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MOTTO

ْ َعقَد
ت أ َ ْي َمنُ ُك ْم
َ َان َو ْاْل َ ْق َر ْبونَ ج َوالَّ ِذيْن
ِ َي ِم َّما ت َ َر َك ْآل َوا ِلد
َ َو ِل ُك ِل َج َع ْلنَا َم َوا ِل
َّ َص ْيبَ ُه ْمج إِ َّن
ش ِه ْيدًا
َ ٍعلَى ُك ِل شَىء
َ َآَّللَ َكان
ِ فَئَات ُ ْو ُه ْم ن
Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan
ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewarispewarisnyadan (jika ada) orang-orang yang kamu telah
bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka
bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala
sesuatu.” (Q.S. An-Nisa’ (4): 33).
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakann pedoman
tranliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543
b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Adapun secara garis besar uraiannya sebagai
berikut:
A. Konsonan Tunggal
Huruf Nama
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Keterangan
Arab
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B
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Ta´
T
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Sa´
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KH
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د
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D
De
ذ
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ر
Ra´
R
Er
ز
Zai
Z
Zet
س
Sin
S
Es
ش
Syin
SY
Es dan Ye
ص
Sád
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ض
Dad
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De (dengan titik di bawah)
ط
Ta´
Ṭ
Te (dengan titik di bawah)
ظ
Za´
Ẓ
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ع
Ain
´
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غ
Gain
G
Ge
ف
Fa
F
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ق
Qāf
Q
Qi
ك
Kāf
K
Ka
ل
Lam
L
El
م
Mim
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Em
ن
Nun
N
En
و
Wawu
W
We
ه
Ha´
H
Ha
ء
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'
Apostrof
ى
Ya´
Y
Ye
B.

Konsonan Rangkap Karena Syaddah di tulis Rangkap
متعد دة
Ditulis
Muta‘adiddah
عدة
Ditulis
‘Iddah
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C.

Ta‘ Marbutah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan tulis H
حكمة
Ditulis
Hikmah
علة
Ditulis
‘illah
Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang
sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti sholat, zakat,dan
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.
2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,
maka ditulis dengan H.
كر مة اْل و ليا ء
Ditulis
Karamatul al-auliya’
Bila ta’ marbutha hidup atau harakat, fathah, kasrah dan dommah ditulis t
ز كاة الفطر
Ditulis
Zakatul fitri

D.

Vokal Pendek
ََ
َِ
َُ

E.

F.

Vokal Panjang
Fathah + alif
جا هلية
Fathah + ya’ mati
يسعى
Kasrah + ya’ mati
كريم
Dammah + wawu mati
فروض
Vokal Rangkap
Fathah + alif
بينكم
Fathah + wawu mati
قول

Ditulis
Ditulis
Ditulis

Ditulis
Ditulis
Ditulis
Ditulis
Ditulis
Ditulis
Ditulis
Ditulis

Ditulis
Ditulis
Ditulis
Ditulis

A
I
U
Ā
Jāhiliyyah
Ā
yas’ā
Ĭ
Karĭm
Ũ
furũd

Ai
Bainakum
Au
Qaul

G.

Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan
Apostrof
اانتم
Ditulis
A’antum
اعد ت
Ditulis
U’iddat
لئن شكرتم
Ditulis
La’in syakartum

H.

Kata Sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah
القر ان
Ditulis
القيا س
Ditulis

vii

Al-Qur’an
Al-Qiyas

2.

I.

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkankan huruf/ (el)
nya
السماء
Ditulis
As-Sama’
الشمس
Ditulis
Asy-Syams

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya
ذوي الفروض
Ditulis
Zawi al-furud
اهل السنة
Ditulis
Ahl as-sunnah

viii

ABSTRAK
Skripsi ini berjudul “Kewarisan Orang Yang Hilang (Mafqud) Menurut Adat
di Desa danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi
Perspektif Hukum Islam.”Permasalahan mengenai Status dan Cara Penyelesaian
Hak Waris Orang Yang Hilang di Desa Danau Kedap. Penelitian ini adalah ingin
mengetahui status orang yang hilang dalam hukum Adat dan cara penyelesaian
pembagian warisan terhadap orang yang hilang (mafqud) dalam hukum Adat serta
status dan cara penyelesaian waris orang yang hilang dalam hukum Islam.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan(field research) dengan
menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan yuridis empiris. Jenis dan
sumber data yang digunakan yaitu data primerdan data sekunder berupa bukubuku, karya ilmiah, dan lainnya. Instrumen pengumpulan data yang digunakan
adalah wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian inihakim
menggunakan dua pertimbangan dalam memutus perkara ahli waris mafqud.
Pertama, berdasarkan bukti-bukti otentik yang dapat diterima secara syar’i, yang
kedua, berdasarkan pada batas waktu lamanya kepergian (hilangnya) orang
tersebut, dengan melihat teman-teman sebayanya yang berada ditempat asalnya,
apabila tidak ada teman sebayanya yang masih hidup, maka orang yang hilang
tersebut bisa diputuskan telah meninggal dunia. Penyelesaian pembagiannya
dikerjakan terlebih dahulu bagian masing-masing dengan menganggap ahli waris
mafqud masih hidup, dan dikerjakan menurut perkiraan ahli waris mafqud sudah
meninggal, kemudian perkiraan tersebut, para ahli waris diberikan bagian yang
terkecil dari perkiraan, sisanya ditahan untuk ahli waris mafqud sampai ada
kejelasan, melalui vonnis hakim yang menyatakan kematiannya, disebut dengan
mati hukmy.
Kata Kunci: Hukum Waris Islam, Ahli waris, Mafqud
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KATA PENGANTAR
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PERSEMBAHAN

Sembah dan sujudku serta puji syukur kepada Allah SWT yang telah
memberikan daya dan upaya kepadaku tanpa berhenti sedikitpun dengan
rahmatnya yang baik berupa kesehatan, kesempatan, dan karunianya, danAtas
semua yang telah engkau berikan itu maka akhirnya tugas akhir ini dapat
diselesaikan. Dan tak luput saya panjatkan Sholawat serta salam kepada
manusia yang agung, tauladan, pemimpin dan pemberi syafaat seluruh umat
yaitu baginda Nabi Muhammad SAW.
Saya memberikan ucapan terima kasih yang tidak pernah habis kepada
dua manusia yang sangat saya cintai dan mereka saya anggap sebagai malaikat
yang Allah berikan kepada saya yang sangat berarti luar biasa untuk saya yaitu
Ibunda Terkasih “Paridayanti” dan Ayahanda Tercinta “Abd. Kadir, SE” yang
telah banyak berkorban untuk saya baik tenaga dan pikiran. Walau sebesar
apapun seseuatu yang dapat saya berikan kepadanya tidak akan pernah
membalas pengorbanan dan kebaikannya. Kini studiku telah selesai berkat doa
dan restumu malaikatku, besar harapan anakmu ini ingin menjadi
kebanggaanmu tapi itu semua tidak akan terwujud tanpa doa dan restu darimu,
dan pada kesempatan ini anakmu ingin meminta maaf apabila selama ini telah
menyusahkannmu walau kalian tidak pernah mengeluh dan tidak pernah
mengatakan tidak terhadap apa yang anakmu ini perlukan. Dan kini hanya
baru ucapan terima kasih yang bisa anakmu ucapkan dan ananda berdoa semoga
allah memasukkan kalian kedalam surganya, aamiin.
Untuk keluargaku tercinta terima kasih kalian semua telah membantu
adinda baik berupa doa dan tenaga semoga ilmu yang ananda dapatkan bisa
bermanfaaat dan membanggakan kalian semua. Serangkai harapan untuk
adikku tersayang, semogabisa lebih sukses dan inshaallah adinda tidak akan
pernah melupakan adik yang sangat adinda sayangi.
Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada yang terkasih yang
selalu memberikan motivasi yang banyak membantu dalam penyelesaian skripsi
saya baik tenaga maupun pikiran dan terimakasih sahabatku “Sumiyati,
Margustia, Yuliana, Alda Fita Loka dan Rita Kumala Sari,” dan keluargaku
Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2016 serta Keluarga
HKI Kelas B dan sahabat-sahabatku di Posko 26 Gelombang III Tahun 2019.
Semoga kita semua menjadi orang yang sukses dan dapat membanggakan orang
tua serta bertemu kembali suatu saat nanti. Aku juga berharap agar hubungan
kita selalu terjalin walau dipisahkan oleh jarak dan waktu.
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BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang Masalah
Hukum waris adalah berbagai macam aturan tentang perpindahan
hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.
Dalam istilah lain, waris disebut juga fara’idh yang artinya bagian tertentu
yang dibagi

menurut agama

Islam

kepada semua

yang

berhak

menerimanya.1
Pengertian diatas sesuai dengan salah satu hadits nabi SAW yaitu:

ُ َح ِدي
ي فَ ُه َو
َ ُى ّللا
ِ ْث إب ِْن َعبَّا ٍس َر
َ  ْأل َح ُق ْالفَ َرا ِئ: ع ْنهُ َق َل
َ ض بِأ َ ْه ِل َها فَ َما بَ ِق
َ ض
) ِْل ُ ْولَى َر ُج ِل ذَ َك ِر ( رواه البخاري ومسلم
Artinya : Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. Berkata: Nabi SAW.
Bersabda:”berikan bagian waris itu kepada ahlinya (orangorang yang berhak), kemudian jika ada sisanya maka untuk
kerabat yang terdekat yang laki-laki”. (H.R. Bukhari-Muslim).

Namun apabila ditinjau lagi dalam ilmu kewarisan tersebut terdapat
masalah lebih lanjut mengenai kematian dari pewaris tersebut. Sebagai
bagian dari rukun waris-mewarisi yakni seorang pewaris dinyatakan
meninggal menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:
1.

Mati Haqiqi, yaitu hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu
sudah berujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh panca
indera dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.

1

Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13

1

2

2.

Mati Hukmy, yaitu suatu kematian disebabkan adanya putusan hakim,
baik pada hakikatnya orang yang bersangkutan masih hidup maupun
dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.

3.

Mati Taqdiry, yaitu suatu kematian yang bukan haqiqi dan bukan
hukmy, tetapi berdasarkan dengan dugaan yang kuat.2
Pembahasan masalah kewarisan terdapat dalam Kompilasi Hukum

Islam (KHI) di dalam buku II Tentang Hukum Kewarisan yang dimulai dari
pasal 171. Di dalam pasal 171 huruf a hukum kewarisan adalah hukum yang
mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah)
pewaris menentukan yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya
masing-masing.3
Mungkin ada diantara ahli waris yang tamak kepada harta dan tidak
memperdulikan lagi bagian orang lain termasuk orang yang hilang,
sedangkan Allah SWT menganjurkan kepada kita untuk berlaku adil dan
bijaksana sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat 90 yang
berbunyi:

َّ
َّ إن
َآء َو ْال ُم ْن َك ِر َو ْالبَ ْغ ِى
ِ ع ِن ْآلفَحْ ش
َ َآئ ذِى ْآلقُ ْربَى َويَ ْن َهى
َ ْآْلح
ِ س ِن َوإ ْيت
ِ ْ آَّللَ يَأ ْ ُم ُر بِ ْآلعَ ْد ِل َو

ج

ُ يَ ِع
َظ ُك ْم تَذَ َّك ُر ْون
Artinya: “Sesungguhnya

Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

2
Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum
Positif di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 62
3
Beni Amad Saebani, Fiqh Mawaris, hlm. 89
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Keadilan terhadap ahli waris berdasarkan ayat di atas adalah adil
kepada siapapun yang mempunyai hak terhadap harta peninggalan
keluarganya, termasuklah ahli waris yang hilang.
Sehubungan dengan pembagian warisan dalam Kompilasi Hukum
Islam dinyatakan bahwa “para ahli waris baik secara bersama-sama atau
perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk
melakukan pembagian warisan, bila ada diantara ahli waris yang tidak
menyetujui permintaan itu maka yang bersangkutan dapat mengajukan
gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan”
Dalam al-Qur’an ditegaskan dalam surah An-Nisa’ ayat 7 yang
berbunyi:

َان َوْل َ ْق َربُون
ِ س
ِ آء ن
ِ ِل ِلر َجا ُل ن
َ ِان َوْل َ ْق َربُونَ َو ِللن
ِ ََصيبٌ ِم َّما ت ََركَ ْآل َو ِلد
ِ ََصيبٌ ِم َّما ت ََركَ ْآل َو ِلد
ضا
ً َص ْيبًا َّم ْف ُر
ِ ِم َّما قَ َل ِم ْنهُ أ َ ْو َكث ُ َرج ن
Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibubapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian
(pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik
sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.
Fiqh mawaris mengenal istilah muwarris yang artinya orang yang
diwarisi harta benda peninggalan, yaitu orang yang meninggal dunia, baik
itu meninggal secara hakiki, secara taqdiry (perkiraan), atau karena melalui
keputusan hakim seperti orang yang hilang (al-Mafqud) dan tidak diketahui
kabar berita dan domisilinya. setelah melalui pencarian dan persaksian, atau
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tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal
dunia melalui keputusan hakim.4
Harta warisan atau disebut juga harta pusaka yaitu harta benda
yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para ahli waris
setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan
melaksanakan wasiat si pewaris5. kadangkala di waktu pembagian warisan
berlangsung ada diantara ahli waris yang tidak hadir, dalam hal ini
dimaksudkan adalah orang yang hilang. Di dalam Islam lebih dikenal
dengan sebutan “mafqud”.
Mafqud atau lebih dikenal orang yang hilang adalah orang yang
tidak diketahui kabar beritanya, dalam hal ini termasuk tempat tinggal dan
keberadaannya, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia.
Menyangkut status hukum orang yang hilang para ahli hukum Islam
menetapkan bahwa:
1.

Istri orang hilang tidak boleh dikawinkan

2.

Harta orang yang hilang tidak boleh diwariskan

3.

Hak-hak orang yang hilang tidak boleh dibelanjakan atau dialihkan.6
Menurut hukum Islam, kata hilang sama dengan kata mafqud.

Sebagaimana firman Allah surah Yusuf ayat 72 yang berbunyi:

 زَ ِع ْي ٌم، ِح ْم ُل َب ِعي ٍْر َواَنَا ْ ِب ِه،ع ْآل َم ِل ِك َو ِل َمن َجآ َء ِب ِه
َ ص َوا
ُ ُقَالُوا نَ ْف ِقد

4

Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 5
Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 25
6
Suhardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,
2004), hlm. 63
5

5

Artinya: “Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan
siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan
makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.

Pembagian warisan menurut adat Desa Danau kedap, orang yang
hilang tersebut tetap mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua
atau kaum kerabatnya dengan cara menyisihkan bagiannya atau dijadikan
milik bersama oleh ahli-ahli waris yang ada. Jika harta itu adalah harta yang
bermanfaat, maka hasilnya dibagi rata antara ahli-ahli waris yang ada
sampai ahli waris yang hilang tersebut kembali.
Mengenai keputusan tentang kematian bagi orang yang hilang, adat
Desa Danau kedap tidak mengenal adanya putusan pengadilan, seperti yang
terdapat dalam hukum Islam. Adat hanya memakai batas waktu tunggu,
yaitu 60 (enam puluh) tahun umurnya, penetapan batas waktu tunggu itu
dihitung sejak dari keberangkatannya dan tidak pernah kembali lagi ke
kampung halamannya, mengingat tidak kembali lagi maka orang yang
hilang itu dinyatakan sudah tiada atau sudah meninggal dunia dan hartanya
boleh dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Jika di dalam keluarga
sudah berbagi waris, andai kata masa tunggu 60 (enam puluh) tahun berlalu,
kemudian ia kembali maka haknya sudah tiada lagi terhadap harta warisan,
kecuali ada pembagian secara sosial di dalam keluarga tersebut.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk
menulis skripsi dengan judul: Kewarisan Orang Yang Hilang (Mafqud)
Menurut Adat di Desa Danau Kedap, Kecamatan Maro Sebo,
Kabupaten Muaro jambi Perspektif Hukum Islam.
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B.

Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah yang penulis ceritakan diatas, maka
muncul pokok permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian
proposal skripsi ini sebagai berikut:
1.

Bagaimana Status Kewarisan Orang Hilang (Mafqud) Menurut Adat di
Desa Danau Kedap, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi ?

2.

Bagaimana Cara Penyelesaian Kewarisan Orang Hilang (Mafqud)
Menurut Adat di Desa Danau Kedap, Kecamatan Maro Sebo, kabupaten
Muaro Jambi ?

3.

Bagaimana Perspektif Hukum Islam Tentang Status dan Cara
Penyelesaian Kewarisan Orang Hilang (Mafqud) Menurut Adat Di Desa
Danau Kedap, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi ?

C.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang
hendak dicapai oleh penulis. Sedangkan tujuannya sendiri merupakan
sejumlah keadaan yang ingin dicapai. Adapun yang menjadi tujuan
penelitian ini adalah:
a.

Untuk mengetahui status kewarisan orang hilang menurut adat di
Desa Danau Kedap, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro
Jambi.
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b.

Untuk mengetahui cara penyelesaian kewarisan orang hilang
menurut adat di Desa Danau Kedap, Kecamatan Maro Sebo,
Kabupaten Muaro Jambi.

c.

Untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang status dan cara
penyelesaian kewarisan orang hilang menurut adat di Desa Danau
Kedap, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro jambi.

D.

Kegunaan Penelitian
1.

Kegunaan Akademis
a.

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang
waris orang yang hilang (mafqud).

b.

Untuk menambah referensi dan sumber informasi dari ilmu
pengetahuan bagi kalangan mahasiswa, dosen, dan berbagai
kalangan lainnya yang membutuhkan informasi tentang Kewarisan
orang yang hilang (Mafqud) menurut adat Desa Danau Kedap,
Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. perspektif hukum
Islam.

c.

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi stara satu (S.1) pada
Program

Studi

Hukum

Keluarga

Islam

Fakultas

Syariah

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2.

Kegunaan Praktis
a.

Diharapkan berguna untuk menjadi acuan/pertimbangan bagi
penerapan suatu ilmu dilapangan atau masyarakat.
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b.

Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran secara lengkap
tentang Hak waris terhadap orang hilang (mafqud).

E.

Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual
1.

Kerangka Teori
a. Teori Al- ‘Adah Al-Muhakkamah
Secara terminologi, ‘Adah adalah sebuah kecenderungan
(berupa ungkapan atau pekerjaan) pada satu obyek tertentu,
sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan
dimaksud, baik dilakukan pribadi atau kelompok. Akibat
pengulangan itu, ia kemudian menjadi lumrah dan mudah
dikerjakan. aktifitas itu telah mendarah daging dan hampir
menjadi

watak

pelakunya.

Sedangkan

Ibnu

Nuzaim

mendefenisikan al-‘Adah dengan:

عبارة ً عما يستقر في النفوس من االمور المتكررة المقبولة عند الطباع
السايمة
“sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara
yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (watak)
yang sehat”.

Walaupun secara dhahir dilihat dari sisi asal usul kata
‘Adah dan ‘Urf berbeda, tetapi di antara ahli bahasa ada yang
menyamakannya, kedua kata ini Mutaradif (sinonim).7

7

hlm.79

A. Dzajuli, Kaedah-Kaedah Fiqh, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010),
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Para ulama yang membedakan antara ‘Urf dengan ‘Adah
memberikan alasannya sebagaimana berikut ini:
1. Bahwa ‘Adah itu bisa berlaku secara umum, baik
dilakukan

oleh

orang

banyak

maupun

individu.

Sedangkan ‘Urf harus dilakukan oleh kebanyakan orang,
dan tidak dikatakan ‘Urf apabila suatu kebiasaan yang
hanya terjadi pada individu tertentu.
2. ‘Adah bisa muncul secara alami sebagaimana yang
berlaku ditengah masyarakat, sedangkan ‘Urf tidak bisa
muncul secara alami tetapi harus melalui pemikiran dan
pengalaman.
3. ‘Adah tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan
buruknya perbuatan yang menjadi ‘Adah tersebut,
sedangkan ‘Urf selalu memberikan penilaian pada segala
sesuatu yang menjadi ‘Urf.8
Asas menetapkan hukum berdasarkan ‘Urf:
a. Islam telah meletakkan Undang-undang dasarnya, beberapa
prinsip yang mantap dan kekal, seperti prinsip menghindari
kesempitan dan menolak mudharat, wajib berlaku adil dan
bermusyawarah dan memelihara hak, menyampaikan
amanah dan kembali kepada ulama yang ahli untuk
menjelaskan pendapat yang benar dalam menghadapi

8

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 364
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peristiwa dan kasus-kasus baru, dan sebagaimana berupa
dasar-dasar umum yang merupakan tujuan diturunkannya
agam-agama langit, dan dijaga pula oleh hukum-hukum
positif dalam upaya untuk sampai kepada pewujudan
teladan tinggi dan prinsip-prinsip akhlak yang telah
ditetapkan oleh agama-agama namun hukum-hukum masih
tetap menghadapi krisis keterbelakangan dari undangundang atau hukum yang dibawa oleh agama.
b. Dalam

dasar

ajarannya,

Islam

berpegang

dengan

konsistensi pada prinsip mementingkan pembinaan mental
individu khusunya, sehingga ia menjadi sumber kebaikan
bagi masyarakat, karena apabila individu telah menjadi
baik maka masyarakat dengan sendirinya akan baik pula.
c. Syariat Islam, dalam berbagai ketentuan hukumnya,
berpegang dengan konsistensi pada prinsip memelihara
kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat.9
b. Teori iving Law
Teori living law ini di dalam perkembangan hukum tidak
terletak pada undang-undang, putusan hakim, atau ilmu hukum
tetapi pada masyarakat itu sendiri. Ehrlich menamakan hukum
yang hidup itu sebagai Rechtsnormen (norma-norma hukum).
Hukum sebagai kaidah seyogyanya harus diolah menuju kepada
9
Hasbi Umar, Filsafat Hukum Islam Kontemporer, (Medan: Perdana Publishing, 2016),
hlm. 138
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hukum yang dinamis, optimal untuk mewujudkan keadilan
dengan legitimasi yang berorientasi pada asas-asas hukum dan
nilai-nilai hukum, sesuai dengan living law di masyarakat.10
Selanjutnya Rescoe Pound mengatakan bahwa hukum
dilihat dari fungsinya dapat berperan sebagai alat untuk
mengubah masyarakat dengan usaha untuk mengubah atau
merombak sistem hukum sebelumnya. Hukum dapat berperan di
depan untuk memimpin perubahan dalam kehidupan masyarakat
dengan cara memperlancar pergaulan masyarakat, mewujudkan
perdamaian dan ketertiban serta mewujudkan keadilan bagi
seluruh masyarakat.
Hukum berada di depan berfungsi untuk mendorong
pembaharuan sebagai sarana pembaharuan ini dapat berupa
undang-undang dan yurisprudensi atau kombinasi keduanya,
akan tetapi di Indonesia yang lebih menonjol yakni tata
perundang-undangan.

Supaya

dalam

pelaksanaan

untuk

pembaharuan itu dapat berjalan dengan baik, hendaknya
perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang
menjadi inti pemikiran, yakni hukum yang baik adalah hukum
yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. 11

10
Ishaq, Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, (Bandung:
Alfabeta, 2017) hlm. 220
11
Ibid., hlm. 222
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2.

Kerangka Konseptual
a.

Kewarisan Orang Hilang (Mafqud)
1) Pengertian Orang Yang Hilang (Mafqud)
Mafqud menurut bahasa berarti hilang. Sesuatu yang
dikatakan hilang apabila tidak ada lenyap. Sedangkan menurut
istilah adalah orang yang hilang, yang tidak diketahui kabar
beritanya dan tidak tampak jejaknya. Keberadaanya tidak
diketahui, apakah masih hidup atau sudah mati.12
Orang yang hilang itu statusnya ada dua macam, yaitu:
a) Dia mempunyai Tirkah
b) Dia salah seorang ahli waris
Apabila orang yang hilang adalah pemilik tirkah,
maka harta peninggalannya dibiarkan tanpa dibagi
sebelum jelas duduk perkara hidup matinya, atau ada bukti
kuat yang menunjukkan kematiannya atau telah berlalu
masa yang cukup lama. menurut penilaian tradisi,
biasanya seseorang tidak dapat hidup lebih lama lagi dari
masa itu, maka sang hakim ber ijtihad dan memutuskan
kematiannya. selanjutnya hartanya dibagikan kepada ahli
warisnya sesudah diputuskan kematiannya. Orang yang
mati sebelum ada keputusan dari hakim tidak dapat
mewaris, meskipun dalam tenggang waktu yang tidak

12

Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris, hlm. 225
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lama atau sekejap, sebab bisa jadi si mayit mati di masa
itu.
Adapun jika orang yang hilang berstatus sebagai
salah seorang dari ahli waris, dan orang yang diwarisinya
meninggal dunia sebelum ada keputusan dari hakim
tentang kematiannya, maka kita mauqufkan (bekukan)
bagiannya, meskipun bagiannya menghabiskan sebagian
besar harta peninggalan. Lalu kita perlakukan kepada ahli
waris lain yang hadir bagian yang paling minim bagi
mereka. Apabila salah seorang dari mereka gugur
bagiannya dengan keberadaan orang yang hilang, maka ia
tidak dapat diberi apa pun dari harta peninggalan (tirkah)
sampai jelas duduk perkara orang yang hilang.
Demikian

pula

orang

yang

lebih

memiliki

bagiannya yang berkurang apabila terbukti bahwa orang
yang hilang masih hidup, maka kita berikan kepadanya
bagian yang paling sedikit untuknya. Adapun bagi orang
yang tidak terpengaruh bagiannya oleh kehidupan dan
kematian orang yang hilang, maka kita berikan kepadanya
bagian dari haknya denagan sempurna.13

Al Imam Abu ‘Abdullah AliasMuhammad Ibnu Ali Ar Rahby, lmu Waris, (Bandung:
Nuansa Aulia, 2008), hlm. 267
13
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b.

Warisan Orang Hilang (Mafqud)
1) Sebagai Muwarits (Pewaris), yaitu orang yang meninggal
dunia dengan meninggalkan harta peninggalan. 14
Matinya muwarits mutlak harus dipenuhi. Seseorang
baru disebut muwarits jika ia telah meninggal dunia. Itu berarti
bahwa, jika seseorang memberikan harta kepada para ahli
warisnya ketika dia masih hidup, maka itu bukan waris.
Kematian muwarits menurut ulama dibedakan menjadi
tiga macam, yaitu:
a) Mati Haqiqy (Sejati)
b) Mati Hukmy (Menurut putusan hakim)
c) Mati Taqdiry (Menurut dugaan)15
2) Sebagai Warits (Ahli Waris), yaitu orang yang akan menerima
harta peninggalan.
Hidupnya warits (Ahli waris) mutlak harus dipenuhi.
Seseorang ahli waris hanya akan menerima jika ia masih hidup
ketika pewaris meninggal dunia. Masalah yang boleh jadi
muncul berkaitan dengan hal ini antara lain adalah mafqud,
anak dalam kandungan, dan mati berbarengan. 16

14

Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, (Bandung: Refika Aditama,
2002), hlm. 4
15
Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung: Al-Ma’arif, 1971), hlm. 79
16
Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, hlm. 5

15

c.

Pendapat Ulama Tentang Batas Waktu Hakim Dapat Memberikan
Putusan atau Vonis Kematian.
Mengenai tenggang waktu para ulama berbeda pendapat
tentang jangka waktu seseorang yang hilang itu dianggap sudah
mati. Menurut ulama Hanafi orang yang hilang itu dianggap sudah
mati dengan melihat kawan-kawan sebayanya di kampung. Jika
kawan-kawan sebayanya tidak ada satu orang pun yang hidup,
maka orang yag hilang itu pun dihukumkan sudah mati.17 Dalam
riwayat lain Abu Hanifah menyatakan bahwa batasnya adalah
Sembilan puluh tahun.18
Imam Maliki berpendapat bahwa batasnya adalah tujuh
puluh tahun (70). Hal ini didasarkan lafaz hadist secara umum
menyatakan bahwa umur umat Muhammad SAW. Antara enam
puluh (60) hingga tujuh puluh tahun (70).
Dalam riwayat lain Imam Maliki, disebutkan bahwa istri
orang yang hilang di wilayah Islam hingga tidak dikenal rimbanya
dibolehkan mengajukan gugatan kepada hakim guna mencari tahu
kemungkinan-kemungkinan dan dugaan yang dapat mengenali
keberadaannya atau mendapatkan informasi secara jelas melalui
sarana dan prasarana yang ada. Apabila langkah tersebut

17

Muhammad Ali As-Sobuniy, Hukum-Hukum Warisan, hlm. 197
Muhammad Ali ash-Shabuni, Pembagian waris menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani
Press, 1995), hlm. 175
18

16

mengalami jalan buntu maka sang hakim memberikan batas bagi
istrinya selama empat puluh tahun untuk menunggu. Bila masa
empat puluh tahun telah usai dan yang hilang belum juga
ditemukan, maka mulailah ia menghitung iddahnya sebagaimana
lazimnya istri yang ditinggal mati suaminya, yaitu empat bulan 10
hari. Bila usai masa iddahnya, maka ia diperbolehkan untuk
menikah lagi.
Sedangkan Imam Syafi’i berpendapat bahwa batas orang
yang hilang adalah Sembilan puluh tahun (90), yakni dengan
melihat umur orang-orang yang sebaya di wilayahnya. Namun
pendapat yang shahih menurut Imam Syafi’i ialah bahwa batas
waktu tersebut tidak dapat ditentukan atau dipastikan. Akan tetapi,
cukup dengan apa yang dianggap dan dilihat oleh hakim, kemudian
divonisnya sebagai orang yang telah mati.
Kemudian menurut Imam Hambali berpendapat bahwa bila
orang yang hilang itu dalam keadaan yang dimungkinkan
kematiannya seperti jika terjadi peperangan, atau menjadi salah
satu penumpang kapal yang tenggelam maka hendaknya dicari
kejelasannya selama empat tahun. Apabila setelah empat tahun
belum juga ditemukan atau belum diketahui kabar beritanya, maka
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hartanya boleh dibagikan kepada ahli warisnya. Demikian juga
istrinya, ia dapat menempuh masa iddah yang dujalaninya selesai.19
Menurut Imam Ahmad apabila orang itu hilang dalam
situasi yang biasanya tidak membawa kematian, seperti orang yang
keluar untuk berniaga, atau pergi merantau atau pergi menuntut
ilmu, maka dalam hal ini ada dua pendapat:
1. Menunggu sampai umur sembilan puluh tahun (90) dari
hari kelahirannya. Sebab, menurut biasanya orang tidak
hidup lagi lebih dari masa seperti itu.
2. Urusannya diserahkan kepada hakim. Maksudnya hakim
diberi

wewenang untuk berijtihad dan menentukan

hukumnya.20
Imam Malik dalam salah satu pendapatnya menetapkan
waktu yang diperbolehkan bagi hakim memberi vonnis kematian
mafqud ialah 4 (empat tahun).
Pendapat ini beliau istimbatkan dari perkataan Sayyidina
Umar r.a yang mengatakan:

َ ث ُ َّم ت َ ْعتَدُّ ا َ ْربَ َعة, َت زَ ْو َج َها لَ ْم تَد ِْر اَي َّْن ُه َو فَ ِانَّ َها ت َ ْنت َِظ ُر ا َ ْربَ ًع ِسنِيْن
ْ َاَيُّ َما ْأم َرأَةٍ فَقَد
)ع ْش ًرا ث ُ َّم ت َِح ُّل (رواه البخارى والشافعى
َ ا َ ْش ُه ٍر َو
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Muhammad Ali ash-Shabuni, Pembagian waris menurut Islam, hlm. 175
Muhammad Ali As-Sobuniy, Hukum-Hukum Warisan, hlm. 198

20

18

“Setiap perempuan yang ditinggalkan pergi oleh suaminya
yang ia tiada mnegetahui di mana suaminya, maka ia diminta
menanti 4 (empat tahun). Kemudian setelah itu beriddah 4 bulan
10 hari dan kemudian ia menjadi halal” (HR. Bukhary dan
Syafi’iy). 21
d.

Cara Pembagian Warisan Orang Hilang (Mafqud)
1) Pembagian warisan dalam Islam
Apabila seseorang meninggal dunia, dia mempunyai ahli
waris yang di dalamnya ada orang yang hilang, maka di dalam
masalah ini terdapat dua hal:
a) Mungkin dia (Orang yang hilang) menghalangi ahli waris
lain secara keseluruhan membuat ahli waris lain tidak
memperoleh warisan.
b) Tidak

menghalangi,

bahkan

secara

bersama-sama

memperoleh warisan. 22
F.

Tinjauan Pustaka
Pembahasan tentang warisan orang yang hilang (mafqud) banyak
diteliti dan dikaji dalam berbagai bentuk karya tulis. Baik dalam bentuk
buku, skripsi, jurnal, atau yang lainnya dengan berbagai judul dan
permasalahan yang biasa dijadikan sumber informasi. Dari sekian banyak
karya tulis ilmiah mengenai warisan ini ada beberapa pembahasan yang
berhubungan terhadap topik yang akan diteliti penulis.

21

Fatchur Rahman, Ilmu Waris, hlm. 507
Muhammad Ali Ash-Shabuni, Hukum Waris, (Jakarta: Pustaka Mantiq, 1994), hlm.
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Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ahlis Hanawa,
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Perbandingan Mazhab
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. Dengan judul
Skripsi: “Orang hilang (Al-Mafqud) Dalam Ilmu Waris Menurut Imam
Syafi’i dan Imam Abu Hanifah”. Skripsi ini membahas hampir sejalur
dengan apa yang penulis buat yaitu status dan cara penyelesaian kewarisan
orang yang hilang (mafqud) perbedaannya dalam skripsi ini membahas
kewarisan mafqud menurut Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah, meskipun
di dalamnya mengulas sedikit pendapat imam mazhab lainnya. Namun,
skripsi ini secara khusus membahas mengenai pendapat Imam Syafi’i dan
Imam Abu Hanifah dan istinbat hukumnya serta relevansinya.23
Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Kusuma, Mahasiswa
Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga, 2011. Dengan judul skripsi: “Masa ‘Iddah istri yang
suaminya mafqud menurut Imam As-Syafi’i (dalam kitab Al-Umm)” skripsi
ini membahas tentang mafqud (orang yang hilang) tetapi kaitannya dengan
masa ‘iddah seorang istri. Dan dalam skripsi ini lebih dominan kepada
pendapat Imam Syafi’i yang sumbernya berasal dari kitab Al-Umm. Dalam

23
Muhammad Ahlis Hanawa, Orang yang hilang (al-mafqud) dalam ilmu waris menurut
Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah, Skripsi Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
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skripsi ini dijelaskan pula menganai status mafqud dan bagaimana memutus
hukumnya terkait mafqud.24
Penelitian yang dilakukan oleh Sariani, Mahasiswa Fakultas
Hukum jurusan Hukum Keperdataan, Universitas Lampung, 2018. Dengan
judul skripsi: “ Penyelesaian waris bagi ahli waris mafqud menurut Hukum
waris Islam”. Skripsi ini membahas tentang pengaturan penetapan
pembagian warisan terhadap orang yang hilang (mafqud) serta dalam skripsi
ini juga membahas cara penyelesaian pembagian harta warisan kepada
orang yang hilang dalam hukum Islam25.
Berdasarkan tesis dan skripsi di atas maka penulis memberikan
perbedaan yang dapat di ambil dari penelitian yang penulis teliti adalah
skripsi penulis membahas tentang status dan cara penyelesaian kewarisan
orang yang hilang Menurut Adat di Desa Danau Kedap, Kecamatan Maro
Sebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Menurut Hukum Islam, sedangkan
skripsi dan tesis di atas membahas sama-sama membahas tentang kewarisan
orang yang hilang (mafqud), tetapi masing-masing memiliki perbedaan
yaitu ada yang membahas menurut Imam mazhab ada yang penetapan
pembian warisan orang yang hilang dalam hukum Islam.

Ridwan Kusuma, Masa ‘Iddah Istri Yang Suaminya Mafqud Menurut Imam Syafi’i
(Dalam Kitab Al-Umm), Skripsi Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga, 2011
25
Sariani, Penyelesaian Waris Bagi Ahli Waris Mafqud Menurut Hukum Waris Islam,
Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Keperdataan, Universitas Lampung, 2018.
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BAB II
METODE PENELITIAN
A.

Tempat dan Waktu Penelitian
1.

Tempat dan Waktu Penelitian
a.

Tempat Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di Desa Danau Kedap,
Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.
Dengan pertimbangan bahwa di lokasi tersebut penulis mudah
untuk memperoleh data yang akan diperlukan untuk penelitian
skripsi ini dan dikarenakan penulis sendiri asli orang Desa tersebut
dan selaku putri asli dari Desa tersebut, ada keinginan tersendiri
untuk meneliti lebih dalam tentang Kewarisan Orang Hilang
(Mafqud) Menurut Adat di Desa Danau Kedap, Kecamatan Maro
Sebo, Kabupaten Muaro Jambi Perspektif Hukum Islam.

b.

Waktu Penelitian
Waktu penelitian ini dilakukan selama 3 (tiga) bulan sejak
Januari- Maret 2020.

2.

Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu suatu
pendekatan yang disebut juga pendekatan investigasi karena biasanya
peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan

21
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berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.26 Dengan
jenis penelitian kualitatif ini peneliti akan menggambarkan dan
menganalisis setiap individu dalam kehidupan dan pemikirannya. Data
yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif ini harus dapat
menggambarkan atau melukiskan objek yang diteliti sesuai dengan
keadaan yang sebenarnya, data yang dikumpulkan harus berbentuk
kalimat.
3.

Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
tipe Normatif-Empiris. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sumber data yang
yang bersifat teori yang berguna untuk memecahkan masalah.27
Pendekatan empiris merupakan salah satu jenis penelitian
hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam
masyarakat.28

4.

Jenis dan Sumber Data
a.

Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari
dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.
1) Data primer

26

Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015),

hlm 102
27
Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi,
(Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.66
28
Ibid., hlm. 70
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Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara
melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara
secara

terstruktur

dengan

berpedoman

kepada

daftar

pertanyaan yang telah disiapkan kepada sejumlah responden
yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Atau data
primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber
pertama.29
2) Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang tidak langsung
memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui
orang lain ataupun dokumen. Data yang diperoleh dengan
menggunakan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian
kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah
perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan
penelitian, artikel, majalah atau internet, hasil penelitian,
dokumentasi atau arsip yang berkaitan dengan penelitian.30
b.

Sumber data
Sumber data dari penelitian ini terdiri dari:
1) Pemangku Adat
2) Tokoh masyarakat yang terdiri dari Kepala Desa dan Pegawai
Syara’

29

Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, hlm. 99
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R dan D, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm

30
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3) Masyarakat bersangkutan
4) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.
5) Al-Qur’an dan Hadits.
5.

Instrumen Pengumpulan Data
a.

Wawancara
Wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang
atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau
keterangan-keterangan. Pewawancara adalah pengumpul informasi.
Dengan demikian, pewawancara diharapkan dapat menyampaikan
semua pertanyaan dengan jelas kepada responden untuk dijawab
semua pertanyaan dari pewawancara, dan mencatat semua
informasi yang dibutuhkan dengan benar.31

b.

Dokumentasi
Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan
untuk

mengumpulkan

data

dalam

penelitian

kualitatif.

Dokumentasi adalah catatan tertulis yang isinya merupakan setiap
pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga
untuk keperluan penguji suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber
data, bukti dan informasi kealamiahan yang mudah diperoleh,
mudah ditemukan dan membuka kesempatan untuk lebih
memperluas

31

pengetahuan

terhadap

sesuatu

yang

Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, hlm. 116
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diselidiki.32Dokumentasi sebagai cara mencari data menguraikan
hal-hal atau variable-variabel yang merupakan catatan, buku,
agenda, dan sebagainya.33
6.

Teknik Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model
analisa data mengalir, yang menurut Miles dan Huberman yang pada
prinsipnya kegiatan analisis data ini dilakukan sepanjang kegiatan
penelitian (during data collection) dan kegiatan yang paling inti
mencakup:
a.

Reduksi Data (Data Reduction)
Reduksi data adalah data yang diperoleh dari lapangan
jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti
dan rinci, untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui
reduksi data yang berarti merangkum dan memfokuskan pada halhal yang penting, dan membuang yang tidak perlu.34 Reduksi data
atau data reduction dapat diartikan sebagai proses pemilihan,
pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan
transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.
Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan
menggolongkan, mengkategorisasikan, mengarahkan, membuang

32
Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, Metodelogi Penelitian, (Bandung: Mandar
Maju, 2002) hlm. 86
33
Suharni Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.115
34
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D), (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 338.
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data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa
sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat diverifikasi.

b.

Penyajian Data (Data Display)
Penyajian data atau data display adalah pendeskripsian
sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan
adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian
data dapat juga berbentuk matriks, grafik, jaringan, dan bagan.
Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi tersusun
dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

c.

Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)
Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan
di akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada
kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna
maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat
penelitian itu dilaksanakan.

G.

Jadwal Penelitian
Untuk mempermudah langkah-langkah dalam penelitian ini maka
penulis menyusun jadwal sebagai berikut:
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Tabel I
Jadwal Penelitian
Tahun 2019-2020

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

1

X

X

1

Agustus

5.

3

Juli

4.

2

Juni

3.

1

Mei

2.

Pengajuan
Judul
Pembuatan
Proposal
Penunjukan
Dosen
Pembimbing
Keluar Jadwal
Seminar
Ujian Seminar
Proposal
Pengesahan
Judul
Surat Izin
Riset
Pengumpulan
Data
Pengelolaan
dan Analisis
Data
Bimbingan dan
perbaikan
Skripsi
Agenda
dan
Ujian Skripsi
Perbaikan dan
Penjilidan

April

1
1.

Maret

Kegiatan

Februari

No
.

2 3 4 1

2

4

x
x

X
X
X
X
x
x

x

X

x

X
X
X X X

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A.

Sejarah dan Letak Geografis
1.

Sejarah Desa Danau kedap
Danau Kedap adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan
Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.
Kisah Danau Kedap dimulai dari kisah Tumenggung Jakfar yang
mempunyai kesaktian untuk melindungi negeri. Adanya ancaman dari
serangan pihak luar maka Tumenggung Jakfar kemudian membangun
pagar dengan menanam bambu. Dengan tumbuhnya bambu dan
semakin rapatnya, maka serangan dapat dihindarkan.
Namun ancaman tidak berhenti, para penyamun kemudian
membangun saung (membangun lobang di bawah tanah), mereka
kemudian berhasil masuk dan menemui Tumenggung Jakfar. Melihat
serangan yang berbahaya, Tumenggung Jakfar kemudian mengeluarkan
pepatah “tidak elok kita berkelahi”. Kalah atau menang akan merugikan
kita, bagaimana kita berunding dulu.
Akhirnya mereka makan bersama, namun makanan yang
disuguhkan kemudian mengandung racun. Akhirnya para penyamun
berhasil tewas dan dimasukkan ke saung. Namun timbul penyakit

28
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yang mewabah, setiap hari ada yang tewas, akhirnya disepakati
untuk meninggalkan tempat itu.35
Akhirnya mereka pergi dan pada malam hari mereka beristirahat
dan tidur. Di dalam mimpi orang pintar kampung kemudian bermimpi
”bertemu dengan putri sedap”.
Ketika bangun, maka orang pintar kemudian menyampaikan
kepada pemimpinnya. Akhirnya di sepakati untuk menetap dan tinggal.
Dan kemudian dijadikan nama tempat itu dengan sebutan Desa Danau
Kedap. Karena dalam mimpi bertemu dengan putri sedap dan di Danau
kedap memiliki beberapa sungai maka disebutlah dengan Desa Danau
Kedap.
2.

Letak Geografis Desa Danau Kedap
a.

Letak Desa Danau Kedap
1) Letak Administratif
Secara Administrasi Desa Danau kedap ini terletak di
wilayah:
Kecamatan

: Maro Sebo

Kabupaten

: Muaro Jambi

Provinsi

: Jambi

2) Kondisi Daerah
Secara alami Desa Danau Kedap ini mempunyai dataran
sebagai berikut:
35

2020.

Wawancara Dengan Ismail Jamaludin, Ketua Agama Desa Danau Kedap, 4 Februari
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Dataran Rendah

: Sebagian Besar

Dataran Tinggi

: Sebagian Kecil

3) Batas Desa
Baik secara alami maupun secara administratif Desa
Danau Kedap ini berbatasan dengan:

B.

Sebelah Utara

: Mudung Darat

Sebelah Selatan

: Pasir Panjang

Sebelah Barat

: Olak Kemang

Sebelah Timur

: Penyengat Olak36

Keadaan Penduduk
Adapun jumlah penduduk di Desa Danau Kedap ini pada tahun 2020
Sebanyak 293 KK. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk Desa danau
Kedap sesuai dengan kelompok umur akan dicatat di dalam tabel di bawah
ini:
Tabel 1I
Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok
Umur37
NO Umur

36

Jenis Kelamin
LK

:

PR

Jumlah

1

0–4

27

:

26

53

2

5–9

47

:

51

98

3

10 – 14

54

:

40

94

4

15 – 19

44

:

40

84

Wawancara Dengan Iskandar, Kapala Desa Danau Kedap, 3 Maret 2020
Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan kelompok Umur Tahun 2020

37

31

5

20 – 29

98

:

73

171

6

30 keatas

85

:

91

176

355

:

320

676

JUMLAH

C.

Keadaan Agama Dan Pendidikan
1.

Keadaan Agama
Yang beragama Islam laki-laki 496 0rang dan perempuan 471 orang,
Non Muslim 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

2.

Pendidikan
Usia 7-18 Tahun yang sedang sekolah laki-laki 110 Orang dan
perempuan 99 orang.

D.

Keadaan Sosial Ekonomi
Tabel. III
Jenis Mata Pencaharian Penduduk38

38

NO

PEKERJAAN

JUMLAH

1

Ibu Rumah Tangga

231 orang

2

Wiraswasta

96 orang

3

Petani

161 orang

4

PNS

22 orang

5

Pensiunan

3 orang

6

Buruh Tani

11 orang

7

Honorer

3 orang

8

Karyawan Perusahaan Swasta

37 orang

9

Wartawan

1 orang

10

Satpam

1 orang

Jenis Mata Pencaharian Penduduk Tahun 2020

32

11

Lain- Lain

JUMLAH

E.

Struktur Organisasi
1.

PKK

2.

Rukun Tetangga

3.

Karang Taruna

4.

Remaja Masjid

5.

Pengajian Ibu-Ibu (Al-Inayah dan Al-Hidayah)

96 orang
662 orang
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STRUKTUR ORGANISASI
DESA DANAU KEDAP
KEPALA DESA
ISKANDAR, MY

SEKRETARIS
ZULKARNAIN. M

KASI PEMERINTAHAN

KASI KESRA

KASI PELAYANAN

ASEP ORDA
L

JANGCIK. M

JUNAIDI

KEPALA DUSUN DANO RAYO

KEPALA DUSUN ALUR KEL

ISMAIL

RAMA AGUSTIAN

KAUR TATA
USAHA

KAUR
KEUANGAN

KAUR
PERENCANA

HELGA
KAUR QORINA
TATA
USAHA

ISKANDAR

M. FERRY, SE

BAB IV
KEWARISAN ORANG YANG HILANG MENURUT ADAT DESA
DANAU KEDAP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
A.

Status Orang Yang Hilang Menurut Adat Desa Danau Kedap
Menurut

Adat

desa

Danau

Kedap,

untuk

menyelesaikan

permasalahan orang yang hilang dilihat dahulu dari statusnya. Apakah ia
mempunyai keturunan atau tidak , jika ia mempunyai keturunan, apakah
ada ia meninggalkan harta atau tidak. Jika sudah diketahui statusnya
barulah bisa diputuskan, kalau ada meninggalkan harta itu berarti harta
tersebut harus ditentukan si pewaris nya, kalau tidak mempunyai harta
maka akan diputuskan sebagai ahli waris dari harta peninggalan orang tua
atau kaum kerabatnya.
Pembahasan ini yang akan di bicarakan adalah orang yang hilang
dengan berstatuskan sebagai ahli waris.
Status orang yang hilang menurut adat desa Danau Kedap:
“Tetap mendapatkan bagian hak waris, hal itu bahwa kepergian seseorang
meskipun tidak pernah kembali, namun nasab dengan keluarganya tidaklah
putus, yang bisa terputus adalah masalah suami istri, baik suami yang
hilang ataupun istri. Ini pun mempunyai batasan waktu tertentu atau ada
pengaduan kepada hakim dari salah satu pihak”.39
Kalangan masyarakat Desa Danau Kedap ada yang salah satu
keluarganya telah hilang yang sampai saat ini belum kembali, yaitu Abdul
Wahab Bin M. Sakban dan Rozali Bin Muhi. Keluarga tersebut telah
penulis

39

Wawancara Dengan Samanuddin Malik Ketua BPD Danau Kedap, 3 Maret 2020

34

35

wawancarai. Bahwa keluarga tersebut mengatakan pembagian harta warisan jika
ada salah satu keluarga yang hilang berdasarkan hukum adat, mereka mendapat
bagian sesuai dengan status ahli waris. Dari masing-masing harta waris bagi
seseorang yang hilang itu harus ada salah satu atau lebih khusus yang mengurus
atau masih dijadikan milik bersama sampai orang yang hilang tersebut kembali.
Jadi status orang yang hilang sebagai ahli waris menempati
kedudukan ahli waris yang sah dan sama statusnya dengan ahli waris yang
ada. Di samping itu bisa pula di hukumkan mati apabila ada syarat yang
menunjukkan kematiannya. Dalam hal ini tidaklah menjadi masalah dalam
hukum adat, tetapi permasalahan timbul apabila ia kembali sedangkan harta
sudah di bagi-bagikan di antara ahli waris yang ada.
B.

Penyelesaian Orang Yang Hilang Menurut Hukum Adat
Penyelesaian kewarisan bagi orang yang hilang terlebih dahulu di
hukumkan masih hidup dan hartanya dikeluarkan sesuai dengan
tingkatannya sebagi ahli waris. Jika harta yang di khususkan untuknya
termasuk harta yang berproduktif, sedangkan orang yang hilang tersebut
tidak mempunyai istri dan keturunan, maka harta tersebut akan dijadikan
milik bersama oleh ahli waris yang ada. Jika ia meninggalkan istri dan
anak, maka hasil harta tersebut istri dan anaknya tadi boleh mengambilnya,
namun untuk memiliki harta tersebut secara keseluruhan belum bisa, artinya
harta itu ditahan terlebih dahulu sampai orang yang hilang itu kembali atau
ada ketentuan kematiannya. Dalam hal harta yang berproduksi sedangkan
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orang yang hilang tidak meninggalkan istri dan anak, maka hasil produksi
tersebut dibagi rata antara ahli waris yang ada.
Mengenai keputusan tentang kematian bagi orang yang hilang, adat
Desa Danau Kedap tidak mengenal adanya putusan pengadilan, seperti
yang terdapat dalam hukum Islam. Adat hanya memakai batas waktu
tunggu, yaitu 60 enam puluh tahun), penetapan batas tunggu itu dihitung
sejak dari keberangkatannya dan tidak pernah kembali lagi ke kampung
halamannya, mengingat tidak kembali lagi maka orang yang hilang itu
dinyatakan sudah tiada atau sudah meninggal dunia dan hartanya boleh
dibagikan kepada ahli waris yang berhak, jika di dalam keluarganya sudah
berbagi waris. Andai kata masa tunggu 60 (enam puluh) tahun berlalu,
kemudian ia kembali maka haknya sudah tidak ada lagi terhadap harta
warisan, kecuali ada pembagian secara sosial di dalam keluarga tersebut.40
Mengenai penahanan hak milik orang yang hilang, timbul suatu
permasalahan, jika ia kembali, sedangkan harta tersebut telah musnah atau
tidak berproduksi lagi. Dalam hal ini adat menentukan bahwa kemusnahan
tadi ditanggung oleh ahli waris yang masih ada. Justru itu harta yang
disediakan bagi orang yang hilang adalah harta yang tidak cepat rusak,
seperti rumah, sawah, kebun karet, kebun duku, kebun durian dan lain
sebagainya. Kemusnahan itu tentunya di dasarkan oleh masa yang terlalu
lama bukan dimusnahkan dengan sengaja.

40
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Hilangnya salah seorang dalam keluarga di Desa Danau Kedap,
hanyalah untuk mencari pekerjaan dan pengalaman di daerah lain.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang anggota keluarga yang
mafqud dan penulis wawancarai, mengatakan bahwa:
“Berawalan kepergiannya adalah mencari pekerjaan dan pengalaman
karena pada masa dahulu pemuda Desa Danau Kedap cenderung mencari
pekerjaan dengan cara merantau dengan tujuan mencari penghidupan
yang layak dan ingin meringankan beban kedua orang tua, akan tetapi ada
yang kembali dan ada yang tidak kembali lagi ke kempung halamannya
yaitu Desa Danau Kedap, sehingga keluarga yang ada tidak mengetahui
dimana mereka berada dan tidak diketahui juga tentang hidup dan
matinya”41
Melihat dari keterangan di atas, bahwa orang yang hilang itu
bermula hanya ingin mencari pekerjaan dan pengalaman di luar daerahnya
hanya untuk mencari penghidupan yang layak dan ingin meringankan beban
kedua orang tua mereka, dan kepergiannya itu bukanlah karena paksaan
dari pihak lain akan tetapi atas kehendak diri sendiri. Mengenai orang-orang
yang hilang itu dapatlah penulis cantumkan yang telah di wawancara
dengan keluarga orang-orang yang hilang itu:
1.

Abdul Wahab Bin M. Sakban, lahir pada tahun 1972, ia pergi
meninggalkan Desa Danau Kedap pada umur 19 (Sembilan belas)
tahun, sebelumnya ia ini dalam tiga bulan sekali sering datang, namun
pada akhirnya tepat pada tahun 1986, ia tidak pernah kembali lagi
sampai sekarang. Adapun keluarganya telah berbagi warisan. Namun
hartanya di urus oleh saudaranya yang tertua bernama Syargawi.42
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2.

Rozali Bin Muhi pergi meninggalkan Desa Danau Kedap pada waktu
tidak sepengetahuan keluarganya yang lain. Rozali Bin Muhi adalah
puta pertama dari bapak Muhi yang lahir pada tahun 1970,
kepergiannya berumur 32 tahun. Ia telah berkeluarga dengan 3 orang
anak 1 perempuan dan 2 laki-laki. Sampai sekarang ia belum kembali.
Adapun hartanya masih ditahan dan dijadikan milik bersama, harta
tersebut dibagi jika ia ia kembali.
Uraian diatas dapat dirangkum bahwa penyelesaian orang yang

hilang itu menurut hukum adat Desa Danau Kedap, sebagai berikut:
1.

Di hukumkan masih hidup, ia berhak mendapatkan harta waris sesuai
dengan hasil musyawarah di antara ahli waris yang masih hidup

2.

Di hukumkan sudah mati, yaitu lebih dari 60 (enam puluh) tahun
kepergiannya atau hilangnya, maka hartanya yang ditahan dibagi rata
diantara ahli waris yang masih ada.
Orang yang hilang itu dianggap sebagai orang yang masih hidup, maka

dapat dibagikan melalui dua cara, yaitu:
1.

Ditangguhkan apabila harta itu tidak tergolong sebagai harta yang non
produktif, sampai orang yang hilang itu menjadi jelas status nya.

2.

Dijadikan milik bersama diantara ahli waris bila harta itu termasuk
harta yang produktif. Pemilikan bersama ini adalah pemilikan terhadap
hasilnya bukan wujud hartanya secara mutlak, mislnya kebun duku,
kebun durian dan kebun karet, itulah yang setiap hasilnya dibagi secara

39

merata diantara ahli waris yang ada, namun wujud hartanya tetap
ditangguhkan sampai keadaan orang yang hilang itu menjadi jelas.
Umpamanya:
Pembagian harta warisan dari harta peninggalan M. Sakban (alm)
yang meninggalkan ahli waris, yaitu 8 (delapan) orang anak dan
seorang istri delapan orang anak itu, 2 (dua) diantaranya perempuan
dan 6 (enam) lainnya adalah laki-laki, adapun diantara nama tersebut
adalah:
1.

Nadia

2.

Jangcik. M

3.

Mastur

4.

Sidik

5.

Abdul Wahab (orang yang hilang)

6.

Nasrullah

7.

Nilawati. M

8.

Sarnazi

Harta peninggalan dari M. Sakban (alm), berupa:
-

7 hektar kebun karet

-

2 ½ hektar tanah kosong

-

1 buah rumah

-

3 hektar sawah

-

15 batang pohon duku

-

15 batang pohon durian
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Dari peninggalan tersebut, maka bagian masing-masing adalah:
1.

Nadia

:

- 1 hektar kebun karet
- 38 Meter tanah kosong
- 40 Meter sawah
- 2 batang pohon durian

2.

Jangcik. M

:

- 1 hektar kebun karet
- 38 meter tanah kosong
- 40 meter sawah
- 3 batang pohon duku

3.

Mastur

:

- 1 hektar kebun karet
- 3 batang pohon duku
- 38 meter tanah kosong
- 40 meter sawah

4.

Sidik

:

- 1 hektar kebun karet
- 3 batang pohon duku
- 38 meter tanah kosong
- 40 meter sawah

5.

Abdul Wahab

:

- 1 hektar tanah kosong
- 3 batang pohon duku
- 40 meter tanah kosong
- 40 meter sawah
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6.

Nasrullah : Sebenarnya mendapatkan warisan, tetapi waktu pembagian
warisan berlangsung ia sendiri yang mengkehendaki agar harta warisan yang
ada tidak perlu dibagikan kepadanya, karena kehidupannya sudah melebihi
saudara-saudaranya yang lain, maka dari itu ia menyarankan agar sisa
pembagian tersebut di serahkan atau dibagikan kepada saudaranya yang
hilang yaitu Abdul Wahab, karena ada kekhawatiran apabila kembalinya dari
kepergiannya itu tidak membawa apa-apa melainkan sehelai baju di badan.

7.

Nilawati. M

:

- 1 buah rumah
- 1 hektar kebun karet
- 3 batang pohon durian
- 15 meter tanah kosong
- 40 meter sawah

8.

Sarnazi

:

- 1 hektar kebun karet
- 3 batang pohon duku
- 38 meter tanah kosong
- 40 meter sawah.43

Dari pembagian warisan tersebut di atas, dapat dijelaskan
bahwa ahli waris yang hilang adalah Abdul Wahab yang di waktu
pembagiannya masih berstatus bujangan. Harta yang di dapat dari harta
peninggalan orang tuanya, berupa 1 hektar kebun karet, 40 meter tanah
kosong, 40 meter sawah dan 3 pohon duku. Dari pembagian itu harta
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yang masih produktif adalah sawah, kebun karet dan duku, maka dari
itu setiap saudaranya yang mengurus hartanya tersebut setiap tahun
boleh bertanam padi di sawah yang di khususkan untuk Abdul Wahab
tersebut. Penanaman dan hasil dari ketiga harta yang produktif itu tanpa
dikeluarkan sewanya sepanjang Abdul Wahab belum kembali atau
kepergiannya sudah lewat dari batas waktu yang telah di tentukan adat
Desa Danau Kedap selama 60 (enam puluh) tahun.
C.

Status Dan Cara Penyelesaian Pembagian Warisan Orang Yang Hilang
Menurut Adat Desa Danau Kedap, Perspektif Hukum Islam
1.

Status Orang Yang Hilang Dalam Hukum Islam
Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum

Islam

terhadap status orang yang hilang berikut penulis uraikan secara rinci
mengenai status orang hilang menurut hukum Islam.
Peraturan kewarisan dalam hukum Islam, orang yang hilang
(mafqud) juga mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua dan
kaum kerabatnya, dasarnya adalah istishab sebagaimana dalam kaedah
ushul fiqh yang menyatakan bahwa orang yang hilang itu masih
dipandang hidup sehingga hartanya masih tetap miliknya dan tidak
dapat dipindahkan sehingga atau diambil orang lain, selama belum ada
dasar lain atau informasi yang dapat dipertanggung jawabkan tentang
kematiannya.44 Berbeda halnya jika hakim telah menetapkan bahwa si
mafqud telah meninggal dunia atas dasar bukti-bukti yang kuat, maka
44
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barulah harta si mafqud dapat dipindahkan kepada orang-orang yang
masih berhak. Demikian juga dalam kedudukannya sebagai ahli waris,
harta warisan yang menjadi bagian nya harus disimpan, sedangkan jika
ada ahli waris yang lain, yang berhak itulah yang diberikan.45
1. Pusaka Mafqud
Untuk menguraikan lebih lanjut tentang pusaka mafqud, perlu
diadakan pemisahan dalam fungsinya:
a.

Sebagai Muwarits, yaitu orang yang mewariskan harta
peninggalannya kepada para ahli waris

b.

Sebagai Warits, yaitu orang yang mewarisi harta peninggalan
ahli warisnya yang telah meninggal dunia.

Pertama: Sebagai Muwarits (yang mewariskan)
Para ulama telah sepakat menetapkan bahwa harta milik si
mafqud itu harus ditahan lebih dahulu sampai ada berita yang jelas
bahwa ia benar-benar telah meninggal dunia atau diberi vonnis oleh
hakim tentang kematiannya. Selama belum jelas atau belum ada vonnis
hakim tentang kematiannya, harta miliknya tidak boleh dibagi-bagikan
kepada ahli warisnya. Mereka mengemukakan dua alasan sebagai
berikut:
1)

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu syarat pusaka
mempusakai itu ialah adanya kematian si muwarits, baik mati

45
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hakiqy maupun mati hukmy. Padahal si mafqud masih diragukan
tentang kematiannya.
2)

Membagi-bagikan harta milik si mafqud kepada ahli warisnya
atas dasar ke ghaibannya semata-mata, padahal ada kemungkinan
ia masih hidup, adalah membahayakan (merugikan) padanya.
Bahaya itu harus ditolak secara mutlak. Sebab menurut dalil
(“Istishabul—al") ia masih hidup. Oleh karena itu ia masih
mempunyai hak milik penuh terhadap harta bendanya.46
Jika pada suatu waktu ia muncul kembali dalam keadaan hidup,

sudah barang tertentu ia dapat mengambil kembali seluruh harta
bendanya yang sedang ditahan. Tetapi kalau ia benar-benar telah
meninggal dunia atau telah di vonnis oleh hakim tentang kematiannya,
para ahli waris yang masih hidup di saat kematiannya yang haqiqy
maupun yang hukmy, dapat mewarisi harta bendanya yang sedang
ditahan. Sedang mereka yang telah mati mendahului kematiannya atau
mendahului tanggal penetapan vonnis kematiannya, walaupun jaraknya
tidak lama, tidak dapat mempusakai. Kecuali kalau berlakunya vonnis
kematian tersebut berlaku surut dari tanggal dikeluarkan vonnis dan
mereka masih hidup pada tanggal berlakunya vonnis kematiannya.
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Kedua: Sebagai Warits (yang mewaris)
Kebanyakan para fuqaha sependapat bahwa bagian si mafqud
yang bakal diterimakan kepadanya ditahan dahulu, sampai jelas
persoalannya. Hal itu disebabkan karena:
1.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu syarat mempusakai bagi
orang yang mewarisi itu ialah hidupnya orang yang mewarisi di
saat kematian orang yang mewariskan. Padahal hidupnya mafqud,
yang mewarisi, masih diragukan.

2.

Memberikan harta pusaka kepadanya beserta adanya kemungkinan
kematiannya adalah menimbulkan bahaya (kerugian) bagi para ahli
waris. Bahaya itu harus dielakkan sesuai dengan prinsip agama
Islam “La dhirara wala dhiraa” (tidak mengandung bahaya dan
tidak

pula

membuat

bahaya).

Satu-satunya

jalan

untuk

menghindarkan bahaya bagi para ahli waris itu ialah menganggap
kematian si mafqud.47
Penjelasan di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan adat
kewarisan Desa Danau Kedap, dilihat dari segi persamaannya adalah:
1.

Sama-sama mendapatkan harta peninggalan dari orang tua dan
kaum kerabatnya.

2.

Pada mulanya orang yang hilang itu sama-sama dianggap masih
hidup

47
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3.

Harta milik orang yang hilang dari peninggalan muwaris samasama ditahan terlebih dahulu sebelum adanya informasi yang jelas
atau syarat lain yang menunjukkan kematiannya.

Adapun dari segi perbedaannya adalah:
1.

Pada hukum Islam digunakan Vonnis hakim dalam menentukan
kematian bagi orang yang hilang, sedangkan menurut hukum adat
kewarisan Desa Danau Kedap tidak menggunakan Vonnis hakim,
melainkan hanya memakai waktu kadaluwarsa, yaitu melebihi dari
batas waktu tunggu 60 (enam puluh) tahun.

2.

Pembagian harta peninggalan kepada orang yang hilang menurut
hukum Islam dibagi secara fara’idh, sedangkan menurut adat Desa
Danau Kedap hanyalah dibagi berdasarkan musyawarah antara
ahli-ahli waris yang masih ada, berdasarkan tata cara adat secara
turun temurun kecuali adanya perubahan adat yang baru.
Cara-cara pembagian adat tersebut diatas tidaklah bertentangan

dengan hukum Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang
diriwayatkan oleh Bukhori Muslim yang berbunyi:

ُصلَّى ّللا
ُ  فَقَ َل َر:َع ْنهُ قَال
َ ُي ّللا
ِ ع ْب ِد ّللا َر
َ ع ْم ٍر َو َج ِري ِْرب ِْن
َ ع ْن ا َ ِبى
َ َو
َ ِس ْو ُل ّللا
َ ض
ُ اال ْسالَ ِم
ِ س َّن فِى
ُع ِم َل بِ َها بَ ْعدَه
َ سنَةً فَلَهُ اَجْ ُرهَا َواَجْ ُر َم ْن
َ
َ سنَّةً َح
َ  َم ْن:سلَّ َم
َ علَ ْي ِه َو
َ ِم ْن
علَ ْي ِه
ُ س َّن فِى اْ ِالس َْال ِم
َ َسيِئَةً َكان
َ ًسنَّة
َ  َو َم ْن. ٍَيء
َ ُغي ِْر ا َ ْن يَ ْنق
ْ ص ِم ْن ا ُ ُج ِر ِه ْم ش
َ ع ِم َل بِ َها ِم ْن بَ ْع ِد ِه ِم ْن
.ئ
َ ص ِم ْن ا َ ْوزَ ِار ِه ْم
ٌ ش ْي
َ ِو ْز ُرهَا َو ِو ْز ُر َم ْن
َ ُغي ِْر ا َ ْن يَ ْنق
)(رواه مسلم
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“Dari Abu Amru (Jabir) bin Abdullah r.a berkata: telah bersabda
Rasulullah SAW, barangsiapa yang memulai memberi contoh dalam
Islam contoh kebaikan, maka ia mendapat pahala orang-orang yang
mengikutinya (meniru) perbuatannya itu dengan tidak mengurangi
pahala mereka sedikitpun, sebaliknya siapa yang memulai memakai
contoh kejahatan dalam Islam, maka ia menanggung dosanya dan dosa
orang yang meniru perbuatannya itu dengan tidak mengurangi dosa
mereka sedikitpun”
Masalah tenggang waktu yang ditetapkan adat terhadap
kematian seseorang yang hilang dalam jangka 60 (enam puluh tahun),
tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, apalagi masalah orang
yang hilang itu hanyalah berdasarkan ijtihad para ulama. Kebolehan itu
didasarkan oleh Hadits Nabi SAW yang digunakan oleh ulama
Malikiyah dalam menetapkan tenggang waktu orang yang hilang.
Abdul

Malik

Ibnu-Majisyun

memfatwakan

agar

si

mafqudtersebut mencapai umur 90 tahun beserta umur sewaktu
kepergiannya. Sebab menurut kebiasaan, seseorang itu tidak akan
mencapai umur melebihi dari 90 tahun. Ibnu ‘Abdul-Hakam
menetapkan supaya si mafqud ditunggu sampai genap 70 tahun dengan
umur sewaktu kepergiannya. Beliau membawakan alasan dari sabda
Rasulullah saw. yang berbunyi:

َس ْب ِعيْنَ َو ِستِيْن
ُ ا َ ْع َم
َ َار ا ُ َّمتِى بَيْن
“Umur-umur umatku itu ialah antara 70 (tujuh puluh) dan 60
(enam puluh) tahun”.48
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Para

ulama

memperselisihkan

waktu

mulai

boleh

diputuskannya kematian si mafqud:
1.

Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Imam Syafi’iy dan Muhammad
bin Al-Hasan berpendapat bahwa si mafqud boleh diputuskan
kematiannya oleh hakim bila sudah tidak ada seorangpun dari
kerabat sebayanya yang masih hidup. Secara pasti waktu tersebut
tidak dapat ditentukan, oleh karenanya beliau menyerahkan kepada
ijtihad hakim. Di setiap tempat hakim dapat memberi vonnis
kematian si mafqud menurut ijtihad-Nya demi suatu kemaslahatan.
Imam Malik dalam salah satu pendapatnya yang masyhur juga
menetapkan demikian.

2.

Imam Malik dalam salah satu pendapatnya menetapkan waktu
yang diperbolehkan bagi hakim memberi vonnis kematian si
mafqud ialah 4 (empat) tahun.
Pendapat ini beliau istimbatkan dari perkataan Sayyidina Umar r.a
yang mengatakan:

ْ َاَيُّ َما ْأم َرأَةٍ فَقَد
ُّ ث ُ َّم ت َ ْعتَد, َت زَ ْو َج َها لَ ْم تَد ِْر اَي َّْن ُه َو فَ ِانَّ َها ت َ ْنت َِظ ُر ا َ ْربَ ًع ِسنِيْن
)ع ْش ًرا ث ُ َّم ت َِح ُّل (رواه البخارى والشافعى
َ ا َ ْربَعَةَ ا َ ْش ُه ٍر َو
“Setiap perempuan yang ditinggalkan pergi oleh suaminya yang
ia tiada mnegetahui di mana suaminya, maka ia diminta menanti 4
(empat tahun). Kemudian setelah itu beriddah 4 bulan 10 hari dan
kemudian ia menjadi halal” (HR. Bukhary dan Syafi’iy). 49
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3.

Imam Ahmad menetapkan waktu diperkenankan seorang hakim
memutuskan kematiannya, mengingat situasi hilangnya kepada dua
macam:
a.

Situasi kepergiannya atau hilangnya itu memungkinkan
membawa malapetaka. Misalnya dalam situasi pertempuran
yang sebagian besar tentara gabungannya telah hancur lebur,
atau dalam situasi naik kapal yang kapalnya pecah dan
sebagian besar penumpangnya telah tenggelam atau ia berada
di suatu tempat yang kebanyakan orang pada hancur di tempat
tersebut, sedang ia tidak kembali dan tidak pula di dengar
kabar beritanya, maka setelah diadakan penyelidikan oleh
hakim secermat-cermatnya, boleh ditetapkan kematiannya
setelah lewat 4 tahun lamanya.

b.

Situasi kepergian itu, menurut kebiasaan, tidak sampai
membawa malapetaka. Misalnya pergi untuk menunaikan
ibadah haji, menuntut ilmu dan lain sebagainya, kemudian ia
ternyata tidak kembali dan tidak diketahui kabar beritanya dan
di mana domisilinya, maka hal itu diserahkan kepada hakim.
Hakim dapat memutuskan beberapa waktu sesudahnya
menurut ijtihadnya.

c.

Kitab Undang-Undang Hukum Warisan Mesir yang lama,
Nomor 15 Tahun 1929, pada pasal 21, menyebutkan:
“Diputuskan kematian si mafqud yang kepergiannya
membawa malapetaka setelah empat tahun dari tanggal
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kepergiannya. Adapun dalam keadaan-keadaan yang lain,
maka urusan waktu yang diperkenankan untuk
memutuskan kematian si mafqud, setelah kepergiannya,
diserahkan kepada Hakim. Yang demikian itu, setelah
diadakan penelitian dengan seluruh cara-cara yang
mungkin, yang dapat menunjukkan apakah ia masih hidup
atau sudah meninggal”. 50
Jelaslah bahwa pernyataan pasal 45 Undang-undang
hukum Meseir si mafqud berhak atas harta peninggalan
muwarisnya dalam kadaan hidup. Tetapi ia juga tidak berhak
mendapatkan harta tersebut bila ia diputuskan oleh hakim atas
kematiannya, lalu ia pulang setlah diputuskan kematiannya di
dunia. Sebagaimana pendapat para ulama’ dalam menetapkan
tenggang waktu untuk menetapkan status orang yang hilang,
apakah ia masih hidup atau mati.
Mengenai

tenggang

memperselisihkannya

kapan

waktu
mulai

para
boleh

ulama’
diputuskan

kematiannya bagi orang yang hilang trsebut. Menurut ulama’
Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang hilang itu dianggap
mati dengan melihat kematian teman-temannya yang sebaya
dan menetap di Negaranya. Apabila teman-temannya tidak ada
seorang pun yang masih hidup, maka orang tersebut di hukumi
sudah mati. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah
sendiri, tenggang waktunya adalah Sembilan puluh tahun.
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2.

Penyelesaian Pembagian Warisan Orang Yang Hilang
Penyelesaian pembagian warisan menurut adat kewarisan Desa
Danau Kedap dibandingkan dengan penyelesaian menurut hukum
Islam. Dalam penyelesian pembagian warisan menurut hukum Islam
terhadap

orang

yang

hilang

(mafqud)

berikut

contoh

dan

penyelesaiannya:
a.

Harta peninggalan si mati 24 ha. sawah
Ahli warisnya terdiri dari: Istri, anak laki-laki (hadir), anak
laki-laki yang mafqud.
1) Jika si mafqud diperkirakan masih hidup:
Ahli waris: fardh: dari a.m. 8: dari peninggalan seluas 24 ha.
a) Istri

: 1/8: 1/8x8=1:1 x24 ha = 3 ha
8
b) Anak laki-laki
: (1) : (1x 21h ha = 10,5 ha)
2
Ubn; 8-1=7 : 7 x 24 ha = 21 ha
8
c) Anak lk-lk mafqud (1): 1x 21 ha = 10,5 ha)
2
2) Jika si mafqud diperkirakan sudah meninggal:
Ahli waris: fardh: dari a.m. 8: dari peninggalan seluas 24 ha.
a) Istri: 1/8: 1/8 x 8 = 1: 1 x 24 ha = 3 ha
8
b) Anak lk-lk: Ubn; 8-1=7: 7 x 24 ha = 21 ha
8
c) Anak lk-lk mafqud : Nyatalah sekarang, biarpun si mafqud diperkirakan masih
hidup atau sudah meninggal, si istri menerima bagian yang sama
besarnya, yakni 2 ha. Karenanya bagian yang diberikan kepada
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anak laki-laki yang hadir, yaitu bagian yang terkecil di antara dua
perkiraan tersebut adalah 10,5 ha. Sisanya 10,5 ha. ditahan untuk si
mafqud, barangkali nanti ia kembali dalam keadaan hidup. Kalau
tidak kembali dalam atau sudah di vonnis oleh hakim atas
kematiannya, jumlah yang ditahan tersebut diberikan kepada anak
laki-laki yang hadir dan kebetulan sudah tinggal 5 ha saja, maka
anak yang mafqud yang kembali tersebut tidak dapat menuntut
seluruh bagiannya dari anak yang hadir. Ia hanya berhak
mengambil sisanya yang 5 ha saja. Hal ini untuk menghormati
putusan hakim.51
b.

Harta peninggalan si mati sejumlah Rp. 144.000
Ahli warisnya terdiri dari: Ayah, ibu, istri, anak laki-laki
yang mafqud.
1) Jika si mafqud diperkirakan masih hidup:

Ahli waris:

fardh: dari a.m. 24 dari peninggalan sejumlah
Rp. 144.000
a) Ayah: 1/6: 1/6 x 24 = 4:4x Rp. 144.000,24
= Rp. 24.000
b) Ibu: 1/6: 1/6 x 24 = 4 x Rp. 144.000,24
= Rp. 24.000
c) Istri: 1/8: 1/8 x 24 = 3 x Rp.144000,-

51

Fatchur Rahman, Ilmu Waris, hlm. 512

53

24
= Rp. 18.000
d) Anak laki-laki: Ubn. : 24-11=13,
13x Rp. 144.000 = Rp. 78.000
24
2) Jika si mafqud diperkirakan sudah meninggal:
Ahli waris:

fardh dari a.m. 12 dari peninggalan sejumlah
Rp. 144.000
a)

Istri: ¼: ¼ x 12 =3; 3 x Rp.144.000,12
= Rp. 36.000

b) Ibu: 1/3 sisa: 1/3x9= 3; 3 x Rp.144.000,12
= Rp. 36.000,c)

Ayah: Ubn; 12- 6=6; 6 x Rp.144.000,12
= Rp. 72.000
d) Anak lk-lk: -

Sesuai dengan ketentuan, maka bagian yang diberikan
kepada ayah adalah Rp. 24.000,-, ibu adalah Rp. 24.000,-, istri
adalah Rp. 18.000,- dan bagian yang ditahan untuk anak laki-laki
yang mafqud adalah Rp. 78.000,Jika ia kembali dalam keadaan hidup si mafqud berhak
mengambil bagiannya itu. Akan tetapi kalau ia tidak kembali
selama waktu ditunggu-tunggu kedangannya, maka para ahli waris
disempurnakan bagiannya dengan menganggap bahwa ahli waris
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hanya mereka saja, tanpa anak laki-laki. Dengan demikian
penerimaan mereka masing-masing seperti tercantum pada point B.
Untuk menentukan berapa besarnya jumlah yang harus
ditahan untuk si mfqud dan berapa besarnya pembagian yang
diberikan kepada ahli waris, berikut ketentuannya:
1. Jika si mafqud berstatus sebagai ahli waris yang dapat
menghijab hirman para ahli waris lain, misalnya seorang
mati hanya meninggalkan ahli waris yang terdiri dari anak
laki-laki mafqud dan saudara kandung, maka pelaksanaan
pembagian harta peninggalan kepada kedua ahli waris
tersebut ditangguhkan lebih dahulu. Jadi saudara kandung
belum diberikan bagian sedikitpun, selama si mafqud
belum jelas tentang hidup dan matinya.
2. Jika si mafqud sebagai ahli waris yang tak menghijab
hirman ahli waris yang lain, tetapi ia bersama-sama
mewarisi, maka bagian si mafqud asaja yang ditahan,
sedangkan bagian ahli waris yang lain diberikan. Jika ia
kembali dalam keadaan hidup, ia berhak mengambil
bagiannya yang sedang ditahan. Tetapi, kalau tidak
kembali atau sudah di vonnis mati oleh hakim bagian
tersebut dikembalikan kepada ahli waris yang lain yang
berhak.
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Itulah cara penyelesaian menurut hukum Islam terhadap
pembagian harta warisan bagi orang yang hilang yang dihitung
secara faraidh. Jadi, dari keterangan di atas dapat disimpulkan
bahwa cara penyelesaian menurut hukum Islam sebagai berikut:
1.

Dikerjakan dahulu berapa bagian mereka masing-masing
sekiranya si mafqud dianggap masih hidup,

2.

Dikerjakan

lagi

berapa

bagian

mereka

maing-masing

sekiranya si mafqud dianngap sudah mati,
3.

Dari dua perkiraan tersebut, maka para ahli waris diberikan
bagian yang terkecil dari dua perkiraan. Sisanya ditahan untuk
si mafqud, sampai persoalannya menjadi jelas, baik dengan
adanya vonnis kematiannya, maupun karena kadaluwarsa
waktu tunggu.52
Berdasarkan penyelesaian pembagian warisan menurut

hukum Islam terhadap orang yang hilang, nyatalah bahwa ada
perbedaan dengan cara penyelesaian pembagian warisan menurut
hukum adat Desa Danau Kedap yang berkenaan dengan masalah
pembagian warisan terhadap ahli waris yang mendapat bagian.
Menurut hukum Islam cara penyelesaian terhadap ahli
waris yang mendapat bagian lebih sedikit atau secara sempurna
melalui dua perkiraan atau anggapan hidup atau matinya orang
yang mafqud itu dan cara pembagiannya dengan jalan faraidh.
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Sedangkan adat Desa Danau Kedap, tidak mengenal adanya
perkiraan atau anggapan semacam itu terhadap orang yang hilang,
adat hanya mengeluarkan seluruh harta yang didapat oleh orang
yang hilang berdasarkan musyawarah diantara ahli waris yang ada,
dan harta tetap ditangguhkan pembagiannya sampai keadaan orang
yang hilang itu menjadi jelas atau setelah lewat dari waktu yang
ditentukan adat Desa Danau Kedap yaitu 60 (enam puluh) tahun
kepergiannya.

BAB V
PENUTUP
A.

Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan dari bab-bab
sebelumnya tentang Kewarisan orang yang hilang (mafqud), maka penulis
mengambil kesimpulan dari hasil penelitian atau pembahasan yang penulis
analisis sebagai berikut:
1. Status orang yang hilang menurut adat Desa Danau Kedap, ditentukan si
pewaris nya dan diputuskan sebagai ahli waris dari harta peninggalan
orang tua atau kaum kerabatnya.
2. Cara penyelesaian pembagian harta warisan terhadap orang yang hilang
menurut adat di Desa Danau Kedap ialah memakai batas waktu tunggu
60 (enam puluh) tahun dari kepergiannya.
3. Status orang yang hilang dalam Hukum Islam ialah dianggap masih
hidup dan hartanya ditahan terlebih dahulu sebelum adanya informasi
yang jelas tentang kematiannya. Cara penyelesaiannya pada hukum
Islam digunakan Vonnis hakim.
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B.

Saran
Berdasarkan

pemasalahan

dalam

penelitian

ini,

maka

perkenankanlah penulis untuk memberikan saran-saran yang penting untuk
diperhatikan masalah kewarisan orang yang hilang menurut adat Desa
Danau Kedap adalah suatu penelitian lapangan dalam skala pedesaan. Justru
hasil penelitiannya yang dicapai tentu ada kekurangan, penulis menyadari
bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, penulis
menyarankan kepada pihak yang telah professional sehubungan dengan
penelitian pembahasa seperti yang penulis lakukan. Sudilah kiranya
menyumbangkan pemikiran yang lebih progresif, baik berupa kritikan
ataupun petunjuk.
Sehubungan dengan penelitian yang penulis tulis, maka kejadiankejadian yang memprihatinkan di Desa Danau Kedap sebagai lokasi
penelitian hendaknya mendapat perhatian khusus dari beberapa pihak yang
terkait juga sebagai tempat yang perlu diperhatikan tentang potensinya baik
rakyat, wilayah maupun hasil kekayaan alamnya.
C.

Kata Penutup
Ucapan syukur Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, Tuhan
seru sekalian alam, yang telah senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, dan
karunia-Nya kepada penulis dan kita semua, sehingga penulis dapat
menyelesaikan tugas akhir karya ilmiah ini yang berbentuk skripsi sebagai
salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana starata satu (S.I)
pada Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam
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Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Shalawat serta salam semoga

dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat,
dan kita para pengikut sunnahnya sampai akhir zaman.
Setelah sekian lama penulis berusaha menyelesaikan skripsi ini
dengan semaksimal mungkin mengeluarkan tenaga dan pikiran yang
dikemukakan dalam tugas akhir ini. Meskipun demikian penulis menyadari
dalam penulisan karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan
jauh dari kesempurnaan, karena penulis menyadari masih kurangnya
pengetahuan mengenai masalah ini serta keterbatasan kadar dan
kemampuan dan kelemahan penulis.
Maka dari itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika pada
penulisan, penjelasan, pemahaman, serta dalam analisis data yang diperoleh
penulis dan lain sebagainya terdapat kekeliruan dan kekhilafan yang tidak
sesuai dengan pembaca. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan
kritik yang sifatnya membangun dari pembaca guna menyempurnakan
pembahasan skripsi ini dimasa yang akan datang.
Semoga karya yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi
pembaca, menjadi amal ibadah bagi penulis, serta menjadi bahan tambahan
rujukan khazanah keilmuan untuk penelitian dimasa yang akan datang.
Kepada Allah saya mohon ampun. Ihdinash-shiroothol-mustaqim. Aamiin.
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Tabel. IV
DAFTAR INFORMAN53
No.

Nama

Jabatan

1.

Iskandar, My

Kepala Desa

2.

M. Saman Kasim

Ketua Adat

3.

Ismail Jamaluddin

Ketua Agama

4.

Jangcik. M

Keluarga Orang Yang Hilang

5.

Samanuddin. M

Ketua BPD

6.

Sofiyah

Keluarga Orang Yang Hilang
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. Data Informan Tahun 2020
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LAMPIRAN
A.

Daftar Gambar

Wawancara Dengan Iskandar My, Kepala Desa Danau Kedap
Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi
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Wawancara dengan Bapak M. Saman, Ketua Adat Desa Danau Kedap,
Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi.

Wawancara Dengan Ibu sofiyah, Keluarga Orang Yang Hilang
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DAFTAR PERTANYAAN

A.

Daftar Pertanyaan Kepada Ketua Adat Dan Keluarga Yang
Bersangkutan.
1.

Berapa saudara di dalam keluarga Bapak/Ibu?

2.

Apakah ada saudara atau anak bapak/ibu yang hilang?

3.

Jika ada pada usia berapakah waktu hilangnya?

4.

Apa faktor yang menyebabkan hilangnya saudara atau anak bapak/ibu?

5.

Apakah di dalam keluarga bapak/ibu telah berbagi waris?

6.

Bagaimana penerapan pembagian warisannya memakai hukum Islam
atau memakai hukum Adat yang berlaku di Desa Danau Kedap ini?

7.

Bagaimana jika seandainya terjadi di dalam keluarga Bapak/ibu saudara
yang hilang itu tidak kembali sedangkan bapak/ibu telah berbagi waris
kemudian orang yang hilang itu kembali apakah ada bagiannya dan
bagaimana cara penyelesaiannya?

B.

Pertanyaan Tambahan Untuk Kepala Desa Danau Kedap
1.

Apa saja wilayah perbatasan Desa Danau Kedap dari arah barat, timur,
utara, selatan ?

2.

Apa saja mata pencaharian yang menunjang perekonomian di Desa
Danau Kedap ?
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