Qur’an, 10:58.
6
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Yang dimaksud karunia dalam ayat ini adalah al-qur’an. Sedangkan
rahmat maksudnya adalah agama Islam atau tuntunan Islam. Nikmat Islam
dan al-qur’an merupakan nikmat yang paling besar. Dengan karunia dan
nikmatnya ini dapat melegakan jiwa, menyemangatkannya dan membantu
untuk bersyukur serta dengan ilmu dan keimanan yang seseorang miliki
dapat mendorong seseorang untuk terus menambah keimanannya terhadap
Allah SWT.9
B. Macam-Macam Maṣlaḥah
Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, maṣlaḥah
dibagai dalam tiga macam, yaitu:
1. Maṣlaḥah Daruriyah )الضرورية

(املصلحة

Yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh
kehidupan manusia. Artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa
bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada.10Tiap-tiap perbuatan
yang dapat menjaga keberlangsungan lima prinsip maqasidu syari’ah
merupakan maṣlaḥah dalam tingkat daruri.11
Lima prinsip maqasidu syari’ah yaitu:
a. Memelihara Agama
Setiap manusia pada fitrah dan naluri pasti memerlukan agama
untuk dianut dan dipercayai. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut

9

Said Agil Husin Al-Munawawar, Berpuasa bukan Bersandiwara (Jakarta: PT Elex Media
Komputindo, 2014), 132.
10
Zulbaidah, Ushul Fiqh I (Kaidah-Kaidah Tasyri’ah) (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016),
135.
11
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid II, 349.

24

Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara oleh setiap orang,
baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, maupun muamalah.12
b. Memelihara Jiwa
Menjaga hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap
manusia. Menjaga hak hidup ini juga berkaitan dengan kemaslahatan,
keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, yang salah satunya Allah
menurunkan hukum qishas, mempergunakan sumber daya alam yang
ada dan yang lainnya.13 Demi melindungi seluruh umat manusia,
maka dalam rangka menjaga keselamatan jiwa manusia dari
pembunuhan tanpa alasan yang benar qishas wajib ditegakkan. Selain
melarang untuk melakukan pembunuhan Islam juga melarang umat
manusia untuk melakukan bunuh diri.14
c. Memelihara Akal
Allah SWT memberikan akal kepada manusia pastinya mempunyai
makna dan tujuan tertentu. Dengan akal ini manusia dapat
menentukan dan menjalani kehidupannya. Maka dari itu Allah SWT
menjadikan akal itu sebagai sesuatu yang pokok pada diri manusia.15
Untuk memelihara akal maka Allah SWT memerintahkan untuk
menuntut ilmu yang tidak ada batasan usia untuk mendapatkannya,

Muksana Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum
Islam”, 354.
13
Ibid.
14
Atiqi Chollisni dan Kiki Damayanti, “Analisis Maqashid Al-Syari’ah Dalam Keputusan
Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang,” Jurnal Islaminomic,
Vol. 7 No. 1 (2016), 50.
15
Muksana Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum
Islam”, 354.
12
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sehingga akalnya akan tetap terjaga keberadaan dan kualitasnya.
Sebaliknya

manusia

dilarang

berbuat

sesuatu

yang

dapat

menghilangkan atau merusak akal. Seperti meminum minuman yang
memabukkan dan segala bentuk makanan yang dapat menganggu
akal.16
d. Memelihara Keturunan
Untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia maka Allah
mensyariatkan adanya pernikahan dengan segala hak dan kewajiban
yang diakibatkannya. Memiliki keturunan tentunya menjadi salah satu
pokok bagi manusia untuk menjaga dan memilihara eksistensi
manusia didunia.17 Segala usaha yang mengarah pada penghapusan
atau perusakan keturunan yang sah adalah perbuatan buruk, bersikap
tabattul atau membujang, berbuat zina yang merupakan perbuatan keji
dan dapat merusak tatanan sosial, mengaburkan nasab keturunan serta
akan mendatangkan bencana.18
e. Memelihara Harta
Harta merupakan sesuatu yang dharuri (pokok) dalam kehidupan
manusia. Manusia tidak dapat hidup tanpa harta, sehingga
mendapatkannya adalah sesuatu yang penting bagi manusia. Untuk
mendapatkannya Allah mensyariatkan berbagai ketentuan19 untuk

16

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid II, 224-225.
Muksana Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum
Islam”, 354.
18
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid II, 226.
19
Muksana Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum
Islam”, 355.
17
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memperoleh harta yang halal, Islam membolehkan berbagai macam
bentuk muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan
lainnya.20 Untuk memelihara harta seseorang, Allah mensyariatkan
hukum bagi pencuri dan perampok.21
2. Maṣlaḥah Ḥajiyah

)(مصلحة حاجية

Kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia tidak berada
pada tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung
mengarah pada pemenuhan kebutuhan pokok yang lima tetapi secara tidak
langsung mengarah ke kebutuhan pokok yang lima, seperti dalam hal
memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.22
Maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk
mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun
kesempitan.23 Kemaslahatan ini bersifat memberi kemudahan bagi
manusia agar tujuan dari hukum syar’i yang lima dapat tetap dijalani
dengan baik.24 Dengan kata lain jika kebutuhan tidak terpenuhi maka
manusia akan mengalami kesusahan dalam kehidupannya.
Dalam rangka mewujudkan maslahat sekunder ini, Islam
memberikan keringanan meringkas shalat (shalat jama’ dan shalat qasar),
dibolehkannya membatalkan puasa bagi musafir, manusia dibolehkan

Atiqi Chollisni dan Kiki Damayanti, “Analisis Maqashid Al-Syari’ah Dalam Keputusan
Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang”, 51.
21
Muksana Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum
Islam”, 355.
22
Zulbaidah, Ushul Fiqh I (Kaidah-Kaidah Tasyri’ah), 136.
23
Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam,” Sultan Agung, No.
118 (2009), 124.
24
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid II, 349.
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berburu binatang, melakukan jual beli pesanan, bekerja sama dalam
pertanian dan perkebunan.25
3. Maṣlaḥah Taḥsiniyah )َتسنية

(مصلحة

Kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa keleluasaan yang
dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya, maslahat ini merupakan
kebutuhan manusia yang tidak sampai kepada kebutuhan dharuri juga
tidak sampai kepada kebutuhan hajji, namun kebutuhan ini perlu dipenuhi
dalam rangka memberikan kesempurnaan dan keindahan bagi hidup
manusia.26 Misalnya, dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi,
berpakaian yang bagus, dan berbagai jenis cara untuk menghilangkan najis
dari badan manusia.27
Maṣlaḥah dari segi keselarasannya dengan tujuan syara’ dibagai
atas tiga macam:
a. Maṣlaḥah Mu’tabarah )معتربة

(مصلحة

Merupakan maṣlaḥah yang dalam hukum syar’i ada petunjuk
langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada
adanya maṣlaḥah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.28
Bentuk maṣlaḥah ini oleh sebagian ulama dimasukkan ke dalam qiyas,
misalnya

hukum

keharaman

semua

bentuk

minuman

yang

Muhammad Ali Rusdi, “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum
Islam,” Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum, Vol. 15 No. 2 (2017), 157.
26
Ibid, 158.
27
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Islam”, 355.
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Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid II, 329.
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memabukkan dengan dianalogikan pada khamr yang keharamannya
telah dinash oleh al-qur’an.29
Dari langsung tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap maslahah
tersebut, maṣlaḥah terbagi menjadi dua, yaitu:
1) Munasib Mu’atstir )املئثر

(املناسب

Yaitu ada petunjuk langsung dari syar’i dalam bentuk nash atau
ijma’ yang menetapkan bahwa maslahat itu dijadikan alasan dalam
menetapkan hukum.30 Contoh dalil nash yang menunjuk langsung
kepada maṣlaḥah adalah tidak baiknya mendekati perempuan yang
sedang haid dengan alasan haid adalah penyakit. Sedangkan
disebut munasib yaitu adanya alasan “penyakit” yang dikaitkan
dengan larangan mendekati perempuan.31 Contoh dalil dalam
bentuk ijma’ yang menunjuk langsung kepada maslahat, misalnya
menetapkan adanya perwalian bapak terhadap harta anaknya
dengan ‘illat belum dewasa. Adanya hubungan belum dewasa
dengan hukum perwalian maslahat atau munasib.32
2) Munasib Mulaim )املالئم

(املناسب

Yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara’ baik dalam bentuk
nash atau ijma’, meskipun syara’ secara tidak langsung

Muhamad Ma’shum Zainy al-Hasyimiy, Ilmu Ushul Fiqh (Jombang: Darul Hikmah,
2008), 118.
30
Muhammad Ali Rusdi, “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum
Islam”, 160.
31
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid II, 351.
32
Muhammad Ali Rusdi, “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum
Islam”, 160.
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menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan
hukum yang disebutkan, tetapi ada petunjuk syara’ bahwa keadaan
itulah yang ditetapkan syara’ sebagai alasan untuk hukum yang
sejenis.33 Misalnya:
a) Berlanjutnya perwalian bapak atas gadisnya dengan alasan anak
gadisnya itu belum dewasa. Belum dewasa menjadi alasan
hukum yang sejenisnya, yaitu perwalian dalam harta milik anak
kecil.34
b) Bolehnya shalat jama’ bagi orang penduduk setempat karena
hujan. Menurut syara’ melalui ijma’ menetapkan keadaan yang
sejenis dengan hujan, yaitu “dalam perjalanan” menjadi alasan
untuk bolehnya jama’ shalat.35
b. Maṣlaḥah Mulghah )ملغاة

(مصلحة

Merupakan maṣlaḥah yang ditolak, maṣlaḥah yang dianggap baik
oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara’ dan ada petunjuk syara’
yang menolaknya.36 Hal ini berarti bahwa akal menganggapnya baik
dan sejalan dengan syariat, tetapi syariat menetapkan hukum yang
berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh maslahat itu.37 Misalnya
syara’ menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksusal di

33
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siang hari pada bulan Ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan
budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan
bagi 60 orang fakir miskin. Al-Lais bin Sa’ad seorang ahli mazhab
Maliki di Spanyol, menetapkan hukuman puasa dua bulan berturutturut bagi seorang penguasa Spanyol yang melakukan hubungan
seksual dengan istrinya di siang hari pada bulan Ramadhan, ulama
memandang hukum hukum ini bertentangan dengan hadis Nabi SAW.
karena bentuk-bentuk hukuman harus diterapkan secara urut.
Karenanya, mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut
dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan
dengan kehendak syara’, sehingga hukumnya ditolak syara’.38
c. Maṣlaḥah Mursalah )مرسلة

(مصلحة

Yaitu maṣlaḥah yang didiamkan oleh syara’ dalam wujud
tidak adanya pengakuan maupun pembatalan secara eksplisit atau
kemaslahatan yang keberadaannya tidak disinggung oleh syara’.39
Apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara’
dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara’ yang
memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara’ yang
menolaknya.40 Contohnya tindakan Abu Bakar yang memerintahkan
kepada para sahabat untuk mengumpulkan al-Qur’an menjadi satu
mushaf. Tindakan ini tidak dijumpai pada zaman Rasulullah SAW.
38
Salma, “Maslahah dalam Perspektif Hukum Islam” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, Vol. 10
No. 2 (2012), 4.
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alasan yang mendorong tindakan Abu Bakar ini semata-mata karena
kemaslahatan yaitu menjaga al-Qur’an agar tidak punah dan
kemutawatiran al-Qur’an tetap terjaga, hal ini disebabkan karena
banyaknya para sahabat yang gugur di medan pertempuran.41
C. Maṣlaḥah Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam
1. Kehujjahan Maṣlaḥah
Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa maṣlaḥah mu’tabarah dapat
dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Sedangkan maṣlaḥah
al-mulghah tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam.
Adapun terhadap maslahah mursalah, jumhur ulama menerimanya
sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syara’, meskipun
dalam penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat.42
Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa maṣlaḥah mursalah dijadikan
dalil maka disyaratkan maslahah tersebut berpegangan kepada hukum
yang artinya ada ayat, ḥadith atau ijma’ yang menunjukkan sifat yang
dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan illat dalam penetapan suatu
hukum.43
Ulama Malikiyah dan Hambaliyah mengatakan bahwa maṣlaḥah
mursalah sebagai hujjah. Menurut mereka, maṣlaḥah mursalah
merupakan induksi dari sekumpulan nash, bukan yang rinci seperti yang

Ali Mutakin, “Teori Maqasid Al-Syari’ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath
Hukum” Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19 No. 3 (2017), 561.
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berlaku dalam qiyas. Kemaslahatan sejalan dengan kehendak syara’,
kemaslahatan menyangkut kepentingan banyak orang dan bukan untuk
kepentingan pribadi merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam
menjadikan maṣlaḥah mursalah sebagai hujjah menurut kalangan ulama
Malikiyah dan Hambaliyah.
Ulama Syafi’iyyah mengatakan bahwa maṣlaḥah dijadikan sebagai
salah satu dalil syara’ tetapi Imam Syafi’i memasukkannya ke dalam
qiyas. Imam Al-Ghazali juga menerima maṣlaḥah mursalah sebagai hujjah
dalam menetapkan hukum, dengan mengajukan persyaratan sebagai
berikut:
a. Maṣlaḥah harus sejalan dengan jenis dan tindakan-tindakan syara’.
b. Maṣlaḥah tidak meninggalkan atau bertentangan dengan hukum
syara’.
c. Maṣlaḥah termasuk dalam kategori maṣlaḥah yang dharuri, baik
untuk kemaslahatan pribadi maupun untuk semua orang.44
2. Syarat-syarat Kehujjahan Maṣlaḥah
Maṣlaḥah sebagai metode istinbath hukum yang mempertimbangkan
adanya manfaat untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan
perorangan dimana kepentingan tersebut tidak terbatas juga tidak terikat.
Maṣlaḥah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap
terikat pada konsep syari’ah. Syari’ah sendiri bertujuan untuk memberikan

Muksana Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum
Islam,” 358.
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banyak manfaat kepada masyarakat secara umum dan mencegah
kemudharatan (kerusakan).45
Adapun syarat maṣlaḥah sebagai dasar hukum Islam menurut
pandangan ulama, diantaranya adalah:
a. Menurut Asy-Syatibi
Maṣlaḥah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:
1) Kemaslahatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam
ketentuan syar’i yang tidak bertentangan dengan nash.
2) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam
bidang-bidang sosial (muamalah) dibandingkan dengan bidang
ibadah. Karena dalam muamalah tidak diatur secara rinci dalam
nash.
3) Hasil muamalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek
Dharuriyah, Hajiyah, dan Tahsiniyah. Metode maslahah yakni
metode untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek
kehidupan,

terutama

dalam

masalah-masalah

sosial

kemasyarakatan.46
b. Menurut Abdul Wahab Khallaf
Maṣlaḥah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila
memenuhi syarat sebagai berikut:

45
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1) Berupa maṣlaḥah yang sebenarnya bukan maṣlaḥah yang sifatnya
dugaan .
2) Berupa maṣlaḥah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan
perorangan, tetapi untuk kepentingan banyak orang.
3) Tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan ḥadith serta ijma’
ulama.
c. Menurut Al-Ghazali
Maṣlaḥah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:
1) Pengaplikasian maṣlaḥah tidak bertentangan dengan ketentuan
syara’.
2) Maṣlaḥah tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara’.
3) Maṣlaḥah sebagai tindakan untuk kebutuhan yang mendesak
sebagai kepentingan umum.47
d. Menurut Jumhur Ulama
Jumhur Ulama berpendapat bahwa maṣlaḥah dapat dijadikan
sebagai landasan hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai
berikut:
1) Maṣlaḥah ersebut haruslah maṣlaḥah yang haqiqi bukan hanya
berdasarkan prasangka. Artinya membina hukum berdasarkan
kemaslahatan yang benar-benar membawa manfaat dan menolak
kerusakan.

Jika

maṣlaḥah

berdasarkan

prasangka

maka

Mohammad Rusfi, “Validitas Maslahah Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum,” Al‘Adalah, Vol. 12 No. 1 (2014), 68.
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pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan wahm
(prasangka) dan tidak berdasarkan syariat yang benar.
2) Kemaslahatan

tersebut

merupakan

kemaslahatan

untuk

kepentingan umum dan bukan kemaslahatan untuk kepentingan
perorangan.

Sebab

kemaslahatan

tersebut

harus

bisa

dimanfaatkan oleh orang banyak dan bisa untuk menolak
kerusakan untuk orang banyak pula.
3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan alQur’an dan ḥadῑth baik secara dzahir atau batin.
Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa maṣlaḥah dapat
dijadikan landasan hukum dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan
sehari-hari apabila telah memenuhi syarat tersebut di atas. Selama
maṣlaḥah tersebut mengandung manfaat dan bisa menolak kerusakan
secara umum dan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam al-qur’an
dan ḥadῑth.48
D. Implementasi Maslahah dalam Kewarisan
Sebagaimana yang diketahui bahwa maṣlaḥah adalah sesuatu yang
bermanfaat yang dimaksudkan oleh syar’i untuk kepentingan hambanya, baik
dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Syari’at pada
prinsipnya yakni mengacu pada kemaslahatan manusia dengan tujuan utama
untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik didunia maupun

Hendri Hermawan Adinugaraha dan Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam
Penentuan Hukum Islam”, 71.
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diakhirat. Yusuf Qardhawi menyatakan “dimana ada kemaslahatan, disanalah
terdapat hukum Allah”.49
Dalam kehidupan sehari-hari kemaslahatan sering dilakukan oleh para
sahabat dan ulama terdahulu, hal itu dilakukan sebagai tindakan alternatif
terhadap berbagai masalah yang timbul di dalam masyarakat dimana hal
tersebut tidak dijelaskan dalam al-qur’an maupun ḥadῑth.
Sebagai contoh yakni terjadi pada masa kepemimpinan Abu Bakar dimana
para sahabat telah sepakat untuk menulis dan mengumpulkan al-qur’an dalam
satu mushaf karena hal itu adalah suatu maslahat untuk menjaga al-qur’an dari
kepunahan karena banyak para penghafal al-qur’an yang meninggal pada masa
sahabat. Di dalam al-qur’an sendiri hal ini tidak ada nash yang melarang atau
mengatur untuk mengumpulkan al-qur’an dari hafalan ke dalam bentuk tulisan.
Contoh yang terjadi di masyarakat yakni mengenai praktik pemberian hibah
kepada ahli waris dengan hibah wasiat. Aturan tentang hibah diatur dalam
Pasal 210 sampai 214 Kompilasi Hukum Islam. Di dalamnya diatur besarnya
kadar pemberian yang boleh diberikan dari pemberi hibah kepada penerima
hibah yakni hanya 1/3 dari total harta kekayaan yang dimiliki. Hibah juga
dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, demikian pula bahwa
hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya
serta hibah orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan.

M Idris Marzuki dan Aslikha, “Pemerataan Pembagian Harta Waris Antara Laki-Laki
dan Perempuan Perspektif Maslahah Mursalah,” Multicultural of Islamic Education, Vol. 2 No. 1
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Pembagian hibah harus rata demi terciptanya keadilan diantara ahli waris,
hal ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, yaitu:

ِّ ع ِّن النُّعم
ت
َ  إِّ َّن أ َََبهُ أَتَى بِِّّه َر ُس: أَنَّهُ قَ َال،ان بْ ِّن بَ ِّش ٍْي
ُ  إِِّّّن ََنَْل: فَ َق َال،.م.ول َّلَّل ص
َْ َ
،َ أَ ُك َّل َولَ ِّد َك ََنَْلتَهُ ِّمثْ َل َه َذا؟ ال،.م.ول َّالَّل ص
ُ  فَ َق َال َر ُس،ابِِّْن َه َذا غُالًَما َكا َن ِِّل
ِّ
ِّ ُ فَ َق َال رس
ُ فَ ْارج ْعه:.م.ول َّالَّل ص
َُ
Artinya: “Dari Nu’man bin Basyir dia berkata: ‘Suatu ketika ayahnya
membawa dia menemui Rasulullah SA’ sambil berkata:
‘Sesungguhnya saya telah memberi anakku ini seorang budak
milikku’. Kemudian Rasulullah SAW bertanya: ‘Apakah setiap
anakmu kamu beri seorang budak seperti dia?’ Ayahku
menjawab Tidak. Maka Rasulullah SAW bersabda: ‘Kalau
begitu, ambillah kembali’”. (H.R. Muslim)50
Juga berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat 58, yaitu:

ِّ ني الن
.َّاس أَ ْن ََْت ُك ُموا َِّبلْ َع ْد ِّل
َ ََْوإِّ َذا َح َك ْمتُ ْم ب

Artinya: “Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”. (Q.S AnNisa’:58)51
Di dalam Islam dibatasi bahwa kadar pemberian hibah kepada orang lain
yakni 1/3 dari total harta kekayaan yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan ḥadῑth
Rasulullah SAW:

ٍ ََّع ْن َس ْع ِّد بْ ِّن اَِِّب َوق
:َّق بِّ ُشلُ َش ْي َم ِّاِل؟ قَ َال
ُ  ََي َر ُس:اص قَ َال
ُ صد
َ َ اَفَات.م.ول الَّل ص
ِّ
ك اَ ْن
ُّ  َو,ث
ُّ : ُُثَّ قَ َال,َ ال:لشطْ ِّر؟ فَ َق َال
َّ  َِّب:ت
ُ ُالشل
َ ْان-ٌاَْو َك ِّش ْي-ٌش َكبِّ ْي
ُ  فَ ُق ْل,َال
ُ ُالشل
ِّ
ِّ َ َتَ َذر ثَت
.َّاس
َ
َ ك اَ ْغنيَاءَ َخ ْيٌ م ْن اَ ْن تَ َذ َرُه ْم َعالَةً يَتَ َك َّف ُفو َن الن
Artinya: “Dari Sa’ad bin Abi Waqash, ia berkata, wahai Rasulullah saw,
‘apakah aku sedekahkan saja dua pertiga hartaku?’ Rasulullah
saw berkata: ‘Tidak’ lalu aku berkata, ‘setengahnya?’ Beliau
berkata: ‘Tidak’. Kemudian beliau berkata: ‘Sepertiga saja, dan
sepertiga itu sudah besar atau banyak. Engkau meninggalkan
50
51
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ahli waris mu dalam keadaan kaya lebih baik daripada
meninggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-meminta
kepada orang”. (H.R. Bukhari Muslim).52
Sedangkan hibah wasiat adalah penetapan pembagian harta benda milik
seseorang semasa hidupnya dan pembagian itu baru berlaku sejak saat matinya
pemberi hibah. Di dalam praktiknya, hibah wasiat harus memenuhi beberapa
persyaratan agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum waris
Islam dan tidak merugikan ahli waris lain yang tidak memperoleh hibah wasiat.
Adapun rukun dan syarat hibah wasiat adalah: 1) orang yang membuat hibah
wasiat. 2) orang yang menerima hibah wasiat. 3) barang. 4) isi hibah wasiat. 53
Dalam pembagian hibah kepada ahli waris dengan cara hibah wasiat ini
memuat aspek maṣlaḥah dan masuk ke dalam kategori maṣlaḥah dharuriyah
dan maṣlaḥah mursalah.

52
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BAB III
HIBAH KEPADA AHLI WARIS
DI DESA SIDOREJO KECAMATAN SUKOREJO
KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Sejarah Desa Sidorejo
Menurut sumber cerita dari para sesepuh di Desa Sidorejo yang masih
ada saat ini, bahwa asal mula terjadinya Desa Sidorejo adalah sebagai
berikut:
Pada zaman waktu penjajahan dulu (yang tidak diketahui tahunnya)
datang sekelompok orang dari Desa Sembuyan (suatu daerah di Jawa
Tengah) ke daerah sekitar gunung Mangge dan menetap disana. Karena
orang-orang yang tinggal di lingkungan tersebut berasal dari daerah
Sembuyan maka daerah disekitar Gunung Mangge dinamai Buyanan.
Lama kelamaan daerah itu semakin ramai (rejo) penduduknya maka
wilayah sekitar Gunung Mangge, khususnya wilayah barat, selatan, dan
timur dinamai Sidorejo.1
Awal mulanya wilayah Desa Sidorejo meliputi Desa Bangunrejo yang
sekarang, dulu belum dinamai Bangunrejo. Tapi daerah itu dibangun oleh

1
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pemerintah agar menjadi ramai (rejo) akhirnya dinamailah daerah itu
Bangunrejo. Tapi dalam perkembangannya mengalami pemekaran
wilayah dan Bangunrejo menjada desa sendiri.
Desa Sidorejo terbagi atas empat dusun yaitu:
a. Dusun Buyanan
b. Dusun Gadel
c. Dusun Jangglengan
d. Dusun Pintu
Bila dikaji secara seksama, maka berdirinya Desa Sidorejo bersamaan
dengan berdirinya desa-desa yang ada di Indonesia terutama di Pulau
Jawa, artinya waktu awalnya pemerintahan yang dibentuk tidak
berdasarkan pada aturan-aturan yang rumit. Tetapi menggunakan pola
tradisional dengan menempatkan tokoh pendiri dan pembabat sebagai
pemimpin tertingginya.2
2. Sejarah Pemerintahan Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo
a. Jodrono pendiri desa (tahun tidak diketahui).
b. Subarji keturunan pendiri desa (tahun tidak diketahui).
c. Klelur keturunan pendiri desa (tahun tidak diketahui).
d. Reso Munadi (tahun dan sebab kepemimpinan tidak diketahui)
e. Rebo (tahun dan sebab kepemimpinan tidak diketahui).
f. Haji Sijat Kepala Desa Sidorejo dengan masa akhir kepemimpinan
pada tahun 1958 yang dipilih melalui pemilihan umum.

2
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g. Gantinya adalah Misdi memiliki masa kepemimpinan mulai tahun
1958-1964 melalui pemilihan.
h. Setelah selesai masa jabatan Misdi maka dilanjutkan oleh Marnen
yang dimulai pada tahun 1965-1967 yang ditunjuk oleh Penjabat/PJ.
i. Muhammad Azhari yang menjabat sebagai Kepala Desa pada tahun
1967-1989 yang dipilih melalui pemilihan.
j. KM. Rohmad meneruskan kepemimpinan Muhammad Azhari pada
tahun 1990-1998 yang dipilih melalui pemilihan.
k. Boyadi kemudian melanjutkan kepemimpinan pada tahun 1998-1999
yang dipilih melalui pemilihan.
l. Kepemimpinan selanjutnya dilanjutkan oleh Suratman Rosyid pada
tahun 1999-2002 yang ditunjuk oleh Penjabat/PJ.
m. Kemudian dilanjutkan oleh Tumingan pada tahun 2002-2012 dipilih
melalui pemilihan.
n. Warni yang kemudian melanjutkan kepemimpinan Desa Sidorejo
yang dimulai pada tahun 2012-sekarang yang dipilih melalui
pemilihan.3
Pemimpin desa dalam melaksanakan tugasnya selalu didampingi oleh
pengendali administrasi yang mengagendakan berbagai identifikasi
persoalan dan penyelesaian dalam hal-hal penting pemerintahan desa.
Pendamping ini disebut sebagai Sekretaris Desa (Carik). Carik yang

3
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pernah menjabat di Desa Sidorejo sepengetahuan kami (berdasarkan
sumber yang masih dapat ditemui) adalah:
a. Suratman al Nyemuk (tahun tidak diketahui)
b. Astrotono al Kadeni (tahun tidak diketahui) putra Carik pertama
c. Atmorejo al Sido (tahun s/d 1963) melalui ujian
d. Syawal (1963-1965) penunjukkan
e. M. Kasni al Pithing (1965-1978) penunjukkan
f. Parno (1978-2003) melalui ujian
g. Anang Widayanto (2003-2017) melalui ujian
h. Mujiyono (2018-sekarang) penunjukkan Pj. Carik.4
3. Letak Geografis
Secara geografis Desa Sidorejo terletak pada posisi 7ﹾ48’53.72” Lintang
Selatan dan 111ﹾ23’52.49” Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini
adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 146 m di atas permukaan laut.
Berdasarkan data BPS Kabupaten Ponorogo tahun 2014, selama tahun
2014 curah hujan di Desa Sidorejo rata-rata mencapai 2400 mm. Curah
hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04
mm.
Secara administratif, Desa Sidorejo terletak di wilayah Kecamatan
Sukorejo Kabupaten Ponorogo dengan posisi dibatasi oleh wilayah desadesa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gegeran di
sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kecamatan Sampung di sebelah

4
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Selatan berbatasan dengan Desa Bangunrejo sedangkan di sisi Timur
berbatasan dengan Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten
Ponorogo.
Jarak tempuh Desa Sidorejo ke Ibu Kota Kecamatan (Kecamatan
Sukorejo) adalah 5 Km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 12
menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke Ibu Kota
Kabupaten adalah 13 Km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30
menit.5
4. Gambaran Kependudukan Desa Sidorejo
Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2018, jumlah
penduduk Desa Sidorejo adalah terdiri dari 1.311 KK, dengan jumlah total
penduduk 4.017 jiwa, dengan rincian 1.975 laki-laki dan 2.042 perempuan.
Tabel 3.1: Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

5

No

Usia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0-4
0-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-58
>59
Jumlah
Total

Ibid.

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Presentase

135
196
145
223
115
124
134
141
132
139
142
115
204

151
205
168
237
122
127
132
147
137
158
150
119
219

286
401
313
460
237
251
266
288
269
297
292
234
423

7,13
10,00
7,81
11,47
5,91
6,26
6,63
7,18
6,71
7,41
7,28
5,84
10,38

1975

2042

4017

100,00
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Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 2049 tahun Desa Sidorejo sekitar 1.608 atau hamper 40,10%. Hal ini
merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.
Tingkat kemiskinan di Desa Sidorejo termasuk cukup tinggi. Dari
jumlah 1.361 KK di atas, sejumlah 297 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera;
203 KK tercatat Keluarga Sejahtera I; 228 KK tercatat Keluarga Sejahtera
II; 652 KK tercatat Keluarga Sejahtera III; 69 KK sebagai Sejahtera III
Plus. Jika KK golongan Pra Sejahtera dan KK golongan I digolongkan
sebagai KK golongan miskin, maka lebih 21,8% KK Desa Sidorejo adalah
keluarga miskin.6
5. Keadaan Penduduk
Pada umumnya penduduk Desa Sidorejo bekerja sebagai petani, dan
dengan hasil pertanian inilah mereka mencukupi kebutuhan keluarga.
Penduduk Desa Sidorejo adalah masyarakat yang masih menjunjung
kegiatan gotong royong atau sambatan dalam mempererat hubungan antar
sesama, misalnya kegiatan gotong royong dalam pembangunan rumah,
gotong royong dalam membersihkan desa, gotong royong membangun
jembatan, jalan, dan lain sebagainya.
Sebagian besar penduduk Desa Sidorejo menganut kepercayaan agama
Islam dan tidak ada seorangpun yang tidak menganut kepercayaan. Hal ini
terlihat dari beberapa kegiatan kemasyarakatan, seperti kegiatan jama’ah
yasiin yang diselenggarakan seminggu satu kali, pendidikan keagamaan

6
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harian seperti Madrasah Diniyah yang dilaksanakan setelah sholat Ashar
di sekolah madrasah. Kegiatan bimbingan mengaji al-Qur’an yang
dilaksanakan setelah sholat Maghrib sampai Isya’ bagi anak-anak di
mushola maupun di masjid, kegiatan arisan, dan lain sebagainya.7
B. Praktik Hibah Kepada Ahli Waris di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo
Kabupaten Ponorogo
Pembagian waris merupakan suatu hal yang biasa dilakukan oleh
masyarakat muslim. Pada masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo
banyak dari mereka yang melakukan pembagian waris sesuai dengan aturan
kewarisan dalam Islam yang mempunyai ketentuan bahwa bagian laki-laki dan
perempuan berbeda, namun banyak juga dari masyarakat yang ingin membagi
harta waris kepada anak-anaknya dengan jumlah yang sama rata tanpa
memandang jenis kelamin.
Praktik pemberian harta hibah kepada ahli waris dengan hibah wasiat dipilih
oleh masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo sebagai alternatif dalam
pembagian harta warisan. Orang tua yang ingin memberikan harta warisan
dengan bagian yang sama rata maka menghibahkan seluruh hartanya kepada
anaknya dan menganggap bahwa harta hibah tersebut sebagai warisan.8
Berikut merupakan contoh masyarakat yang melakukan hibah dalam
pembagian waris kepada ahli waris:

7
8

Ibid.
Hasil Observasi di Desa Sidorejo, Ponorogo, 9 April 2021.

46

1. Bapak Sumadi
Bapak Sumadi adalah seorang warga setempat yang berprofesi sebagai
petani. Bapak Sumadi ini merupakan salah seorang ahli waris yang
mendapatkan harta hibah. Bapak Sumadi beserta saudaranya yang
berjumlah tiga orang mendapatkan harta hibah wasiat berupa tanah dari
orang tuanya yang dibagi sama rata.9 Berikut merupakan penuturan Bapak
Sumadi mengenai hibah:
“Iya benar, sebelum ibu saya pergi pindah ke kota lain, ibu saya sudah
membagi hartanya terlebih dahulu kepada anak-anaknya. Hal ini ibu saya
lakukan agar kelak dikemudian hari tidak ada perselisihan dalam
pembagian waris setelah sepeninggal ibu saya. Cara ibu saya membaginya
dengan mengumpulkan semua anak-anaknya dan membaginya sama rata
antara anak laki-laki dan anak perempuan”.10
Pembagian hibah dalam keluarga bapak Sumadi ini dilakukan dengan
alasan ibu dari ahli waris yang akan pindah ke kota lain, maka sebelum
penghibah berangkat ke kota yang dituju hartanya dibagi rata kepada
ketiga anaknya. Dalam musyawarah yang dilakukan pembagian harta
dibagi dengan seadil-adilnya, yang terpenting satu sama lain bisa saling
menerima dan ikhlas dengan bagian yang didapatkannya.
Tata cara musyawarah yang dilakukan oleh penghibah:
“Dalam pembagian hartanya ibu saya melibatkan ketiga anaknya dan
bermusyawarah dengan kami semua serta tidak ada saksi dalam pembagian
hartanya, yang terlibat hanyalah ibu saya dan ketiga kakak saya saja.
Karena kami sepakat bahwa yang dilibatkan hanya pihak keluarga, karena
kita saling percaya satu sama lain dan menerima dengan ikhlas bagian yang
didapatkan”.11
Harta yang dibagi yaitu 1 rumah beserta tanah dan 2 sawah. Masing9
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masing mendapat sesuai dengan bagian yang dihibahkan, yaitu:
a. Sutinem : rumah beserta tanah seluas 700 meter persegi
b. Mesemi : sawah seluas 700 meter persegi
c. Sumadi : sawah seluas 700 meter persegi.
2.

Ibu Tirah
Ibu Tirah adalah seorang warga Desa Sidorejo yang melakukan
hibah wasiat. Praktik penghibahan tersebut dilakukan pada tahun 2021, Ibu
Tirah membagi hartanya kepada keempat anaknya.12 Berikut merupakan
pendapat Ibu Tirah mengenai penghibahan:
“Selagi saya masih sehat maka saya membagikan harta pada saat
saya masih hidup. Sebenarnya pembagian waris yang baik adalah pada saat
orang tua sudah meninggal menurut ajaran Islam, tetapi saya ingin
memberikan keadilan bagi anak-anak saya agar nantinya mereka tidak usah
meributkan mengenai harta warisan ”.13
Ibu Tirah merupakan salah seorang warga Desa Sidorejo yang
melakukan pembagian hibah kepada anak-anaknya sebelum orang tua
meninggal dunia, hal ini dikarenakan agar nanti jika pewaris meninggal
tidak akan terjadi perebutan atau perselisihan mengenai harta warisan dan
dengan pembagian harta waris yang dibagi sama rata antara anak-anaknya
dirasa akan lebih adil.
Penghibahan ini disaksikan oleh Bapak Kepala Desa, Bapak
Kebayan, Bapak Kamituwo, Bapak Carik, Bapak Muji dan Bapak Seno
kemudian dibalik nama menjadi nama ahli waris masing-masing. Harta
yang dihibahkan sudah tidak tersisa dan sudah habis dibagi untuk anak-
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anaknya, hal ini karena jika masih ada sisa harta yang dimiliki oleh
penghibah dikhawatirkan akan terjadi perselisihan antara para anakanaknya mengenai sisa harta tersebut.
Cara pembagiannya yaitu dengan mengumpulkan semua ahli waris
untuk bermusyawarah tentang harta yang akan dihibahkan. Hasil
musyawarah tersebut adalah harta hibah dibagi rata antara satu anak
dengan anak yang lain dan saling menerima dengan bagiannya masingmasing. Dalam pembagian harta hibah ini pun tidak mengalami kesulitan,
karena semua anaknya menerima dengan ikhlas.
Harta yang dibagi yaitu 1 rumah beserta tanah dan sawah. Masingmasing mendapat sesuai dengan bagian yang dihibahkan, yaitu:
a. Narti

: rumah berserta tanah seluas 700 meter persegi

b. Sulami : tanah sawah seluas 700 meter persegi
c. Tejo

: tanah sawah seluas 700 meter persegi

d. Sumari : tanah sawah seluas 700 meter persegi
“Dalam pembagiannya tidak ada kesulitan karena anak-anak saya
sudah ikhlas dan menerima dengan bagian yang dihibahkan. Untuk
pencatatan bagian harta hibah yang sudah di bagi sudah dibalik nama oleh
anak-anak saya”.14
Setelah pembagian harta hibah ini keempat anak Ibu Tirah sudah
membalik nama semua harta yang diperoleh dengan membuat surat ke
Kelurahan. Maka dengan ini pemilik tanah yang dulunya masih milik Ibu
Tirah sekarang sudah menjadi milik masing-masing dari anak Ibu Tirah.

14
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3. Bapak Imam
Bapak Imam adalah salah satu warga Desa Sidorejo yang melakukan
pembagian hibah dengan hibah wasiat, bapak Imam berprofesi sebagai
petani. Bapak Imam melakukan pembagian harta hibah ini kepada kedua
anaknya, harta di bagi dengan sama rata dan anak-anaknya menerima
dengan ikhlas dengan bagian yang didapatkan.15 Berikut pendapat Bapak
Imam mengenai hibah:
“Iya benar saya sendiri melakukan praktik hibah ini. Alasan saya
melakukan ini karena menurut saya pembagian waris yang baik adalah
ketika kedua orang tua masih hidup. Berhubung saya masih sehat maka
saya membagi harta hibah ini kepada kedua anak saya, agar kelak tidak
terjadi perselisihan mengenai harta waris tersebut”.16
Harta Bapak Imam yang dibagikan berupa 2 buah sawah dan
membagikannnya kepada kedua anaknya yaitu Ni’am dan Lilis. Tanah
sawah ini pun dalam proses pensertifikatan atas nama anak Bapak Imam,
tetapi untuk memanfaatkannya anak-anaknya masih belum berhak karena
Bapak Imam beserta istri masih dalam keadaan sehat dan masih hidup.17
Cara pembagiannya pun dengan cara bermusyawarah antara keluaga
dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Hasil musyawarah yaitu agar harta
dibagi dengan adil antara kedua anak Bapak Imam dan anak-anaknya
ikhlas dengan bagian yang didapatkannya.
Harta yang dibagikan berupa 2 buah sawah seluas 428 meter persegi
dengan pembagiannya masing-masing:

15
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a. Lilis

: tanah sawah seluas 214 meter persegi

b. Ni’am

: tanah sawah seluas 214 meter persegi.

C. Tujuan Hibah Kepada Ahli Waris di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo
Kabupaten Ponorogo
Pada pembahasan kali ini akan dipaparkan mengenai tujuan hibah
kepada ahli waris di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo
Pertama, penuturan bapak Sumadi selaku ahli waris dalam
pembagian harta hibah kepada ahli waris dari orang tua, bapak Sumadi
menuturkan:
“tujuan utama dari ibu saya membagikan harta hibah ini adalah
karena kepindahan ibu saya ke kota lain. Selain itu tujuan ibu saya yaitu agar
nantinya tidak usah repot-repot lagi membagi harta kepada anak-anaknya serta
agar merasa lega karena sudah meninggalkan harta ketika ibu meninggalkan
anak-anaknya"
Bapak Sumadi menuturkan tujuan utama pemberian harta hibah
adalah kepindahan dari orang tua. Dengan membagikan harta ini orang tua
Bapak Sumadi menjadi lega karena meninggalkan harta benda untuk ahli
warisnya guna memenuhi kebutuhan hidup.
“Setelah adanya pembagian harta ini hubungan saya dengan saudara
tetap terjalin dengan baik, kami menerima dengan ikhlas bagian yang kami
dapatkan masing-masing. Tidak ada rasa iri dengki satu sama lain karena ibu
saya membagi hartanya dengan rata”.18
Menurut penuturan bapak Sumadi harta yang dibagikan oleh ibunya
sudah habis dibagi kepada anak-anaknya, tidak tersisa harta sama sekali. Hal
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ini bertujuan apabila masih tersisa harta tersebut, ditakutkan dikemudian hari
akan menjadi rebutan oleh anak-anaknya, maka ibu bapak Sumadi membagi
habis semua hartanya kepada anak-anaknya agar tercipta keadilan.
“Iya benar harta ibu saya sudah habis dibagi semuanya kepada saya
dan saudara. Hal ini ibu saya lakukan selain karena kepindahan ibu saya dari
desa ini yakni agar nanti tidak perlu lagi untuk memberi warisan karena sudah
diberi hibah ini”.19
Kedua, penuturan ibu Tirah yang melakukan hibah kepada keempat
anaknya, ibu Tirah menuturkan:
“tujuan saya melakukan pembagian hibah ini agar bisa dibagi
dengan adil bagian masing-masing pada anak-anak saya, tentunya juga agar
tidak terjadi perselisihan antar satu sama lain. Untuk cara pembagiannya yaitu
dengan mengumpulkan keempat anak saya dan saksi berjumlah 6 orang”.20

Dengan pembagian hibah ini Ibu Tirah menginginkan bagian yang
adil untuk semua anaknya, yakni dengan membagi sama rata jumlah yang anak
ibu Tirah dapatkan. Karena pada sebagian masyarakat yang membagikan harta
waris menurut ketentuan Hukum Islam ada yang meributkan masalah harta
waris. hal ini juga yang menjadi tujuan ibu Tirah dalam membagikan harta
waris dengan cara hibah.21
“mengenai hubungan antara keempat anak saya setelah mereka
menerima pembagian harta ini mereka semua menerima dengan ikhlas dan
hubungan keempat anak saya sampai sekarang tetap terjaga dengan baik tidak
ada yang merasa tidak adil dengan bagiannya masing-masing karena saat saya
19
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membagikan harta, kita semua berkumpul dirumah saya ini dan melakukan
musyawarah dengan keempat anak saya dengan disaksikan oleh perangkat desa
dan dua orang tetangga”.22
Sama seperti yang dilakukan oleh keluarga bapak Sumadi harta yang
dibagikan ibu Tirah semua sudah habis dibagikan kepada anak-anaknya.
Karena ibu Tirah membagikan hartanya dengan sama rata terhadap masingmasing anaknya maka anak-anaknya merasa harta yang dibagikan sudah adil
untuk mereka. Dengan ini maka kecil kemungkinan terjadi perselisihan antar
ahli waris karena ketidakpuasan terhadap bagian yang didapatkan. Kalaupun
memang hibah hanya diberikan kepada satu orang anak saja maka hibah
tersebut harus dicabut.23
“Dari pembagian ini anak-anak saya jadi mengetahui bagian yang
mereka dapatkan. Dengan ini saya sebagai orang tua merasa senang karena
dalam pembagiannya pun saya tidak mendapat kesulitan sama sekali. Untuk
pencatatan administrasi sudah dibalik nama semua atas nama anak-anak
saya”.24
“Iya benar untuk pencatatan administrasi, semua harta yang
dibagikan oleh ibu saya kepada semua anaknya sudah dibalik nama atas nama
semua anak-anaknya. Hal ini kami lakukan karena untuk bukti bahwa harta
telah dibagikan dan membuktikan harta tersebut sudah menjadi hak milik dari
ahli waris serta tentunya bagian-bagian yang ibu saya berikan telah jelas dan
kami semua sudah menerima bagian yang kami dapatkan”.25
Adanya pembagian hibah ini anak-anak Ibu Tirah jadi mengetahui
bagian yang mereka dapatkan. Dengan begitu anak-anak ibu Tirah dapat
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memanfaatkan harta yang mereka peroleh.
Ketiga, bapak Imam yang melakukan pembagian hibah kepada
kedua anaknya, bapak Imam mengatakan:
“hubungan anak saya tetap terjalin dengan baik satu sama lain setelah
saya membagikan harta. Dalam pembagiannya pun saya tidak mengalami
kesulitan sebab saya membagi rata harta tersebut dan anak-anak saya dapat
menerimanya”.26
Bapak Imam menuturkan bahwa anak-anaknya belum beliau izinkan
untuk mengelola harta yang telah bapak Imam berikan. Tetapi harta yang
diberikan tersebut nantinya akan menjadi warisan.
“tujuan saya membagikan harta ini adalah untuk memberikan
keadilan juga untuk menghindari perselisihan diantara anak saya yang
diakibatkan oleh harta waris”.27
Seperti tujuan beberapa narasumber yang lain tujuan utama bapak
Imam membagikan hartanya dengan cara hibah ini adalah untuk menghindari
perselisihan yang diakibatkan oleh pembagian waris jika nanti orang tua sudah
meninggal dunia. Selain alasan tersebut, bapak Imam juga mengatakan bahwa
keadilan tujuannya membagikan hartanya pada saat masih hidup agar anakanaknya merasa orang tua tidak pilih kasih terhadap satu anak saja.

26
27

Imam, Hasil Wawancara, Ponorogo, 01 Juni 2021.
Ibid.

BAB IV
ANALISIS MAṢLAḤAH TERHADAP HIBAH KEPADA AHLI WARIS
DI DESA SIDOREJO KECAMATAN SUKOREJO
KABUPATEN PONOROGO

A. Tinjauan Maṣlaḥah Terhadap Praktik Hibah Kepada Ahli Waris di Desa
Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di dapati bahwasanya
praktik hibah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan
Sukorejo Kabupaten Ponorogo merupakan praktik pemberian hibah dengan
hibah wasiat. Dimana praktik pemberian ini sudah menjadi adat yang sudah
turun temurun dari jaman dahulu dan tidak tahu persis kapan terjadinya pertama
kali praktik pemberian hibah dengan hibah wasiat ini.
Antara hibah dan hibah wasiat mempunyai waktu pelaksanaan yang berbeda
dimana hibah sudah mulai berlaku saat pemberi masih hidup sedangkan hibah
wasiat berlaku setelah pewasiat atau pemberi hibah sudah meninggal dunia.1
Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang
dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya
dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.2 Sedangkan hibah wasiat adalah
penetapan pembagian harta benda milik seseorang pada saat hidup dan

1
Alfia Raudhatul Jannah, et. al., “Pandangan Hukum Islam tentang Hibah, Wasiat dan
Hibah Wasiat Kajian Putusan Nomor 0214/PDT.G/2017/PA.PBR,” Legal Reasoning, Vol. 1 No. 2
(2019), 85.
2
Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat & BW (Bandung:
PT Refika Aditama, 2005), 81.
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pembagiannya itu berlaku setelah pemberi hibah meninggal dunia.3
Praktik hibah wasiat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidorejo
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo memuat aspek maṣlaḥah. Dimana
dalam praktik pelaksanaannya mengedepankan unsur manfaat yaitu untuk
menghindari perselisihan yang mungkin akan terjadi apabila waris diberikan
ketika orang tua sudah meninggal dunia. Dengan pengertian maṣlaḥah yaitu
segala sesuatu yang dapat bermanfaat bagi manusia dalam bentuk keuntungan
dan kesenangan maupun agar terhindar dari segala macam kemudharatan atau
kerusakan.4 Jadi, praktik pemberian hibah yang dilakukan oleh masyarakat
Desa Sidorejo terkandung manfaat untuk ahli waris yaitu terpenuhinya
kebutuhan hidup seorang anak oleh orang tuanya dan terhindar dari konflik
yang mungkin akan terjadi apabila orang tua sudah meninggal dunia.
Praktik pemberian hibah dengan hibah wasiat ini oleh masyarakat Desa
Sidorejo Kecamatan Sukorejo dilakukan dengan memberikan seluruh harta
orang tua kepada ahli waris tanpa memandang jenis kelamin. Hal ini
masyarakat lakukan karena dirasa sebagai perbuatan yang adil terhadap semua
ahli warisnya. Hal ini bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 210
yakni kadar pemberian dalam hibah yaitu hanya 1/3 dari total harta yang
dimiliki.5
Namun jika dilihat dari maṣlaḥah menurut tingkat kebutuhan, maka hibah
tersebut termasuk ke dalam maṣlaḥah tahsiniyah. Karena praktik hibah ini

Alfia Raudhatul Jannah, et. al., “Pandangan Hukum Islam tentang Hibah, Wasiat dan
Hibah Wasiat Kajian Putusan Nomor 0214/PDT.G/2017/PA.PBR”, 85.
4
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 323.
5
Kompilasi Hukum Islam Pasal 210.
3
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dilakukan oleh masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo lakukan untuk
melaksanakan kewajiban agama dan untuk saling memberi kepada anak agar
tidak ditinggalkan dalam keadaan miskin.6
Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa narasumber,
sebetulnya mereka memahami betul perbedaan antara hibah dan waris. jika
dikatakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hibah dan waris tidak
sepenuhnya benar. Namun, masyarakat lebih memilih membagikan harta
mereka dengan cara hibah wasiat. Pemberian hibah dengan hibah wasiat ini
dinilai lebih efisien agar kelak tidak terjadi perselisihan antar keluarga jika
pembagian harta dibagikan ketika orang tua sudah meninggal dunia.
Menurut peneliti jika hibah yang sudah dibagikan itu oleh ahli waris sudah
dikelola atau dimanfaatkan langsung setelah pemberian harta maka hal tersebut
adalah sebuah kekeliruan. Karena antara hibah dan hibah wasiat mempunyai
waktu pelaksanaan yang berbeda. Karena salah satu syarat agar harta hibah
wasiat bisa dimanfaatkan yaitu setelah meninggalnya pewasiat atau pemberi
hibah.7
Apa yang sudah diatur dalam ketentuan hibah dan hibah wasiat seharusnya
menjadi pedoman bagi masyarakat dalam membagikan harta kepada ahli
warisnya. Bagi peneliti apabila ahli waris ingin mengelola harta hibah tersebut
tidaklah mengapa tetapi harus digaris bawahi bahwa harta tersebut masih milik
orang tua dan pelaksanaan untuk memiliki harta tersebut yaitu ketika orang tua

6

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid II, 349.
Alfia Raudhatul Jannah, et. al., “Pandangan Hukum Islam tentang Hibah, Wasiat dan
Hibah Wasiat Kajian Putusan Nomor 0214/PDT.G/2017/PA.PBR”, 85.
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sudah meninggal dunia. Tetapi jika harta hibah tersebut murni hanya harta
hibah biasa maka ahli waris dapat memanfaatkannya setelah pemberian harta
tersebut.
Pelaksanaan praktik hibah dengan hibah wasiat ini termasuk ke dalam AlMaṣlaḥih Al-Khamsah dan sesuai dengan tujuan syar’i yakni untuk menjaga
agama, keturunan, dan harta.

8

Untuk menjaga keturunan yaitu dengan

dibagikannya harta hibah dengan bagian yang sama rata antara anak laki-laki
dan anak perempuan hubungan antar orang tua dan ahli waris waris menjadi
rukun dan tali silaturrahmi tetap terjaga dengan baik karena kecil kemungkinan
akan terjadi perselisihan karena harta dibagikan dengan jumlah bagian yang
sama rata. Hal inilah yang diharapkan oleh orang tua agar sepeninggalnya
semua anaknya tetap hidup rukun tanpa terlibat konflik karena masing-masing
ahli waris sudah mengetahui bagiannya masing-masing sehingga terpenuhinya
rasa keadilan.9
Tujuan syar’i selanjutnya adalah untuk menjaga harta. Untuk kepemilikan
harta serta pemindahan harta dari satu pihak ke pihak yang lain dilakukan
dengan proses yang benar serta sah kemudian diberikan kepada orang-orang
yang berhak menerimanya bukan dari cara mencuri atau merampok dari orang
lain. Dari sinilah tampak usaha untuk melindungi harta peninggalan agar tidak
jatuh atau dimiliki oleh orang yang salah atau dengan cara yang salah.10

Muksana Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum
Islam,” Justitia, Vol. 1 No. 1 (2014), 354.
9
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid II, 226.
10
Muksana Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum
Islam,” Justitia, Vol. 1 No. 1 (2014), 355.
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Pelaksanaan hibah ini jika dilihat dengan maṣlaḥah dari segi keberadannya
menurut syara’¸maka pelaksanaan hibah ini masuk ke dalam maṣlaḥah
mu’tabarah sebab, syariat mengakui bahwa setiap orang membutuhkan harta
benda untuk memenuhi keperluan hidupnya. Jadi, praktik hibah dengan hibah
wasiat ini sesuai dengan konsep maṣlaḥah dimana praktik hibah ini bisa
menjaga tujuan syar’i yaitu menjaga agama, keturunan dan harta.11
B. Tinjauan Maṣlaḥah Terhadap Tujuan Hibah Kepada Ahli Waris di Desa
Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan melakukan
wawancara dengan narasumber, mereka mengatakan bahwa tujuan utama
mereka melakukan pembagian harta hibah dengan hibah wasiat adalah sebagai
tindakan pencegahan terhadap perselisihan yang mungkin akan terjadi
dikemudian hari setelah orang tua meninggal dunia.
Sebagai orang tua, maka mereka dituntut untuk bertanggung jawab, bijak
dan adil terhadap semua anaknya. Sering terjadi di dalam masyarakat, dimana
orang tua memberikan hibah hanya kepada seorang anaknya saja atau beberapa
orang dari anaknya saja. Hal inilah yang membuat perselisihan diantara anakanaknya dan akan berpengaruh pada waris jika suatu saat orang tua meninggal
dunia. Karena biasanya anak yang sudah mendapat harta hibah menganggap
bahwa harta hibah tersebut berbeda dengan harta waris, dengan hal ini mereka
merasa tetap berhak menjadi ahli waris dan mendapatkan bagian dari harta
warisan. Sedangkan untuk anak yang tidak mendapat hibah mereka

11

Ibid, 356.
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menganggap bahwa harta peninggalan orang tua diberikan kepada anak yang
belum mendapatkan harta hibah semasa orang tua masih hidup.
Ada juga yang terjadi di dalam masyarakat dimana orang tua membagikan
harta disaat orang tua masih hidup atau dengan hibah wasiat. Pembagiannya
yaitu orang tua membagi habis hartanya kepada semua anaknya dengan cara
membagi rata semua harta tanpa memandang jenis kelamin laki-laki maupun
perempuan. Hal ini dilakukan oleh orang tua karena mereka menganggap hal
ini adalah hal yang terbaik dan bijak dalam pembagian harta agar terhindar dari
perselisihan antar ahli waris jika nanti orang tua telah meninggal dunia.
Hal tersebut mengandung aspek maṣlaḥah demi terciptanya keadilan orang
tua membagi harta ketika masih hidup dengan jumlah yang sama rata namun
untuk pelaksanaan harta tersebut yaitu ketika orang tua sudah meninggal dunia.
Hal tersebut jika lihat dengan teori maṣlaḥah, maka masuk ke dalam
kategori maṣlaḥah tahsiniyah. Karena di dalamnya terkandung kemaslahatan
bagi keluarga yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia.12
Menurut peneliti antara hibah wasiat atau hibah biasa memiliki implikasi
hukum yang berbeda. Apabila hibah tersebut adalah hibah wasiat maka
pelaksanaannya yaitu ketika orang tua sudah meninggal dunia, namun jika
hibah tersebut adalah hibah biasa, maka sesuai petunjuk Rasulullah SAW yakni
pembagiannya harus rata demi tercipnya keadilan terhadap semua ahli waris.
ḥadīth tersebut yaitu:

12

Ibid, 354.
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ِّ ع ِّن النُّعم
ت
َ  إِّ َّن أ َََبهُ أَتَى بِِّّه َر ُس: أَنَّهُ قَ َال،ان بْ ِّن بَ ِّش ٍْي
ُ  إِِّّّن ََنَْل: فَ َق َال،.م.ول َّلَّل ص
َْ َ
،َ أَ ُك َّل َولَ ِّد َك ََنَْلتَهُ ِّمثْ َل َه َذا؟ ال،.م.ول َّالَّل ص
ُ  فَ َق َال َر ُس،ابِِّْن َه َذا غُالًَما َكا َن ِِّل
.ُ فَ ْارِّج ْعه:.م.ول َّالَّلِّ ص
ُ فَ َق َال َر ُس
Artinya: “Dari Nu’man bin Basyir dia berkata: ‘Suatu ketika ayahnya
membawa dia menemui Rasulullah SAW sambil berkata:
‘Sesungguhnya saya telah memberi anakku ini seorang budak
milikku’. Kemudian Rasulullah SAW bertanya: ‘Apakah setiap
anakmu kamu beri seorang budak seperti dia?’ Ayahku
menjawab Tidak. Maka Rasulullah SAW bersabda: ‘Kalau
begitu, ambillah kembali’”. (H.R. Muslim)13

Di dalam Islam juga disebutkan bahwa berlaku adil kepada semua anak
dalam hal memberi hibah adalah suatu kewajiban. Sebagaimana firman Allah
SWT surat An-Nisa’ ayat 58:

ِّ ني الن
َّاس أَ ْن ََْت ُك ُموا َِّبلْ َع ْد ِّل
َ ََْوإِّذَا َح َك ْمتُ ْم ب

Artinya: “Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”. (Q.S AnNisa’:58)14
Kadar ketentuan pemberian hibah diatur dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam disebutkan bahwa “orang yang telah berumur sekurangkurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan
sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga
dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.15 Di dalam Islam juga dibatasi
dalam hal memberi harta hibah kepada orang lain yakni hanya 1/3 dari total
harta yang dimiliki. Ketentuan tersebut sesuai dengan ḥadῑth Rasulullah SAW:

13

Hardianto Prihasmoro, Ringkasan Kitab Hadits Shahih Imam Muslim (t.tp: t.p., t.th), 223.
Al-Qur’an, 4:58.
15
Kompilasi Hukum Islam Pasal 210.
14
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ٍ ََّع ْن َس ْع ِّد بْ ِّن اَِِّب َوق
:َّق بِّ ُشلُ َش ْي َم ِّاِل؟ قَ َال
ُ  ََي َر ُس:اص قَ َال
ُ صد
َ َ اَفَات.م.ول الَّل ص
ِّ
ك اَ ْن
ُّ  َو,ث
ُّ : ُُثَّ قَ َال,َ ال:لشطْ ِّر؟ فَ َق َال
َّ  َِّب:ت
ُ ُالشل
َ ْان-ٌاَْو َك ِّش ْي-ٌش َكبِّ ْي
ُ  فَ ُق ْل,َال
ُ ُالشل
ِّ
ِّ َ َتَ َذر ثَت
.َّاس
َ
َ ك اَ ْغنيَاءَ َخ ْيٌ م ْن اَ ْن تَ َذ َرُه ْم َعالَةً يَتَ َك َّف ُفو َن الن
Artinya: “Dari Sa’ad bin Abi Waqash, ia berkata, wahai Rasulullah saw,
‘apakah aku sedekahkan saja dua pertiga hartaku?’ Rasulullah
saw berkata: ‘Tidak’ lalu aku berkata, ‘setengahnya?’ Beliau
berkata: ‘Tidak’. Kemudian beliau berkata: ‘Sepertiga saja, dan
sepertiga itu sudah besar atau banyak. Engkau meninggalkan
ahli waris mu dalam keadaan kaya lebih baik daripada
meninggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-meminta
kepada orang”. (H.R. Bukhari Muslim).16
Dari ḥadῑth di atas telah jelas bahwa Rasulullah SAW memerintahkan
bahwa harta yang dihibahkan dari total harta kekayaan yang dimiliki adalah
1/3 tidak boleh lebih. Karena seorang penghibah akan meninggalkan ahli waris
dan meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada
meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin yang membuat ahli waris
menjadi beban orang lain.
Masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo
menghibahkan seluruh harta kepada semua anaknya dengan jumlah yang sama
rata serta pelaksanaanya yaitu ketika orang tua sudah meninggal dunia. Hal ini
bertujuan untuk memberikan keadilan untuk semua ahli waris. Menurut
masyarakat hal inilah yang dirasa memberikan manfaat untuk keberlangsungan
hubungan keluarga yakni hubungan keluarga tetap terjalin dengan baik, tidak
ada rasa iri dengki oleh satu ahli waris kepada ahli waris yang lain selain itu
ahli waris juga bisa mengetahui bagiannya masing-masing. Dengan pembagian

Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Shahih Bukhari Muslim (Jakarta: PT Elex Media
Komputindo, 2017), 602.
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harta hibah ini orang tua juga merasa lega karena sudah menggugurkan
kewajiban mereka untuk membagi harta waris kepada ahli waris.
Tujuan hibah kepada ahli waris ini memuat aspek maslahah. Dimana tujuan
yang orang tua harapkan adalah agar hubungan ahli waris tetap terjalin dengan
baik tanpa ada perselisihan yang diakibatkan apabila harta diberikan ketika
orang tua sudah meninggal dunia. Keadilan untuk ahli waris juga merupakan
tujuan orang tua membagikan harta hibah dengan hibah wasiat. Tujuan hibah
kepada ahli waris ini mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan hukum Islam
yakni untuk menjaga keturunan, yakni dengan membagikan harta kepada ahli
waris demi menjaga keberlangsungan hubungan keluarga agar terciptanya
hubungan yang damai tanpa adanya perselisihan diantara ahli waris yang
diakibatkan oleh perebutan harta.17
Tujuan hibah ini sesuai dengan tujuan pokok hukum Islam yaitu untuk
menjaga agama, keturunan dan harta. Menjaga keturunan yaitu dengan
berpindahnya harta dari orang tua kepada ahli waris sehingga tetap
terpeliharanya harta tersebut sehingga menjadi harta peninggalan dari orang
tua untuk menyambung atau memenuhi kebutuhan hidup ahli waris.18
Serta jika tujuan hibah kepada ahli waris tersebut dilihat dari maṣlaḥah dari
segi keselarasannya dengan tujuan syara’ maka masuk ke dalam maṣlaḥah
mursalah. Yakni praktik hibah kepada ahli waris ini baik dipandang oleh akal
dan sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.

17
18

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid II, 226.
Ibid.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari penjelasan yang telah dipaparkan dari BAB I sampai BAB IV, maka
dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Praktik pemberian hibah yang terjadi di masyarakat Desa Sidorejo
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo adalah pemberian hibah
dengan hibah wasiat. Dimana orang tua memberikan seluruh harta mereka
dengan jumlah yang sama rata kepada ahli warisnya tanpa memandang
jenis kelamin tetapi dalam pelaksanaanya yaitu ketika orang tua meninggal
dunia. Praktik ini memuat aspek maṣlaḥah karena di dalamnya terkandung
kebaikan dan manfaat serta menolak mafsadah. Praktik hibah ini masuk
ke dalam kategori maṣlaḥah tahsiniyah dan maṣlaḥah mu’tabarah, serta
memenuhi tujuan dari hukum Islam yaitu menjaga agama, keturunan dan
harta.
2. Tujuan dari praktik hibah yang terjadi di masyarakat Desa Sidorejo
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo adalah untuk menghindari
perselisihan diantara ahli waris. Tujuan dari praktik hibah kepada ahli
waris ini memuat aspek maṣlaḥah dimana kemaslahatan yang terjadi
adalah tali silaturrahmi antar keluarga tetap terjaga dan tentunnya menolak
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mafsadah dari perselisihan keluarga. Tujuan dari praktik hibah kepada ahli
waris ini masuk ke dalam maṣlaḥah tahsiniyah serta maṣlaḥah mursalah.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan saran
agar :
1.

Bagi pemerintah setempat hendaknya memberikan penyuluhan dan
sosialisasi kepada masyarakat terkait perbedaan antara hibah dan hibah
wasiat dan waris dalam hukum Islam.

2.

Kepada orang tua yang hendak membagikan harta peninggalan sebaiknya
menggunakan hukum waris dalam Islam, karena jika membagikan harta
peninggalan dengan hukum adat akan terjadi perbedaan hukum.
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