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MOTTO

Pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah. Karena dia setengah dari ilmu dan
dilupakan orang. Dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku". 1

1 HR. Ibnu Majah, Ad-Daruquthuny dan Al-Hakim
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ABSTRAK

Saifulloh, Andik Fiki. 2018. Tinjauan Mas}lah}ah Mursalah Terhadap Praktik
Pembagian Warisan Di Desa Kambeng Kecamatan Slahung
Kabupaten Ponorogo. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo.
Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

Kata Kunci: Praktik Waris, Mas}lah}ah Mursalah,
Hukum waris merupakan salah satu dari bagian dari hikum perdata secara

keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum
waris sangat erat kaitanya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap
manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamai kematian. Masyarakat di
Desa Kambeng yang mayortas beragama Islam seharusnya masalah pembagian
waris ini mengacu kepada ukum yang telah disepakati oleh masyarakat yang
beragama islam yakni KHI. Tetapi tidak menuntuk kemungkinan bahwa
masyarakat mempunyai cara tersendiri untuk membaginya, begitupun oleh
masyarakat di Desa Kambeng ini mereka membagi warisan nya sesuai dengan
hukum kekeluargaan yakni hukum yang telah ada sejak leluhurnya dulu. Di
masyarakat Desa Kambeng ini yang berkembang mereka membagi warisannya
dengan menyamaratakan bagian harta warisan dari seorang janda, anak laki-laki
dan anak perempuan sedangkan utuk seorang ayah dan ibu tidak mendapatkan
bagian harta warisan. Selain itu yang berkembang di masyarakat desa kambeng
adalah cenderung untuk tidak segera mencatatkan bagian yang diterima ahli waris
atau dianggap tidak penting.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan
praktik pembagian waris di masyarakat Desa Kambeng Kecamatan Slahung
kabupaten ponorogo yang selanjutnya ditinjau dari mas{lah}ah mursalah. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang dimaksud
dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data
diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang
diamati. Data yang dikumpulkan berupa data primer data yang berdasarkan
wawancara secara langsung kepada narasumber dan data sekunder adalah dari
buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang ada di skripsi ini.

Hasil penelitian menunjukan bahwa hukum waris yang berlaku di
masyarakat desa kambeng kecamatan slahung kabupaten ponorogo ini
berlandaskan pada hukum kekeluargaan hukum para leluhur desa yang sampai
saat ini yang dijadikan pegangan adalah kepercayaan tanpa adanya catatan hukum
yang jelas sehingga dengan tanpa adanya landasan hukum yang jelas dapat
menimbulkan masalah di kemudian hari. Dengan itu penulis ingin memberikan
pemahamaan mengenai praktik yang ada melalui pandangan dan tujuan mas}lah}ah
mursalah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan

pedoman transliterasi berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi

Fakultas Syariah IAIN Ponorogo 2017 sebagai berikut:

Arab Indonesia Arab Indonesia

ء ˬ ض ḍ

ب B ط T

ت T ظ ẓ

ث Th ع ’

ج J غ Gh

ح ḥ ف F

خ Kh ق Q

د D ك K

ذ Dh ل L

ر R م M

ز Z ن N

س S و W

ش Sh ھ H

ص ṣ ي Y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan

coretan horisontal di atas huruf ā, ī dan ū.

3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab di transliterasikan dengan menggabung

dua huruf  “ay” dan “aw”
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Contoh : Bayna, ‘layhim, qawl, mawḍū‘ah

4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum

terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi.

Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh  :

Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah. Inna al-dīnˬinda Allāh al-

Islām bukan Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Islāmu. …. Fahuwa wājib bukan

Fahuwa wājibu dan bukan pula Fahuwa wājibun.

6. Kata yang berakhir dengan tā’marbūṭah dan berkedudukan sebagai sifat

(na’at)  dan iḍāfah ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan muḍāf

ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh  :

a. Na’at dan Muḍāf ilayh : Sunnah sayyi’ah, al-maktabah al-miṣriyah.

b. Muḍāf : maṭba’at al-‘āmmah.

7. Kata yang berakhir dengan ya’ mushaddadah (ya’ bertashdid)

ditransliterasikan dengan ī. Jika ī diikuti dengan tā’marbūṭah maka

transliterasinya adalah īyah. Jika ya’ bertashdid berada ditengah kata

ditransliterasikan dengan yy.

Contoh  :

1. al- Ghazālī, al-Nawāwī

2. Ibn Taymīyah. al-Jawzīyah.

3. Sayyid, mu’ayyid, muqayyid.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup dan mati.

Semua tahap itu membawa pengaruh dan akibat hukum kepada

lingkungannya, terutama dengan orang yang dekat dengannya. Baik dekat

dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Kelahiran membawa akibat

timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya

hubungan hukum antara dia dengan orang tua, kerabat dan masyarakat

lingkungannya.

Demikian juga dengan kematian seseorang membawa pengaruh dan

akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya,

selain itu kematian tersebut menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya

(si mayit) yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya. Dengan

kematian timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya

hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris)

terhadap seluruh harta peninggalannya.

Berbicara kewarisan maka arah pemikiran kita tertuju pada rukun

waris ada 3.1

1. Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnyta berhak

untuk mewarisi harta peninggalannya.

1Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam (Jakarta: Gema Insani
Press, 1995), 39.
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2. Ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima

harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan

(nasab) atau ikatan pernikahan, atau lainya.

3. Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang

ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan harta lain yang bisa di

pindah tangankan.

Pewaris merupakan orang yang mempunyai harta warisan. Warisan

dapat dibagi dengan syarat ada yang mewarisinya. Apabila seorang pewaris

meninggal dunia tentunya tidak dalam waktu singkat para ahli waris dan

keluarga membicarakan tentang harta peninggalan.

Adapun ahli waris itu harus benar-benar hidup ketika pewaris

meninggal dunia. Harta warisan adalah harta peninggalan yang akan menjadi

hak ahli waris. Pembagian harta warisan tersebut disesuaikan dengan

ketentuan yang ada dalam faroid beserta dengan jumlah dan besaran yang

diterima ahli waris.2

Di Indonesia, perundang-undangan yang digunakan sebagai pedoman

hukum keluarga mereka adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI,

bagian waris antara laki-laki dan perempuan salah satunya diatur dalam pasal

176 yang berbunyi :

Anak perempuan bila hanya seseorang ia mendapat separuh bagian,
bila dua orang atau lebih mereka besama-sama mendapatkan dua
pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan
anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua disbanding
satu dengan anak perempuan.

2Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam (Yogyakarta: UII Press,2001), 20.
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa “satu bagi laki-laki dan

setengah bagi perempuan”. Artinya jika ahli waris terdiri dari seseorang laki-

laki saja bagian seseorang anak laki-laki adalah dua kali bagian perempuan.

Bagian tersebut bisa berubah jika ahli waris terdiri seseorang laki-

laki dan dua atau lebih dari dua anak perempuan, maka bagian warisan

mereka menjadi 1/3 bagi anak laki-laki dan 2/3 bagi anak perempuan.

Di antar faktor yang mendasari penentuan bagian waris 2:1 di

Indonesia adalah perundang-undangan muslim Indonesia mengatur demikian

karena muslim dalam perumusannya berdasarkan hukum faraid } (hukum waris

islam berdasarkan fikih klasik) yang lebih meninggikan golonan laki-laki

daripada perempuan seperti dalam masalah waris.

Dalam hukum waris Islam pembagian harta peninggalan tersebut

dilaksanakan setelah adanya kematian dari orang yang memiliki harta

peninggalan tersebut. Para ulama madhab sepakat bahwa harta peninggalan

mayit beralih pemilikannya kepada ahli waris sejak kematian, sepanjang tidak

ada hutang atau wasiat.3

Menurut Ahmad Sarwat pembagian warisan harus segera dilaksnakan

setelah adanya seorang meninggal dunia, dan tidak ditunda-tunda terutama

ketika pewaris ialah seorang suami yang meninggalkan seorang istri dan

anak, maka harta warisan harus segera dibagi tanpa menunggu sang istri

meninggal dunia terlebih dahulu, karena hak istri atas harta suaminya ialah

3Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab (Jakarta: Lentera Bassritama, 1999), 538.
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hanya 1/8 atau ¼ nya saja. Sisanya 7/8 bagian menjadi hak anak anak yang

kini menjadi anak yatim.4

Ilmu faraid } dipelajari, karena dengan mempelajari hukum kewarisan

Islam maka bagi umat Islam akan dapat menunaikan hak-haknya yang

berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh pewaris dan

disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Dengan

demikian, seseorang dapat terhindar dari dosa yakni memakan harta orang

yang bkan haknya, karena tidak ditunaikan hukum islam mengenai

kewarisan.5

Mempelajari hukum waris dengan benar akan bermanfaat baik bagi

dirinya maupun masyarakat, lebih lanjut dapat membantu kasus pembagian

waris berikutnya di masyarakat. Di sekitar lingkungan kita seringkali terjadi

problem keluarga karena persoalan membagi waris dalam agama, sehingga

kadangkala sampai terangkat di persidangan. Oleh karena itu, jika di antara

anggota keluarga ada yang memahami tentang hukum waris, kasus-kasus

tersebut tidak akan sampai di persidangan. Dengan demikian tepatlah kiranya

bahwa para ulama’ berpendapat bahwa mempelajari hukum waris adalah

fardu kifayah.6

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada kasus

pembagian waris yang ada khususnya yang di praktekan masyarakat di Desa

4Ahamad Srawat, Seri Fiqih Kehidupan Mawaris (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing,
2012), 51.

5H.R Otje Salman S, Hukum Waris Islam (Bandung: PT Refiks Aditama,2010), 7.
6Moh. Muhibin, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di

Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 9-11.
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Kambeng Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yakni tentang besaran

jumlah harta warisan dan kapan pelaksanaan pembagian harta warisnya.

Dalam wawancara awal yang dilakukan peneliti permaslahan yang

ada di Desa Kambeg Kecmatan Slahung Kabupaten Ponorogo  salah satu

warga Desa Kambeng mengatakan bahwa yang dilakuan pembagian warisan

di keluarganya yakni dari seluruh ahli waris mendapatkan harta bagian yang

sama antara laki-laki dan perempuan, antara tunggal ibu dan beda ibu  dan

pelaksanaan pembagiannya itu dilaksanakan setelah seratus hariannya

pewaris meninggal.7 Menurut tokoh masyarakat di Desa Kambeng ada

beberapa keluarga yang juga mempraktikan system pembagian waris yang

hampir sama tetapi menurutnya hanya beberapa keluarga yang sudah

mencatatkanya di kelurahan. Diantaranya yang sudah mencatatkanya adalah

keluarga bapak Lamijan. Dari penjelasan kedua kepala keluarga tersebut

dapat disimpulkan bahwa mereka juga membagi harta warisan nya sama

dengan apa yang dipraktekan oleh bapak Kayat di atas. Yang sedikit

membedakan adalah tentang kapan pelaksanaan pembagian waris itu

dilakukan, bahkan tambahan dari penjelasan bapak Lamijan bahwa di

keluarganya harta warisan ini dibagi sampai dengan pendak satu pewaris

meninggal atau sampa setahun pewaris meninggal dunia.8

Adapun yang mengenai pencatan (pembukuan) nya sampai sekarang

masih belum, pembagian waris yang sudah dilakukan itu sebatas pengelolaan

7Kayat wawancara, 17 februari 2018.
8Lamijan wawancara, 10 maret 2018.
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harta benda waris yang membedakan, sedangkan untuk kepemilikanya masih

milik pewaris terdahulu,

Tentu itu semua sebuah permasalahan jika  salah satu dari ahli waris

tidak menyetujui hal tersebut. Dengan kasus ini, mempelajari ilmu kewarisan

faraid } penting bagi masyarakat. Dalam penulisan ini nanti penulis berupaya

bisa memberikan penjelasan yang lengkap mengenai sistem pembagian waris

yang ada dan diharap bisa di terima oleh seluruh masarakat Desa Kambeng

khususnya dan masyarakat luas pada umunya mengenai sistem pembagian

warisan yang dilakukan di pandang dari segi mas}lah}ah mursalah.

Berdasarkan latarbelakang di atas, penulis ingin mengkaji dan

mengadakan sebuah penelitian sehingga akan memberikan kejelasan tentang

“apakah penerapan hukum waris di masyarakat sudah sesuai dengan syariat

Islam” khususnya  praktik pewarisan yang dipraktikan di Desa Kambeng dari

segi mas}lah}ah murslah.  Oleh karena itu, skripsi ini berjudul: Tinjauan

Mas}lah}ah Mursalah Terhadap Praktik Pembagian Waris Di Desa

Kambeng Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat di rumuskan permasalahnya

sebagai berikut;

1. Bagaimana tinjauan mas}lah}ah mursalah terhadap mekanisme pembagian

harta warisan serta kapan pelaksanaan pembagian harta warisan

dilakukan oleh para ahli waris di Desa Kambeng Kecamatan Slahung

Kabupaten Ponorogo?
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2. Bagaimana tinjauan mas}lah}ah mursalah proses adsminitrasi pencatatan

hasil pembagian waris yang sudah diterima oleh ahli waris di Desa

Kambeng Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah

terjawabnya semua permasalahan yang dirumuskan, yaitu:

1. Menjelaskan tinjauan mas}lah}ah mursalah terhadap mekanisme

pembagian harta warisan serta kapan pelaksanaan pembagian harta

warisan dilakukan oleh para ahli waris di Desa Kambeng Kecamatan

Slahung Kabupaten Ponorogo.

2. Menjelaskan tinjauan mas}lah}ah mursalah terhadap proses adsminitrasi

pencatatan hasil pembagian waris yang sudah diterima oleh ahli waris di

Desa Kambeng Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi dua hal, yaitu kegunaan

ilmiah dan kegunaan terapan. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan diskripsi yang

lengkap mengenai tradisi pembagian waris khususnya yang dipraktekkan

oleh masyarakat Desa Kambeng Kecamatan Slahung Kabupaten

Ponorogo.

2. Untuk memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah penelitian

dan berpartisipasi dalam penyumbangan pemikiran, khususnya dalam

bidang penerapan hukum Islam dalam masyarakat.
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3. Sebagai sumbangan pemikiran dan menambah pengetahuan kepada

masyarakat dalam masalah tradisi pembagian waris yang berkembang di

masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Pramadyo Argo Waseso, dalam skripsinya “Analisis Hukum Islam

Terhadap Pemikiran Hazairin Tentang Bagian Waris Saudara Perempuan”,

yang membahas tentang bagaimana analisa hukum Islam terhadap pemikiran

Hazairin mengenai bagian waris saudara perempuan kandung seayah dan

seibu, dan bagaimana analisa hukum Islam terhadap dasar hukum Hazairin

mengenai ahli waris dalam pembagian waris bagi saudara perempuan

kandung seayah dan seibu.9

Nur kholis, dalam skripsinya “Studi Komperatif Dalam Perundang-

Undangan Indonesia Dan Turki Tentang Ketentuan Bagian Waris Laki-Laki

Dan Perempuan“ membahas tentang perbedaan bagian warisan antara laki-

laki dan perempuan berdasarkan undang-undang Indonesia KHI dan undang-

undang Turkiu THE CIVIL CODE dalam khi 2:1 bagi laki-laki

danperempuan sedangkan the civil code 1:1 bagi laki-laki dan perempuan,

selain membedakan bagian waris dalam skripsi ini juga di jelaskan factor-

factor yang melatar belakangi Indonesia dan turki menggunakan undang

undang ini yakni Indonesia dalam menerapkan undang-undang ini

berdasarkan teks  al-quran dengan madzhab imam syafi’I sedangkan undang-

9Pramadyo Argo Waseso, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Hazairin Tentang
Bagian Waris Saudara Perempuan”, Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2011), 75.
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undang Turki tidak berdasarkan teks al-quran, pengaruh dari sekularisasi

westernisasi dan moderenitas.10

Muhammad Mahfud Suyudi dalam sekripsinya “Tinjuan Hukum

Islam Mekanisme Terhaddap Pembagian Waris Antara Laki-laki dan

Perempuan (Studi Kasus Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten

Ponorogo)” Dalam menetapkan bagian bagian harta ahli waris, di Desa

Jabung menggunakan cara yang beraneka ragam, ada juga yang membaginya

dengan caranya sendiri, system yang seperti ini pembagiannya berdasarkan

jasa dan tanggung jawab mereka kepada pewaris yang masih hidup. Apa jasa

dan tanggung jawab salah satu ahli waris besar maka pembagian harta

warisan mereka lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Di Desa Jabung

juga ada system kewarisan berdasarkan kehendak oleh istri si pewaris,

maksudnya harta warisan akan di bagikan jika istri berkehendak untuk

membaginya atau salah satu anak meminta untuk membaginya, maka sang

istri akan membaginya walaupun dengan caranya sendiri. Demikian itu semua

tidak sesuai dengan pembagian waris menurut  hukum islam.11

Anang Wahyu, dengan skripsi “Problematika Eksekusi Waris Di

Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Kasus No. 0197/Pdt.G/2005/PA.PO),

membahas tentang terjadinya pelaksanaan eksekusi waris dan upaya

10Nur Kholis, “Studi Komperatif Dalam Perundang-Undangan Indonesia dan Turki
Tentang Ketentuan Bagian Waris Laki-Laki dan Perempuan”, Skripsi (Ponorogo: STAIN
Ponorogo, 2015), 65.

11Muhammad  Mahfud Suyudi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembagian
Waris Antara Laki-Laki dan Perempuan (Studi Kasus Di Desa Jabung Kecamatan Mlarak
Kabupaten Ponorogo)”, Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2017), 66.
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penyelesaian dan pembagiannya terhadap benda yang telah di eksekusi dalam

putusan No. 0197/Pdt.G/2005/PA.PO.12

Abdul hafidh dalam skripsinya “Studi Komperatif Ketentuan Bagian

Waris Islam Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia Dan Somalia”

membahas tentang perbedaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan

dalam perundang-umdangan Indonesia Dan Somalia, adapun factor yang

medasari dalan dalam perundang-undangan Indonesia berdasarkan dalil fiqh,

pembaharuan hukum keluarga islam menggunakan intradoktrial reform dan

panutan madzhab imam syafi’I, sedangakan Somalia menentukan pembagian

warisan itu menggunakan dalil fiqh pembaruan hukum keluarga Islam

menggunakan ekstradoktrial reform dan anutan madzhab dalam penentuan

bagian waris adalah paham sosialis.13

Dari  ketiga  penelitian  yang  telah  dikemukakan  di atas  yang

menjadi perbedaan  dengan  penelitian  yang  peneliti lakukan  adalah bahwa

pada penelitian ini menitik beratkan pada kapan pelaksanaan pembagian

waris itu dilakukan, berapa besaran bagian harta waris yang diterima oleh

para ahli waris dan pada penelitian ini peneliti mengkajinya dengan teori

mas}lah}ah mursalah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan

sesuatu secara sistematik dan metodelogi adalah ilmu pengetahuan yang

12Anang Wahyu Eko Setyanto, “Problematika Eksekusi Waris Di Pengadilan Agama
Ponorogo Studi Kasus No. 0197/Pdt.G/2005/PA.PO”, Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo,
2012), 77.

13Abdul Hafidh, “Studi Komperatif Ketentuan Bagian Waris Islam Dalam Hukum
Keluarga Islam Indonesia dan Somalia”, Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015), 64.
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mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan

yang tepat dalam suatu penelitian.14 Jadi metode ini merupakan langkah-

langkah dan cara yang sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam

suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan.

1. Jenis Dan Pedekatan Penelitian

Dalam penelitian ini Pendekatan yang digunakan yaitu

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur

penelitian yang lebih menekankan pada aspek, proses dan makna suatu

tindakan yang dilihat secara menyeluruh, di mana suasana, tempat, dan

waktu yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang

harus diperhatikan.

Jenis penelitian yang peneliti akan lakukan menggunakan

penelitian lapangan (field research). Penelitian ini dapat juga dianggap

sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif, yaitu peneliti

berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu

fenomena dalam suatu keadaan alamiah.15 Dilihat dari sisi

pelaksanaannya, penelitian secara langsung berinteraksi dengan

masyarakat Desa Kambeng Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

terkait praktik pembagian waris yang di laksanakan. Maka dapat

dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif,

penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data

14Soerjono  Soekamto, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2001), 3.

15Lexy J. Moleong, Metodologi Penilitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2000), 26.
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deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan

perilaku yang dapat diamati.16

2. Kehadiran Peneliti

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari

pengamatan berperan serta. Sebab, dalam penelitian ini, peneliti

bertindak sebagai instrumen kunci, sedangkan yang lain hanya sebagai

penunjang.17 Kehadiran peneliti merupakan salah satu kewajiban yang

harus dipenuhi peneliti. Karena dalam penelitian kualitatif, peneliti

merupakan partisipator yang harus berperan serta atau ikut andil dalam

penelitian tersebut. Dengan kehadiran peneliti, peneliti dapat memahami

kasus lebih rinci dengan cara pengumpulan data melalui berhadapan

langsung pada objek yang sedang diteliti. Dengan demikian, hasil

penelitian pun dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih untuk diteliti adalah di Desa Kambeng

Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo karena di wilayah Desa

Kambeng Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo ini banyak

masyarakat yang melakuakan praktek pembagian waris tidak sesuai

dengan hukum Islam maupun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI),

sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian di Desa Kambeng

Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

4. Data Dan Sumber Data

16Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung:Alfabeta,2005),1.
17Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif ( Jakarta: Rineka Cipta, 2008),

35.
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Data-data yang dibutuhkan untuk melakukan peneitian ini adalah:

a. Pemahaman terhadap mekanisme pembagian waris menurut

masyarakat di Desa Kambeng Kecamatan Slahung Kabupaten

Ponorogo.

b. Pemahaman terhadap administrasi hasil pembagian waris yang

dilakukan masyarakat di Desa Kambeng Kecamatan Slahung

Kabupaten Ponorogo.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah

a. Sumber Data Primer

Penelitian dengan menggunakan sumber data primer

membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama atau

responden. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan

tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan

menggunakan wawancara.18 Data primer dari penelitian ini adalah

informan pertama yaitu data yang berasal dari sumber asli. Data

primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan

keluaraga yang mempraktikan sistem pembagian waris yang ada

tentang kapan pelaksanaan pembagian waris itu dilaksanakan

brapakah besaran harta warisan yang diterima oleh masing-masing

ahli waris serta alasan apa yang melandasi pengunakan sistem

pembagian waris yang dilakukan.

18Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha
Ilmu, 20016), 16.
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b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung atau

pelengkap dari data  primer. Data sekunder penelitian ini adalah

informan tambahan seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama

yang bertempat tinggal disekitar keluarga yang mempraktikan

sistem pembagian waris sama dengan masalah yang ingin diungkap

oleh peneliti serta dokumen/arsip yang dimiliki oleh tokoh

masyarakat mengenai pelaksanaan pembagian waris oleh

masyarakat Desa Kambeng Kecamatan Slahung Kabupaten

Ponorogo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Berikut merupakan beberapa metode yang digunakan untuk

mengumpulkan data dalam penelitian ini:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data penelitian yang

dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap gejala yang

tampak pada obyek peneliti, baik secara langsung maupun tidak

langsung menggunakan teknik yang disebut pengamatan atau

observasi.19 Observasi digunakan untuk memperoleh data di

lapangan dengan alasan untuk mengetahui situasi, menggambarkan

keadaan dan melukiskan bentuk.

19Raco, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Grafindo Widiasaranan Indonesia,2010),
112.
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Dari proses pelaksanaan pengumpulan data, dalam

penelitian ini peneliti menggunakan observasi berpartisipatif

(participant observation)20 yaitu peneliti terlibat langsung dengan

aktivitas orang-orang yang sedang diamati. Mengamati dan melihat

praktik pembagian waris yang ada dari mekanisme pembagian

waris yang dilakukan hingga administrasi pencatatan hasil

pembagian waris yang dilakuan oleh masyarakan Desa Kambeg

Kecmatan Slahung Kabupaten Ponorogo untuk mencapai

kemaslahatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian

yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih

bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi

atau keterangan-keterangan.21 Peneliti menggunakan wawancara

mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara

mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan,

sehingga dengan secara mendalam data-data dapat dikumpulkan

semaksimal mungkin. Dalam penelitian ini peneliti mencari

informasi yang mendalam kepada anggota masyarakat yang

berkompeten dan terkait dengan penelitian yang ada di Desa

Kambeng Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Wawancara

20Cholid Nurbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara,
1997), 72.

21Ibid., 83.
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secara terbuka dengan tokoh masyarakat, tokoh agama serta

keluarga bapak Lamidyan dan bapak Kayat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi sangatlah penting dalam penelitian ini karena

untuk memperoleh data serta informasi mengenai sistem

pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat di Desa

Kambeng Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo diperlukan

catatan-catatan penting, pendataan, wawancara, serta

pengklasifikasian sehingga data yang diperoleh merupakan kondisi

alami dari obyek penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data

dalam periode tertentu. Dalam penelitian ini analisis data mengikuti

konsep Miles dan Huberman. Mereka mengemukakan bahwa aktifitas

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Aktifitas dalam analisis data, yaitu data reduction22, data display23, dan

22 Mereduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud adalah merangkum, memilih
hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuat kategori. Dengan memilih
data yang telah direduksi memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk
melakukan data selanjutnya. Memahami penelitian kualitatif, 91-100.

23 Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau
menyajikan data kedalam ola yang dilakukan dalam  uraian singkat, bagan, grafik, matrik,
network, dan chart. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama enelitian,
maka pola tersebut sudah menjadi pola buku yang selanjutnya akan didisplaykan pada laporan
akhir penelitian. Memahami penelitian kualitatif, 91-100.
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conclusion drawing/verification24. Dalam penelitian ini data yang

diperoleh melalui wawancarayang masih kompleks tentang praktek

pembagian waris menurut hukum adat sebagai mana praktek yang juga di

terapkan oleh masyarakat islam, kemudian direduksi dengan memilih dan

memfokuskan pada tradisi pembagian waris yang dipraktekan oleh

masyarakat di Desa Kamabeng Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

yaitu yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah tentang tradisi

pembagian waris di Desa Kambeng Kecamatan Slahung Kabupaten

Ponorogo, serta seberapa besaran harta warisan yang diterima oleh para

ahli waris. Kemudian ditijau dari mas}lah}ah mursalah mengenai tradisi

pembagian waris di Desa Kambeng Kecamatan Slahung Kabupaten

Ponorogo yang merupakan pertanyaan inti dari rumusan masalah.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan datan merupakan konsep penting yang diperbaharui

dari konsep keahlian (validitas) dan keandalan (reliability).25

Derajatkepercayaan keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan

teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang

sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari.

Untuk menguji keabsahan data ada berbagai macam cara, di

antaranya melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan

dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis

24 Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif dalam penelitian ini adalah penarikan
kesimpulan yang dapat menggambarkan pola yang terjadi. Lihat sugiono, memahami penelitian
kualitatif, 91-100

25Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 92.
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kasus negatif, dan memberchek.26 Dalam penelitian ini, peneliti menguji

keabsahan data yang melalui triangulasi. Triangulasi adalah teknik

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap

data itu.27 Triangulasi dibagi menjadi tiga macam, yaitu triangulasi

sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini,

peneliti menggunakan triangulasi sumber, di mana triangulasi sumber ini

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui

beberapa sumber. Triangulasi dengan sumber untuk menguji kredibilitas

data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui

beberapa sumber. Dan dapat dicapai dengan membandingkan data hasil

wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Dengan

menggunakan triangulasi sumber ini, peneliti dapat mengecek kembali

keabsahan data yang diperoleh. Dengan demikian, data yang diperoleh

dapat dianalisis secara mendalam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam

penelitian ini maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang

terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai

berikut:

BAB 1 : Bab pertama ini akan memberikan gambaran untuk

26Ibid., 270.
27Lexy J Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000),

178.
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memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan isi. Maka akan

diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian

pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan

yang akan ditulis dalam penelitian tersebut.

BAB II: Merupakan konsep dasar yang memuat gambaran umum

tentang pengertian waris dan dasar waris menurut hukum

Islam rukun dan syarat kewarisan, macam-macam ahli waris,

ketentuan bagian ahli waris, sebab-sebab kewarisan,

hilangnya hak kewarisan. Dalam bab ini juga akan

dipaparkan ladasan teori yang digunakan untuk menganalisa

permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini yakni teori

mas}lah}ah mursalah.

BAB III: Membahas pemahaman masyarakat mengenai paktik

pembagian waris menurut hukum Islam, serta bagaimana

paktik pembagian waris apa yang dilakukan oleh masyarakat

di Desa Kambeng Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo,

cara pembagian harta warisan dan seberapa besaran harta

warisan yang diterima oleh ahli waris.

BAB IV : Bab ini merupakan inti dari penelitian. Bab ini berisi

pemahaman tradisi pembagian waris di Desa Kambeng

Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, besrta tinjauan

mas}lah}ah mursalahnya.
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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.
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BAB II

HUKUM WARIS DAN MAS}LAH}AH MURSALAH

A. Waris

Dalam fiqih mawaris ada ilmu yang digunakan untuk mengetahui tata

cara pembagian dan untuk mengetahui siapa-siapa saja yang berhak mendapat

bagian, siapa yang tidak mendapat bagian dan berapa besar bagiannya adalah

ilmu faroid}. Al-Fara|id}h adalah bentuk jamak dari kata Al-Fari|d}hoh yang oleh

para ulama diartikan semakna dengan lafazh mafrud}hah, yaitu bagian-bagian

yang telah ditentukan kadarnya.

Menurut Ahmad Sarwat pembagian warisan harus segera dilaksnakan

setelah adanya seorang meninggal dunia, dan tidak ditunda-tunda terutama

ketika pewaris ialah seorang suami yang meninggalkan seorang istri dan

anak, maka harta warisan harus segera dibagi tanpa menunggu sang istri

meninggal dunia terlebih dahulu, karena hak istri atas harta suaminya ialah

hanya 1/8 atau ¼ nya saja. Sisanya 7/8 bagian menjadi hak anak anak yang

kini menjadi anak yatim.1

Ketentuan kadar bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai

berikut :

1. Yang mendapat setengah harta (1/2).

a. Anak perempuan, apabila ia hanya sendiri, tidak bersama-sama

saudaranya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa’ ayat 11 :

1Ahamad Srawat, Seri Fiqih Kehidupan Mawaris (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing,
2012), 51.
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 ◌ۚ

Artinya : “Jika anak perempuan itu hanya seorang, maka ia
memperolah separo harta”.

b. Anak perempuan dari anak laki-laki, apabila tidak ada anak

perempuan.(berdasarkan keterangan ijma’).

c. Saudara perempuan yang seibu sebapak atau sebapak saja, apabila ia

saudara perempuan seibu sebapak tidak ada dan ia hanya seorang saja.

d. Suami, apabila isterinya yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan

anak dan tidak pula adsa anak dari anak laki-laki, baik laki-laki

maupun perempuan.

2. Yang mendapat seperempat harta(1/4).

a. Suami, apabila isteri meninggal dunia itu meninggalkan anak, baik

anak laki-laki ataupun anak perempuan, atau meninggalkan anak dari

anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. Firman Allah SWT,

dalam surah An-Nisa’ ayat 12, yaitu :

Artinya: “Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu
mendapat seperempat dari harta yang di tinggalkannyasesudah dik
penuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah di bayar
utangnya”.2

2 Al-Quran, 4:12; 12:33
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b. Istri, baik hanya satu orang ataupun berbilang, jika suami tidak

meninggalkan anak (baik anak laki-laki maupun anak perempuan) dan

tidak pula anak dari anak laki-laki (baik laki-laki maupun perempuan).

Maka apabila istri itu berbilang, seperempat itu di bagi rata antara

mereka.

3. Yang mendapat seperdelapan harta (1/8).

a. Istri baik satu ataupun berbilang, mendapat warisan dari suaminya

seperdelapan dari harta kalau suaminya yang meninggal dunia itu

meninggalkan anak, baik anak laki-laki ataupun perempuan, atau anak

dari anak laki-laki, baik laki-laki ataupun perempuan.

Firman Allah SWT, dalam surah An-Nisa’ ayat 12, yaitu :

 ◌ۚ

Artinya: “Jika kamu mempunyai anak, maka para istri itu
memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan”.3

4. Yang mendapat dua pertiga harta (2/3).

a. Dua orang anak perempuan atau lebih, dengan syarat apabila tidak

ada anak laki-laki.

b. Dua orang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Apabila ia

anak perempuan tidak ada, berarti anak perempuan dari anak laki-laki

yang berbilang itu, mereka mendapatkan harta warisan dari kakek

mereka sebanyak dua pertiga dari harta. Hal itu beralasan pada qias,

yaitu di qiaskan dengan anak perempuan karena hukum cucu (anak

3 Al-Quran, 4:12; 12:33
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dari anak laki-laki) dalam beberapa perkara, seperti hukum anak

sejati.

c. Suadara perempuan yang seibu sebapak apabila berbilang (dua atau

lebih). Firman Allah SWT, dalam Surah An-Nisa’ ayat 176, yaitu :

Artinya: “Jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi
keduanya dua pertiga dari harta yang di tinggalkan oleh yang
meninggal”.4

d. Saudara perempuan yang sebapak, dua orang atau lebih.

Keterangannya adalah surah An-Nisa’ ayat 176 yang tersebut di atas,

karena yang di maksud dengan saudara dalam ayat tersebut ialah

saudara seibu sebapak atau saudara sebapak saja apabila saudara

perempuan yang seibu sebapak tidak ada.

5. Yang mendapat sepertiga harta (1/3).

a. Ibu, apabila yang meninggal tidak meningglkan anak atau cucu (anak

dari anak laki-laki), dan tidak pula meninggalkan dua orang saudara,

baik laki-laki ataupun perempuan, seibu sebapak atau sebapak saja,

atau seibu saja.

b. Dua orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu, baik laki-laki

maupun perempuan. Firman Allah SWT, dalam surah An-Nisa’ ayat

12, yaitu :

4 Al-Quran, 4:76; 12:33
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Artinya: “Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang,
maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”.5

6. Yang mendapat seperenam harta (1/6).

a. Ibu, apabila ia beserta anak, beserta anak dari anak laki-laki,atau

beserta dua saudara atau lebih, baik saudara laki-laki ataupun saudara

perempuan, seibu sebapak, sebapak saja, atau seibu saja.

b. Bapak si mayat, apabila yang meninggal mempunyai anak atau anak

dari anak laki-laki.

c. Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak), kalau ibu tidak ada. Hal ini

beralasan dari hadist yang diriwayatkan oleh zaid yang artinya :

“Sesungguhnya nabi SAW telah menetapkan bagian nenek seperenam

dari harta “.

d. Cucu perempuan dari pihak anak laki-laki, (anak perempuan dari anak

laki-laki). Mereka mendapatkan seperenam dari harta, baik sendiri

atau berbilang, apabila bersama-sama seorang anak perempuan.

Tetapi apabila anak perempuan berbilang, maka cucu perempuan tadi

tidak mendapat harta waris.

e. Kakek (bapak dari bapak), apabila beserta anak atau anak dari anak

laki-laki, sedangkan bapak tidak ada. (keterangan berdasarkan ijma’

para ulama’).

f. Untuk seorang sudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan.

Firman Allah SWT. Dalam surah An-Nisa’ ayat 12, yaitu :

5 Al-Quran, 4:12; 12:33
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ۥٓ

Artinya : “Dan apabila si mayat mempunyai seorang sudara laki-laki
(seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi
masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta”. 6

g. Saudara perempuan yang sebapak saja, baik sendiri ataupun berbilang,

apabila beserta saudara perempuan yang seibu sebapak. Adapun

apabila saudara seibu sebapak berbilang (dua atau lebih), maka

saudara sebapak tidak mendapat harta warisan. (berdasarkan ijma’

para ulama’).

Perlu diketahui bahwa jika pewaris meninggalkan ibu, maka semua

nenek terhalang, baik nenek dari pihak ibu sendiri maupun nenek dari pihak

ayah (mahjub hirman). Dan jika semua ahli waris ada, maka yang berhak

mendapat warisan adalah hanya anak (baik laki-laki maupun perempuan),

ayah, ibu, dan janda atau duda sedangkan ahli waris yang lain terhalang

(mahjub) (Pasal 174 Ayat (2) KHI).

B. Adsministrasi pencatatatan waris

Tentang masalah adsministrasi pencatatan hasil pembagian harta

warisan yang sudah dilaksanakan ini belum ada aturan khusus yang

mengaturnya secara khusus. Masalah pencatatan warisan dalam pasal 187

ayat (1) alenia 1 yang bunyinya “mencatat dalam suatu daftar harta

peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang

kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai

6 Al-Quran, 4:12; 12:33
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harganya dengan uang”. Dari memahami pasal tersebut dapat ditarik

kesimpulan bahwa sebuah pencatatanri itu sangat diperlukan dalam seuah

pembagian waris, selain untuk melindungu harta benda waris juga untuk

mempermudah praktik pembagian waris yang akan datang.

C. Mas}lah}ah Mursalah

1. Pengertian

Maṣlaḥah (مصلحة) berasal dari kata ṣhalaḥa (صلح) dengan

penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan

kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata ṣhalaḥa

yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padannya kerusakan”.

Pengertian mas}hlah}ah dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan

yang mendorong kepada kebaikan menusia. Dalam artinya yang umum

adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam

arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam

arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudhorotan atau

kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut

mashlahah. Dengan begitu mashlahah itu mengandung dua sisi, yaitu

menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau

menghindarkan kemudhorotan.7

Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum,

mashlahah ada tiga macam, yaitu:

7AmirSyarifuddin,Ushul Fiqh jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2009), 345.
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a. Mas}lah}ah D}aru|@riyah, adalah kemaslahatan (lima prinsip pokok) yang

keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia.

b. Mas}hlah}ah H}a@jiyah, adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan

hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri.

Mas}hlah}ah H}a@jiyah jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia,

tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur

pokok.

c. Mas}hlah}ah Tah}siniyah, adalah mashlahah yang tingkat kebutuhan

hidup manusia kepadannya 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. Mashlahah dalam bentuk tahsini (perbaikan) ,juga

berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia.

Ketiga-tiganya membentuk satu struktur yang salin berhubungan

dan juga menganalisis dua aspek dalam bungan yang satu dengan yang

lain, artinya pertimbangan hukum pelengkap (H}a@jiyah)  tidak boleh

membatalkan pada tujuan asal atau primer atau dlaluriyah. Oleh sebab itu

maka pelengkap (Tah}siniyah) merupakan usnsur penyempurna bagi

kepentingan sekunder (H}a@jiyah) dan sekunder pelengkap dan penopang

kpentingan primer. Inilah yang membuat tercetusnya rumusan lima

ketentuan yaitu:

a. Mas}lah}ah d}aru@riyyah merupakan asal bagi semua kepentingan yang

lain
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b. Kerusakan pada kepentingan primer, berati suatukerusakan bagi

kepentingan yang lain secara mutlak.

c. Kerukan pada kepentingan yang lain, tidak haris berate merusak

pada kepentingan primer.

d. Dalam kasus-kasus tertentu, kerusakan pada kepentingan sekunder

atau pelengkap, dapat berakibat rusaknya kepentingan primer.

e. Perlindungan pada kepentingan sekunder dan pelengkap, harus

dilakukan untuk mencapai kepentingan primer. 8

Akan tetapi jika dilihat dari sisi akomodasinya dengan komunitas

lingkungan, maslahah terbagi dua, yaitu:

a. Maslahah yang dapat berasdaptasi dengan perubahan ruang, waktu

dan lingkungan social, sebab obyek utamanya adalah mauamalah

(masalah social kemasyarakatan) dan hukum-hukum kebiasaan

(adat).

b. Maslahah yang berwatak konstan. Hal ini tidak dapat dirubah hanya

berkaitan dengan persoalan-persoalan ibadah mahdah, atu ritus

keagamaan.9

Ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum,

mashlahah itu juga disebut juga dengan munasib. Mas}hlah}ah dalam

artian munas}ib terbagi menjadi tiga bagian :

a. Mas}hlah}ah al-Mu’tabarah, yaitu mashlahah yang diperhitungkan

oleh syari’. Maksudnya ada petunjuk dari syari’ baik langsung

8 Muhammad ma’sum zain 120
9 Ibid.
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ataupun tidak langsung, yang memberikan penunjuk pada adanya

mashlahah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Dari

langsung tidak langsungnya petunjuk terhadap mashlahah terbagi

dua yaitu munas}ib mu’atstsir dan munas}ib mulaim.Dengan kata lain

yakni kemaslahatan yang diakui oleh syar’i dan terdapatnya dalil

yang jelas, sebagaimana disebutkan oleh Muhammad al-Said Ali

Abd. Rabuh. Yang masuk dalam mashlahat ini adalah semua

kemaslahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh nash, seperti

memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta benda, yang

selanjutnya kita sebut dengan maqashid asy-syari’ah. Oleh karena

itu. Allah SWT telah menetapkan agar berusaha dengan untuk

melindungi agama, melakukan qishas bagi pembunuhan,

menghukum pemabuk demi pemeliharaan akal, menghukum pelaku

zina dan begitu pula menghukum pelaku pencurian. Seluruh ulama

sepakat bahwa semua maslahat yang dikategorikan kepada

maslahah mu’tabarah wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena

dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang

wajib ditegakkan.

b. Maṣlaḥah al-Mughlah, yaitu, mashlahah yang dianggap baik oleh

akal tetapi tidak diperhatikan oleh syara’ da nada petunjuk syara’

yang menolaknya. Dengan kata lain, maslahat yang tertolak karena

ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan dalil

yang jelas. Dapat disimpulkan juga bahwa syara’ menyikapi
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maslahat ini dengan menolak keberadaannya sebagai variabel

penetap hukum (illat). Contoh: menyamakan pembagian warisan

antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya.

Penyamakan ini memang banyak maslahatnya namun berlawanan

dengan ketentuan nash. Namun penyamakan ini dengan alasan

kemaslahatan, penyelesaian kasus seperti inilah yang disebut

dengan Maslahat Mulgoh. Seperti juga kasus bentuk sanksi kafarat

bagi orang yang menggauli istrinya di siang hari pada bulan

Ramadhan yang terdiri dari tiga macam kafarat. Menurut konsep

kaffarat ini dogmatik yang menghendaki adanya kemaslahatan

berupa tindakan jera (al-zajr) tanpa mempertimbangkan maslahat

lainnya maka tidak diragukan bahwa menurut sebagian orang ia

tidak dapat dijadikan illat hukum karena bertentangan dengan

ketentuan syara’. Jadi kafarat ini harus dilakukan secara berurutan

Lain halnya dengan pendapat Imam Malik ia mengatakan boleh

memilih diantara ketiga kafarat itu dengan tujuan demi

kemaslahatan yang lebih tepat.

c. Mas}hlah}ah al-Mursalah (biasa disebut juga Istishlah), yaitu apa

yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara’, dalam

menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk syara’ yang

memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara’ yang

menolaknya. Dengan demikian mas}hlah}ah mursalah ini merupakan

maslahat yang sejalan dengan tujuan syara’ yang dapat dijadikan
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dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan

manusia serta terhindar dari kemudharatan. Diakui bahwa dalam

kenyataannya jenis maslahat yang disebut terakhir ini terus tumbuh

dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam

yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat. Menurut

Jalaluddin Abdurrahman, bahwa maslahat mursalah ini dapat

dibedakan kepada dua macam:

1) 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 syariat yang bersifat

daruri (pokok).

2) Maslahat yang sifatnya samar-samar dan sangat dibutuhkan

kesungguhan dan kejelian para mujtahid untuk merealisasirnya

dalam kehidupan

Al-Mursalah ( adalah isim maf’ul dari fi’il madhi dalam (المرسلة

bentuk tsulasi yaitu رسل   . Secara etimolgis artinya terlepas atau dalam

arti مطلقة (bebas). Kata ‘terlepas’ atau ‘bebeas’ disini bila dihubungkan

dengan kata mashlahah maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari

keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”.10

Al- Maṣlaḥah al-mursalah secara etimologi terdiri dari dua kata

yaitu maṣlaḥah dan mursalah. Kata maṣlaḥah menurut bahasa artinya

10Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2009), 355.
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“manfaat” dan kata mursalah berarti “lepas”. Seperti dikemukakan Abdul

wahab kallaf berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada

ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil

tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.11

Adapun secara terminologi al-Maṣlaḥah al-Mursalah ialah suatu

kemaslahatan dimana Syari’ 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. Misalnya ialah kemaslahatan yang karenanya para

sahabat mensyariatkan pengadaan penjara, pencetakan mata uang,

penetapan tanah pertanian di tangan pemiliknya dan memungut pajak

terhadap tanah itu di daerah yang mereka taklukkan, atau lainnya yang

termasuk kemaslahatan yang dituntut oleh keadaan-keadaan darurat,

berbagai kebutuhan, atau berbagai kebaikan, namun belum disyariatkan

hukumnya, dan tidak ada bukti syara’ untuk menunjukan pengakuannya

atau pembatalannya.12

Dengan demikian, al- Maṣlaḥah al-Mursalah adalah 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 yang keluar dari syara’ yang menentukan

kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang

11Satria Efendi, Ushul Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2005),  148-149.
12Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Semarang: Dina Utama), Cet. Ke-I, 116.
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sesuai dengan hukum syara’, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan

pemeliharaan kemadaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka

kejadian tersebut dinamakan al-Maṣlaḥah al-Mursalah. Tujuan utama al-

Maṣlaḥah al-Mursalah adalah kemaslahatan; yakni memelihara dari

kemadaratan dan menjaga kemanfaatannya.

2. Landasan hukum maṣlaḥah mursalah

Sumber asal dari metode Maṣlaḥah mursalah adalah diambil dari

al-Qur’an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-

ayatberikut:

a. QS. Yunus: 57

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu
pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit
(yang\berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-
orangyang beriman”. (QS. Yunus: 57).13

b. QS. Yunus: 58

ۦ

Artinya: ”Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan
rahmat-Nya, hendaklahdengan itu mereka bergembira. karunia
Allah dan rahmat-Nya ituadalah lebih baik dari apa yang mereka
kumpulkan". (QS.Yunus: 58)14

c. QS. Al-Baqarah: 220

13Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Semarang: CV. Asy-
Syifa’,1984, 659.

14 Ibid.
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 ٔ◌

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim,
katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik,
dan jikakamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah
saudaramu dan Allah 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”. (QS. Al-Baqarah:220)15

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan

dalammengistimbatkan hukum dengan metode Maṣlaḥah mursalah

adalah HaditsNabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah

yang berbunyi:

Arinya: Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur
Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari
Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “ tidak boleh membuat mazdarat
(bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat
padaorang lain”. (HR. Ibn Majjah) 16

Atas dasar al-Qur’an dan al-Sunnah di atas, menurut Syaih

Izzuddin bin Abdul Salam, bahwa maṣlaḥah fiqhiyyah hanya

dikembalikan kepada dua kaidah induk, yaitu:

15 Ibid.
16 Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Juz 2, Bairut: Dar

al-Fikr, tt., 784.
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Artinya: Menolak segala yang rusakMenarik segala yang

Sementara itu Prof. Dr. Hasbi Asy-Siddieqy mengatakan bahwa

kaidah kully di atas, pada perkembangan berikutnya dikembangkan

menjadi beberapa kaidah pula, di antaranya adalah:

a.
Sesungguhnya kemazdaratan itu harus dihilangkan

b.
Sesunggunhnya kemazdaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan
membuat kemazdaratan pula

c.
Sesungguhnya menolak kemazdaratan harus didahulukan atas
menarik kemaslahatan

d.
Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan)
membolehkan yang terlarang

3. Pendapat Para Imam Madzhab tentang Maṣlaḥah Mursalah

Jumhur Ulama bersepakat bahwa maṣlaḥah mursalah

adalahmerupakan asas yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam.

Hanya sajajumhur Hanafiyah dan Syafi’iyyah mensyaratkan tentang

maṣlaḥah ini, hendaknya ia dimasukkan di bawah qiyas, yaitu sekiranya

terdapat hukum ashal yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat

illat mundhabith (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat

tempat untuk merealisir kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini mereka

berpegang padak emaslahatan yang dibenarkan syara’, tetapi mereka lebih

17 Jalaluddin al-Suyuti, Al-Asbah wa al-Nazdo’ir, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga,
1987), 31.
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leluasa dalam mengganggap maṣlaḥah yang dibenarkan syara’ ini, karena

luasnya merekadalam soal pengakuan syari’ (Allah) terdapat illat sebagai

tempatbergantungnya hukum, yang merealisir kemaslahatan. Sebab hampir

tidak ada maṣlaḥah mursalah yang tidak ada dalil yang mengakui

kebenarannya.18

Adapun golongan Malikiyyah dan Hanabilah, mereka

banyakmembentuk hukum berdasarkan maṣlaḥah semata, tanpa

memasukkan kedalam qiyas. Menurut Imam Malik, untuk menetapkan dalil

ini, ia mengajukantiga syarat dalam maslahat yang dijadikan dasar

pembentukan hukum, yaitu: Pertama, bahwa kasus yang dihadapi haruslah

termasuk bidang mu’amalah, sehingga kepentingan yang terlihat di

dalamnya dapat dinilai berdasarkanpenalaran kasus tersebut tidaklah boleh

menyangkut segi ibadat. Kedua, bahwa kepentingan tersebut mestilah sesuai

dengan jiwa syari’ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber

hukum di dalamnya. Ketiga, bahwa kepentingan tersebut haruslah berupa

hal-hal yang pokok dan darurat,bukan yang bersifat penyempurna

(kemewahan). Hal-hal pokok tersebutmencakup tindakan memelihara

agama, jiwa/kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan. Hal-hal yang darurat

berhubungan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan, sedangkan hal-

hal penyempurna bersifat ”hiasan dan tambahan”.19

Sebenarnya, dalam masalah ini, empat imam madzhab mengakui

apa yang disebut maṣlaḥah. Hanya saja jumhur ulama Hanafiyah dan

18 Sarmin Syukur, Sumber-sumber Hukum Islam, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993, 196-197.
19 M. Maslehuddin, Islamic Yurisprudence and The Rule of Necessity and Need, terj. A.

Tafsir, Hukum Darurat dalam Islam. Bandung: Pustaka, Cet-1, 1985, 48.
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Syafi’iyahberupaya memasukkan maṣlaḥah ke dalam qiyas. Mereka dalam

masalah inikeras, demi memelihara hukum dan berhati-hati dalam soal

pembentukanhukum. Adapun golongan Malikiyah dan Hanabiyah, mereka

menjadikannyasebagai dalil yang berdiri sendiri dengan nama maṣlaḥah

mursalah.

4. Kedudukan maṣlaḥah mursalah dan kehujjahannya.

Tidak dapat disangkal bahwa di kalangan mazhab ushul memang

terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan maṣlaḥah mursalah dan

kehujjahannya dalam hukum Islam baik yang menerima maupun

menolak. Imam Malik beserta penganut mazhab Maliki adalah kelompok

yang secara jelas menggunakan maṣlaḥah mursalah sebagai metode

ijtihad. Imam Muhammad Abu Zahra bahkan menyebutkan bahwa Imam

Malik dan pengikutnya merupakan mazhab yang mencanangkan dan

menyuarakan maṣlaḥah mursalah sebagai dalil hukum dan

hujjah syar’iyyah. Maṣlaḥah mursalah lah juga digunakan dikalangan

non Maliki antara lain ulama Hanabilah. Menurut mereka maṣlaḥah

mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nas }, bukan

dari nash rinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Bahkan Imam Syatibi

mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas maṣlaḥah mursalah itu

bersifat qat’i, sekalipun dalam penerapannya bersifat zhanni (relatif).20

Adapun pandangan ulama Hanafi terhadap maṣlaḥah mursalah

terdapat penukilan yang berbeda. Menurut al-Hamidi banyak ulama

20Abu Ishak asy-Syāthibi, Al-Muwafaqāt fī Ushūl asy-Syarī’ah Jilid IV (Beirut; Dār al-
Ma’rīfah, 1975), 207.
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Hanafi yang tidak mengamalkannya, namun menurut Ibnu Qudaimah,

sebasgian ulama Hanafi menggunakan maṣlaḥah mursalah, tampaknya

pendapat ini lebih tepat karena kedekatan metode ini dengan istihsān di

kalangan ulama Hanafiah. Begitu pula pada pandangan ulama Syafi’iyah

ada perbedaan pendapat. Al-Amidi dan Ibnu al-Hajib dalam kitabnya al-

Bidākhsyi, mengatakan bahwa ulama Syafi’iyah tidak menggunakan

maṣlaḥah mursalah, karena Syafi’i sendiri tidak pernah menyinggung

metode ini dalam kitabnya al-Risālah. Namun ulama lain seperti al-

Ghazali menukilkan bahwa imam Syafi’i pernah menggunakan maṣlaḥah

mursalah dalam berhujjah. Akan tetapi, Imam Syafi’i memasukkannya

dalam qiyas.

Adapun kalangan ulama yang menolak penggunaan maṣlaḥah

mursalah adalah al-Zahiriyah, Bahkan dikabarkan bahwa mazhab

Zahiriyah merupakan mazhab penentang utama atas kehujjahan

maṣlaḥah mursalah. ulama Syi’ah dan sebagian ulama kalam Mu’tazilah,

begitu pula Qādhi al-Baidhāqi juga menolak penggunaan maṣlaḥah

mursālah dalam berijtihad.

Berikut ini akan dijelaskan perbedaan pendapat antara kalangan

mazhab ushul yang menerima dan yang menolak serta argumentasi

mereka masing-masing

a. Kelompok pertama mengatakan bahwa mas}lah}ah mursalah adalah

merupakan salah satu dari sumber hukum dan sekaligus hujjah

syariah. Adapun argumentasi kelompok ini adalah
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1) Adanya taqrir (pengakuan) Nabi atas penjelasan Mu’az bin

Jabal yang akan menggunakan ijtihad bi al-ra’yi bila tidak

menemukan ayat Alquran dan Sunnah Nabi untuk

menyelesaikan sebuah kasus hukum. Penggunaan ijtihad ini

mengacu pada penggunaan daya nalar atau suatu yang dianggap

maslahah. Nabi sendiri waktu itu tidak membebaninya untuk

mencari dukungan nash.

2) Adanya amaliah praktek yang begitu meluas di kalangan sahabat

Nabi tentang penggunaan mas}lah}ah mursalah sebagai suatu

keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa

saling menyalahkan. Misalnya, para sahabat telah menghimpun

Alquran dalam satu mushaf, dan ini dilakukan karena khawatir

Al-quran bisa hilang. Hal ini tidak ada pada masa Nabi dan tidak

pula ada larangannya. Pengumpulan Al-quran dalam satu

mushaf ini, semata-mata demi kemaslahatan. Dan dalam

prakteknya para sahabat telah menggunakan mashlahah

mursalah yang sama sekali tidak ditemukan satu dalil pun yang

melarang atau menyuruhnya. Sesungguhnya para sahabat telah

menggunakan mas}hlah}ah mursalah sesuai dengan tujuan syara’,

maka harus diamalkan sesuai dengan tujuan itu. Jika

mengenyampingkan berarti telah mengenyampingkan tujuan

syariat dan hal itu dianggap batal dan tidak dapat diterima. Oleh
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karena itu, berpegang kepada mashlahat adalah suatu

kewajiban.21

3) Suatu maslahat bila nyata kemaslahatannya dan telah sejalan

dengan maksud pembuat hukum (Syari’), maka menggunakan

maslahat tersebut berarti telah memenuhi tujuan syar’i,

meskipun tidak ada dalil khusus ynag mendukungnya.

Sebaiknya apabila tidak digunakan untuk menetapkan suatu

kemaslahatan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti

melalaikan tujuan yang dimaksud oleh syar’i. Karena itu dalam

menggunakan mas}lah}ah mursalah itu sendiri tidak keluar dari

prinsip-prinsip syara’.22

4) Sesungguhnya tujuan pensyariatan hukum adalah untuk

merealisir kemaslahatan dan menolak timbulnya kerusakan

dalam kehidupan manusia. Dan tidak dapat diragukan lagi

bahwa kemaslahatan itu terus berkembang dengan

perkembangan zaman dan begitu pula kemaslahatan itu akan

terus berubah dengan perubahan situasi dan lingkungan. Jika

kemaslahatan itu tidak dicermati dan direspon dengan ketetapan

yang sesuai kecuali hanya terpaku kepada dalil, niscaya

kemaslahatan itu akan hilang dari kehidupan manusia.

21Romli SA, Muqāranah Mazāhib fil Ushūl (Cet.I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999),
168.

22Amir Syarifuddin, op.cit., 339-340.
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b. Kelompok kedua berpendapat bahwa mas}lah}ah mursalah tidak dapat

diterima sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Adapun

argumentasi mereka adalah:23

1) Bila suatu maslahat ada petunjuk syar’i yang membenarkannya,

maka ia telah termasuk bagian dari qiyas. Seandainya tidak ada

petunjuk syara’ yang membenarkannya, maka ia tidak mungkin

disebut sebagai suatu maslahat. Mengamalkan sesuatu yang di

luar petunjuk syara’ berarti mengakui akan kurang lengkapnya

Alquran dan sunnah Nabi.

2) Beramal dengan maslahat yang tidak mendapat pengakuan

tersendiri dari nas } akan membawa kepada pengamalan hukum

yang berlandaskan pada sekehendak hati dan menurut hawa nafsu.

Keberatan al-Ghazali untuk menggunakan mas}lah}ah mursalah

sebenarnya karena tidak ingin melaksanakan hukum secara

seenaknya

3) Menggunakan maslahat dalam ijtihad tanpa berpegang pada nas }

akan mengakibatkan munculnya sikap bebas dalam menetapkan

hukum yang mengakibatkan seseorang teraniaya atas nama

hukum. Hal yang demikian menyalahi prinsip penetapan hukum

dalam Islam, yaitu “tidak boleh merusak, juga tidak ada yang

dirusak”.

23Ibid.
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4) Seandainya dibolehkan berijtihad dengan maslahah yang tidak

mendapat dukungan dari nash, maka akan memberi kemungkinan

untuk berubahnya hukum syara’ karena alasan berubahnya waktu

dan berlainannya tempat berlakunya hukum syara’, juga karena

berlainan antara seseorang dengan orang lain. Dalam keadaan

demikian, tidak akan ada kepastian hukum

Bila diperhatikan perbedaan pendapat dikalangan para ulama dan

argumennya masing-masing, ulama yang menerima dan menolak metode

mas}lah}ah mursalah dalam ijtihad, tampaknya tidak ada perbedaan secara

prinsip. Kelompok yang menerima, ternyata tidak menerimanya secara

mutlak bahkan menetapkan beberapa persyaratan yang berat. Begitu pula

kelompok yang menolak ternyata dasar penolakannya adalah karena

kekhawatiran dari kemungkinan tergelincir pada kesalahan jika samapai

menetapkan hukum dengan sekehendak hati dan berdasarkan hawa nafsu.

Seandainya kekhawatiran ini dapat dihindarkan, umpanya telah

ditemukan garis kesamaan dengan prinsip asal, mereka juga akan

menggunakan mas}lah}ah mursalah dalam berijtihad, sebagaimana Imam

Syafi’i sendiri melakukannya.

Oleh karena itu, mas}lah}ah mursalah merupakan bagian dari

syariat yang tidak boleh dikesampingkan. Meskipun ia tidak disebutkan

dalam nash secara tekstual, tapi secara substansial ia dibutuhkan

manusia, lebih-lebih yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan

pokok mereka. Oleh karena itu, Zaky al-Din Sya’ban menyebutkan
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bahwa mas}lah}ah mursalah merupakan salah satu dasar tasyri’ yang

penting dan memungkinkan untuk melahirkan nilai-nilai kebaikan jika

para ahli mampu mencermatinya secara tajam dalam kaitannya dengan

ilmu syariat.24

5. Obyek mas}lah}ah mursalah

Ulama yang menggunakan mas}lah}ah mursalah menetapkan batas

wilayah penggunaannya, yaitu hanya untuk masalah diluar wilayah

ibadah, seperti muamalat dan adat. Dalam masalah ibadah (dalam arti

khusus) sama sekali mas}lah}ah mursalah tidak dapat dipergunakan secara

keseluruhannya. Alasannya karena maslahat itu didasarkan pada

pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, sedangkan akal

tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah

Segala bentuk perbuatan ibadah bersifat ta’abbudi dan tawqifih,

artinya kita hanya mengikuti secara apa adanya sesuai dengan petunjuk

syar’i dalam nash dan akal sama sekali tidak dapat mengetahui kenapa

demikian. Umpanya mengenai shalat dzuhur empat rakaat dan dilakukan

sesudah tergelincir matahari, tidak dapat dinilai akal apakah itu baik atau

buruk.25

Di luar wilayah ibadah, meskipun diantaranya ada yang tidak

dapat diketahui alasan hukumnya, namun secara umum bersifat rasional

dan oleh karenanya dapat dinilai baik atau buruknya oleh akal.

Contohnya minum khamar itu adalah buruk karena merusak akal.

24Zaky al-Din Sya’ban, Ushūl al-Fiqh al-Islāmi (Mesir; Matba’ah Dār al-Ta’lif, 1965),
179.

25Amir Syarifuddin, op.cit,. 340-341



45

Penetapan sanksi atas pelanggar hukum itu baik karena dengan begitu

umat bebas dari kerusakan akal yang dapat mengarah pada tindak

kekerasan.

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa mas}lah}ah mursalah itu

difokuskan terhadap lapangan masalah yang tidak terdapat dalam nash,

baik dalam Alquran dan sunnah yang menjelaskan hukum- hukum yang

ada penguatnya melalui suatu i’tibār. Juga difokuskan pada hal- hal yang

tidak didapatkan adanya ijma’ atau qiyas yang berhubungan dengan

kejadian tersebut.26

Adapun beberapa contoh masalah yang menggunakan ketentuan

hukum berdasarkan maslahat yaitu antara lain:27

a. Sahabat mengumpulkan Al-quran dalam satu mushaf alasannya

semata-mata karena maslahat, yaitu menjaga Al-quran dari kepunahan

atau kehilangan kemutawatirnya karena meninggalnya sejumlah besar

penghapal Al-quran dari generasi sahabat

b. Khulafah ar-Rasyidin menetapkan keharusan menanggung ganti rugi

kepada pada para tukang. Padahal menurut hukum asal, bahwasanya

kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan. Akan tetapi ternyata

seandainya merrreka tidak dibebani tanggung jawab mengganti rugi,

mereka akan berbuat ceroboh dan tidak memenuhi kewajibannya

26Diantara contoh yang lain dalam wilayah ini adalah tentang ukuran had dan kifarat,
ketentuan waris, ketentuan jumlah bulan dalam iddah wanita yang ditinggal mati suaminya atau
yang diceraikan. Dan segala sesuatu yang telah ditetapkan ukurannya dan disyariatkan berdasarkan
kemaslahatan yang berasal dari syara’ itu sendiri. Lihat Rahmat Syafe’i, op.cit,. 122.

27Muhammad Abu Zahrah, op.cit,. 281-282.
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untuk menjaga harta benda orang lain yang berada dibawah

tanggungjawabnya.

c. Umar bin Khattab RA sengaja menumpahkan susu yang dicampur air

guna memberi pelajaran kepada mereka yang berbuat mencampur

susu dengan air. Sikap umar itu tergolong dalam kategori maslahah,

agar mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi.

d. Diperbolehkannya mengangkat seorang penguasa mafdhūl (bukan

yang terbaik). Penolakan akan baiat dikhawatirkan berakibat

timbulnya kemudharatan, kerusakan, kegoncangan serta kekosongan

pemerintah.

e. Apabila uang kas negara mengalami defisit, dan tidak mencukupi

untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan pembiayaan tentara, maka

bagi pemerintah diperbolehkan menarik pungutan wajib kepada

orang- orang kaya untuk menutupi kebutuhan mereka yang mendesak,

sampai baitul mal mendapatkan masukan uang atau kebutuhan

mereka tercukupi.

f. Apabila keadaan serba haram mengejala dan melanda diseluruh dunia

atau pada suatu daerah tertentu yang penduduknya mengalami

hambatan untuk pindah kedaerah lain, dan mereka sulit mendapat

lapangan pekerjaan yang baik (halal) dan terdesak oleh kebutuhan

yang melebihi dari sekedar mempertahankan hidup, maka bagi

mereka diperbolehkan secara terpaksa untuk memasuki dan menerima
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lapangan pekerjaan yang buruk demi menolak darurat dan menutupi

hajat (kebutuhan.

6. Syarat-Syarat Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah

Ada beberapa persyaratan dalam memfungsikan al-Mas}lah}ah al-

Mursalah yaitu:

a. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki,

yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau

menolak kemudaratan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya

mempertimbangkan adanya kemamfaatan 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 sunnah Rasulullah

atau bertentangan dengan ijma’.

d. Kemaslahatan tersebut  harus selaras dan sejalan dengan akal sehat.

artinya kemaslahatan tersebut tidak bertantangan dengan akal sehat.

e. Pengembalian kemaslahatan tersebut harus untuk merealisasikan

kemaslahatan d}aru@riyah, bukan kemaslahtan h}aji@yyah atau

tahs}iniyah.28

Adanya perbedaan dikalangan ulama mengenai syarat- syarat

mas}lah}ah mursalah karena tidak adanya dalil khusus yang menyatakan

28 Suwarjin, ushul fiqh (Yogyakarta : teras, 2012), 140.
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diterimanya maslahah itu oleh syari’ baik secara langsung maupun tidak

langsung, bahwa diamalkannya maslahah itu oleh jumhur ulama adalah

karena adanya dukungan syar’i.29 Berikut padangan ulama tentang

penggunaan mas}lah}ah mursalah sebagai metode ijtihad:

a. Ulama Hanafi, ada perbedaan pandangan terhadap mas}lah}ah

mursalah yaitu penukilan yang berbeda. Ulama beranggapan bahwa

sebagian ulama hanafiah mengamalkan mas}lah}ah mursalah, karena

kedekatan metode ini dengan istihsan yang populer dikalangan ulama

hanafiah.

b. Ulama Hanbali, menyatakan bahwa metode mas}lah}ah mursalah itu

tidak memilki kekuatan hujah dan tidak boleh melakukan ijtihad

dengan menggunakan metode ini.

c. Ulama Maliki, merupakan yang secara jelas menggunakan metode

mas}lah}ah mursalah sevagai metode ijtihad.30

d. Ulama Syafi’iyah, Al-Amidi dan Ibn Hajib dalam kitabnya al-

Bidakhsyi, ulama syafi’iyah tampaknya tidak menggunakan

mas}lah}ah mursalah dalam berijithad. Namun ada ulama syafi’iyah

yang menggunakan metode ini, seperti al-Ghazali yang menerima

penggunaan metode ini dengan syarat tertentu.

Tentu saja, pandangan Al-Ghazali ini mengacu kepada maslahah

yang memang telah dianut oleh umat islam dan disepakati sebagai

sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat serta dapat pula mencegah

29 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh Jiid 2. 357.
30Ibid., 358.
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terjadinya kemudharatan. Pada akhirnya dari persyaratan mas}lah}ah

mursalah yang telah di kemukakan diatas meskipun terdapat perbedaan ,

ternyatan yang terpenting adalah mas}lah}ah mursalah itu harus sejalan

dengan tujuan syarak dihajatkan oleh manusia serta dapat melindungi

kepentingan manusia.31

Menurut para ulama ushul sebagai ulama menggunakan istilah al-

mas}lah}ah al-mursalah itu degan kata al-munas}ib al-murs}al. Ada pula

yang menggunakan istilah al-is}tidal al-murs}al. Istilah- istilah tersebut

walaupun tampak sama memiliki satu tujuan, masing-masing mempunyai

tujuan yang berbeda-beda.32 Setiap hukum yang didirikan artas maslahat

dapat ditinjau dari tiga segi yaitu:

a. Melihat maslahat yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan.

b. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syarak (al-was}l al-munas{ib)

yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta

suatu kemaslahatan.

c. Melihat proses penetapan hukum terdapat suatu maslahah yang

ditunjukan oleh dalil khusus. Dlam hal ini adalah penetapan suatu

kasus bahwa hal iti diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syarak.

Proses seperti ini disebut istislah (menggali dan menetapkan suatu

masalah). 33

31 Romli. Studi Perandingan Usul Fiqh, 230.
32Rachmat Syafe’i. Ilmu Uashul Fiqh (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2010), 118.
33 Ibid., 118.
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Apabila hukum itu di tinjau dari segi yang pertama, maka dipakai

istilah al-mas}lah}ah al-mursalah. Istilah yang paling terkenal. Apabila di

tinjau dari segi yang kedua dipakain istilah al-munas}ib al-murs}al. Istilah

tersebut digunakan oleh Ibnu Hajib dan Baidawi. Untuk segi yang ketiga

dipakai istilah al-is}tidal al-murs}al seperti yang dipakai Al-Shatibi dalam

kitab al-muwafat.

Walaupun para ulama berbeda-beda dalam memandang al-

mas}lah}ah al-mursalah, hakikatnya adalah satu yaitu setiap manfaat yang

di dalamnya terdapat tujuan syarak secara umum namun tidak terdapat

dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya. Menurut Abu Nur

Zuhai, al-mas}lah}ah al-mursalah adalah suatu sifat yang sesuai dengan

hukum tetapi belum tentu diakui atau tidak oleh syarak. Abu Zahrah

mendefinisikannya dengan suatu maslahah yang sesuai dengan maksud-

maksud pembuatan hukum (ALLAH) secara umum tetapi tidak ada dasar

yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya.

Al-Ghazali menyatakan; setiap maslahah yang kembali pada

pemeliharaan maksud syarak yang diketahui dari al-quran, as-sunah, dan

ijma’, tetapi tidak dipandang dari ketiga dasar tersebut secara khusus dan

tidak juga melalui metode qiyas maka dipakai al-mas}lah}ah al-mursalah.

Jika memakai qiyas, harus ada dalil asal (maqis ‘alaih). Cara mengetahui

maslahah yang sesuai dengan tujuan itu adalah dari beberapa dalil yang

tidak terbatas, baik dari al-quran, sunah, qarinah-qarinah maupun isyarat-

isyarat. Oleh sebab itu cara penggalian maslahah seperti itu disebut al-
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mas}lah}ah al-mursalah. Artinya terlepas dari dalil secara khusus, tetapi

termasuk pada petunjuk umum dari beberapa dalil syarak.

Dari pernyataan Al-Ghazali tersebut dapat disimpulkan bahwa al-

mas}lah}ah al-mursalah (istislah) menurut pandangannya adalah suatu

metode is}tidal (mencari dalil) dari nas } syarak yang tidak merupakan dalil

tambahan terhadap nas } syarak, teapi ia tidak keluar dari nas } syarak. Al-

Syatibi mengatakan bahwa al-mas}lah}ah al-mursalah adalah setiap

prinsip syarak yang tidak disertai bukti nas khusus, namun sesuai

tindakan syarak serta maknanya diambil dari dalil-dalil syarak. Maka

prinsip tersebut adalah sah sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan

rujukan sepanjang ia telah menjadi prinsip dan digunakan syarak yang

qat’I. dari pengertian yang dikemukakan oleh As-Shatibi tersebut bisa di

ambil kesimpulan bahwa:

a. Al-mas}lah}ah al-murslah menurut As-Shatibi adalah suatu maslahah

yang ada nas } tertentu, tetapi sesuai dengan tindakan syarak.

b. Kesesuaian maslahah dengan syarak tidak di ketahui dari satu dalil

yang di beri nas } yang khusus melainkan dari beberapa dalil dan nas}

secara keseluruhan yang menghasilkan hukum qat’I.

Setelah dikemukakan beberapa pengertian maslahah

menurutulama dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat al-mas}lah}ah al-

mursalah dalam syariat islam adalah setiap manfaat yang tidak

didasarkan pada nas } khusus yang menunjukan mu’tabar (diakui) atau

tidaknya manfaat itu.
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BAB III

PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DI DESA KAMBENG

KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Kambeng

Desa Kambeng adalah salah satu desa yang ada di kecamatan Slahung

desa Kambeng terletak sekitar 4km sebelah utara dari kantor kecamatan

slahung. Dari perempatan banggel belok arah barat kurang lebih 500 meter.

Lebih lengkapnya saya uraikan berikut ini

1. Sejarah Desa Kambeng

Babat desa sangatlah erat dengan lahirnya desa Kambeng ini,

siapa saja yang berpengaruh hingga terbentuknya pemungkiman warga di

sebelah utara pusat pemerintahan kabupaten pada masa itu yakni

pemerintahan eang joyonegoro slahung. Dasar lain agar mendekati

kebenaran tentang babat desa Kambeng kecamatan Slahung bisa melihat

peninggalan-peninggalan lama yang masih ada, dan juga dari ceritera-

ceritera tokoh dan orang tua terdahulu. Seperti Makam Mbah Demang

Kepala desa Kambeng yang pertama menjabat, yang dimakamkan di

Pemakaman desa Kambeng tepatnya di utara balai desa Kambeng, dan

sampai sekarangpun masih banyak warga yang mengenal akan nama

tersebut.

Dalam sejarah desa terdapat pula peninggalan bersejarah, yakni

makam Mbah Bayat (Tembayat), yang berada tepat di dusun Soborejo
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desa Kambeng. Konon oleh masyarakat beliau dikenalnya  adalah salah

satu murid dari pada Sunan Tembayat yang menyelamatkan diri dari

kejaran para penjajah yang kala itu sedang ikut bertempur  dengan

Pasukan Pangeran Diponegoro, karena pasukan tanah air terdesak  oleh

penjajah maka tidak sedikit yang berlarian mundur.  Dan karena

kekhawatiran suasana yang tidak aman maka para prajurit-prajurit

termasuk dari murid-murid Sunan Tembayat berjalan menyusuri

kampung-kampung ke arah timur dan tenggara dari Keraton Jogjakarta,

dan sampailah ke sekitaran kota Ponorogo termasuk desa Kambeng. Dan

akhir sejarah dari situlah salah satu murid Sunan Tembayat di makamkan

di desa Kambeng. Yang lebih memperkuat sejarah ini adalah tidak sedikit

dan tidak hanya di Desa Kambeng yang terdapat makam dari murid

Sunan Tembayat, seperti terdapat pula di desa Plancungan Kecamatan

Slahung, di Kecamatan Badegan dan juga Kecamatan Sukorejo.1

2. Sejarah Pemerintahan Desa Kambeng Kecamatan Slahung

a. Mbah Demang Kepala Desa Kambeng Kecamatan Slahung yang

pertama. Masa Kepemerintahan mulai Tahun 1852 sampai dengan

1891 M. Makam Mbah Demang berada di Pemakaman Umum desa

Kambeng yang tepat berada di sebelah utara balai desa Kambeng.

b. Gantinya adalah Mbah Karyo Puroa Yang memiliki Masa

Kepemimpinan mulai Tahun 1892 sampai dengan 1912 yang juga

dimakamkan di Pemakaman Umum desa Kambeng.

1Data desa Kambeng
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c. Setelah selesai masa jabatan Mbah Karyo Puro  maka dilanjutkan oleh

Mbah Samaks yang dimulai pada tahun 1913 sampai dengan tahun

1917.

d. Mbah Karyo Dinomo yang kemudian meneruskan pemerintahan

Mbah Karyo Puro, yang mana beliau memimpin  mulai tahun 1918

sampai dengan 1935.

e. Jaimun merupakan kepala desa yang menjabat paling singkat

waktunya, yakni hanay menjabat selama 3 (tiga) bulan, karena suatu

hal.

f. Podo Wijoyo merupakan kepala desa yang meneruskan, yang

menjabat mulai tahun 1936 sampai 1940

g. Mbah Lahuri yang kemudian melanjutkan jabatan kepala desa yang

dimulai pada tahun 1940 sampai dengan pada tahun 1944.

h. Mbah Parmin kepala desa yang menjabat mulai tahun 1945 sampai

dengan 1960.

i. Diteruskan oleh Mbah Ijo Komplong yang mulai pada tahun 1961

sampai dengan 1965.

j. Setelah habis masa jabatannya dilanjutkan oleh Mbah Warno yang

hanya menjabat selama 1 (satu) tahun yhankni pada tahun 1966.

k. Pak Sarwono yang kemudian melanjutkan tampuk pemerintahan desa

Kambeng yang mulai pada 1967 sampai dengan 1972.

l. Selepas kepemimpinan beliau dilanjutkan oleh Pak Samidi yang mana

beliau berangkat dari instansi TNI, yang disebut dengan istilah
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Karteker, mulai dijabatnya pada tahun 1973 sampai dengan tahun

1973 sampai dengan tahun 1982.

m. Pak Suharno adalah kepala desa Kambeng yang juga berangkat dari

instansi TNI, yang juga Karteker, beliau berasal dari desa Slahung

yang kemudian menjabat menjadi kepala desa Kambeng mulai pada

tahun 1982 sampai dengan tahun 1989.

n. Separi purnanya tugas beliau, tugas kepala desa dilanjutkan oleh Pak

Ngainan yang masih juga berangkat dari instansi TNI, yang bermula

dari tahun 1989 sampai dengan tahun 1990.

o. Setelah selesai masa kepemimpinan beliau, kepala desa dilanjutkan

oleh H. Asmuri yang mulai pada tahun 1990 sampai dngan tahun

2006.

p. Setelah paripurna tugas beliau, terdapat kekososongan kepepimpinan

karena belum adanya yang mencalonkan untuk menjabat kepal desa.

Maka dalam hal ini Sekdes-lah yang kemudian menjabat dalam

rangka Pemangku Jabatan (PJ) Kepala Desa yang menjabat dalam

kurun waktu mulai 2006 sampai dengan tahun 2007.

q. Selesai PJ dari sekdes, maka Hanifah yang kemudian melanjutkan

menjabat kepala Desa Kambeng periode mulai dari tahun 2007-2013

pada pemerintahan ini pak hanifah sampai pada akhir jabatanya.

r. Setelah pak hanifah , kepalada desa di gantikan oleh bu dari periode

tahun 2013- sampai dengan sekarang.2

2Ibid.
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3. Letak geografis

Secara geografis desa Kambeng berada di tengah wilayah

kecamatan slahung di bawah kaki gunung pringgitan.

a. Batas-batas desa Kambeng:

Sebelah utara : Desa Plancungan, Desa Duri

Sebelah barat : Desa Wates

Sebelah selatan : Desa Menggare dan Desa Mbroto

Sebelah timur : Desa Jebeng dan Desa Galak

b. Jarak ketergantungan desa Kambeng:

Jarak ke kecamatan : 4 kilo meter

Jarak ke kota : 20 kilo meter

Jarak  ke profinsi : 340 kilo meter

c. Luas wilayah desa Kambeng:

No Jenis Luas

1 Luas wilayah desa

Kambeng

214,157 ha/m2

2 Luas pemungkiman 59,142 ha/m2

3 Luas persawahan 98,215 ha/m2

4 Luas pegunungan 12,52 ha/m2

5 Luas pertokoan 06,41 ha/m2

6 Luas perkantoran 0.7,00 ha/m2

7 Luas perkebunan 07,41 ha/m2

8 Luas pasar 0.6,00 ha/m2
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9 Luas prsana umum lainnya 54,153 ha/m23

4. Demografi desa Kambeng kecamatan Slahung

Keadaan demografis desa Kambeng kecamatan Slahung

kabupaten Ponorogo mencakup data sebagai berikut :

a. Kependudukan :

Laki-laki : 1.444    Jiwa

Perempuan : 1.421    Jiwa

Jumlah : 2.865    Jiwa

b. Mata pencaharian  penduduk  :

Petani : 761  Orang

PNS / TNI : 25  Orang

Perdagangan : 17  Orang

Pensiunan : 9  Orang

Home Industri : 16  Orang

Buruh tani : 1.672  Orang

Swasta : 271  Orang

Buruh : 79  Orang

Jasa lainnya : 15  Orang

c. Usia produktif : 1684 Orang

d. Tingkat Pendidikan Penduduk :

Tributa : 78    Orang

Tidak tamat SD : 207    Orang

3 Ibid.
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Tamat  SD : 1.837    Orang

Tamat SLTP : 311    Orang

Tamat  SLTA : 413    Orang

Tamat Sarjana : 27    Orang

e. Menurut  Agama :

Islam : 2.857     Orang

Kristen : 8     Orang

Hindu / Budha : - Orang

Katholik : - Orang

Konhucu : - Orang

f. Kesehatan

Nilai keseatan di desa Kambeng sudah baik dengan sudah

di dirikannya posyandu di sebeleh kantor desa dan setiap

hari ada dokter yang selalu hadir di posyandu desa, selain

itu juga setiap bulan rutin diadakan pengecekan kesehatan

oleh pihak kecamatan.

g. Transportasi

Dari segi kendaraan warga desa Kambeng juga tidak terlalu

ketinggalan dengan adanya 1000 kendaraan roda 2 3

kendaraan roda 3 dan 23 kendaraan roda 4 serta ada 8

truck.4

5. Keadaan Sosial desa Kambeng Kecamatan Slahung

4Ibid.
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Dalam Bidang Sosial kemasyarakatan/Agama, Seni dan Budaya

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, antara lain:

a. Berdiri tempat  Ibadah seperti Masjid, yang sebelumnya hanya 1

Buah Masjid (salah satunya adalah  Masjid tertua di Kecamatan

Slahung/Masjid Puthuk), yang dahulu kala menjadi pusat pendidikan

agama para santri yang berasal dari masyarakat Kecamatan Slahung,

Bungkal Ngrayun, Balong dan sekitarnya, dan sekarang telah

berkembang menjadi 9  Masjid dan 7 Mushola yang tersebar di

wilayah desa Kambeng.

b. Bidang Seni , desa Kambeng memiliki 2 Group Seni HADRAH

yakni ”Haqiqi Group” dan  ”An-Nidaa’ Group” dan juga memiliki 1

Group Seni Samroh. Sealain itu ada juga seni unta-untaan darusalam

yang ada di dusun melikan dan seni gaja-gajahan camboja yang ada

di dusun kajon, seni reog dadak manggolo mudo yang ada di dusun

nanom dan dusun panggang.

c. Bidang Sosial Keagamaan, masyarakat desa Kambeng mayoritas

aktif dalam kegiatan-kegiatan Lingkungan seperti Jamaah Yaasin,

Diba’an, Manaqib, Dzikrul Ghofilin, Pengajian Keagamaan, Majlis

Ta’lim dan Kegiatan-kegiatan lainnya.5

B. Prosedur Pembagian Waris Serta Besaran Harta Warisan Yang Dipeoleh

Ahliwaris Di Desa Kambeng

5Ibid.
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Secara umum kewarisan yang ada di Indonesia mempunyai system

kekerabatan dan system kewarisan yang berbeda-beda pada setiap

masyarakat yang ada. Dalam hal ini membuat praktik dan cara pembagian

waris berbeda beda pada tiap msyarakat meskipun kedudukan nya sama.

Pada umumnya yang ada di desa Kambeng ini seorang ahli waris

hanya bagi anggota keluarga dekatnya saja yakni istri dan anak anaknya.

Untuk bapak dan ibu serta keluarga dari bapaknya ahli waris tidak

mendapatkanya. Kecuali jika pewaris tidak mempunyai anak baru bapak

ibunya dan anggorta keluarga dari almarhum menjadi ahli warisnya.

Harta warisan yakni semua harta benda yang dimiliki pewaris selama

hidupnya. Baik harta benda yag hidup (bergerak) maupun harta benda yang

mati (tidak bergerak) meski pada kenyataannya harta benda mati seperti

tanah dan rumah menjadi yang utama atau mempunyin nilai yang tinggi,

namun pada dasarnya di desa Kambeng ini semua harta benda pewaris

dianggap baik oleh seluruh ahli warisnya.

Dikarenakan warga yang ada di desa Kambeng ini beraneka ragam

serta berbagai latar belakang yang berbeda maka ada yang membedakan

mengenai mekanisme pembagian waris ini. Seperti halnya dari tokoh agama

yang mempunyai latar belakang pendidikan keagamaan yang luas maka

kebanyakan mereka mempraktikan system pembagian waris sesuai dengan

hukum waris islam. Sedangkan yang dari kalangan yang mempunyai latar

belakang pendidikan yang baik khususnya yang sudah mengenal dunia

pendidikan mereka memilih menggunakan system pembagian waris menurut
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hukum waris Negara seperti halnya yang ada di Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan untuk cara pembagian warisan yang dipraktikan oleh warga desa

Kambeng yang berlatar belakang warga asli atau masih warga yang

mempunyai ikatan baik dari leluhurnya dahulu mereka mempraktekan system

pembagian sesuai dengan apa yang dilakukan sejak dahulu yakni dengan

mebagi harta benda waris sama rata antara semua ahli waris yang

mendapatkan hasil bagian harta benda yang di tinggalkan oleh orang tuanya.

1. Orang-orang yang menjadi ahli waris

Dilihat dari kebiasaan yang sering di praktikan masyarakat Desa

Kambeng mengenai sistem pembagian waris, masyarakat di sini ini

cenderung banyak yang menggunakan system pembagian waris dengan

system kekeluargaan/sepertihalnya yang sudah dipraktekan para

leluhurnya terdahulu. Dengan demikian harta warisan dibagi dengan

sistem kekeluargaan. Disini siapa saja yang menjadi ahli waris

sebenarnya tidak ada patokan khusus yang di anut oleh para masyarakat

namun yang sering dilakukan yang menjadi ahli waris yakni istri anak-

anak kandung maupun angkat hal ini terjadi ketika seseorang tidak

mempunyai anak kandung sehingga mengadopsi anak untuk di jadikan

anak angkat, juga tidak menuntut kemungkinan waris itu dibagikan

kepada saudaranya, hal ini terjadi jika seorang  pewaris tidak mempunyai

sanak keluarga.

Sebagaimana pernyataan bapak Kayat:

“kebiasaan yang di praktekan di sini yakni sepertihalnya yang
sudah di praktekan oleh para leluhur kita terdahulu yakni yang
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pertama mendapatkan bagian harta waris adalah seorang istri,
anak-anak kandung maupun anak angkat, ini ketika seseorang
itu tidak mempunyai anak kandung sehiingga mengadopsi
anak untuk dijadikan anak angkat ini juga mendapatkan
bagian harta warisan sama sesuai denagn anak kandung.
Namun ketika seseorang yang tidak mempunyai keluarga
ketika istrinya sudah tidak ada dan tidak mempunyai anak
kandung maupun anak angkat maka harta warisan nya itu di
bagikan kepada saudara/anak saudaranya yang masih hidup”.6

Hal ini juga dijelaskan oleh responden lainya yang juga memberikan

penjelasan yang sama yakni bapak Lamidjan:

“disini yang pertama mendapatkan harta warisan tentunya
seorang istri, istri ini berlaku istri pertama maupun yang kedua
ketika seseorang itu mempunyai istri lebih dari satu
selanjutnya yang berhak mendapatkan adalah anak kandung
dari pewaris sendiri”.7

2. Pelaksanaan kewarisan

Mengenai pelaksanaan kewarisan, kapan pewarisan itu di bagi

masyrakat di Desa Kambeng Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

ini adalah dengan menunggu seluruh orang tua meninggal yakni disaan

pewaris meninggal tetapi masih mempunyai istri maka pelaksanaan

pembagian waris itu menunggu istrinya meninggal

Sebagai mana yang yang di jelaskan oleh bapak Misiran:

“kalau di keluarga kami dulu pembagian waris itu dilakukan
ketika ibu kami meninggal dunia, ketika bapak kami
meninggal dulu ibu kami masih ada, sehingga pembagian
waris itu terlaksana ketika ibu kami sudah meninggal”.8

Praktik yang seperti ini juga di praktikan oleh keluarga bapak Muhaimin :

6Kayat, wawancara, 08 Agustus 2018.
7Lamidjan,wawancara, 12 Agustus 2018.
8Misiran, wawancara, 15 Desember 2018.
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“waktu pembagian waris dahulu pada keluarga kami harta
warisan itu dibagi setelah bapak ibu kami sudah meninggal,
dulu itu ketika ibu masih ada harta warisan itu masih
dikelola oleh ibu kami”.9

C. Proses adsminitrasi pencatatan hasil pembagian warisandi Desa

Kambeng.

Sedangakan dalam pembukuan/pencatatan jumlah harta bagian yang

diterima oleh masing-masing ahli waris ini sering pada menunda-nundanya

atu cenderung tidak memperdulikanya. Mereka beranggapan bahwa yang

terpenting yakni kalau sudah dibagi maka masing-masing dari mereka sudah

bisa menguasai harta warisan tersebut.

Penjelasan bapak Kayat :

“disini jika sudah dibagi berapa besar harta warisan yang
diterima ya sudah, dengan itu maka dari masing-masing
anggota keluarga tersebut sudah bisa menguasainya secara
penuh dengan mengelolanya sendiri”

Hal yang sama juga dijelaskan oleh bapak Lamidjan:

“dalam pembukuan di kantor desa menganai bagian bagian
harta warisan yang sudah diterima oleh masing-masing
anggota keluarga disini sering mengakirngakirkanya, disini
kasaranya yang terpenting yakni dengan mengusai harta
tersebut maka dengan itu kita berhak mengusainya harta
tersebut secara penuh entah mau dibuat apa itu sudah
urusan kita sendiri”.10

9 Muhaimin wawancara, 15 Desember 2018.
10Lamidjan,wawancara, 12 Agustus 2018.
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Kemudian diperkuat  dari salah satu aparatur desa mengenai siapa saja

keluarga mana saja yang sudah melakukan pembagian warisan dan keluarga

mana saja yang sudah mencatatkannya di desa. Pernyataan bapak Mukhodim:

“dari siapa saja yang sudah mencatatkan hasil pembagian
warisnya di desa sampai saat ini hanya sebagian keluarga
yang sudah mencatatkannya itupun udah yang beberapa
tahun lalu bahkan ini terjadi ketika menyangkut pembagian
yang diterima oleh pewaris saat ini. Sedangkan yang masih
baru-baru ini belum ada yang mencatatkanya di desa, meski
sebenarnya banyak keluarga yang sudah membagi
warisanntetapi sampai  saat ini belum mencatatkanya”.11

Berikut merupakan pemaparan mengenai system pembagian waris

yang ada di Desa Kambeng kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo.

1. BapakAsomudin (tokoh agama)

Menurut pemaparan oleh bapak asomudin Pembagian waris
menurut hukum waris islam yang tertera dalam KHI sudah
sesuai dengan isi dalam AL-QURAN dan tentunya dalam
pandangan agama islam sudah sesuai dengan kehidupan
umat islam sejak jaman Nabi samapai dengan sekarang
sebagai umat islam sudah seharusnya kita memakai hukum
islam secara keseluruhan baik dengan ibadah berhubungan
dengan orang lain maupun mengenai hukum waris ini.,
Tetapi juga tidak menuntut kemungkinan bahwa warga
yang ada di desa Kambeng ini memilih membagi warisan
nya dengan system kekeluargaan sebuah syistem yang
sudah berkembang sejak lama di daerah desa Kambeng
ini.12 Beliupun beranggapan seseorang yang membagi
warisanya dengan system yang sudah ada lama di daerah
desa Kambeng ini tidak menyimpang dari agama islam
hanya saja mereka memilih membagi warisannya sesuai
dengan apa yang sudah di lakukan oleh para leluhurnya
sejak lama.

11Mukhodim, wawancara, 16 Agustus 2018.
12Asomudoin, wawancara 14 Agustus 2018.
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2. Bapak Kayat (warga)

Bapak kayat adalah  sebagai salah satu warga yang sudah
mempraktekan system pembagian waris, menurut
penjelasanya memang sebagai umat islam yang sudah
mempunyai aturan mengenai pembagian harta waris
seharus nya kita sebagai umat islam juga harus, namun
dalam prakteknya masyarakat disini cenderung
menggunakan system pembagian waris sesui dengan
hukum kebiasaan yang sudah ada sejak lama disini dalam
pembagian waris biasanya menyamakan bagian harta waris.
Dari seluruh anggota keluarganya yang berjumlah 7 orang
anak dan orang dari 2 istri. penjabaranya 2 anak perempuan
dan 1 anak laki laki  anak dari istri pertama dan 2 anak
perempuan dan 2 anak laki laki dari istri yang ke dua. Dari
penjelasanya dari seluruh harta benda yang di miliki oleh
bapaknya dulu yakni 7 kotak lahan persawahan dan 2
rumah yang masing masing rumah mempunyai ukuran ½
kotak jadi seluruh lahan yang di punyai ada 8 kotak tanah
(1 kotak lahan perumahan 7 kotrak lahan persawahan). Dari
seluruh harta benda yang di miliki oleh bapknya itu 2 orang
istri masing- mendapatkan satu kotak tanah yang sudah di
dirikan rumah, sedangkan ketujuh anknya masing masing
mendapatkan 1 kotak lahan persawahan. Sedangkan
mengenai harta benda disini biasanya dengan mengukurnya
dengan uang. Sampai sekarang bagian bagian harta warisan
yang sudah dilakukan ini belum dari masing masing
anggota keluarganya belum ada yang mencatatkannya.13

3. Bapaklamidjan (warga)

Selain keluarga bapak kayat di atas ada juga keluarga yang
mempraktekan system pembagian waris yang juga
menyamakan besaran harta warisan yang di terima oleh
para ahli waris nya yakni keluarga bapak lamidjan. Menurut
penjelasannya keluarganya menggunakan system
pembagian waris sesui dengan adat kebiasaan para
leluhurnya ini beliau beranggapan bahwa dengan membagi

13Kayat, wawancara, 08 Agustus 2018.
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warisan sesui para leluhurnya ini yang paling cocok di
pakai karena dalam kehidupanyan para anggota keuarganya
sudah mengetahui situasi apa saja yang mengenai
kehidupan para leluhurnya terdahulu. Dari seluruh anggota
keluarga nya yang berejumlah 5 orang yang terdiri dari 3
anak laki laki dan 2 anak perempuan serta 1 istri. Dari
seluruh harta benda waris yang di miliki oleh
bapaknya/pewaris yakni sebidang tananah pekarangan yang
seluas 1 kotak yang berdiri rumah dan lahan bebas serta
sebidang tanah persawahan seluas 2,5 kotak. Dari
pembagaian harta benda itu 1 kotak lahan perumahan yang
terdiri dari satu rumah dan lahan kosong di bagi kepada
seorang istri dan anak terakirnya, sedangkan anak-ananya
masing masing mendapat ½ kotak lahan persawahan”.14

4. Bapak mukhodim (tokoh masyarakat)

Menurut bapak mukhodim yang sebagai tokoh masyarakat
desa Kambeng mengetahui apa saja perkembangan
pembagian waris ayang dilakukan oleh warga di desa
Kambeng.Mengacu catatan yang sudah ada di kantor desa
sampai dengan sekarang yang sudah melakukan pembagian
waris selai menggunakan hukum kebiasaan memang ada
juga keluarga yang membagi warisannya tidak sesuai
dengn hukum waris islam namun ini berlaku hanya
dikalangan ulamak atu tokoh keagaman saja. Untuk para
warga disini biasanya cenderung menggunakan system
pembagian waris kekeluargaan atau biasa yang sudah
dilakukan oleh para masyarakat sini sejak dulubeliau
beranggapan system yang seperti ini yang paling sesuai
dengan masyarakatnya karena sebagian besar masyaraktnya
hanya mempunyai pendidikan yang rendah sehinga dengan
membagi waris sesui hukum islam maupun sesui hukum
waris Negara masyarakat disini susah untuk
mempelajarinya dengan demikianpara warga disin lebih
suka membagi harta warisanya sebagaimana apayang sudah
dilakukan para kakek neneknya terdahulu.

14Lamidjan,wawancara, 12 Agustus 2018.
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Sedangkan kalau mengenai pencatatan bagian harta
warisan sampai saat ini bagi para masyrakat yang sudah
membagi harta warisanya cenderung tidak untuk segera
mencatatkanya di kantor desa. Memang yang biasa
masyarakat sini lakukan setelah pembagian harta warisan
selesai tanpa harus mencatatkan bagian harta warisanya
mereka sudah bisa menguasainya secara mutlak entah mau
di buat apa itu udah menjadi haknya masing-masing.15

15Mukhodim, wawancara, 16 Agustus 2018.
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BAB IV

ANALISIS MAS}LAH}AH MURSALAH TERHADAP PRAKTIK

PEMBAGIAN WARIS DI DESA KAMBENGKECAMATAN SLAHUNG

KABUPATEN PONOROGO

A. Analisi mas}lah}ah mursalah terhadap mekanisme pembagian harta

warisan serta pelaksanaan praktik kewarisan di Desa Kambeng

Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Di desa kambeng ini mayoritas masyarakatnya membagi warisan

dengan menggunakan sistem sebagaiman yang dilakukan oleh pendahulunya

dahulu (turun-temurun). Yakni seorang ahli waris hanya bagi anggota

keluarga deksatnya saja yakni istri dan anak anaknya.Untuk bapak dan ibuk

serta keluarga dari bapaknya ahli waris tidak mendapatkanya. Kecuali jika

pewaris tidak mempunyai anak baru bapak ibuknya dan anggorta keluarga

dari bapaknya menjadi ahli warisnya, sedangkan bagian yang diterima oleh

masing-masing ahliwaris entah itu istri, anak laki-laki maupun perempuan

mendapatkan jumlah bagian yang sama.1

Kemudian jika ditinjau dari hukum positif, di negara Indonesia hukum

waris Islam telah terkodifikasi dan dijadikan peraturan perundang undangan

hukum perdata melalui kompilasi hukum islam. Meskipun dalam KHI tidak

dicantumkan ayat Al-Quran dan sumber-sumber hadith, namun kompilasi

hukum islam dapat dipastikan bersumber dari dan mengacu pada Al-Quran

1Kayat, wawancara, 08 Agustus 2018.
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dan sunah rosul melalui buku-buku fiqih yang ditulis oleh para fuqoha’.

Disamping itu dalam KHI terdapat pula hal-hal yang belum diatur dalam Al-

Quran dan sunah Rosul. Dilihat dari segi ini maka masalah-masalah itu

dipecahkan melalui ijtihad. Maka Nampak jelaslah bahwa sumber

pengambilan materi hukum dalam KHI sama dengan sumber pengambilan

hukum dalam islam.2

Hukum waris Islam menjelaskan bahwa ahli waris yang sudah

dipastikan akan mendapat harta warisan dari almarhum,karena antara mereka

dengan almarhum tidak ada penghalang untuk mendapat warisan diantaranya

ialah anak laki-laki, anak perempuan, istri,suami, ayah, dan ibu.3Disini sudah

jelas sekali bahwa yang menjadi ahli waris tidak hanya seorang istri atau

suami saja, melainkan juga anak-anak, ayah dan ibu. Mengenai besaranya

bagian masing-masing mereka seperti tertuang dalam pasal 176 sampai 178

KHI.

PASAL 176 yang berbunyi :

Anak perempuan bila hanya seseorang ia mendapat separuh bagian,
bila dua orang atau lebih mereka besama-sama mendapatkan dua
pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan
anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua disbanding
satu dengan anak perempuan.

PASAL 177 yang berbunyi:

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan
anak, bila ada anak ayah mendapatkan seperenam bagian.

PASAL 178 yang berbunyi:

2 Amir Syarifuddin, hukum perkawinan, 24.
3 Ahmad Sarwat, fiqih seri kehidupan, 155-156.
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(1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara
atau lebih. Apabila  tidak ada anak atau dua saudara atau lebih
maka ia mendapatkan sepertiga bagian.

(2) Ibu mendapat sepetiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh
janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

PASAL 180 yang berbunyi:

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak
meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka
janda mendapat seperdelapan bagian.4

Dalam PASAL 176 dapat dipahami bahwa jika anak almarhum terdiri

dari anak laki-laki dan juga perempuan maka perempuan. Bagian nya

menjadi “satu bagi laki-laki dan setengah bagian perempuan”. Artinya jika

ahli waris terdiri dari seseorang laki-laki saja bagian seseorang anak laki-laki

adalah dua kali bagian perempuan. Hal ini bardasarkan ayat yg dipaparkan

diatas.Bagian tersebut bisa berubah jika ahli waris terdiri seseorang laki-laki

dan dua atau lebih dari dua anak perempuan, maka bagian warisan mereka

menjadi 1/3 bagi anak laki-laki dan 2/3 bagi anak perempuan.5 Dalam

PASAL 177 dan PASAL 178 juga dapatr dipahami seorang  ayah dan ibu

tetap mendapat bagian harta warisan almarhum ketika almarhum mempunyai

anak maupun tidak mempunyai anak sekalipun. Sedangkan PASAL 180

dapat dipahami bagian yang diterima oleh istri almarhum yakni seperempat

bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan

anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

4 Kompilasi Hukum Islam, 377-378
5Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab (Jakarta: Lentera Bassritama, 1999), 538.
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Seluruh pengertian yang dapat di pahami dari pasal-pasal diatas jika

di bandingkan dengan praktik yang masyarakat kambeng khususnya ini

lakukan dengan menggunakan praktik menyamaratakan bagian harta warisan

yang diterima oleh seluruh anak dan istri almarhum, sedangkan untuk

seorang ayah dan ibu almarhum disini praktiknya tidak ada yang

mendapatkan bagian harta warisan. Untuk harta warisan di desa kambeng ini

praktikan semua dibagi kepada anak-anak dan istri almarhum saja. Dan yang

melatar belakangi kenapa masyarak di desa kambeng ini melakukan praktik

yang sedemikian karena dari mereka kurang memahami tentang KHI dan

mereka tidak mau pusing dengan aturan-aturan yang ada di KHI.

Praktik yang sedemikan ini mengenai bagian-bagian yang seharusnya

diterima oleh masing-masing ahli waris jika melihat pasal  176-178 dan pasal

180 akan terasa begitu salah. Tetapi praktik yang sudah dilakukan oleh

masyarakat desa kambeng ini akan menjadi maslahat ketika praktik yang

sudah ada ini dilihat dari pasal 183 yang isinya

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam
pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari
bagiannya.

Pelaksaan pembagian waris di Desa Kambeng ini Yakni ketika salah

seorang atau pewaris meninggal dunia dengan masih meninggalkan istri

maka harta peninggalan pewaris tidak dibagi kepada para ahli waris. Selama

istri pewaris masih hidup maka harta warisan itu dikuasai oleh istri pewaris.

Harta tersebut dibagikan setelah istri pewaris meninggal dunia.6 Dari

6 Muhaimin, wawancara, 15 Desember 2018
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fenmena tersebut pasti ada dampak yang terjadi dikemudian hari seperti

mempersulit pembagian harta ersebut pada masa yang akan dating, apalagi

jika penundaan tersebut berlangsung selama bertahun-tahun , maka tidak

menuntut kemungkinan aka nada penambahan atau bahkan pengurangan

harta warisan.

Sementara itu hukum islam sudah memiliki ketentuan tersendiri

mengenai pelaksanaan pembagian warisan secara terperinci. Konsep waris

dalam islam itu diantaranya: pertama, Islam  mendudukan anak bersama

dengan orang tua pewaris serentak sebagai ahli waris. Kedua, Islam juga

member kemungkinan beserta orangtua (minimal dengan ibu) pewaris yang

mati tanpa keturunan sebagai ahli waris. Ketiga, suami istri saling mewarisi.

Suatuhal yang bertolak belakang ddengan tradisi arab jahiliyah yang

menjadikan istri sebagai salah satu bentuk harta warisan. Keempat, adanya

perencian bagian tertentu bagi orang-orang tertentu dalam keadaan tertenti.7

Namun jika dilihat dari hukum adat setempat bahwa tradisi

penundaan pembagian warisan selama istri pewaris masih hiup tersebut

merupakan pencerminan rasa kesetiaan atau kepatuhan masyarakat

khususnya di Desa Kambeng ini Terhadap rasa hormat kepada orang tua

mereka atas jasa orang tua kepada anak-anaknya selama masih hidup

terutama ibu. Selain adnya rasa sungkan untuk segera membagi harta warisan

tersebut. Realita seperti ini yang menyebabkan seorang istri pewaris dirasa

7 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, 18.
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adil apabila dalam hal warisan khususnya diberikan kedudukan istimewa

serta pantas disamping kedudukan anak-anak si peninggal warisan.8

Maka dalam hal ini penulis ingin melihtanya berdasarkan mas}lah}ah

mursalah menyimpulkan bahwasanya praktik pembagian waris dengan

system pembagian seperti halnya yang dilakukan masyarakat di desa

kambeng ini lakukan jika dilihat dari segi aturan yang diterapkan tidak

relevan dan tidak di anjurkan dikarenakan system pembagian waris, yang

seperti ini rawan akan terjadi perselisihan di kemudian hari. Rasa kesetiaan

atau kepatuhan ini mengandung kemaslahatan.

B. Analisis mas}lah}ah mursalah terhadap proses adsministrasi pencatatan

hasil pembagian waris yang diterima oleh ahli waris.

Mengenai pancatatatan di kantor desa menganai bagian-bagian harta

warisan yang diterima oleh masing-masing anggota keluarga disini sering

mengakirkanya, sepertihalnya pendapat bapak Kayat

“dengan tanpa mencatatkannya di kantor desa kita sudah
bisa mengusai harta tersebut  maka secara penuh entah mau
dibuat apa itu sudah urusan kita sendiri.”9

Jika ditinjau dari KHI  mengenai pencatatan ini sesuai yang tertuang

pada pasal 187 ayat (1)  alinea 1

mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa
benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian
disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu
dinilai harganya dengan uang. 10

8 Tolib Setiady, Intisari, 304
9 Lamidjan,wawancara, 12 Agustus 2018
10Kompilasi Hukum Islam
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Dengan melihat pasal yang ada di dalam KHI pencatatan pembagian

harta warisan yang sudah diterima oleh ahli warisini juga perlu segera

dilakukan karena untuk bukti bahwa harta warisan sudah di bagi dan

membuktikan harta itu sudah menjadi hak milik dari ahli waris  dan tentuny

berapa bagian yang diterima masing-masing ahli waris  sudah jelas.

Pencatatan hasil pembagian waris sangat di perlukan untuk

perlengkapan adsminitrasi pembagian waris yang sudah dilaksanakan. Dalam

membahas baik tidaknya sebuah praktik pembagian waris yang dilakukan,

haruslah melihat dulu peraturan agama dan peraturan yang ada dalam KHI.

Sebuah praktik pembagian waris menjadi sempurna dan maslahah jika

praktik pembagian waris itu dilandasi pada hukum yang jelas dan diikuti oleh

kepercayaan yang tinggi. Melihat maslahat yang diperoleh setelah pencatan

bagian harta tersebut dapat meminimalisir perselisihan antar anggota

keluarga mengenai pembagian waris yang sudah dilakukan, hasil catata yang

sudah diterima ini nantinya bisa menjadi patokan hukum karena dalam

catatan tersebut juga diikuti oleh berita acara pembagian waris dengan jelas

dan tentunya juga sudah berlandaskan hukum yang jelas.  Bukti pencatatan

dalam hal ini mempunyai kemaslahatan, akan tetapi kemaslahatan itu tidak

didasari dari pasal-pasal dalam KHI yang menunjukkan pentingnya pencatan.

Kemaslahatan ditinjau dari sisi ini disebut al-mas}lah}ah al-mursalah (masalah

yang terlepas dari dalil khusus), tetapi sejalan dengan petunjuk-petunjuk

umum umat islam.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang sudah dikemukakan sebelumnya

berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil

kesimpulan

1. Rasa kesetiaan atau kepatuhan menjadi alasan utama praktik ini

berkembang khusunya di Desa Kambeng ini. Kesetiaan atau kepatuhan

ini bisa dikatakan sebuah kemaslahatan, kemaslahatan ini didasarkan

manfaat yang di dalamnya terdapat tujuan syarak secara umum namun

tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya.

Kemaslahatan yang seperti inilah yang disebut dengan Mas}lah}ah al-

Mursalah yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan

tujuan syara’ yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan

kebaikan yang dihajatkan manusia serta terhindar dari kemudharatan.

2. Pencatatan hasil pembagian waris sangat di perlukan untuk

perlengkapan adsminitrasi pembagian waris yang sudah dilaksanakan.

Melihat maslahat yang diperoleh setelah pencatan bagian harta tersebut

dapat meminimalisir perselisihan antar anggota keluarga mengenai

pembagian waris yang sudah dilakukan. Bukti pencatatan dalam hal ini

mempunyai kemaslahatan, yang ditinjau dari sisi ini disebut al-

mas}lah}ah al-mursalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai

dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu
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kejadian yang tidak ada ketentuan syari’at dan tidak ada Illat yang

keluar dari syara’ yang menentukan kejelasan hukum kejadian

tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum

syara’, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan

kemadaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat.
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B. Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan

kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat saya berikan saran

sebagai berikut:

1. Dengan melihat kemaslahatan yang ada hendaknya sebelum membagi

warisan untuk para pelaku waris diberika pemahaman yang luas

mengenai praktik pembagian waris sesuai dengan yang sudah

dipraktikan para leluhur sejak dulu.

2. Bagi anggota masyarakat yang sampai saat ini belum melaksanakan

pencatatan bagian harta warisan hendaknya dapat segera

mencatatkanya di kantor desa dikarenakan hasil pencatatan bagian

waris tersebut memberikan maslahat yang hakiki bagi para pelaku

waris..
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Pertanyaan
Bagaimana praktik pembaian waris yang sudah
dilakukan oleh keluarga bapak?

Jawaban

Begini...kebiasaan yang di praktekan di sini yakni
sepertihalnya yang sudah di praktekan oleh para
leluhur kita terdahulu yakni yang pertama
mendapatkan bagian harta waris adalah seorang istri,
anak-anak kandung maupun anak angkat, ini ketika
seseorang itu tidak mempunyai anak kandung
sehiingga mengadopsi anak untuk dijadikan anak
angkat ini juga mendapatkan bagian harta warisan
sama sesuai denagn anak kandung. Namun ketika
seseorang yang tidak mempunyai keluarga ketika
istrinya sudah tidak ada dan tidak mempunyai anak
kandung maupun anak angkat maka harta warisan nya
itu di bagikan kepada saudara/anak saudaranya yang
masih hidup.

Refleksi

Keluarga bapak kayat ini bisa dikatakan keluarga
yang hidup pada masa dimana pendidikan masih
rendah sehingga mereka mempraktikan warisan
spertihalnya para leluhurnya terdahulu.



TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Bpk. Kayat

Tanggal Wawancara : 08 Agustus 2018

Tempat Wawancara : Rumah Bpk. Kayat

Pertanyaan
Bagaimana praktik pembagian harta warisan yang
dilakukan oleh keluarga bapak?

Jawaban

Dalam pembagian waris disini yang digunakan yakni
dengan ukuran luas ketika itu menyangkut tanah den
dengan menggunakan ukuran uang ketika itu
menyangkut harta benda, biasanya dari seluruh luas
tanang yang dimili pewaris dari para anggota keluarga
mendapatka bagian luas yang sama sedangkan dengan
harta benda yang bisa di uangkan maka dari keseluran
harta tersebut di hitung berapa jumlah harganya
kemudian seluruh anggota keluarga juga mendapatkan
bagian jumlah harta benda yang sama

Refleksi
Yang terjadi saat pembagian waris di desa kambeng
ini yakni dengan tidak membeda –bedakan harta
peninggalan pewaris, semuanya dianggap sama.



TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Bpk. Kayat

Tanggal Wawancara : 08 Agustus 2018

Tempat Wawancara : Rumah Bpk. Kayat

Pertanyaan
Berapakah bagian harta warisan yang diterima oleh
masing masing ahli waris dari keluarga bapak?

Jawaban

Di keluarga bapak ini bagian yang diterima oleh
masing-masing ahliwaris entah itu istri (ibu), anak
laki-laki maupun anak perempuan mendapatkan
jumlah bagian yang sama. Dari seluruh anggota
keluarganya yang berjumlah 7 orang anak dan orang
dari 2 istri. penjabaranya 2 anak perempuan dan 1
anak laki laki  anak dari istri pertama dan 2 anak
perempuan dan 2 anak laki laki dari istri yang ke dua.
Dari penjelasanya dari seluruh harta benda yang di
miliki oleh bapaknya dulu yakni 7 kotak lahan
persawahan dan 2 rumah yang masing masing rumah
mempunyai ukuran ½ kotak jadi seluruh lahan yang di
punyai ada 8 kotak tanah (1 kotak lahan perumahan 7
kotrak lahan persawahan). Dari seluruh harta benda
yang di miliki oleh bapknya itu 2 orang istri masing-
mendapatkan satu kotak tanah yang sudah di dirikan
rumah, sedangkan ketujuh anknya masing masing
mendapatkan 1 kotak lahan persawahan. Sedangkan
mengenai harta benda disini biasanya dengan
mengukurnya dengan uang. Sampai sekarang bagian
bagian harta warisan yang sudah dilakukan ini belum
dari masing masing anggota keluarganya belum ada
yang mencatatkannya.

Refleksi
Dari seluruh ahli waris yang ada mereka mendapatkan
bagian harta warisan yang sama.



TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Bpk. Kayat

Tanggal Wawancara : 08 Agustus 2018

Tempat Wawancara : Rumah Bpk. Kayat

Pertanyaan
Kalau soal pencatatan bagian harta warisan yang
dilakukan dikeluarga bapak bagaimana?

Jawaban

Disini jika sudah dibagi berapa bagian harta warisan
yang diterima ya sudah, tanpa pencatatan saja disisni
kami masing-masing anggota keluarga tersebut sudah
menerima bagian harta waris bisa menguasainya
secara penuh dengan mengelolanya sendiri.

Refleksi
Sedangkan mengenai adsministrasi pencatatan bagian
harta warisan disini sering mengakirkannya dianggap
sebuah pencatatan iti tidak terlalu penting.



TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Bpk. Lamidjan.

Tanggal Wawancara : 12 Agustus 2018

Tempat Wawancara : Rumah Bpk. Kayat

Pertanyaan
Bagaimana praktik pembaian waris yang sudah
dilakukan oleh keluarga bapak?

Jawaban
Dalam keluarga saya ini yang sudah mempraktikan
pembagian waris dulu sesuai dengan bagaimana yang
sudah dipraktikan oleh para leluhur desa kambeng ini

Refleksi
Karena ikatan kuat dengan leluhur mereka masyarakat
di desa kambeng sini masing berpegang penuh
peraturan dari para leluhur mereka.



TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Bpk. Lamidjan.

Tanggal Wawancara : 12 Agustus 2018

Tempat Wawancara : Rumah Bpk. Lamidjan

Pertanyaan
Berapa bagian harta warisan yang diterima oleh
masing-masing anggota keluarga bapak?

Jawaban

Mengenai soal berapa bagian harta waris yang saya
terima. Di keluarga ini khususnya bapak saya dulu
lakukan supaya tidak ada yang iri dengan masing
masing anggota keluarganya. Maka bapak dulu
membagi warisannya dengan menyamakan bagian
waris untuk keluarganya. Sehingga keluarga bapak ini
semuanya mendapat bagian harta warisan yang sama.
Dari seluruh anggota keluarga nya yang berejumlah 5
orang yang terdiri dari 3 anak laki laki dan 2 anak
perempuan serta 1 istri. Dari seluruh harta benda
waris yang di miliki oleh bapaknya/pewaris yakni
sebidang tananah pekarangan yang seluas 1 kotak
yang berdiri rumah dan lahan bebas serta sebidang
tanah persawahan seluas 2,5 kotak. Dari pembagaian
harta benda itu 1 kotak lahan perumahan yang terdiri
dari satu rumah dan lahan kosong di bagi kepada
seorang istri dan anak terakirnya, sedangkan anak-
ananya masing masing mendapat ½ kotak lahan
persawahan”.

Refleksi
Supaya tidak ada yang iri dengan keluarga yang lain
maka mereka menyaratakan bagian warisan.



TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Bpk. Lamidjan.

Tanggal Wawancara : 12 Agustus 2018

Tempat Wawancara : Rumah Bpk. Lamidjan

Pertanyaan
Sedangkan mengenai pencatan harta baggian waris
yang sudah dibagi sampai sekarang bagaimana?

Jawaban

Sampai saat ini dari seluruh anggota keluarga saya
belum ada yang mencatatkan hasil bagian waris
dahulu. Kalo disini biasanya memang begini tidak
terlalu penting soal pencatatan ini karrena setelah
dibagi dahulu kami sudah bisa mengolahnya sendiri.

Refleksi
Dengan alasan mereka sudah bisa mengolah hasil
bagian waris sendiri mereka tidak terlalu
mementingkan pencatatan.



TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Bpk. Asomudin

Tanggal Wawancara : 14 Agustus 2018

Tempat Wawancara : Mushola

Pertanyaan

Bagaimana menurut bapak sebagai tokoh agama serta
dianggap mempunyai latar pendidikan yang tinggi
melihat praktik pembagian waris yang dilakukan oleh
warga di sini?

Jawaban

Sebenarnya pembagian waris menurut hukum waris
islam yang tertera dalam KHI sudah sesuai dengan isi
dalam AL-QURAN dan tentunya dalam pandangan
agama islam sudah sesuai dengan kehidupan umat
islam sejak jaman Nabi samapai dengan sekarang
sebagai umat islam sudah seharusnya kita memakai
hukum islam secara keseluruhan baik dengan ibadah
berhubungan dengan orang lain maupun mengenai
hukum waris ini., Tetapi juga tidak menuntut
kemungkinan bahwa warga yang ada di desa
Kambeng ini memilih membagi warisan nya dengan
system kekeluargaan sebuah syistem yang sudah
berkembang sejak lama di daerah desa Kambeng ini

Refleksi

Yang sudah tertuliskan dilam KHI sebenarnya sudah
sangat baik jika dipraktikan oleh masyarakat di desa
kambeng ini khususnya. Tetapi tidak menuntut
kemungkinan jika masyarakat disini memilih praktik
sesuai leluhurnya.



TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Bpk. Asomudin

Tanggal Wawancara : 14 Agustus 2018

Tempat Wawancara : Mushola

Pertanyaan
Sedangkang melihat praktik yang sudah ada
bagaimana pendapat bapak?

Jawaban

Seseorang yang membagi warisanya dengan system
yang sudah ada lama di daerah desa Kambeng ini
tidak menyimpang dari agama islam hanya saja
mereka memilih membagi warisannya sesuai dengan
apa yang sudah di lakukan oleh para leluhurnya sejak
lama

Refleksi

Sebenarnya apayang sudah dipraktikan oleh
masyarakat disini tidak dianggap menyipang, hanya
saja mereka memilih membagi warisannya sesuai
hukum yang sudah dipraktikan oleh para leluhurnya..



TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Bpk. mukhodim.

Tanggal Wawancara : 16 Agustus 2018

Tempat Wawancara : Kantor desa Kambeng

Pertanyaan

Bagaimana menurut bapak sebagai tokoh agama serta
dianggap mempunyai latar pendidikan yang tinggi
melihat praktik pembagian waris yang dilakukan oleh
warga di sini?

Jawaban

Mengacu catatan yang sudah ada di kantor desa
sampai dengan sekarang yang sudah melakukan
pembagian waris selai menggunakan hukum
kebiasaan memang ada juga keluarga yang membagi
warisannya tidak sesuai dengn hukum waris islam
namun ini berlaku hanya dikalangan ulamak atu tokoh
keagaman saja. Untuk para warga disini biasanya
cenderung menggunakan system pembagian waris
kekeluargaan atau biasa yang sudah dilakukan oleh
para masyarakat sini sejak dulubeliau beranggapan
system yang seperti ini yang paling sesuai dengan
masyarakatnya karena sebagian besar masyaraktnya
hanya mempunyai pendidikan yang rendah sehinga
dengan membagi waris sesui hukum islam maupun
sesui hukum waris Negara masyarakat disini susah
untuk mempelajarinya dengan demikian para warga
disin lebih suka membagi harta warisanya
sebagaimana apayang sudah dilakukan para kakek
neneknya terdahulu

Refleksi

Dikarenakan para anggota keluarga yang sudah
melaksanakan praktik pembagian waris dulu masih
mempunyai latar belakang pendidikan yang renah
sehingga masih banyak masyarakat di desa ini yang
mempraktikan pembagian waris sesuai para
leluhurnya dahulu.



TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Bpk. mukhodim.

Tanggal Wawancara : 16 Agustus 2018

Tempat Wawancara : Kantor desa Kambeng

Pertanyaan
Bagaimana mengenai pencatatan bagian harta warisan
yang masyarakat sini praktikan pak?

Jawaban

Sedangkan kalau mengenai pencatatan bagian harta
warisan sampai saat ini bagi para masyrakat yang
sudah membagi harta warisanya cenderung tidak
untuk segera mencatatkanya di kantor desa. Memang
yang biasa masyarakat sini lakukan setelah
pembagian harta warisan selesai tanpa harus
mencatatkan bagian harta warisanya  mereka sudah
bisa menguasainya secara mutlak

Refleksi
Meski sudah banyak yang sudah membagi harta
warisanya tetapi sampai saaat ini masih banyak juga
yang belum mencatatkanya di kantor desa.
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