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ABSTRAK
Wasis, Prabowo Yuliansyah. 2021, Tinjauan Maslahah MursalahTerhadap Pembagian Waris Di
Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun. Skripsi. Jurusan Hukum
Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN)
Ponorogo. Pembimbing Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.
Kata Kunci/keyword: Maslahah Mursalah, Waris, Sengketa Waris.
Hukum waris adalah hukum yang mengatur perpindahan hak kepemilikan peninggalan
pewaris. Sebagaimana Islam mengakui berpindahnya sesuatu yang dimiliki oleh seseorang semasa
hidupnya kepada ahli waris sesudahnya pewaris meninggal dunia. Akan tetapi dalam praktik
kewarisan yang terjadi di Desa Pucangrejo penentuan ahli waris dan penyelsaian sengketa waris
dilakukan menurut hukum adat yaitu yang menjadi ahli waris hanya keluarga terdekat dan apabila
terjadi sengketa waris dilakukan dengan cara bermusyawarah, yang selanjutnya ditinjau dari
maslahah mursalah.
Maslahah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat
mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Adapun tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui praktik hukum adat yang dilakukan apakah sudah sesuai konteks
maslahah mursalah yaitu yang bisa memberikan manfaat dan menolak kemudharatan.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan maslahah
mursalah terhadap penentuan Ahli Waris masyarakat di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan
Kabupaten Madiun ? (2) Bagaimana tinjauan maslahah mursalah terhadap penyeleseian sengketa
waris masyarakat di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun ?
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif,
sedangkan tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan observasi,
wawancara dan dokumentasi. Analisis ini menggunakan metode induktif yaitu pembahasan yang
diawali dengan menggunakan data kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus berdasarkan
pengalaman nyata (ucapan, perilaku, siuasi di lapangan penelitian).
Kesimpulan akhirdari penelitian ini adalah praktik kewarisan yang terjadi menggunakan
hukum adat, dimana penentuan ahli warisnya hanya anak-anaknya saja yang dirasa lebih adil
karena seorang anak lebih berjasa dalam merawat orang tuanya. Hal itu sesuai dengan konteks
maslahah mursalah dalam bentuk maslahah al-mula’imah yaitu meskipun tidak terdapat nash
tertentu tetapi sesuai dengan tujuan syara‟ dalam lingkup umum dengan mengutamakan
kemaslahatannya, yaitu lebih mengutamakan terpenuhinya rasa keadilan daripada akan terjadi
suatu perselisishan karena tidak terpenuhi rasa keadilannya.Sedangkan penyeleseian sengketanya
menggunakan musyawarah yang telah mereka sepakati sendiri. Hal itu juga sesuai dengan konteks
maslahah al-mula’imah, bahwa penyesaian sengketa waris dapat dilakukan dengan adanya
kesepakatan pihak yang bersengketa yang bertujuan lebihmengutamakan perdamian dan rasa
kekeluargaan.
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Masalah
Hukum waris Islam merupakan sebuah hukum yang mengatur
peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris dan
berapa bagian yang diperoleh. Pengetahuan yang dimiliki manusia tentang
hukum waris Islam telah ada dan terus hidup ditengah-tengah masyarakat
muslim sejak zaman dahulu hingga sekarang dan di masa yang akan datang.
Masalah waris adalah masalah yang sangat penting dan selalu menjadi
salah satu pokok bahasan utama dalam hukum Islam, karena hal ini selalu
ada dalam setiap keluarga dan masalah waris ini rentan dengan masalah/
konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau ada
pihak-pihak yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu syariat Islam membuat
aturan yang begitu lengkap tentang masalah waris yang terdapat dalam AlQur‟an.
Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk seluruh umat
Islam di mana saja dan di dunia ini. Meskipun demikian corak suatu negara
Islam dan kehidupan masyarakat di suatu negara atau daerah tersebut
memberi pengaruh atas hukum kewarisan di negara atau daerah tersebut.
Dalam menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum Islam,
satu-satunya sumber hukum tertinggi dalam kaitan ini adalah Al-Qur‟an dan
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sebagai pelengkap yang menjabarkan adalah sunah Rasul beserta hasil-hasil
ijtihad atau upaya ahli hukum terkemuka.
Syari‟at Islam telah menetapkan peraturan-peraturan untuk mewarisi
di atas sebaik-baiknya aturan kekayaan, terjelas dan paling adil, sebab Islam
mengakui pemilikan seseorang atas harta, baik laki-laki maupun perempuan
melalui jalan yang dibenarkan oleh syari‟at. Al-Qur‟an menjelaskan
ketentuan-ketentuan pembagian warisan sebagaimana dalam surat Al-Nisa’
ayat 7 :

ِ ص
ِ ِ ِِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
يب ِِمَّا تَ َرَك الْ َوالِ َد ِان
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Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibubapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian
(pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik
sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.1
Namun dalam ayat Al-Quran juga disebutkan corak berbeda mengenai
pembagian waris antara laki-laki dan perempuan. Yakni dalam Al-Qur‟an
surat An-Nisa’ ayat 11:
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ّاّلل ۗ ا َّن ه
ّ َ ّ ًَ ْ َ ً َ ْ ُ َ َ ُْ َ
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Artinya:

Allah mensyari’atkan (mewajibkan) kepadamu tentang
(pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian
seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak
perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang
jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari
harta yang ditinggalkan. Jik dia (anak perempuan) itu seorang
saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan).
Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam
dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal)
mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai
anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya(saja), maka
ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal)
mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat
seperenam. ( Pembagian-pembagian tersebut di atas ) setelah
(dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar)
utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak
mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak
manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah
Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.2

Pada dasarnya ketentuan Allah yang berkenaan dengan warisan telah
jelas maksud, arah dan tujuannya. Hal-hal yang memerlukan penjelasan baik
yang sifatnya menegaskan ataupun merinci, telah disampaikan oleh
Rasulullah SAW melalui haditsnya, namun demikian penerapannya masih
menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan di kalangan para pakar
hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam ajaran yang bersifat
normatif. Aturan tersebut yang kemudian diabadikan dalam lembaran kitab
fiqh serta menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menyeleseikan
permasalahan tentang kewarisan.3
Dengan sudah adanya peraturan atau hukum yang mengatur tentang
kewarisan Islam, dan juga sudah adanya kompilasi hukum Islam sebagai
2

Ibid. (ayat 11)
Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan
Hukum Positif di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.2
3

4

acuan umat muslim Indonesia dalam penyeleseian masalah waris, 4 sudah
selayaknya umat muslim menggunakan hukum tersebut sebagai acuan
dalam penyeleseian persoalan kewarisan yang ada, akan tetapi kenyataannya
masih banyak sekali permasalahan pembagian waris yang terjadi
dimasyarakat. Sebagaimana yang ada di Desa Pucangrejo Kecamatan
Sawahan Kabupaten Madiun.
Kaitan hukum adat dengan konteks maslahah mursalah adalah adanya
pembagian kewarisan secara hukum adat yang sering kali dianggap tidak
sesuai dengah hukum Islam oleh umat Islam, tetapi dalam waktu yang
bersamaan realitas menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam tidak lagi
sejalan dengan semangat keadilan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu
penetapan hukum berdasarkan kepentingan umum terhadap suatu persoalan
yang tidak ada hukum syara‟, baik secara umum maupun secara khusus,
dapat dilihat dari segi pandang maslahah mursalah. Dari makna
pembahasan ini dipahami bahwa maslahah

meliputi segala yang

mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu
tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang
menimbulkan kemudharatan dan kesulitan.
Abu zahrah mendefinisikan maslahah mursalah sebagai berikut:

4

Abul Ghofur Ansori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas
(Yogyakarta: Gadjahmadauniversitypress, 2012)
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 املصاحل املِلءميلمقاصدالشارع اإلسِلمي:املصاحل املرسلة أواَلستصِلح ىي
.وَليشصدهلاأصل خاص َبإلعتبارأواإللغاء
Artinya:“Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang sejalan dengan
maksud syar’i tetapi tidak ada nash secara khusus yang
memerintahkan dan melarangnya.”

Dari pengamatan sementara yang dilakukan penulis di Desa
Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun diketahui fakta sebagai
berikut :
1.

Bahwa masyarakat Desa Pucangrejo sebagian besar mayoritas
muslim terbukti dari penuturan kepala Desa Pucangrejo berdasarkan
data yang tercatat di kantor desa.5

2.

Bahwa di desa tersebut banyak muslim yang mumpuni dalam bidang
agama karena sudah banyak masyarakat yang lulusan dari pondok
pesantren, antara lain lulusan pondok pesantren Darul Huda
MayakPonorogo,Tebuireng Jombang, Al Fatah Temboro Magetan,
Sabulul Huda Madiun, Mamba‟ulMa‟arif Jombang dan lain
sebagainya. 6
Dari hasil pengamatan sementara yang saya dapatkan yaitu mengenai

pembagian waris di Desa Pucangrejo dengan menggunakan hukum adat/

5

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pucangrejo,rabu 2 Desember
2020(jam:09.15 wib)
6
Berdasarkan hasil wawancara dengan KH. Ali seorang tokoh agama Desa Pucangrejo,
minggu 6 desember 2020(15.00 wib)
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kebiasaan yaitu ketika ada seseorang yang meninggal dunia maka harta yang
ditinggalkan oleh orang tersebut secara otomatis menjadi hak milik keluarga
terdekat.
Sedangkan pendapat lain mengungkapkan ada pembagian waris yang
dimana seseorang meninggal maka pembagian waris dibagi rata tanpa
dibedakan antara anak laki-laki dan perempuan, anak yang tinggal dirumah
dan merawat orang tua sampai orang tua meninggal mendapatkan bagian
yang lebih besar dan ada pula yang berpendapat bahwa meskipun anak
tersebut mendapat bagian yang lebih, tetapi harus mengganti kepada saudara
kandungnya dengan nilai seikhlasnya, tidak sebanding dengan harga/ nilai
suatu barang yang seharusnya milik saudaranya tersebut. Masyarakat disini
sering menyebutnya dengan istilah “nyusuki”. Hal tersebut masih
menimbulkan pro dan kontra, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju
dengan kebiasaan pembagian tersebut.7
Sedangkan apabila terjadi suatu sengketa tentang pembagian waris,
maka masyarakat di Desa Pucangrejomenyeleseikannya dengan cara
musyawarah yaitu menghadirkan seluruh anggota keluarga/ saudara
kandungnya.
Dengan kasus ini, mempelajari ilmu kewarisan penting bagi
masyarakat. Dalam penulisan ini nanti penulis berupaya bisa memberikan
penjelasan yang lengkap mengenai sistem pembagian waris yang ada dan
diharap bisa diterima oleh seluruh masyarakat Desa Pucangrejo khususnya
7

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasun Juron Desa Pucangrejo, rabu 2 desember
2020 (jam: 10.00 wib)
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dan masyarakat luas pada umumnya mengenai sistem pembagian waris adat
yang dilakukan di pandang dari segi maslahah mursalah.
Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan
tersebut penulis tertarik membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi
dengan judul “ TINJAUAN MASLAHAH MURSALAHTERHADAP
PEMBAGIAN

WARIS

DI

DESA PUCANGREJO

KECAMATAN

SAWAHAN KABUPATEN MADIUN.”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka
penulis merumuskan masalah sebagai berikut :
1.

Bagaimana tinjauan maslahah mursalahterhadap penentuan ahli
waris masyarakat Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten
Madiun ?

2.

Bagaimana tinjauan maslahah musalahterhadap

penyeleseian

sengketa waris masyarakat Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan
Kabupaten Madiun ?
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1.

Tujuan Penelitian
a. Untuk

mengetahui tinjauan masalahah

mursalahterhadap

penentuan ahli waris masyarakat Desa Pucangrejo Kecamatan
Sawahan Kabupaten Madiun.
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b. Untuk mengetahui tinjauan maslahah mursalahterhadap tata
cara penyeleseian sengketa waris msyarakat Desa Pucangrejo
Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun.
2.

Kegunaan Penelitian
a.

Kegunaan teoritis
1)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pijakan
untuk penelitian lanjutan dan semakin membangkitkan
motivasi bagi penulis untuk penelitian selanjutnya.

2)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah
pengetahuan keilmuan dan dapat membandingkan realita
yang ada dilapangan atau masyarakat dengan teori yang
diperoleh dari bangku kuliah khususnya ilmu mawaris.

b.

Kegunaan praktis
1)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pintu dan
bahan evaluasi kepada masyarakat tentang pembagian
waris.

2)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai
sumbangan informasi dan pedoman untuk mengaplikasikan
pembagian waris dengan hukum islam terutamanya dalam
ilmu faraid yang baku.

D. Studi Penelitian Terdahulu
Dalam melakukan penelitian ini penulis bukanlah orang pertama yang
melakukan penelitian mengenai pembagian waris. Adapun penelitian

9

terdahulu yang berkaitan dengan pembagian waris masih sangat sedikit,
diantara penelitian tersebut adalah penelitian Burhanudin dengan judul “
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris di Desa Jaten
Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi ” dalam skripsi tersebut peneliti
menganalisis konsep pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Jaten
Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.
Dan pada akhir penelitian diketahui bahwa pembagian harta warisan
pada masyarakat di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi
adalah menggunakan cara mereka sendiri tanpa dasar hukum yang jelas.
Mereka hanya mengikuti para pendahulu saja tanpa memikirkan bagaimana
perasaan ahli waris yang lain, bila mana ada yang meninggal otomatis yang
berhak menjadi ahli waris adalah keluarga tedekat seperti istri dan anakanaknya. Kewarisan yang sedemikian tidak sesuai dengan ketentuan yang
ada dalam hukum Islam. Karena dalam hukum islam mengenai ahli waris
telah ditetapkan dalam surat An-Nisa‟ ayat 11, 12 dan 176 dimana ada
beberapa golongan yang berhak untuk mendapatkan bagian yaitu suami,
istri, ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan seayah, saudara laki-laki dan
perempuan seibu, kakek serta nenek. 8
Penelitian Siti Nur Azizah dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Samin Di Desa SambongRejo
Kecamatan Sambong Kabupaten Bloro “. Dalam skripsi tersebut penulis
berusaha
8

menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai praktek

Burhanudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Di Desa Jaten
Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi”, Skripsi (Ponorogo:IAIN Ponorogo,2018), 75.
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pembagian warisan pada masyarakat samin di desa Sambong. Dan pada
akhir penelitian diketahui bahwa tradisi pembagian waris di masyarakat
tersebut sering dikenal dengan istilah tinggalan, tidak ada perbedaan antara
laki-laki dan perempuan dan anak yang sudah keluar dari samin tetap
mendapatkan warisan, begitu juga kepada anak angkat.9
Penelitian Rukayah dengan judul “ Studi Pemikiran Ahmad Azhar
Basri Tentang Beberapa Masalah Dalam Hukum Waris Islam.” Dalam
skripsi tersebut menjelaskan tentang masalah pokok yang digunakan Azhar
Basri dalam menyeleseikan polemik bagian warisan antara anak laki-laki
dan perempuan.10
Penelitian Anri Widianto Alfakih dengan judul “ Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Di Dusun Wonoasih Desa
Sojokerto Kecamatan Leksono Kab. Wonosobo.” Dalam skripsi tersebut
peneliti menganalisis konsep pembagian harta warisan pada beberapa
keluarga

yaitu

keluarga

Ahmad

Sutu,

Muhammad

Kayyin

dan

Tamuhammad dan pada akhir penelitian diketahui bahwa pembagian harta
warisan pada beberapa keluarga tersebut adalah dengan cara dibagi sama
rata.11

9

Siti Nur Azizah, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Samin
Di Desa Sambongrejo Kecamatan Sambong Kabupaten Bloro”, Skripsi (Ponorogo: IAIN
Ponorogo,2018), 69.
10
Rukayah, “Studi Pemikiran Ahmad Azhar Basri Tentang Beberapa Masalah Dalam
Hukum Waris Islam”, Skripsi (Skripsi (Ponorogo:IAIN Ponorogo,2018), 80.
11
Anri Widianto Alfakih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Di
Dusun Wonoasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo”,
Skripsi(Ponorogo:IAIN Ponorogo,2016), 73.
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Dari penelusuran penulis terhadap bentuk laporan penelitian tentang
waris yang sudah ada sebelumya, ada kesamaan dengan penelitian yang
peneliti kaji yaitu tentang pembagian waris yang dibagi secara rata antara
anak laki-laki dan perempuan. Akan tetapi terdapat perbedaan yang cukup
jelas antara penelitian peneliti dengan penelitian peneliti sebelumnya yaitu
terletak pada karakteristik pembagian warisan yang diberikan kepada anak
yang mau merawat orang tua nya sampai meninggal, dan itu menjadikan
daya beda dengan penelitian yang sudah dilakukan.
E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Berdasarkan penjelasan diatas, jenis penelitian ini ialah
penelitian komparatif lapangan dengan menggunakan pendekatan
kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang
menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orangorang dan pelaku yang dapat diamati. Pada penelitian kali ini,
penulis akan meneliti serta menganalisis mengenai bagaimana
tinjauan maslahah mursalah terhadap pembagian waris di Desa
Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun.
2. Kehadiran Peneliti
Dalam melakukan penelitian ini, peneliti ataupun dengan
bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.
Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena hanya manusia sebagai
alat yang dapat berhubungan dengan responden atau obyek yang
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lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami mengenai
kaitannya fakta-fakta yang ada di lapangan, peneliti berperan sebagai
pengamat secara langsung pada obyek penelitian yang diteliti secara
aktif di lapangan.
3. Lokasi Penelitian
Tempat penelitian merupakan tempat yang digunakan oleh
peneliti untuk menggali data-data yang ada dilapangan agar sesuai
dengan data-data yang diinginkan. Dalam hal ini yang menjadi
tempat bagi peneliti melakukan penelitian ialah Kantor Kepala Desa
Pucangrejo dan rumah-rumah warga yang sebagai pelaku langsung
pembagian waris.
Adapun alasan penulis dalam mengambil lokasi tersebut ialah
di Desa Pucangrejo semua data-data tentang masyarakat Pucangrejo
tercatat di Kantor Desa Pucangrejo dan warga masyarakat lebih
memahami tentang apa yang terjadi dengan lingkungan sekitarnya
termasuk pembagian waris.
4. Sumber Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data.
Adapun dua jenis data tersebut ialah data primer dan data sekunder.
a)

Primer
Data yang pertama adalah data primer yakni data ini diambil
secara langsung dilapangan ataupun dari sumber aslinya yang
berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti berupa hasil
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wawancara. Data yang dihasilkan ini diperoleh dengan melakukan
tatap muka langsung dan menggali informasi dari masyarakat/
objek penelitian.
b)

Sekunder
Dalam mengambil data yang selanjutnya ialah menggunakan
data sekunder. Data ini diperoleh dari pihak lain yang mengetahui
perihal keadaan lokasi tempat penelitian sebagai pelengkap, tidak
secara langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian.
Data ini bisa bersumber dari dokumen-dokumen baik berupa
tulisan maupun catatan-catatan dalam bentuk arsip atau dari
perangkat desa.

5. Teknik Pengumpulan Data
Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengumpulkan datadata agar tidak terjadi kerancuan dan diperoleh data yang benar-benar
sesuai

fakta

tanpa

adanya

rekayasa.Oleh

karenanya

dalam

pengumpulan data ini tidak terlepas dari beberapa metode-metode atau
teknik penelitian yaitu :
a.

Teknik Observasi
Dalam hal ini peneliti melakukan survey lapangan secara
langsung untuk melihat dan mengamati keadaan ditempat yang
akan dijadikan sebagai lahan observasi yakni di wilayah Desa
Pucangrejo yang berada di Kecamatan Sawahan Kabupaten
Madiun.
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b. Teknik Wawancara
Adapun yang akan menjadi narasumber dari penelitian ini
adalah yang pertama warga masyarakat Desa Pucangrejo,
Selanjutnya ialah Kepala Desa/ perangkat Desa Pucangrejo.
c.

Teknik Dokumentasi
Peneliti akan melakukan dokumentasi ketika melakukan
penelitian baik secara tertulis maupun dalam bentuk gambar. Hal
ini dilakukan agar peneliti memperoleh data yang akurat dan
sesuai dengan apa yang diinginkan, sehingga hasil dari
dokumentasi peneliti sajikan bersifat nyata tanpa adanya
rekayasa. Adapun teknik dokumentasinya nanti mengenai
tinjauan hukum Islam terhadap pembagian waris di Desa
Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun.

6. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode
pembahasan sebagai berikut :
a. Induktif yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk
mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari
pengamatan atas hal-hal yang bersifat khusus kemudian menarik
kesimpulan yang bersifat umum.
b. Deduktif yaitu diawali dengan menggunakan teori-teori, dalildalil atau hipotesis yang bersifat umum untuk selanjutnya
dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian.
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7. Pengecekan Keabsahan Data
Pengambilan

data

melalui

tiga

tahapan

yaitu

tahap

pendahuluan, penyaringan dan pelengkapan data yang masih kurang.
Dari ketiga tahap ini, dalam pengecekan data banyak dilakukan pada
tahapan penyaringan. Oleh karena itu, apabila ada data yang kurang
relevan atau kurang sesuai dengan fakta yang ada maka akan
dilakukan penelitian atau penyaringan data sekali lagi, sehingga data
yang disajikan benar-benar memiliki tingkat validitas yang tinggi.
F. Sistematika Penulisan
Penelitian ini terdiri atas lima bab dengan sistematika penulisan
sebagai berikut :
BAB I

: PENDAHULUAN
Dalam bab ini dijelaskan mengenai beberapa hal yang
meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan
sistematika penulisan.

BAB II

:HUKUM WARIS ISLAM DAN MASLAHAH
MURSALAH.
Bab ini merupakan serangkain teori yang diambil dari
literatur tinjauan umum tentang waris, didalam bab ini
diuraiakan secara teoritis tentang segala sesuatu yang
berhubungan dengan pengertian waris, dasar hukum
waris, cara menentukan ahli waris dan tata cara
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penyeleseian sengketa waris. Dalam bab ini juga akan
dipaparkan landasan teori yang digunakan untuk
menganalisa

permasalahan

yang

diangkat

dalam

penelitian ini yakni teori Maslahah Mursalah.
BAB III :

PRAKTIK

KEWARISAN

DESA

MASYARAKAT

PUCANGREJO

DI

KECAMATAN

SAWAHAN KABUPATEN MADIUN.
Gambaran umum obyek penelitian berupa data umum
tentang wilayah penelitian, dasar hukum pembagian
harta waris di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan
Kabupaten Madiun, tata cara penentuan ahli waris di
Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten
Madiun dan tata cara penyeleseian sengketa waris di
Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten
Madiun.
BAB IV

:ANALISA MASLAHAH MURSALAHTERHADAP
PEMBAGIAN WARIS DI DESA PUCANGREJO
KECAMATAN

SAWAHAN

KABUPATEN

MADIUN.
Bab ini merupakan inti dari penelitian. Bab ini berisi
pemahaman tradisi pembagian waris dan penyeleseian
sengketa waris di Desa Pucangrejo

Kecamatan
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Sawahan

Kabupaten

Madiun,

beserta

tinjauan

maslahah mursalahnya.
BAB V

:PENUTUP
Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari
pembahasan skripsi yang memaparkan kesimpulan dan
saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar
pustaka dan disertakan lampiran-lampiran terhadap
penulisan penelitian ini.

BAB II
HUKUM WARIS ISLAM DAN MASLAHAH MURSALAH

A.

Teori Penerapan Dasar Hukum Waris Islam Dan Maslahah Mursalah.
1.

Pengertian Waris
Kata waris berasal dari bahasa arab yang diambil dari kata “waritha”

(ث
َ “ )وِرyarithu” (ث
ُ “ )ي ِرwirthan” (“ ) ِوْرًث, isim fa‟ilnya “warithan” ()وا ِرًث

َ

َ

َ

yang artinya ahli waris.
Waris secara etimologi memiliki arti berpindahnya sesuatu dari
seseorang kepada orang lain.Waris yang berkembang di Indonesia lebih
dikenal dengan istilah perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang
harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain
yang masih hidup. 1
Berpindahnya harta dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya
merupakan salah satu masalah yang berkitan dengan pembahasan didalam
ilmu fiqh mawaris. Secara terminologi fiqhmawaris adalah fiqh atau ilmu
yang mempelajari tentang siapa orang-orang termasuk ahli waris, siapa

yang tidak berhak mendapatkannya, berapa bagian-bagiannya dan
bagaimana cara menghitungnya.
Sedangkan secara termologi hukum, pewarisan dapat diartikan
sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang
ditinggalkan ahli waris, mengatahui bagian-bagian yang diterima dan
peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.

1

Amir Syarifuddin,Hukum Kewarisan Islam (Jakarta:Prenada Media,2004),6.
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2. Dasar Hukum Waris Dalam Islam
Hukum kewarisan islam mengatur hal ihwal harta peninggalan (warisan)
yang ditinggal oleh si mayit, yaitu mengatur peralihan harta peninggalan
daroimayit (pewaris) kepada yang masih hidup (ahli waris). Adapun dasardasar hukum yang mengatur tentang kewarisan islam adalah sebagai berikut :
1. Ayat-ayat Al-Qur‟an
a. QS .An-Nisa‟ Ayat 7

ِ ص
ِ ِ ِِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
يب ِِمَّا تَ َرَك الْ َوالِ َد ِان
ٌ يب ِمَّا تَ َرَك الْ َوال َدان َو ْاْلَقْ َربُو َن َوللنّ َساء نَص
ٌ َل ِّلر َجال ن
ِ
ِ
ِ
وضا
ً َو ْاْلَقْ َربُو َن ِمَّا قَ َّل مْنوُ أ َْو َكثَُر ۚ نَصيبًا َم ْف ُر
Artinya :“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan
ibu/bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada
hak bagian (pula dari harta peninggalan ibu/bapak dan
kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian
yang telag ditetapkan.”2
b. QS .An-Nisa; Ayat 11

ِ
َّ ِاّلل ِ ْٓف اَْوََل ِد ُكم ل
ِ ْ َْي ۚ فَاِ ْن ُك َّن نِس ۤاء فَو َق اثْنَ ت
ِ ْ َظ ْاَلُنْثَي
ْي
ِّ لذ َك ِر ِمثْ ُل َح
ْ ًَ
ْ
ْ ُّيُ ْوصْي ُك ُم ه
ِ اح َد ًة فَلَها النِّصف ۗ وَِلَب وي ِو لِ ُك ِل و
ِ فَلَه َّن ثُلُثَا ما تَرَك ۚ واِ ْن َكانَت و
اح ٍد ِّمْن ُه َما
ُ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َّ
َ ْ
َ َ َ
َ َ
ِ
ِ السد
ِ
ث
ُ ُس ِمَّا تَ َرَك ا ْن َكا َن لَوُ َولَ ٌد فَِإ ْن َّّلْ يَ ُك ْن لَّوُ َولَ ٌد َّوَوِرثَوُ أَبَ هوهُ فَِلُِّم ِو الثُّل
ُ ُ ُّ
ۤ
س ِم ْن بَ ْع ِد َو ِصيَّ ٍة يُّ ْو ِص ْي ِِبَآْ اَْو َديْ ٍن اه ََب ُؤُك ْم
ُّ فَِإ ْن َكا َن لَوُ إِ ْخ َوةٌ فَِِلُِّم ِو
ُ الس ُد
ۚ ۤ
ِ
اّللِ ۗ اِ َّن ّه
ضةً ِّم َن ّه
اّللَ َكا َن َعلِْي ًما
ي
ر
ف
ۗ
ا
ع
ف
ن
م
ك
ل
ب
ر
ق
ا
م
ه
ي
ا
ن
و
ر
د
ت
َل
م
ُ
َ
َ
َ ْ َ ً ْ َ ْ ُ َ َْ ْ ُ َُّ َ ْ ُ ْ َ ْ َواَبْنَا ُؤُك
َح ِكْي ًما

2
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https://quran.kemenag.go.id (di akses pada hari jum‟at, 29 oktober 2021 pukul 13:50

Artinya :“Allah mensyari’atkan (mewajibkan) kepadamu tentang
(pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian
seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak
perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang
jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga
dari harta yang ditinggalkan. Jik dia (anak perempuan) itu
seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang
ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masingmasing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia
(yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang
meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh
kedua ibu-bapaknya(saja), maka ibunya mendapat
sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa
saudara, maka ibunya mendapat seperenam. ( Pembagianpembagian tersebut di atas ) setelah (dipenuhi) wasiat yang
dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang)
orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui
siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya
bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha
Mengetahui, Maha Bijaksana”.3
c. QS. An-Nisa‟ Ayat 12

ِ
اج ُك ْم إِ ْن َّلْ يَ ُك ْن َهلُ َّن َولَ ٌد ۚ فَِإ ْن َكا َن َهلُ َّن َولَ ٌد فَلَ ُك ُم
ُ ص
ْ َولَ ُك ْم ن
ُ ف َما تَ َرَك أ َْزَو
ِ
ِ
ِ ٍِ ِ ِ
ُّ ْي ِِبَا أ َْو َديْ ٍن ۚ َوَهلُ َّن
ُّ
َ الربُ ُع ِمَّا تَ َرْك َن ۚ م ْن بَ ْعد َوصيَّة يُوص
ْالربُ ُع ِمَّا تَ َرْكتُ ْم إِ ْن َّل
يَ ُك ْن لَ ُك ْم َولَ ٌد ۚ فَِإ ْن َكا َن لَ ُك ْم َولَ ٌد فَلَ ُه َّن الث ُُّم ُن ِِمَّا تَ َرْكتُ ْم ۚ ِم ْن بَ ْع ِد َو ِصيَّ ٍة
ت
ُ وصو َن ِِبَا أ َْو َديْ ٍن ۗ َوإِ ْن َكا َن َر ُج ٌل يُ َور
ٌ ث َك َِللَةً أَ ِو ْامَرأَةٌ َولَوُ أ
ٌ ُخ
ْ َخ أ َْو أ
ُ ُت
ِِ ه
ِ
ٍِِ
ِ ُك فَهم ُشرَكاء ِف الثُّل
ِ الس ُد
ۚث
ُ َ ْ ُ َ س ۚ فَإ ْن َكانُوا أَ ْكثَ َر م ْن َذل
ُ ُّ فَل ُك ِّل َواحد مْن ُه َما
ِ ِاّلل عل
َِّ ِمن ب ع ِد و ِصيَّ ٍة يوصى ِِبا أَو دي ٍن َغي ر مض ٍار ۚ و ِصيَّةً ِمن
يم
ٌ يم َحل
ٌ َ َُّ اّلل ۗ َو
َ
َ ّ َ ُ َْ َْ ْ َ ْ َْ َ ُ َ ه
Artinya :” Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta
yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak
mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai
anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang
ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka
buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri
memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan
(setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah
dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal baik

3

Ibid., (ayat 11)

laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah
dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang
saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan
(seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara
itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu
tidak dari seorang, maka mereka bersama-bersama dalam
bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang
dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan
tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah
ketentuan Allah. Allah maha mengetahui, maha
penyantun.”4
d. QS. An-Nisa‟ Ayat 176

ۗ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه
ه
ِ
ت
خ
ا
و
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و
د
ل
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ي
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ل
ى
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ن
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ة
ل
ل
ك
ل
ا
ِف
م
ك
ي
ت
ف
ي
اّلل
ل
ق
ك
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ٌ ْ ُ ُ َ ٌ َ ُ َ ْ َ َ َ ٌُ ْ
ْ ْ ْ ُ ُۚ ّ ُ َ َيَ ْستَ ْفتُ ْون
ِ
ِ ْ َف َما تَرَك و ُىو يَِرثُ َهآْ اِ ْن َّّلْ يَ ُك ْن َّهلَا ولَ ٌد ۚ فَِا ْن َكانَتَا اثْنَ ت
ْي فَلَ ُه َما
ْ فَلَ َها ن
َ
َ َ ُ ص
َ
ۗ لذك ِر ِمثل ح ِظ اَلن ث ي
ِالثُّلُهث ِن ِِمَّا تَرَك ۗواِ ْن َكانُْٓوا اِخوًة ِرج ًاَل َّونِس ۤاء فَل
ِ
َّ
ِ
ْي
ب
ي
ْي
ْ
ّ
ْ
ُ
َ
ْ
ُ ّ َُ ْ ََ
َ ُ
َ ّ َْ ْ
َ َ
ًَ
ِ
اّللُ بِ ُك ِّل َش ْي ٍء َعلِْي ٌم
ّاّللُ لَ ُك ْم أَ ْن تَضلُّ ْوا ۗ َو ه
ّه
Artinya :Mereka meminta fatwa kepada (tentang kalalah). Katakanlah,
“Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika
seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi
mempunyai saudara perempuan, maka baginya (saudara
perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkan
nya, dan saudara yang laki-laki mewarisi (seluruh harta
saudara perempuan), jika tidak mempunyai anak. Tetapi jika
saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua
pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli
waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki sama
dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan
(hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah maha
mengetahui segala sesuatu.”5
Ayat-ayat dalam Al-Qur‟andiatas yang langsung berkenan
dengan kewarisan adalah 3 ayat dalam surat an-Nisa‟ yaitu ayat
11, 12, 176.

4

5

Ibid.(ayat 12)
Ibid ,.176

Ayat 11 menjelaskan tentang beberapa hal : hak kewarisan
anak laki-laki dan perempuan, hak kewarisan ibu dan ayah, hak
kewarisan ibu dan ayah bersama dengan anak-anak berada dalam
kedudukan yang sama.
Ayat 12 menjelaskan tentang beberapa hal : 1. Hak warisan
suami atau istri. 2. Hak saudara-saudara apabila pewaris adalah kalalah.
Ayat 176 juga menjelaskan tentang dua hal : 1. Kalalah
didefinisikan sebagai seorang yang meninggal dunia dan tidak
meninggalkan anak, 2. Hak kewarisan apabila menjadi kalalah.
2. Al-Hadits
Al-Hadits mempunyai peranan yang penting dan merupakan
sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur‟an. Al-Hadits adalah segala
sesuatu yang disandarkan kepada nabi SAW.
Dua Hadist nabi yang antara lain diriwayatkan oleh Ibnu
Abbas r.a :

ِ
ِ
ِ
ض
َ ص َّل اﷲُ َعلَْتو َو َسلَّ َم اَ ْْل ُق ْوا ا لْ َفَرائ
َ َِع ْن ا بْ ِن َعبَّا ٍس قَا َل َر ُس ْو ُل اﷲ
)ِِب َْىلِ َها فَ َما نَِق َي فَ ُه َو ِْلُ ْو ِِل َر ُج ٍل ذَ َك ٍر (رواه البخري
Artinya :“dari Ibnu Abbas berkata : Rasulullah bersabda : bagikanlah
warisan-warisan itu kepada yang berhak. Adapun sisanya
adalah hak bagi ahli waris laki-laki yang dekat
nasabnya”.(HR. Al-Bukhari)6

6
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ِ ِ
ِ
ِِ
ِ ِْي أ َْى ِل الْ َفَر ائ
ض فَِِل َْوَِل
َ ْ َاقْس ُم ْوا الْ َم َال ب
ُ ب ﷲِ فَ َما تَ َر َكت الََفَرائ
ُ َض َعلَى كت
)َر ُج ٍل ذَ َك ٍر (رواه مسلم
Artinya :“bagilah harta pusaka diantara ahli waris menurut kitabullah
(al-Qur’an)” dan jika masih tersisa maka berikanlah kepada
lelaki yang paling dekat kekerabatannya.(HR.Muslim).”7
3. Asas-asas hukum kewarisan Islam
Hukum kewarisan digali dari keseluruhan ayat hukum dalam
Al-qur‟an dan penjelasan tambahan yang diberi oleh nabi Muhammad
SAW dalam sunahnya. Dalam pembahsan ini akan dikemukakan 5 asas
yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara
pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima
dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebut adalah :
asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan
asas semua akibat kematian.8
a.

Asas Ijbari
Secara etimologi kata ijbari mengandung arti paksaan, yaitu

melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri dalam hal hukum waris
berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia
kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada
perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris, bahkan si
pewaris ( semasa hidupnya tidak dapat meolak/mengalang-alangi terjadi
peralihan harta tersebut. Dengan perkataan lain,

7
8

dengan adanya

Muslim Ibn Al-Hajjaj, Shahih Muslim, Juz II (Surabaya: Al-Hidayah, T.T), 2.
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kematian si pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli waris,
tanpa terkecuali apakah ahli warisnya suka menerima atau tidak,
demikian juga hanya bagi si pewaris.9
Asas ijbari ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu :
1). Dari segi peralihan harta
2). Dari segi jumlah harta yang beralih.
3). Dari segi kepada siapa harta itu beralih. 10
Unsur ijbari dari cara peralihan mengandung arti bahwa harta
orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapasiapa kecuali oleh Allah SWT. Asas ijbari dalam peralihan ini terdapat
dalam firman Allah Surah An-Nisa‟ ayat 7 yang menjelaskan bahwa
bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta
peninggalan orang tua dan kerabat. Kata nasib berarti bagian atau jatah
dalam bentuk suatu yang diterima dari pihak lain. Dari kata nasib itu
dapat dipahami bahwa dalam jumlah harta yang ditinggalkan si
pewaris, disadari atau tidak telah terdapat hak ahli waris.
Bentuk ijbari dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak
ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah,
sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk
menambah atau mengurangi apa yang ditentukan itu.
Bentuk ijbari dari peralihan harta itu berarti bahwa mereka
yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti,
9
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10

sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusiapun dapat mengubahnya
dengan cara memsukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang
berhak. Adanya unsur ijbari dapat dipahami dari kelompok ahli waris
sebagaimana disebutkan Allah dalam ayat-ayat 11,12, dan 176 surah
An-Nisa‟. 11
b. Asas Bilateral
Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum
kewarisan islam adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari
kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan
maupun laki-laki. 12 Asas bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam
firman Allah dalam surah An-Nisa‟ 7, 11,12, dan 176. Asas bilateral ini
juga berlaku pula untuk kerabat garis kesamping yaitu melalui ayah dan
ibu.
Dari Ayat-ayat diatas terlihat secara jelas bahwa kewarisan
itu

beralih

kebawah(anak-anak),

keatas(ayah

dan

ibu)

dan

kesamping(saudara-saudara) dari kedua belah pihak garis keluarga,
yaitu laki-laki dan perempuan dan menerima warisan dari dua garis
keluarga yaitu dari garis laki-laki dan garis perempuan. Inilah yang
dinamakan asas biateral. 13
c. Asas Individual

11
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Pengertian asas individual ini adalah setiap ahli waris(secara
individual) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa berkaitan kepada
ahli waris pewaris, dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang
lainnya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bagian yang
diperoleh tersebut, sehingga individu masing-masing ahli waris bebas
menentukan(berhak penuh) atas bagian yang diperoleh.
Ketentuan asas individual ini dapat dijumpai dalam ketentuan
Al-qur‟an surah An-Nisa‟ ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian
masing-masing(ahli waris secara individu) telah ditentukan.
d. Asas Keadilan Berimbang
Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan
antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh
dengan keperluan dan kegunaan. Dalam hubungan dengan hak yang
manyangkut

materi,

khususnya

yang

menyangkut

dengan

kewarisan,kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan
kewajiban dan keseimbangan.
Atas dasar pengertian tersebut di atas terlihat asas keadilan
dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar
dapat dikatakan bahwa perbedaan perbedaan gender tidak menentukan
hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana pria, Wanita pun
mendapat hak yang sama kuat untuk mendapat warisan. Hal ini secara
jelas disebutkan dalam Al-qur‟an surat An-Nisa‟ ayat 7 yang
menanyakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak

mendapatkan warisan. Pada ayat 11,12, dan 176 surat An-Nisa‟ secara
rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara
anak laki-laki dan anak perempuan, ayah dan ibu,suami dan istri,
saudara laki-laki dan perempuan.14
e. Kewarisan Sementara Akibat Kematian
Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan
harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan
perkaitan lain harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan)
seandainya dia masih hidup.Walaupun ia berhak untuk mengatur
hartanya, hal tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya
semasa ia masih hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut
sesudah ia meninggal dunia.
Dengan demikian hukum Islam tidak mengenal seperti
ditemukan dalam ketentuan hukum waris menurut kitab undangundang hukum perdata (BW), yang dikenal pewarisan secara
abintestato dan secara testamen. Memang didalam ketentuan Islam
dikenal juga istilah wasiat, namun hukum wasiat terpisah sama sekali
dengan persoalan kewarisan.15
4.

Penetapan hukum
Dalam penetapan hukum juga tidak bisa lepas dari hukum
adat istiadat. Adat istiadat disini adalah adat istiadat yang mengikat
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anggota masyarakat. Maka dari itu dapat dilihat dari konteks
Maslahah Mursalahnya. Untuk itu dapat dibagiempatprinsip,yaitu:16
a. Hukum Islam melegaliris hukum adat untuk berlaku seterusnya.
Hal ini jika adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Dalam hal ini berlaku teori bahwa hukum adat dapat berlaku jika
telah diresepsi oleh hukum Islam, bukan sebaliknya hukum Islam
baru berlaku jika diresepsi oleh hukum adat. Misalnya mengenai
harta gono-gini dalam masyarakat Jawa, dimana kalau pernikahan
terputus, harta tersebut dibagi antara suami-istri sesuai dengan
hukum adat yang berlaku disetiap lokasi.
b. Hukum Islam menerima hukum adat pada hal yang prinsip.
Kendatipun dalam pelaksanaannya berbeda dan karenanya harus
disesuaikan. Teknik ini berlaku jika hukum adat tidak bertentangan
dari segi prinsipnya dengan prinsip hukum kewarisan Islam. Suatu
contoh: asas bilateral dalam kewarisan adat jawa dengan yang
terdapat dalam asas kewarisan adat jawa dengan yang terdapat
dalam asas kewarisan dalam hukum Islam, tapi dari segi luwasnya
cakupan ahli waris dimana kalau pada hukum adat lebih terbatas
sedangkan pada hukum Islam lebih luwas cakupannya.
c. Hukum Islam lebih diutamakan dengan hukum adat jika terjadi
perbedaan prinsip antara hukum Islam dengan hukum adat itu.
Misalnya asas kolektif pada masyarakat Minangkabau dan asas
16
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kolektif pewarisan semasa calon pewaris masih hidup di
masyarakat jawa yang berbeda dengan asas pewarisan karena
kematian. 17
d. Islam menolak terhadap hukum adat jika hukum adat itu tidak
sesuai dengan hukum Islam, terutama jika memperhatikan terhadap
kemaslahatan dan kemudlaratan yang ditemukan oleh hukum adat
itu. Misalnya, perombakan hukum Islam mengenai adat yang tidak
memberikan kepada perempuan seperti ketika diawal pertumbuhan
Islam. Akan tetapi perombakan itu sendiri harus memberikan
kemaslahatan masyarakat dalam penerapan hukum Islam, sehingga
diperlukan usaha yang bijak sana.Usaha Rasulullah untuk
menerapkan hukum, agar laki-laki dan perempuan sama-sama
memperoleh hak dan bagian warisan tidak sepenuhnya diterapkan.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adat yang
berlaku dalam masyarakat sepanjang adat itu tidak mengandung
kemudharatan dan relevan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam
secara umum. Dengan kata lain adat dapat dipergunakan untuk
mengecualikan ketentuan umum dalam nash dalam bidang
kewarisan, dimana kewarisan adat itu lebih condong untuk
mencapai kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.18
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5. Penentuan Ahli Waris Dalam Islam
Waris adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si
muwaris lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi. 19 Pengertian
ahli waris disini adalah orang yang mendapat harta ahli waris, karena
memang hak nya dari lingkungan keluarga pewaris. Namun, tidak semua
keluarga dari pewaris dinamakan (termasuk) ahli waris. Demikian pula
orang yang berhak menerima (mendapat) harta waris mungkin saja diluar
ahli waris. Seperti dalam Al-Qur‟an surah An-Nisa‟ ayat 8, Allah
berfirman :

ِ
ِ
ِ
ْي فَ ْارُزقُ ْو ُه ْم ِّمْنهُ َوقُ ْولُْوا ََلُْم قَ ْواًل م ْرْع ُرْوفاا
َ َوا َذا َح
ُ ْ ضَر الْق ْس َمةَ اُولُوا الْ ُق ْرٰب َىوالْيَ ت ٰٰم َىوالْ َم ٰسك
Artinya: “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim
dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu
(sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang
baik.”20
Ahli waris dapat dikelompokan menjadi 3 bagian, yaitu ashabulfurut
atau dzawilfurut, ashabah dan dzawilarham.
a)

Ashabul-furudh
Ashabul-furudh adalah orang yang mempunyai bagian harta
peninggalan yang sudah ditentukan oleh Al-Qur‟an, As-Sunah dan
Ijmak. Adapun bagian yang sudah ditentukan adalah 1/2, 1/4, 1/8, 1/3,
2/3, dan 1/6.
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Orang-orang yag dapat mewarsi harta peninggalan dari yang
sudah meninggal dunia berjumlah 25 orang terdiri dari atas 15 orang
laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan.
Ahli waris dari laki-laki adalah sebagai beriku:21
a.

Anak laki-laki

b.

Cucu laki-laki dari anak laki-laki

c.

Ayah

d.

Kakek (ayah dari ayah)

e.

Saudara laki-laki sekandung

f.

Saudara laki-laki seayah

g.

Saudara laki-laki seibu

h.

Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari nomor 5)

i.

Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari nomor 6)

j.

Saudara seayah (paman) yang seibu seayah

k.

Saudara seayah (paham) yang seayah

l.

Anak paman yang seibu seayah

m. Anak paman yang seayah
n.

Suami

o.

Orang laki-laki yang memerdekakannya.
Apabila ahli waris diatas ada semuanya maka hanya 3 ahli waris

yang mendapatkan warisan, yaitu sebagi berikut:
1) Suami
21
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2) Ayah
3) Anak
Adapun ahli waris dari pihak perempuan ada 10 yaitu sebagai
berikut:
a.

Anak perempuan

b.

Cucu perempuan dari anak laki-laki

c.

Ibu

d.

Nenek perempuan (ibunya ibu)

e.

Nenek perempuan (ibunya ayah)

f.

Saudara perempuan yang seibu seayah

g.

Saudara perempuan yang seayah

h.

Saudara perempuan yang seibu

i.

Istri

j.

Orang perempuan yang memerdekakannya 22
Apabila ahli waris diatas ada semuanya, maka mendapatkan harta

waris hanya 5 orang yaitu:
1) Ayah
2) Ibu
3) Anak laki-laki
4) Anak perempuan
5) Suami/istri
QS. An-Nisa‟Ayat 33
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ِ ِولِ ُك ٍل جعْلنا مو
ِ َّ
ِ ِ
وى ْم
ْ ين َع َق َد
ُ ُت أ َْْيَانُ ُك ْم فَآت
َ اِل ِمَّا تَ َرَك الْ َوال َدان َو ْاْلَقْ َربُو َن ۚ َوالذ
َ ََ َ َ َ ّ َ
ٍ
ِ َن
يد
َّ صيبَ ُه ْم ۚ إِ َّن
ً اّللَ َكا َن َعلَ هى ُك ِّل َش ْيء َش ِه
Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan
ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya.
Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia
dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya.
Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”
b) Ashabah
Ashabah adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan, tetapi
bisa mendapatkan semua harta atau sisa harta setelah dibagi kepada
ahli waris, ahli waris ashabah akan mendapatkan bagian harta
peninggalan,tetapi tidak ada ketentuan bagian yang pasti. Bagiannya
berlaku:23
a.

Jika tidak ada kelompok ahli waris yang lain, maka semua harta
waris untuk ahli waris ashabah.

b.

Jika ada ahli waris ashabulfurudh, maka ahli waris ashabah
menerima sisa dari ashabulfurudh tersebut.

c.

Jika harta waris telah dibagi habis oleh ahli waris ashabulfurudh
maka ahli waris ashabah tidak mendapat apa-apa.
Ahli waris ashabah ini terdiri dari orang-orang yang mempunyai

hubungan darah dari garis keturunan laki-laki,seperti anak laki-laki,
ayah, saudara laki-laki, kakek. Dalam keadaan tertentu anak
perempuan juga mendapat ashabah apabila ia didampingi atau
bersama saudara laki-laki.

23
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c)

Dzawil-arham
Dzawil-arhamadalah setiap kerabat yang bukan dzawil-furudh
dan bukan pula ashabah. atau dzawil-arham ahli waris yang tidak
termasuk ashabul-furudh dan tidak pula ashabah. Mereka dianggap
kerabat yang jauh pertalian nasabnya, kerabat golongan ini baru
mewaris jika tidak ada kerabat yang termasuk kedua golongan diatas,
yaitu sebagai berikut:
a. Cucu (laki-laki atau perempuan)dari anak perempuan.
b. Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan.
c. Kakek pihak ibu (bapak dari ibu).
d. Nenek dari pihak kakek (ibu kakeh).
e. Anak perempuan dari saudara laki-laki (yang sekandung sebapak
maupun seibu).
f. Anak laki-laki dan saudara laki-laki seibu
g. Anak (laki-laki dan perempuan) saudara perempuan (sekandung
sebabpak atau seibu).
h. Bibi (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari
kakek.
i. Paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu
dengan kakek.
j. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu.
k. Anak perempuan dari paman.
l. Bibi pihak ibu (saudara perempuan dari ibu) 24

24
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6. Penyelesian Sengketa Waris Dalam Hukum Islam
Dalam hukum waris, pembagian harta warisan yang diberikan
kepada ahli waris dalam prosesnya dapat berlangsung tanpa sengketa
atau dengan sengketa. Pada prinsipnya pelaksanaan pembagian harta
warisan berlangsung secara musyawarah. Musyawarah dilakukan oleh
keluarga secara internal untuk menentukan bagian masing-masing ahli
waris. Apabila musyawarah tidak dapat menyeleseikan sengketa,
maka persengketaan diseleseikan melalui pengadilan.
Komplikasi hukum Islam ini meskipun oleh banyak pihak tidak
diakui sebagai hukum perundang-undangan, namun pelaksana di
peradilan-peradilan agama telah bersepakatan untuk menjadikannya
sebagai pedoman dalam berpekara di pengadilan. Dengan demikian
komplikasi Hukum Islam bidang kewarisan telah menjadi buku
hukum dilembaga peradilan Agama. Kalau dulu hukum kewarisan itu
berada dalam kitab-kitab fiqh yang tersusun dalam bentuk buku
ajaran, maka saat ini, komplikasi tersebut telah tertuang dalam format
perundang-undangan di Pengadilan Agama dalam merujuknya.25
Apakah dengan demikian hukum kewarisan dari Fiqh Mawaris atau
Faraid telah digantikan oleh komplikasi Hukum Islam? Suatu hal yang
dapat dipastikan ialah Hukum Kewarisan Islam selama ini yang
bernama fiqhMawaris atau Faraid itu dijadikan salah satu bahan
sumber utama dari Komplikasi. Sumber lainnya adalah hukum
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perundang-udangan tentang kewarisan yang terdapat pada BW yang
sampai waktu ini masih berlaku, dan kenyataan yang berlaku ditengah
masyarakat yang tertuang dalam jurisprudensi terdiri dari 23 pasal,
dari pasal 171 sampai dengan pasal 193. Sekedar perbandingan antara
Fiqh Faraidmenurut apa adanya dengan komplikasi Hukum Islam
tersebut dapat dilihat dalam gambaran berikut:
Pasal 171 tentang ketentuan umum. Anak pasal menjelaskan
tentang hukum kewarisan sebagimana juga terdapat dalam kitab-kitab
Fiqh dengan rumusan berbeda Anak pasal b membicarakan tentang
pewaris dangan surat beragama Islam dan anak pasal c membicarakan
tentang ahli waris yang disamping masyarakat adanya hubugan
kekerabatan dengan pewaris juga harus beragama Islam. Hal ini serupa
dengan

yang

di

bicarakan

dengan

fiqhsebagaimana

dijelaskan

sebelumnya. Anak pasal d dan e juga tidak berbeda dengan fiqh. Anak
angkat dalam baitulmaltelah disinggung sebelum ini. Dengan demikian
keseluruhan pasal ini sejalan dengan fiqh. 26
Pasal 172 yang membicarakan identitas ke-Islam-an seseorang
hanya hal yang bersifat administratif, yang walaupun tidak disinggung
dalam fiqh, tidak menyalahi subtansifiqh itu.
Pasal 174 tentang ahli waris, baik dalam hubungan darah atau
perkawinan, telah sejalan dengan fiqh faraid sebagaimana diuraikan
dalam Bab IV.
26
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Pasal 175 tentang pewaris kewajiban ahli waris terhadap harta
sebelum dibagikannya harta tersebut kepala ahli waris telah sejalan
dengan fiqhmawaris.27
Pasal 176 tentang bagian anak dalam kewarisan, baik dalam
keadaan sendiri atau bersama telah sejalan dengan Al-Qur‟an dan
rumusannya dalam fiqih faraid.
Pasal 183 tentang usaha perdamaian yang menghasilkan
pembagian yang berbeda dari petunjuk namun atas dasar kerelaan
bersama, memang dalam kitab-kitab fiqh pada umumnya tidak dijelaskan
dalam waktu membalas warisan. Meskipun sacara formal menyalahi
ketentuan fiqh, namun dapat diterima dengan menggunakan pendekatan
pemahaman takharus yang dibenarkan dalam mazab Hanafi.
Dari uraian pasal demi pasal yang berkenaan dengan ketentuan
kewarisan data dikataka bahwa pada umumnya pasal-pasal kewarisan
dalam Kompilasi Hukum Islam, kecuali beberapa hal seperti
dijelaskan diatas meskipun mungkin disana sini ada perbedaan dengan
kitab fiqh, dapat ditetapkan sebagai Hukum Kewarisan Islam dalam
bentuknya yang baru. Sedangkan beberapa poin kerusial tetap
dikembangkan dalam wacana. 28
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B. Maslahah Mursalah
1.

Pengertian

Pengertian maslahahdalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan
yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum
adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti
menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.
Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut maslahah. Dengan
begitu Maslahah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan
kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.
Pengertian mursalahsecara etimologis artinya terlepas atau dalam arti
(bebas). Kata „terlepas‟ atau „bebas‟ disini bila dihubungkan dengan kata
Maslahah maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang
menunjukan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”.
Adapun secara

terminologi Maslahah

Mursalah

ialah suatu

kemaslahatan dimana syar‟i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk
merealisir kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukan atas
pengakuannya atau pembatalannya. Maslahat ini disebut mutlak, karena ia
tidak

terikat

oleh

dalil

yang

mengakuinya

atau

dalil

yang

membatalkannya. 29
Dengan demikian maslahah mursalahadalah suatu kemaslahatan yang
tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Jika
terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari‟at dan tidak ada illat

29

Amir Syarifudin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: kencana, 2009), 335.

yang keluar dari syara‟ yang menentukan kejelasan hukum kejadian
tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara‟,
yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau
untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan alMaslahah al-Mursalah. Tujuan utamanya adalah kemaslahatan, yakni
memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya. 30
2. Landasan Hukum Maslahah Mursalah
Sumber asal dari metode Maslahah Mursalah adalah diambil dari
Al-Qur‟an yang banyak jumlahnya seperti pada ayat berikut:
QS. Al-Baqarah: 220

ص َِل ٌح َهلُْم َخْي ٌر ۖ َوإِ ْن
َ َِف الدُّنْيَا َو ْاْل ِخَرِة ۗ َويَ ْسأَلُون
ْ ِك َع ِن الْيَ تَ َام هى ۖ قُ ْل إ
ِ
ِ ِ
ۚ اّللُ َْل َْعنَ تَ ُك ْم
َّ َصلِ ِح ۚ َولَْو َشاء
َّ وى ْم فَِإ ْخ َوانُ ُك ْم ۚ َو
ْ اّللُ يَ ْعلَ ُم الْ ُم ْفس َد م َن الْ ُم
ُ ُُُتَالط
ِ
يم
َّ إِ َّن
ٌ اّللَ َع ِز ٌيز َحك
Artinya:“Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah:
Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik,dan jika
kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah
saudaramu dan Allah maha mengetahui siapa yang membuat
kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau
Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan
kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana”.31
Dari segi kekuatannya sebagi hujjah dalam menetapkan hukum,
maslahah ada 3 macam, yaitu:

30
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a. Maslahah Dharuriyyah, adalah kemaslahatan (lima prinsip pokok)
yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia.
b. Maslahah Hajjiyah, adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan
hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri.
Maslahah Hajjiyah jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia,
tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur
pokok.
c. Maslahah Tahsniyah, adalah maslahah yang tingat kebutuhan hidup
manusia

kepadanya tidak sampai pada tingkat dharuri, juga tidak

sampai pada tingkat haji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi
dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup
manusia.
Ketiga-tiganya membentuk satu truktur yang saling berhubungan
dan juga menganalisis dua aspek dalam hubungan yang satu dengan yang
lain, artinya pertimbangan hukum pelengkap (Hajiyyat) tidak boleh
membatalkan pada tujuan asal atau primer atau dharuriyyah. Oleh sebab
itu maka pelengkap (Tahsiniyyah) merupakan unusr penyempurna bagi
kepentingan sekunder (Hajiyyah) dan sekunder pelengkap dan penopang
kepetingan primer. 32
Menurut Jalaluddin Abdurrahman, bahwa maslahah mursalah
dapat dibedakan dua macam:

32
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a) Maslahat yang pada dasarnya secara umum sejalan dan sesuai dengan
apa yang dibawa oleh syari‟at. Dengan kata lain, kategori maslahat
jenis ini berkaitan dengan maqasid al-syari’ah. Yaitu agar terwujudnya
tujuan syari‟at yang bersifat dharuri (pokok).
b) Maslahat

yang

sifatnya

samar-samar

dan

sangat

dibutuhkan

kesungguhan dan kejelian para mujtahid untuk merealisasinya dalam
kehidupan.
3. Syarat-syarat Maslahah Mursalah
Adapun beberapa persyaratan dalam memfungsikan Maslahah
Mursalahyaitu:33
a) Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki,
yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau
menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya
mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada
akibat negatif yang ditimbulkannya.
b) Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan
umum bukan kepentingan pribadi.
c) Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan
ketentuan yang ditegaskan dalam Al-Qur‟an atau sunah Rasulullah
atau bertentangan dengan ijma‟.
d) Kemaslahatan tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat,
artinya kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan akal sehat.
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e) Pengembalian kemaslahatan tersebut harus untuk merealisasikan
kemaslahatan dharuriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat.
4. Bentuk-bentuk Maslahah Mursalah.
Adapun bentuk-bentuk maslahah mursalah menurut Drs.H.
Abd.Rahman Dalan, M.A, dibagi tiga, yaitu:
1) Maslahah al-Mu’tabarah (Maslahah yang terdapat kesaksian syara‟
dalam mengakui keberadaannya). Al-Maslahah bentuk pertama ini
menjelma menjadi landasan dalam Qiyas, karena ia sama dengan AlMunasib („illah yang merupakan Al-Maslahah) dalam pembahasan
Qiyas.

Jumhur

ulama

sepakat

menyatakan,

Al-Maslahah

ini

merupakan landasan hukum.
2) Maslahah Al-Mulghah(Maslahah yang terdapat kesaksian syara‟ yang
membatalkannya). Maslahah bentuk kedua ini adalah bathil, dalam
arti tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena ia
bertentangan dengan nash.
3) Maslahah yang tidak terdapat kesaksian syara‟. Maslahah bentuk
ketiga ini kemudian dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu:
a. Maslahah Al-Gharibah, yaitu maslahah yang sama sekali tidak
terdapat kesaksian syara‟ terhadapnya, baik yang mengakui
maupun yang menolaknya dalam bentuk macam atau jenis tindakan
syara‟.

b. Maslahah Al-Mula‟imah, yaitu maslahah yang meskipun tidak
terdapat nas tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sesuai dengan
tujuan syara‟ dalam lingkuo umum.
Setelah dikemukakan beberapa pengertian tentang maslahah
mursalah, dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat maslahah mursalah
dalam syariat Islam adalah setiap manfaat yang tidak didasarkan pada nash
khusus menunjukkan mu’tabar (diakui) atau tidaknya manfaat itu.

BAB III
PRAKTIK KEWARISAN MASYARAKAT DI DESA PUCANGREJO
KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN MADIUN
A. Gambaran Umum Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan
Sesuai dengan penelitian penulis dalam tulisan ini akan diungkapkan
tentang pelaksanaan kewarisan yang ada di Desa Pucangrejo Kecamatan
Sawahan Kabupaten Madiun. Sebelum penulis menguraikan tentang
praktik kewarisan tersebut, terbelih dahulu akan diuraikan hasil penelitian
yang berkenaan dengan:
1. Sejarah Desa
Pucangrejo adalah sebuah Desa yang cukup fenomenal akan
kisahnya, nama dari Pucangrejo diambil dari nama pohon pucang/jambe,
sedangkan rejo yang berarti ramai/ banyak. Pada zaman dahulu banyak
pohon pucang/jambe yang tumbuh di daerah ini, jadi masyarakat dahulu
menamainya dengan nama Pucangrejo karena sebagai daerah yang
banyak pohon pucang/jambe. Tidak terlepas dari sejarah masyarakat
pinggiran kota di Kabupaten Madiun. Walaupun tempatnyadipinggiran
kota, akan tetapi banyak masyarakatnya masih berpegang teguh pada
adat dan budaya dari nenek moyang, walaupun sebagian sudah ada yang
terpengaruh dengan budaya-budaya modern.1

1

Hasil wawancara kepada kepala Desa Pucangrejo yang bernama Satria S.S, pada tanggal
10 oktober 2021.
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2. Keadaan Geografis
Secara Goegrafis Desa Pucangrejo memiliki luas : 195.61 Ha,
terletak pada posisi koordinator bujur : 111.529365, koordinator lintang
:-7584033.2
Secara administratif, Desa Pucangrejo di wilayah Kecamatan
Sawahan Kabupaten Madiun dengan posisi dibatasi oleh wilayah desadesa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Krokeh dan
Desa Lebak Ayu, di sisi Barat berbatasan dengan Desa Rejosari dan
Desa Bakur di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Rejosari dan Desa
Sidomulyo, sedangkan di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tiron.
3. Kependudukan
Berdasarkan data statistik tahun terakhir yaitu tahun 2020 bahwa
jumlah penduduk Desa Pucangrejo adalah 2.400 orang, jumlah kepala
keluarga 891 orang, jumlah penduduk menurut jenis kelamin jumlah
laki-laki 1.246 orang, jumlah perempuan 1.251 orang. 3
4. Keadaan Sosial
Untuk mengetahui keadaan sosial di Desa Pucangrejo Kecamatan
Sawahan Kabupaten Madiun bisa dilihat dari segi :
a. Keagamaan
Dari hasil penelitian yang diperoleh dalam skala mayoritas
penduduk Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan adalah pemeluk

2

Hasil wawancara kepada kepala Desa Pucangrejo yang bernama Satria S.S, pada tanggal
10 oktober 2021.
3
Ibid

agama Islam, apabila ada yang beragama selain Islam, mereka itu
hanyalah sebagai pendatang dan bukan penduduk asli. Adapun
dalam hasil penelitian bahwa dari jumlah penduduk Desa Pucangrejo
yang berjumlah 2.400 orang, yang memeluk agama islam berjumlah
2.398 orang dan sisanya 2 orang memeluk agama Kristen. 4
b. Pendidikan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Desa
Pucangrejo

ini

diperoleh

data

tentang

tingkatan

penduduk

masyarakat di Desa Pucangrejo sebagai berikut : 5% diantara
tamatan SD, 20% diantara tamatan SMP, 40% diantara tamatan
SMA dan 30% diantara tamatan Perguruan Tinggi dan 5% diantara
tidak tamat sekolah.
c. Kebudayaan
Dalam hal kebudayaan Desa Pucangrejo terdapat kebudayaan
seperti Tahlilan dan Yasinan yang dilakukan setiap dusun, begitu
pula dengan hal-hal yang sudah membudidaya dan sudah biasa
terjadi di

masyarakat

Madiun,

seperti kelahiran,

kematian,

perkawinan dan tasyakuran yang bernafaskan Islami. 5
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Hasil wawancara kepada tokoh Ulama‟ Desa Pucangrejo yang bernama Sy, pada tanggal
14 oktober 2021.

B. Dasar Hukum Pembagian Harta Waris Masyarakat Desa Pucangrejo
Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun.
Hukum waris yang berlaku di Kabupaten Madiun khususnya di Desa
Pucangrejo mengggunakan adat istiadat versi sendiri, yang merupakan
warisan dari nenek moyang yang secara turun menurun menjadi dasar
pegangan hidup sehari-hari masyarakat Kabupaten Madiun sehingga
merupakan salah satu bagian dari masyarakat adat yang ada di Indonesia. 6
Jadi bisa dikatakan masyarakat Desa Pucangrejo menggunakan Hukum
Waris Adat dalam menentukan pembagian waris. Istilah pembagian harta
waris di masyarakat Desa Pucangrejo:
1.

Sepikul Segendong
Yaitu pembagian harta waris yang dibagi sama rata tanpa
membedakan laki-laki atau perempuan.

2. Nyusuki
Yaitu pembagian harta waris yang salah satu dari ahli waris
mendapatkan bagian yang lebih banyak karena mau merawat orang
tuanya hingga orang tuanya meninggal dunia, tetapi harus mengganti rugi
kepada ahli waris yang lain dengan nominal semampunya.
Mengenai kasus di atas penulis melakukan wawancara:
“Kalau masalah pembagian waris di Desa Pucangrejo sebenarnya
masyarakat di Kecamatan Sawahan itu menggunakan adat yang secara
turun menurun dipakai dari zaman dahulu hingga sekarang. Khususnya di
Desa Pucangrejo ada istilah nama “sepikul segendong” (dibagi sama
rata), yaitu pihak laki-laki dan perempuan dibagi sama rata tanpa
dibedakan. Ada lagi istilah “nyusuki” pembagian yang dilihat dari
6

Hasil wawancara kepada Modin Desa Pucangrejo yang bernama Agus J, pada tanggal 15
oktober 2021.

lamanya seseorang merawat orang tuanya maka mendapat bagian yang
lebih banyak, tetapi mengganti rugi kepada ahli waris yang lain dengan
nominal semampunya, dan adat seperti itu sudah sejak dahulu hingga
sekarang.”7
“Hukum waris yang dilakukan masyarakat Kabupaten Madiun
khususnya di Desa Pucangrejo itu menggunakan hukum adatnya versi
mereka sendiri dan itu sudah turun temurun dari nenek moyang terdahulu
serta menjadi pegangan hidup sehari-sehari oleh masyarakat. 8
”
Pelaksanaan hukum waris adat yang berlaku di Desa Pucangrejo
Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun dengan menggunakan hukum
adat yaitu ketika ada seorang warga yang meninggal dunia maka harta
yang ditinggalkan oleh orang tersebut secara otomatis menjadi hak milik
keluarga terdekat dan dibagi dengan menggunakan hukum adat turun
menurun yang sudah dilakukan oleh nenek moyangnya terdahulu. 9
Sedangkan pendapatkan lain mengungkapkan hal senada yaitu
warisan

diberikan

kepada

ahli

waris

tedekat,

namun

beliau

mengungkapkan bahwa ada pembagian waris yang dimana ketika seorang
meninggal dunia tetapi belum mempunyai istri dan anak maka hak
warisnya itu diberikan kepada orang tua/ sanak saudaranya. 10
Berdasarkan uraian kasus diatas, penulis melakukan wawancara:
“Kalau begitu, jika belum menikah/ atau belum punya istri dan
anak, maka yang menjadi ahli waras adalah orang tuanya/ sanak
saudaranya.”11

7

Hasil wawancara kepada kepala Desa Pucangrejo yang bernama Satria S.S, pada tanggal
10 oktober 2021
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9
Ibid,.
10
Hasil wawancara kepada tokoh ulama‟ Desa Pucangrejo yang bernama MH, pada
tanggal 15 oktober 2021.
11
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Menurut

masyarakat

Desa

Pucangrejo

Kecamatan

Sawahan

Kabupaten Madiun, waris adat adalah suatu harta, baik itu harta bergerak
atau harta tak bergerak yang merupakan pemberian dari orang tua atau
seorang yang sudah meninggal kepada keluarganya. Tujuan pembagian
harta waris menurut masyarakat Desa Pucangrejo adalah selain untuk
memenuhi aturan yang ada sejak dulu sudah ada juga untuk menjalin
silaturahmi antara sesama anggota keluarga.
C. Cara Menentukan Ahli Waris Di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan
Pelaksanaan hukum waris adat yang berlaku di Desa Pucangrejo
Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun dengan menggunakan hukum
adat yaitu ketika ada seorang warga yang meninggal dunia maka harta
yang ditinggalkan oleh orang tersebut secara otomatis menjadi hak milik
keluarga terdekat misalnya, apabila ada orang tua yang sudah meninggal
dunia maka hartanya secara otomatis menjadi milik anak-anaknya sebagai
anggota keluarga terdekat. Sedangkan kerabat-kerabat lainnya seperti
saudara, orang tua pewaris, paman dan sebagainya tidak mendapatkan
harta warisan tersebut.12
Mengenai kasus diatas penulis melakukan wawancara:
“Ya semisal ada seseorang yang meninggal, maka yang menjadi ahli
warisnya adalah hanya keluarga terdekat. Misalnya ada orang tua yang
sudah meninggal, maka harta waris otomatis menjadi hak milik anakanaknya sebagai keluarga terdekat, sedangkan kerabat-kerabatnya seperti
saudara, orang tua pewaris, paman dan sebagainya tidak mendapatkan
harta warisan.”
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Hasil wawancara kepada Modin Desa Pucangrejo yang bernama Agus J, pada tanggal
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Sedangkan pendapatkan lain mengungkapkan hal senada yaitu
warisan

diberikan

kepada

ahli

waris

tedekat,

namun

beliau

mengungkapkan bahwa ada pembagian waris yang dimana ketika seorang
meninggal dunia tetapi belum mempunyai istri dan anak maka hak
warisnya itu diberikan kepada orang tua/ sanak saudaranya. 13
Berdasarkan uraian kasus diatas, penulis melakukan wawancara:
“Kalau begitu, jika belum menikah/ atau belum punya istri dan
anak, maka yang menjadi ahli waras adalah orang tuanya/ sanak
saudaranya.”
Dalam hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan oleh
keluarga dalam pembagian waris, biasanya anak pertama/ tertua
memimpin penentuan ahli waris siapa siapa yang berhak mendapatkan dan
berapa bagiannya, dengan dasar pertimbangan bahwa anak pertama/ tertua
sudah dewasa/ berkeluarga maka harus bersikap jujur, bijaksana dan adil
terhadap saudara-saudara kandungnya. 14
1. Data kasus penentuan ahli waris dan pembagian harta waris.
a. Identitas ahli waris
Berdasarkan data kasus penentuan ahli waris yang penulis
dapat ada 2 (dua) kasus yaitu yang pertama pewaris meniggalkan
ahli waris yang berjumlah 6 (enam) orang, yang dimana tiga orang
mendapatkan warisan yang tiga orang tinggal di Desa Pucangrejo
dan satu orang di Kota Tegal Jawa Barat. Yang dimana tiga orang
yang dimaksud dua orang tinggal di Desa Pucangrejo dan satu orang
13
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di Kelurahan Oro-oro Ombo Kota Madiun tidak mendapatkan waris
yaitu kakan dan adik pewaris.
Kasus yang kedua pewaris meninggalkan ahli waris yang
berjumlah 3 (tiga) orang, yang dimana satu orang mendapatkan
warisan lebih banyak yaitu anak nomor 2 yang tinggal dengan orang
tua nya Di Desa Pucangrejo dan dua orang mendapatkan warisan
lebih sedikit yaitu anak pertama dan ketiga, yang dua orang tinggal
di Dusun berbeda di Desa Pucangrejo dan satu orang di Kota
Ponorogo.
2.

Uraian Kasus
Selama proses penelitian penulis mendapatkan informasi melalui
wawancara sebagai berikut :
a.

Kasus Pertama
Harta waris tersebut adalah milik pewaris yang bernama
KH (alm) dan SP (alm). Pada tahun 2009 SP meninggal dunia dan
pada tahun 2017 KH meninggal dunia, mempunyai harta
kekayaan berupa sebuah rumah dan tanah pekarangan yang
terletak di Desa Pucangrejo Rt. 005 Rw. 003 seluas 1000M2. 15
Suatu ketika KH jatuh sakit dan di rawat di Rumah Sakit
Madiun. Selama perawatan KH dibiayai oleh ketiga anaknya.
Akhirnya KH pada tanggal 8 oktober tahun 2017 meninggal
dunia.

15
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Hasil wawancara kepada ahli waris yang bernama bpk. MJ, pada tanggal 19 oktober

Setelah KH meninggal dunia, para ahli waris KH
mengadakan musyawarah untuk membagikan harta warisan yang
ditinggalkan KH. Hasil Musyawarah tersebut memutuskan
sebagai berikut :
1) Harta waris dibagi sama rata antara sesama ahli waris
2) Yang berhak mendapatkan hanya keluarga terdekat seperti
anak-anak pewaris, meskipun saudara almarhum ikut andil
membantu mengurusi saat dan sampai almarhum dikebumikan.
3) Karena anak yang ke tiga dari pewaris tinggal dan sudah
mempunyai rumah sendiri di Kota Tegal Jawa Barat dan
kesulitan jika ingin memanfaatkan tanah dari hasil pembagian
waris serta menyadari semasa hidup KH anak tersebut tidak
terlalu mengeluarkan biaya, maka menjualnya ke saudara
kandungnya dengan harga murah.16
b.

Kasus kedua
Harta waris tersebut adalah milik pewaris yang bernama
MY (alm) dan PM (alm). Pada tahun 2010 Pak MY meninggal
dunia dan pada tahun 2019 PM meninggal dunia. Pewaris
mempunyai harta kekayaan berupa sebuah rumah yang terletak di
Desa Pucangrejo Rt. 006 Rw. 003 seluas 800M2. 17

16

Hasil wawancara kepada AS sebagai kakak kandung pewaris, pada tanggal 19 oktober
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Hasil wawancara kepada ahli waris yang bernama SH, pada tanggal 20 oktober 2021.

2021.

Suatu ketika MY dan SP sakit dan meninggal dunia pada
tahun 2010 dan tahun 2019, dan semasa hidup MY dan SP sampai
meninggal dunia banyak dibiayai oleh anak yang ke 2.
Setelah MY dan SP meninggal dunia, para ahli waris
mengadakan musyawarah untuk membagikan harta warisan yang
ditinggalkan. Hasil Musyawarah tersebut memutuskan sebagai
berikut :
1) Harta warisan dibagi untuk anak-anaknya
2) Anak yang ke dua karena sudah banyak mengeluarkan biaya
untuk MY dan SP semasa hidupnya sampai meninggal dunia
maka mendapatkan bagian paling banyak.
3) Karena hanya anak yang ke dua yang belum memiliki rumah
sendiri maka sesuai kesepakatan rumah tersebut seluruhnya
menjadi milik anak yang kedua dengan ketentuan anak yang
ke dua harus membeli bagian saudaranya dengan sistem yang
sering disebut oleh masyarakat di Desa Pucangrejo dengan
sebutan “Nyusuki” (membeli dengan harga semampunya).18
Dan contoh diatas dapat kita lihat bahwa pembagian waris
dalam sistem kewarisan adat yang ada di Kabupaten Madiun
khususnya di Desa Pucangrejo merupakan bagian adat istiadat
yang berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat adat setempat.

18

Hasil wawancara kepada MJ anak pewaris, pada tanggal 20 oktober 2021

Dasar pembagian waris menurut masyarakat adat di
Kabupaten Madiun khususnya di Desa Pucangrejo Kecamatan
Sawahan adalah kesepakatan dari para ahli waris dan ikhlas sama
ikhlas dari para ahli waris. 19
Mengenai kasus diatas penulis melakukan wawancara:
“Begini ya, saya juga tidak mengerti, saya hanya mengikuti
petunjuk

dari

nenek

moyang

terdahulu.

Dari

nenek

moyangtedahulu ya cara pembagiannya seperti itu.”20
Maksudnya

ST

kurang

kurang

mengerti

tentang

pembagian warisan untuk ahli waris, siapa yang berhak
mendapatkan dan berapa bagiannya, beliau hanya mengikuti adat
istiadat terdahulu dari nenek moyangnya.
Sedangkan wawancara dari PN menerangkan bahwa :
“Karena dari nenek moyang ya seperti itu, warisan itu
dibagi ke anak-anaknya. Tetapi jika ada anak yang mau merawat
orang tuanya hingga orang tuanya meninggal dunia, maka anak
itu pasti mendapat bagian yang lebih .”21:
Maksudnya, PN memahami pembagian waris yang seperti
itu karena beliau melihat dan meniru apa yang sudah diajarkan
dan dilakukan nenek moyangnya terdahulu.

19

Hasil wawancara kepada Modin Desa Pucangrejo yang bernama Agus J, pada tanggal
20 oktober 2021.
20
Hasil wawancara kepada ST anak pewaris, pada tanggal 20 oktober 2021
21
Hasil wawancara kepada AS anak pewaris, pada tanggal 20 oktober 2021

Dilihat pada praktik yang terjadi dilapangan pada akhirnya
mereka bersepakat membagi harta warisan dan menentukan ahli
waris yang mendapatkan dengan kententuan kewarisan yang
berlaku sejak nenek moyang terdahulu,yaitu dibagi sama rata,
dibagi salah satu pihak mendapat lebih banyak karena merawat
orang tua dan yang berhak mendapatkan warisan hanya keluarga
terdekat pewaris yaitu anak-anaknya.
Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan penulis akan
menerangkannya dalam bentuk matrik sebagai berikut :22
No.
1.

Cara Pembagian
Waris
Segendong Sepikul

Alamat
Dusun Pucangrejo
Desa Pucangrejo
Dusun Juron
Desa Pucangrejo
Dusun Karanganyar
Desa Pucangrejo
Dusun Sumurgung
Desa Pucangrejo
Dusun Betet
Desa Pucangrejo

2.

Nyusuki

Dusun Pucangrejo
Desa Pucangrejo
Dusun Juron
Desa Pucangrejo

22

Jumlah
Kasus
18

20

10

13

9

7

8

Hasil wawancara kepada kepala Desa Pucangrejo yang bernama Satria S.S, pada tanggal
10 oktober 2021.

Dusun Karanganyar
Desa Pucangrejo
Dusun Sumurgung
Desa Pucangrejo
Dusun Betet
Desa Pucangrejo

5

7

4

Dilihatdari uraian data dan kasus yang terjadi di Desa
Pucangrejo dalam pembagian dan penentuan ahli waris yaitu masih
menggunakan hukum adat yang mereka lakukan sejak dari nenek
moyang terdahulu hingga sekarang dan mereka masih menerapkan
cara pembagian dengan cara segendong sepikul dan nyusuki, serta
yang menjadi ahli waris hanya keluarga terdekat yaitu anak-anaknya.
D. Penyelesaian sengketa Waris Di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan.
Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, ada 2 kasus yang
terjadi dalam hal sengketa waris yang terjadi pada pembagian adat waris di
Desa Pucangrejo, antara lain : 23
1. Kasus 1
Harta waris tersebut adalah milik pewaris yang bernama RS, RS
mempunyai harta waris yaitu sebuah rumah seluas 8.000M2 dan
sawah seluas 1.500M2 yang terletak di Desa Pucangrejo. Pewaris
memiliki 2 anak yang menjadi ahli waris harta tersebut yaitu RD dan
RY. Setelah RS meninggal dunia maka harta waris tersebut dibagi

23

Hasil wawancara kepada kepala Desa Pucangrejo yang bernama Satria S.S, pada tanggal
10 oktober 2021.

oleh ahli waris yaitu anak-anaknya dalam musyawarah lingkup
keluarga. Semasa hidup RS dirawat oleh anaknya yang bernama RY
sampai RS meninggal dunia. Maka didalam musyawarah ahli waris,
RY meminta bagian yang lebih sesuai hukum adat yang berlaku.
Tetapi RD tidak terima karena merasa dirugikan/ tidak adil. RD
merasa selama hidup orang tuanya juga mengeluarkan biaya walau
tidak banyak.
Dari

keputusan

pembagian

waris

tersebut

karena

tidak

menemukan jalan keluar, maka pihak ahli waris mengadakan
musyawarah lingkup tokoh masyarakat yaitu mendatangkan tokoh
masyarakat sebagai mediator dalam masalah sengketa waris tersebut,
dalam hal ini ahli waris mendatangkan ketua Rukun Tetangga (RT)
setempat. Hasil dari musyawarah ini yaitu ketua RT menyarankan
untuk tetap menjalankan hukum adat yang sudah ada tetapi
menggunakan cara nyusuki, tetapi pihak ahli waris sama-sama tidak
setuju, karena sama-sama merasa tetap dirugikan.
Pada akhirnya ahli waris melanjutkan sengketa waris ini dengan
jalan sidang desa yaitu Kepala Desa sebagai mediatornya. Dalam hal
ini Kepala Desa berusaha mendamaikan dan menyarankan untuk
pembagian harta warisnya dibagi secara rata. Akhirnya karena para
ahli waris menyadari bahwa mereka adalah masih saudara kandung
dan merasa menjalin hubungan kekeluargaan itu lebih utama, maka
keduanya memutuskan untuk membagi harta waris tersebut sesuai

kesepakatan mereka yaitu rumah seluas 800M2 dan sawah yang seluas
500M2 menjadi milik RY dan sawah yang seluas 1000M2 menjadi
milik RD dan mereka menyepakatinya serta menerima dengan lapang
dada dan ikhlas sama ikhlasnya.
Dari Uraian kasus di atas peneliti melakukan wawancara:
“Yah, awalnya saudara kandung saya RY meminta bagian harta waris
yang lebih, tetapi saya tidak terima karena saya merasa tidak adil
dan permasalahan sengketa ini dilanjutkan dari musyawarah
lingkup tokoh masyarakat sampai pada akhirnya masalah keluarga
saya selesei di tahap sidang desa, dengan hasil keputusan yang
disepakati bersama yaitu rumah dan sebagian sawah menjadi milik
RY dan Sebagian sawah lagi menjadi milik saya”.24
2. Kasus 2
Harta waris tersebut adalah milik pewaris yang bernama KR, KR
memilik harta waris yaitu rumah seluas 500M2, sawah seluas 1000M2
yang terletak di Desa Pucangrejo. Pewaris memiliki 2 anak yang
menjadi ahli waris tersebut yaitu SM dan PW. Setelah KR meninggal
dunia maka harta waris tersebut dibagi oleh ahli warisnya yaitu anakanaknya dengan cara musyawarah lingkup keluarga.
Dalam pembagian harta waris SM meminta bagian yang lebih dan
tidak dibagi secara rata. Karena SM merasa dia belum memiliki rumah
sendiri dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Maka dari itu harta
waris yang ditinggalkan orang tuanya yaitu KR sangat dibutuhkan
untu dia bertempat tinggal dan dalam membiayai kehidupannya
sehari-hari. Sedangkan PW sudah memiliki rumah sendiri dan

24
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Hasil wawancara kepada anak pewaris yang bernama SD, pada tanggal 11 oktober

pekerjaan yang tetap serta dipandang lebih mampu dari segi materi.
Dalam keputusan tersebut PW merasa tidak terima/ merasa tidak adil.
PW merasa juga berhak mendapat bagian harta waris itu dan memilih
untuk dibagi secara segendong sepikul/ secara rata.
Dalam musyawarah lingkup keluarga ini akhirnya terjadi
sengketa. Maka dari itu pihak ahli waris melanjutkannya dengan
mengadakan musyawarah lingkup tokoh masyarakat, dalam hal ini
mendatangkan
musyawarah

Kepala
ini

Kepala

Dusun
Dusun

sebagai

mediatornya.

berusaha

Dalam

mendamaikan

dan

menyarankan untuk lebih mementingkan hubungan kekeluargaan dan
saling mengerti keadaan satu sama lain. Akhirnya kedua ahli waris
saling menyadari dan salah satu ahli waris yaitu PW merelekan
sebagian dari harta waris miliknya. PW meminta sawah seluas 500M2
menjadi miliknya, sedangkan rumah seluas 500M2 dan sebagian
sawah yang sisa 500M2 menjadi milik SM. Keputusan tersebut
akhrinya mereka sepakati bersama dan menerima dengan lapang dada
ikhlas sama ikhlasnya, karena lebih mementingkan hubungan
kekeluargaan diantara mereka.
Berdasarkan uraian di atas peneliti melakukan wawancara:
“Saya merasa saya lebih pantas mendapat bagian yang lebih, karena
saya belum memiliki rumah dan pekerjaan tetap, dan saudara
kandung saya PW sudah memiliki rumah dan pekerjaan tetap, tetapi
saudara saya tidak terima dan sengketa ini di lanjutkan ke
musyawarah lingkup tokoh masyarakat dan pada akhirnya kita
sepakat bahwa harta tersebut dibagi sesuai kesepakatan kita yaitu
rumah yang seluas 500M2 dan sawah seluas 500M2 menjadi milik
saya dan sawah yang 500M2 lagi menjadi milik saudara saya PW.

Keputusan tersebut kita sepakati bersama, diterima dengan lapang
dada dan ikhlas sama ikhlas. Karena saudara saya menyadari bahwa
dia merasa masih lebih mampu dan saya yang masih sangat
membutuhkan bagian harta warisan tersebut”.25
E. Penyelesaian Sengketa Waris Di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan.
Dalam pembagian harta waris sering kali dijumpai hal-hal yang
dapat menimbulkan sengketa antara sesama ahli waris, yang dipicu dari
persoalan pembagian harta waris yang salah satu pihak merasa tidak
terima/ kurang adil, hal ini sering kali melenceng dari tujuan utama dalam
pembagian waris tersebut.
Ada 4 tahapan dalam penyeleseian sengketa waris pada pembagian
adat waris di Desa Pucangrejo, yaitu: 26
1. Musyawarah lingkup keluarga.
Dalam menyeleseikankesengketaan dalam keluarga para ahli waris
dikumpulkan oleh salah satu ahli waris yang tertua untuk diajak
bermusyawarah guna menyepakati pada pembagian waris yang
ditinggalkan oleh pewaris.
Akan tetapi meskipun dalam pembagian harta warisan telah disetujui
dan disepakati bersama oleh masing-masing ahli waris, akan tetapi tidak
menutup kemungkinan terjadi sengketa tentang harta warisa.27 Sengketa
yang ditimbulkan karena adanya pembagian harta warisan yang ada di
Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun, disebabkan

25
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Hasil wawancara kepada anak pewaris yang bernama SM, pada tanggal 11 oktober

Hasil wawancara kepada kepala Desa Pucangrejo yang bernama Satria S.S, pada tanggal
10 oktober 2021.
27
Hasil wawancara kepada ibu PM istri pewaris, pada tanggal 20 oktober 2021

karena adanya pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan
ketetntuan adat yang berlaku pada masyarakat adat di Desa Pucangrejo
Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun.
2. Musyawarah lingkup tokoh masyarakat
Dalam penyeleseian pembagian waris bilamana dalam lingkup ahli
waris tidak memungkinkan, biasanya telah timbul sengketa waris, para
ahli waris meminta bantuan para ulama/ tokoh masyarakat didaerahnya
untuk membantu menengahi konflik tersebut. Para ulama/ tokoh
masyarakat tersebut adalah orang yang disegani, tokoh yang menjadi
panutan dan perkataannya sering dipatuhi oleh masyarakat yang
mendiami daerah tersebut.
3. Sidang desa
Akan tetapi jika penyeleseian sengketa waris melalui tokoh ulama/
tokoh masyarakat mengalami jalan buntu, akibat salah satu pihak
berkemauan keras atas pembagian harta waris tersebut, maka para pihak
yang bersengkata mengajukan perkara tersebut ke kantor desa, yang
mana kepala desa sebagai fasilitator dalam menyeleseikan sengketa waris
tersebut.
Dalam penyeleseian sengketa waris adat Desa Pucangejo yaitu pihak
ahli waris dipanggil kepala desa atas laporan pihak sengketa dari kasus
tersebut untuk dibicarakan secara damai, agar tidak timbul hal yang tidak
di inginkan untuk kepentingan bersama.

Bila mana penyeleseian sengketa waris melalui sidang desa masih
mengalamai jalan buntu, maka kepala desa menyarankan kepada para
pihak yang bersengketa untuk menempuhjalur hukum melalui Pengadilan
Agama dimana para pihak berdomisili. 28
4. Pengadilan Agama
Sebelum memutus sengketa waris yang di sidangkan, Hakim
menawarkan para pihak yang bersengketa untuk damai. Jika ditolak
maka Majelis Hakim akan memeriksa perkara pembagian harta warisan
tersebut. Setelah sengketa pembagian harta waris diperiksa, maka
Majelis Hakim mengeluarkan putusan Diktum putusan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap dan harus dilaksankan oleh para pihak yang
bersengketa.
Jika ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan Diktum putusan
tersebut, maka pihak lawan yang berperkara memohon kepada Majelis
Hakim untuk memerintahkan jurusita untuk menyita harta yang menjadi
obyek sengketa tersebut.
Dalam hubungannya dengan hal diatas, maka Pengadilan Agama
Kabupaten Madiun, mengikuti adat yang berlaku pada masyarakat adat
Kabupaten Madiun.29
Mengenai kasus diatas penulis melakukan wawancara:“Yah kalau
disini dikenal ada 4 tahap, yaitu musyawarah lingkup keluarga,

28
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Hasil wawancara tokoh masyarakat yaitu PR, pada tanggal 21 oktober 2021
Ibid

musyawarah lingkup tokoh masyarakat, sidang desa dan terakhir
Pengadilan Agama.”30

30

Hasil wawancara kepada kepala Desa Pucangrejo yang bernama Satria S.S, pada tanggal
10 oktober 2021.

BAB IV
ANALISIS MASLAHAH MURSALAHTERHADAP PEMBAGIAN WARIS
DI DESA PUCANGREJO KECAMATAN SAWAHAN
KABUPATEN MADIUN

A. Analisis Maslahah MursalahTerhadap Penentuan Ahli Waris Di Desa
Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun.
Apabila dilihat dari penentuan ahli waris adat di Desa Pucangrejo
Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun,

seperti telah diuraikan

sebelumnya apabila ketika ada seseorang warga masyarakat tersebut
meninggal dunia maka harta yang ditinggalkan oleh orang tersebut secara
otomatis menjadi hak milik keluarga terdekat mislanya, apabila ada orang
tua yang sudah meninggal dunia maka hartanya akan secara otomatis
menjadi milik anak-anaknya sebagai anggota keluarga terdekat. Sedangkan
kerabat-kerabat lainnya seperti saudara, orang tua pewaris, paman dan
sebagainya tidak mendapatkan harta warisan tersebut. Hal ini di
maksudkan untuk mengutamakan rasa keadilan, karena di rasa keluarga
terdekat yaitu anak-anaknya lebih berjasa dalam merawat orang tuanya. 1
Sedangkan pendapat lain mengungkapkan hal senada yaitu warisan
diberikan kepada ahli waris terdekat, namun beliau mengungkapkan
bahwa ada pembagian waris dimana ketika si pewaris tidak meiliki istri

1

Hasil wawancara kepada Modin Desa Pucangrejo yang bernama bpk. Agus J, pada
tanggal 15 oktober 2021.

64

dan anak maka hak warisnya diberikan kepada sanak saudaranya. 2 Dalam
membahas ini para ahli waris menyampaikan hal-hal yang perlu
disampaikan sehubungan dengan penentuan ahli waris untuk menghindari
hal-hal yang tidak di inginkan oleh sebagian besar keluarga, biasanya anak
yang pertama/ tertua memimpin penentuan ahli waris siapa-siapa yang
berhak mendapatkan waris sekaligus pembagian harta peninggalan
tersebut, dengan dasar pertimbangan bahwa :3
1. Anak pertama/ tertua sudah dewasa/ berkeluarga.
2. Anak pertama/ tertua harus bersikap jujur, arif dan bijaksana baik
terhadap orang tuanya maupun terhadap saudaranya.
Sedangkan jika di tinjau dari segi konteks maslahah mursalahyaitu
dengan adanya penentuan ahli waris secara hukum adat yang sering kali
dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam oleh umat Islam, tetapi dalam
waktu yang bersamaan realitas menunjukkan bahwa hukum kewarisan
Islam tidak lagi sejalan dengan semangat keadilan masyarakat Indonesia.
Oleh karena itu penetapan hukum berdasarkan kepentingan umum
terhadap suatu persoalan yang tidak ada hukum syara’, baik secara umum
maupun secara khusus dapat di lihat dari segi pandang maslahah almula’imah.
Bentukmaslahah al-mula’imah yaitu maslahah yang meskipun tidak
terdapat nash tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sesuai dengan tujuan

2

Hasil wawancara kepada tokoh ulama‟ Desa Pucangrejo yang bernama bpk. MH, pada
tanggal 15 oktober 2021.
3
Ibid.,

syara‟dalam lingkup umum. Karena dalam hal ini yang lebih di utamakan
adalah kemanfaatanya daripada kemudharatannya.
Ada beberapa persyaratan dalam memfungsikan bentuk maslahah almula’imah, yaitu sesuatu tersebut haruslah berupa maslahat hakiki yaitu
yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan
dan berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Sedangkan
penentuan ahli waris yang terjadi di Desa Pucangrejomenggunakan hukum
adat yaitu hanya keluarga terdekat yang menjadi ahli waris antara lain
hanya anak-anaknya saja merupakan pencerminan rasa keadilan terhadap
jasa anak-anaknya yang sebagai keluarga terdekat dalam merawat orang
tuanya dan semasa hidup orang tuanya hanya keluarga terdekat yaitu anakanaknya yang lebih banyak membiayai kebutuhan hidup orang tuanya.Jika
kerabat keluarga yang lain dijadikan ahli waris maka dimungkinkan akan
ada ketidakterimaan akan hal tersebut. Maka dari itu hukum adat lebih
mengutamakan kemaslahatan daripada kemudharatannya.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adat yang
berlaku di masyarakat Desa Pucangrejo dalam melakukan penentuan ahli
waris adat ini sudah sesuai dengan konteks maslahah mursalah yaitu
dalam bentuk maslahah al-mula’imah, sepanjang hukum adat itu tidak
mengandung kemudharatan dan relevan dengan prinsip-prinsip ajaran
Islam secara umum.Dengan kata lain adat dapat dipergunakan untuk
mengecualikan ketentuan umum dalam nash dalam bidang kewarisan,

dimana kewarisan adat itu lebih condong untuk mencapai kemaslahatan
dalam kehidupan masyarakat.
B. Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Penyeleseian Sengketa Waris Di
Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun.
Dalam penyeleseian dari beberapa kasus di Kabupaten Madiun
khususnya di Desa Pucangrejo, penyeleseian sengketa terhadap pembagian
waris yaitu dilakukan dengan cara bermusyawarah dan menyepakati hasil
keputusan musyawarah tersebut. Di dalam menyeleseikan sengketasengketa waris adat itu lebih mengutamakan untuk menempuh jalur
perdamaian diantara dua belah pihak, rasa keadilan serta menjaga rasa
kekeluargaannya.
Sedangkan

jika

di

pandang

dalam

konteks

maslahah

mursalah,sebuah praktik penyelesaian sengketa waris menggunakan
hukum adat menjadi maslahat jika praktik penyelesaian sengketa waris
tersebutitu dapat membawa manfaat. Melihat maslahat yang diperoleh
daripenyeleseian sengketa waris dalam hukum adat dengan mengadakan
musyawarah bersama dan dengan kesepakatan yang di sepakati bersama
dengan tujuan mendapatkan keputusan yang adil dan hasil keputusan
tersebut dapat disepakati bersama serta diterima ikhlas sama ikhlas
tersebut, sudah termasuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena
apabila tidak dilaksanakan dengan musyawarah, maka dimungkinkan akan
terjadi suatu persengketaan yang berujung pada suatu pertengkaran/
putusnya tali silaturahmi antar ahli waris. Maka dari itu hukum adat lebih

mengutamakan kemaslahatan daripada kemudharatannya. Kemaslahatan
ditinjau dari sisi ini disebut maslahah al-mula’imahyaitu maslahah yang
meskipun tidak terdapat nash tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sesuai
dengan tujuan syara‟ dalam lingkup umum dan sejalan dengan petunjukpetunjuk umum umat Islam..
Dari Uraian diatas dapat di pahami bahwa bermusyawarahyang
bertujuan untuk mendapatkan rasa keadilan dan tetap menjaga rasa
kekeluargaan dalam menyeleseikan sengketa waris yang terjadi di Desa
Pucangrejo, sangat sesuai dengan konteks maslahah mursalah yaitu dalam
bentuk maslahah al-mula’imah,yang meskipun tidak ada nash tertentu
tetapi sesuai dengan tujuan syara‟ dalam lingkup umum, sepanjang hukum
adat itu tidak mengandung kemudharatan dan relevan dengan prinsipprinsip ajaran Islam secara umum.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Syukur Alhamduliah atas berkat rahmat Allah pada akhirnya penulis
dapat menyeleseikan skripsi ini dari hasil penelitian yang telah diuraikan
dimuka, untuk selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.

Penentuan ahli waris pada masyarakat Desa Pucangrejo Kecamatan
Sawahan Kabupaten Madiun menggunakan cara mereka sendiri yaitu
dengan hukum adat, yangapabila ada yang meninggal dunia maka
otomatis yang berhak mendapatkan warisan adalah keluarga terdekat
yaitu anak-anaknya. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk
mencerminkan rasa keadilan terhadap jasa anak-anaknya yang
merawat orang tuanya semasa hidup hingga meninggal dunia. Jika
kerabat keluarga yang lain juga dijadikan ahli waris maka
dimungkinkan akan ada ketidakterimaan akan hal tersebut. Maka hal
ini di lakukan untuk mengutamakan kemaslahatan dan menghindari
kemudharatannya. Kewarisan yang seperti ini sudah sesuai dengan
ketentuan yang dilihat dari segi pandang konteks maslahah
mursalah, dalam hal ini termasuk bentuk maslahah al-mula’imah,
yaitu maslahah yang meskipun tidak terdapat nash tertentu yang
mengakuinya akan tetapi ia sesuai dengan tujuan syara‟ dalam
lingkup umum yaitu dengan lebih mengutamakan kemaslahatan
daripada kemudharatannya.
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2.

Cara penyeleseian ketika terjadi sengketa waris pada masyarakat di
Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun adalah
menyeleseikannya dengan cara hukum adat yaitu dengan jalan
kekeluargaan dan bermusyawarah. Hal ini sesuai dengan apa yang
ada dalam ajaran Islam khususnya dalam konteks maslahah
mursalah, bahwa pembagian waris dapat dilakukan dengan adanya
kesepakatanantar ahli waris dan bertujuan mendapatkan keputusan
yang adil dan hasil keputusan tersebut dapat disepakati bersama serta
diterima

bisa

memberikan

manfaat.Karena

apabila

tidak

dilaksanakan dengan musyawarah, maka dimungkinkan akan terjadi
suatu persengketaan yang berujung pada suatu pertengkaran/
putusnya tali silaturahmi antar ahli waris. Penyeleseian sengketa
waris seperti ini sudah termasuk memberikan manfaat bagi
masyarakat. Dalam hal ini sudah sesuai dengan konteks maslahah
mursalah yaitu dalam bentuk maslahah al-mula’imah yang
meskipun tidak terdapat nash tertentu yang mengakuinya, tetapi ia
sesuai dengan tujuan syara‟ dalam lingkup umum.
B. Saran-saran
1.

Di dalam melaksanakan penentuan ahli waris hendaknya tetap
diperhatikan

adanya

hukum

adat

yang

berlaku

dan

tetap

mengutamakan rasa keadilan serta merujuk ke dalam kitab yang
mereka anut yaitu Al-Qur‟an dan juga tetap mempertahankan

kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan oleh masyarakat adat di
Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun.
2.

Dalam melaksanakan pembagian waris apabila terjadi permasalahan/
sengketa waris hendaknya tetap diperhatikan adanya kebiasaan yang
berlaku dan tetap dipertahankan oleh masyarakat adat di Desa
Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun.
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