
1 
 

 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SEWA MENYEWA LAHAN  

YANG DIGANTIKAN AHLI WARISNYA 

(Studi kasus di Desa Gisting Kabupaten Tanggamus) 

 

 

 

Skripsi 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) 

Dalam Ilmu Syariah (Hukum) 

 

Oleh 

WIWIK SETIA WATI 

NPM : 1421030251 

 

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) 

 

Pembimbing I   : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag. 

Pembimbing II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I 

 

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) 

RADEN INTAN LAMPUNG 

1439 H / 2018 M 



2 
 

 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SEWA MENYEWA LAHAN  

YANG DIGANTIKAN AHLI WARISNYA 

(Studi kasus di Desa Gisting Kabupaten Tanggamus) 

 

Skripsi 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.H) 

Dalam Ilmu Syariah (Hukum) 

 

Oleh 

WIWIK SETIA WATI 

NPM : 1421030251 

 

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari’ah (muamalah) 

 

Pembimbing I    : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag. 

Pembimbing II  : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I. 

 

FAKULTAS SYARI’AH 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) 

RADEN INTAN LAMPUNG 

1439 H / 2018 M 

 



3 
 

 

ABSTRAK 

 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SEWA MENYEWA LAHAN YANG 

DIGANTIKAN AHLI WARISNYA 

(Studi kasus di Desa Gisting Kabupaten Tanggamus) 

 

Oleh: 

 

WIWIK SETIA WATI 

 

Kegiatan muamalah merupakan kegiatan yang melibatkan setiap anggota 

masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam 

kegiatan muamalah ini masyarakat dituntut untuk bekerjasama dengan masyarakat 

lainnya, seperti fenomena yang terjadi di Desa Gisting Kabupaten Tanggamus 

yang mayoritas masyarakatnya adalah sebagai petani, mereka ingin bercocok 

tanam tetapi tidak memiliki cukup modal untuk membeli tanah sendiri. Oleh 

karena itu masyarakat di Desa tersebut melakukan kegiatan sewa-menyewa lahan 

untuk dikelola dari masyarakat lain yang biasa menyewakan lahannya. 

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik pelaksanaan 

sewa menyewa lahan yang digantikan ahli warisnya di Desa Gisting 

Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus? dan bagaimana tinjauan hukum 

Islam tentang sewa menyewa lahan yang digantikan ahli warisnya di Desa 

Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus?. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui praktek sewa menyewa lahan pertanian digantikan 

ahli warisnya yang selama ini sudah terjadi di Desa Gisting kec.Gisting 

Kab.Tanggamus. Untuk mengetahui tentang tinjauan hukum Islam terhadap 

praktek sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Gisting. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 

Yaitu penelitian berdasarkan pengambilan data-data dari obyek penelitian yang 

sebenarnya. Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian 

kepustakaan (Library Research) sebagai pendukung dalam melakukan 

penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan 

yang relevan dengan masalah yang akan diangkat untuk diteliti.Setelah data 

terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisa data dan mengambil 

kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Menggunakan metode deskriptif 

analisis dengan cara bertahap dan berlapis dalam penelitian yang disesuaikan 

dengan kajian penelitian 

Pelaksanaan akad Ijab dan qabul dinyatakan secara lisan saja tidak ada 

kesepakatan secara tertulis. Kedua belah pihak mendasarkan pada rasa saling 

percaya antara satu dengan yang lain, dalam hal ini juga disepakati jangka waktu 

sewa yang bertujuan untuk menghindari perselisihan. Namun, setelah diselidiki 

siapa pihak yang menyewa dan dia berkata jujur ternyata jangka waktu sewa-

menyewa tersebut sudah habis setelah pemilik lahan meninggal tetapi penyewa 

tidak mengkonfirmasi mengenai perpanjang sewa-menyewa (ijarah) kepada pihak 

keluarga (ahli waris). Dalam hukum Islam mengenai bukti pelaksanaan praktek 

sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Gisting Kabupaten Tanggamus tersebut 
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belum sesuai dengan hukum Islam, karena tidak terpenuhinya salah satu rukun 

dan syarat sah sewa-menyewa yakni Spesifikasi objek Ijarah tidak jelas, antara 

lain melalui identifikasi fisik, kelayakan, dan jangka waktu pemanfaatannya. 

selain itu, Orang yang menyewakan tidak menerima imbalan atau harga sewa 

terhadap apa yang disewakan setelah pemilik lahan tersebut meninggal dunia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan 

yang di maksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah 

dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberikan arti 

beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari 

skripsi ini adalah “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SEWA 

MENYEWA LAHAN YANG DIGANTIKAN AHLI WARISNYA” 

 Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk 

diuraikan adalah sebagai berikut: 

1. Tinjauan: 

Pengertian tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, 

dsb). Sedangkan kata tinjauan berasal dari kata dasar “tinjau” yang berarti: 

a. Melihat sesuatu yang jauh dari tempat yang ketinggian 

b. Melihat-lihat (menengok, memeriksa, mengamati, dsb) 

c. Mengintai 

d. Melihat (memeriksa) 

e. Mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami) 
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f. Menduga (hati, perasaan, pikiran, dsb)
1
 

2. Hukum Islam: 

Pengertian Hukum Islam menurut para ahli diungkapakan oleh Hasbi 

Ash-Shiddieqy yang menyatakan bahwa hukum Islam adalah koleksi usaha 

para ahli hukum Islam dalam menerapkan syariat atau hukum-hukum yang 

sesuai dengan kebutuhan manusia.
2
 Hukum Islam Menurut Guru Besar 

Universitas Indonesia Haliman, ialah nama yang biasa diberikan kepada 

dasar-dasar dan hukum-hukum yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi 

Muhammad yang diwajibkan kepada umat Islam untuk mematuhinya sebaik-

baiknya, baik dalam hubungan dengan Allah (hablu minallah) maupun 

dengan manusia lainnya (hablu minannas) adalah syari‟ah atau lengkapnya 

syari‟ah islamiyah yang dalam bahasa indonesia lazim disebut syariah Islam.
3
 

Hukum Ialam menurut Bunyana Sholihin secara istilah adalah ungkapan 

bahasa hukum yang umumnya digunakan untuk menyatakan kelompok 

hukum yang tercakup dalam wilayah kajian hukum dalam Islam.
4
 

3.  Ahli Waris  

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari 

pewaris. Ahli waris terdiri atas waris asli, waris karib, waris dan waris sah. 

Waris asli adalah adalah ahli waris yang sesungguhnya, yaitu anak dan istri 

dari pewaris. Waris karib adalah ahli waris yang yang dengan kekerabatannya 

                                                             
1
 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1988) 
2
 Habsy Ash-Shidieqy, Falsafah Hukum Islam (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), hlm 44 

3
 Amnawaty, Wati Rahmi Ria, Hukum dan Hukum Islam, ( Bandar Lampung : 

Universitas Lampung, 2008), hlm.7 
4
 Bunyana Sholihin, Kaidah Hukum Islam, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), 

hlm.1 
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dengan pewaris. Waris sah adalah ahli waris yang sah menurut hukum, 

agama, adat. Harta warisan adalah harta benda peninggalan dari pewaris. 

Harta benda tersebut dapat berupa harta kekayaan, hak kekayaan intelektual, 

merek dagang atau perusahaan, dan hak kebendaan.
5
 

4.   Sewa menyewa 

Menurut bahasa (etimologi), sewa menyewa berarti Al-„iwadl yang 

artinya ganti dan upah (imbalan).menurut istilah (terminologi), sewa 

menyewa mengandung beberapa pengertian (pendapat) : 

a. Menurut ulama Hanafiyah, sewa menyewa adalah: akad untuk 

memperbolehkan pemilik manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu 

zat yang di sewa dengan imbalan. 

b. Menurut ulama Malikiyah, sewa menyewa adalah: nama bagi akad-akad 

untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang 

dapat dipindahkan. 

c. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah, sewa menyewa 

adalah: akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi 

dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.  

d. Menurut Habsi Ash-Shiddiqie, sewa menyewa adalah: akad yang objeknya 

penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu penilikan manfaat dengan 

imbalan, yakni sama dengan menjual manfaat. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

sewa menyewa adalah memberikan sesuatu barang atau benda kepada orang 

                                                             
5
 Abdulkadir muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 

2014), hlm 193 
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lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati 

bersama oleh orang yang menyewakan dan orang yang menerima barang itu 

harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang 

atau benda tersebut dengan rukun dan syart-syarat tertentu.
6
 

5.   Lahan 

Dalam ekonomi dan pertanian, lahan mencakup semua sumber daya 

alam yang dapat dimanfaatkan di bawah, maupun di atas permukaan suatu 

bidang geografis. Dalam bahasa sehari-hari, orang menyamakan lahan dengan 

“tanah”. 

 Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

maksud judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam tentang Sewa 

Menyewa Lahan Yang Digantikan Ahli Warisnya. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Alasan penulis memilih judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM 

TENTANG SEWA MENYEWA LAHAN YANG DIGANTIKAN AHLI 

WARISNYA”  ini yaitu:  

1. Secara Objektif, sering terjadi pada masyarakat sewa menyewa lahan 

pertanian yang tidak sesuai dengan perjanjian awal sehingga penelitian ini 

dianggap perlu guna menganalisis dari sudut pandang Hukum Islam. 

2. Secara Subjektif, penelitian merupakan permasalahaan yang berkaitan 

dengan Jurusan Muamalah Fakultas syariah dan Hukum IAIN Raden Intan 

                                                             
6
 Kumedi Ja‟far, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandar Lampung : Permatanet, 

2016), hlm 133 
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Lampung, temapat penulis menimba Ilmu dan memperdalam pengetahuan, 

dimana kajian dalam Muamalah yaitu dengan di Tinjau dari Hukum 

Islamnya. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Sewa menyewa tanah yang terjadi di Desa Gisting Kabupaten 

Tanggamus telah dipraktikkan oleh salah satu warga yang bertempat tinggal 

di Desa Gisting tersebut yang telah menyewakan tanahnya kepada orang lain 

yang bukan tergolong keluarganya, Tanah yang disewakan seluas kurang 

lebih 1 hektar. Pemilik lahan telah meninggal dunia sebelum perjanjian sewa 

menyewa antara penyewa berakhir sedangkan ahli waris yang ditinggalkan 

tidak mengetahui asal muasal jika tanah tersebut disewakan, setelah diselidiki 

ahli waris, baru pihak penyewa mengakui bahwa tanahnya telah di sewa 

olehnya. 

Dari disinilah penyewa mulai melakukan kecurangan-kecurangan 

yaitu: pihak penyewa melakukan kecurangan-kecurangan seperti tidak 

mengkonfirmasi kepada pihak keluarga bahwa dia telah menyewa tanah (alm) 

yang tidak diketahui oleh pihak keluarga, tentang perpanjang kontrak dan 

biaya sewa yang tidak berjalan selama pemilik tanah (penyewa) meninggal 

dunia. Berdasarkan praktik sewa menyewa seperti di atas bahwa akad 

dilakukan secara lisan antara ke dua belah pihak yang mana penyewa lahan 

meminta kepada pemilik agar menyewakan lahannya untuk di kelola dan 
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diambil manfaatnya sesuai dengan kesepakatan-kesepakan di awal hingga 

berakhirnya suatu perjanjian sewa menyewa tersebut.  

Sewa lahan pertanian adalah suatu kegiatan yang ada di masyarakat 

Desa Gisting Kabupaten Tanggamus dalam bentuk bidang  muamalah. Sewa 

lahan yang berkembang di masyarakat pedesaan sudah menjamur sebagai 

suatu adat, karena faktor untuk menyewakan dan menyewa, lahan ini sebagai 

pendapatan mereka dalam menjalankan kehidupannya sehari- hari. Satu hal 

yang unik dari sewa lahan pertanian di Desa Gisting ini adalah karena 

masyarakatnya yang masih awam terhadap hukum ekonomi syari‟ah atau 

Hukum Islam, sehingga perlu dipandang secara Hukum Islam agar tidak 

terjerumus ke dalam transaksi bermuamalah yang dilarang. Ketika masyarakat 

memahami pelaksanaan sewa lahan pertanian secara benar, maka dalam 

setiap pelaksanaan sewa masyarakat harus mempertimbangkan segala sesuatu 

yang dilakukan itu mempunyai hukum yang berlaku sehingga mampu 

memahami cara pandang pelaksanaan sewa lahan yang ada di Desa Gisting.  

Dalam Islam hubungan antara manusia satu dengan yang lain di sebut 

dengan istilah muamalah. Menurut pengertian umum muamalah berarti 

perbuatan atau pergaulan manusia diluar ibadah. Muamalah merupakan 

perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan manusia dengan 

manusia, sedangkan ibadah merupakan hubungan atau pergaulan manusia 

dengan Tuhan. Muamalah cakupannya sangat luas sekali bidang perkawinan, 

waris , melakukan transaksi, dan lain sebagainya, selain ibadah, masuk dalam 

pengertian muamalah Fiqih muamalaha dalah istilah khusus dalam hukum 
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Islam yang mengatur hubungan antar individu dalam sebuah masyarakat. 

Fiqih muamalah dapat di pahami sebagai hukum perdata Islam, akan tetapi 

terbatas pada hukum kebendaan dan perikatan, sedang hukum keluarga tidak 

tercantum didalamnya melainkan masuk dalam Ahwal Al-Syahshiyah Islam 

memberi jalan kepada manusia untuk berhubungan antara satu dengan lainnya 

sesuai Al-Qur'an dan Al-Hadits. Obyek yang ditransaksikan oleh manusia 

biasanya adalah harta. Karena harta merupakan keperluan hidup yang sangat 

penting dan ia merupakan salah satu perhiasan kehidupan dunia. Dengan 

maksud lain sedikit harta atau tanpa harta seseorang akan mengalami 

kesulitan dalam kehidupan ini. Karena sangat penting itulah maka Allah 

memerintahkan manusia untuk bertebaran di muka bumi ini untuk 

mendapatkan karunia-Nya melalui bekerja dan melalui kerjasama yang telah 

diajarkan dalam hukum-hukum Allah, dengan cara transaksi, berserikat, 

dengan jelas.
7
 Firman Allah: 

فُ وُ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُ و   ٌٌ ا َأو  َلىَماُأِحلَّت  َلُكم  ََبِيَمُة األن  َعاِم ِإّلَّ ا بِال ُعُقوِد  يُ ت  
رَ  َعَلي ُكم   ٌٌ  الصَّي ِد َوأَن  ُتم  ى ُمُِل  َغي     .َمايُرِيدُ  ََي ُكمُ  اللَ إِنَّاُحُرٌم

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan 

bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang 

demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut 

yang dikehendaki-Nya. (Q.S Al-Maidah:1).
8
  

                                                             
7
 Nazar Bakry, Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam, (Jakarta : PT.Raja Grafindo 

Persada, 1994), hlm 57 
8
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya,(Penerbit Dipenegoro : 

Bandung, 2000). 
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Ada banyak bentuk kegiatan manusia yang telah diatur oleh fiqh, 

salah satunya adalah sewa-menyewa. Sewa-menyewa pada dasarnya adalah 

penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan atau jasa dalam 

jumlah tertentu. Pada dasarnya sewa-menyewa merupakan penukaran 

manfaat barang yang telah jelas wujudnya tanpa menjual 'ain dari benda itu 

sendiri. Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan 

perjanjian yang bersifat konsensus. Perjanjian itu mempunyai kekuatan 

hukum, yaitu saat sewa-menyewa berlangsung, apabila akad sudah 

berlangsung, pihak yang menyewakan wajib menyerahkan barang kepada 

penyewa. Dengan diserahkanya manfaat barang atau benda maka penyewa 

wajib pula menyerahkan uang sewanya. 

Dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut Mu‟ajjir, 

sedangkan orang yang menyewa disebut Musta‟jir benda yang disewakan 

diistilahkan ma‟jur.dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat 

barang disebut ajrah atau ujrah. Menurut bahasa Ijarah berarti “upah” atau 

“ganti” atau “imbalan”. Lafadz Ijarah mempunyai arti umum yang meliputi 

upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau 

upah karena melakukan suatu aktifitas. Kalau dalam kitab-kitab fiqih selalu 

menerjemahkan ijarah dengan “sewa-menyewa”, maka hal tersebut janganlah 

diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetap harus 

dipahami dalam arti yang luas. 
9
Dalam arti luas, Ijarah bermakna suatu akad 

yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan 

                                                             
9
 Helmi Karim, Fiqih Muamalah, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1993), hlm 29 
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dalam jumlah tertentu. Hal ini sama dengan menjual manfaat suatu benda. 

Menurut ulama‟ Hanafiyah, sewa-menyewa adalah akad atau transaksi 

terhadap manfaat dengan imbalan.  

Menurut ulama‟ Syafi'iyah, sewa-menyewa adalah transaksi terhadap 

manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat 

dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Menurut ulama Malikiyah dan 

Hanabilah, sewa-menyewa adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang 

bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.Para 

ulama‟ menilai bahwa Ijarah ini merupakan suatu hal yang boleh dan kadang-

kadang perlu dilakukan. Walaupun ada pendapat yang melarang Ijarah, tetapi 

oleh jumhur ulama‟ pandangan yang ganjil itu dianggap tidak ada Segala 

sesuatu yang bisa di ambil manfaatnya dengan tetap zatnya, masalah 

menyewakannya, apabila manfaat barang itu di tentukan dari salah satu dari 

dua perkara yaitu dengan waktu atau perbuatan. Perjanjian sewa-menyewa 

dengan mutlak tanpa syarat mengharuskan pembayaran uang sewa dimuka, 

kecuali bila ada perjanjian bayar uang sewa dibelakang. Sewa-menyewa itu 

tidak batal sebab matinya salah satu pihak, dan batal karena rusaknya baran 

yang disewa dan tidak wajib mengganti kerugian bagi orang yang menyewa 

kecuali karena kelengahan.
10

 

Menurut Hukum Perdata Islam Indonesia, sewa menyewa adalah 

perjanjian. Di mana pihak yang menyewakan mengikatkan diri untuk 

memberikan kepada pihak penyewa kenikmatan atas suatu benda selama 

                                                             
10

 Kumedi Ja‟far, Op.cit, h 123 
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waktu tertentu dengan pembayaran harga sewa tertentu (pasal 1548 KUHP).  

Berdasar pada rumusan pasal tersebut, dapat diidentifikasi empat unsur utama 

sewa menyewa, yaitu subjek sewa menyewa, perbuatan sewa menyewa, objek 

sewa menyewa, dan jangka waktu sewa menyewa.
11

 

Tidak semua harta benda boleh di akadkan sewa-menyewa, kecuali 

yang memenuhi persyaratan berikut ini: 

a. Manfaat benda dapat dipahami dan dikenal.  

b. Obyek sewa menyewa dapat diserahkan sebagaimana penyerahan harga 

(ada serah-terima).  

c. Obyek sewa menyewa dapat dimanfaatkan sampai kepada masa yang    

disepakati.  

d. Penyerahan manfaat obyek sewa harus sempurna yakni adanya jaminan  

keselamatan obyek sewa sampai kepada masa yang disepakati.  

Akad sewa-menyewa merupakan akad pengambilan manfaat sesuatu 

benda, maka syarat kemanfaatan obyek sewa harus menjadi perhatian oleh 

kedua belah  pihak. Manfaat barang yang disewakan harus jelas dan dapat 

dimanfaatkan oleh penyewa (musta'jir) sesuai dengan kegunaan barang 

tersebut, seandainya barang tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana yang 

diperjanjian maka perjanjian sewa-menyewa itu dapat dibatalkan. Manfaat 

obyek sewa juga harus manfaat langsung dari benda tersebut, tidak dibenarkan 

sewa-menyewa manfaat suatu benda yang bersifat tidak langsung (turunan). 

Kemanfaatan obyek sewa haruslah barang yang dibolehkan dalam agama, 
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 Abdulkadir Muhammad, Loc.cit. 
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perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh 

ketentuan hukum agama adalah tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. 

Misalnya perjanjian sewa-menyewa rumah untuk digunakan sebagai tempat 

prostitusi, atau menjual minuman keras serta tempat perjudian, demikian juga 

memberikan uang kepada tukang ramal. Kemanfaatan obyek sewa haruslah 

barang yang dibolehkan dalam agama, perjanjian sewa-menyewa barang yang 

kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh ketentuan hukum agama adalah tidak 

sah dan wajib untuk ditinggalkan. Misalnya perjanjian sewa-menyewa rumah 

untuk digunakan sebagai tempat prostitusi, atau menjual minuman keras serta 

tempatperjudian, demikian juga memberikan uang kepada tukang ramal. 

Seperti dalam firman Allah: 

وَ ا َّل تَأ ُكُلو  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُ و   َنُكم  بِال َباِطلِ ا أَم    ...اَلُكم  بَ ي  
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil.” (QS: An-Nisaa | Ayat: 29).
12

 

Dalam masyarakat, sewa-menyewa sudah menjadi kebiasaan demi 

mencukupi kebutuhan, akan tetapi akad yang dilakukan apakah sesuai dengan 

ketentuan Islam atau belum, itu menjadi salah satu permasalahan tersendiri 

bagi orang yang mendalami ilmu Syari‟ah. Seperti yang ada di Desa 

Kembang Kantil, setiap musim kemarau banyak terjadi akad Ijarah terhadap 

lahan pertanian. Pada awalnya lahan pertanian di Desa Gisting pada waktu 

kemarau banyak yang di biarkan bero (tidak ditanami tanaman apapun), 
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 Departemen Agama Ri, loc.cit. 
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kemudian datanglah warga yang ingin menggarap lahan pertanian tersebut 

dengan sekali masa tanam dengan perjanjian bahwa, ketika nanti tanaman 

yang ditanam ini memperoleh panen (berhasil) maka nanti pihak penyewa 

akan membayar biaya sewa dengan sejumlah uang tertentu. Namun setelah 

akad itu berlangsung, pemilik lahan meninggal dunia dan penyewa tetap 

melanjutkan sewa nya dengan adanya kasus seperti ini otomatis lahan 

tersebut menjadi hak ahli waris. Tetapi kenyataannya setelah pemilik lahan 

meninnggal penyewa mulai melakukan kecurangan-kecurangan diantaranya : 

tidak mengkonfirmasi kepada pihak ahli waris untuk memberitahu bahwa 

penyewa telah menyewa lahan pemilik lahan yang sudah meninggal. Karena 

ahli waris tidak mengetahui asal usul tanah tersebut disewakan atau tidak, 

setahunya lahan tersebut dibiarkan tanpa ditanami apapun selain itu juga 

penyewa tidak mengkonfirmasi mengenai perpanjang kontrak, dan biaya 

sewa yang tidak berjalan setelah bertahun-tahun pewaris meninggal dunia. 

Dari observasi awal praktek sewa lahan pertanian di Desa Gisting 

seperti halnya sewa-menyewa biasa, akan tetapi ketika mengamati lebih teliti 

maka akad yang dilakukan tersebut masih perlu dikaji bagaimana hukumnya. 

Selama ini penulis mengamati sewa-menyewa baru kali ini penulis melihat 

praktek sewa-menyewa yang demikian. Masalah tersebut memang jarang 

terjadi di Desa Gisting Kab.Tanggamus, maka penulis menganggap hal ini 

sangat penting untuk di bahas agar menambah pemahaman kepada kita 

mengenai upaya yang dilakukan dalam melakukan kegiatan sewa menyewa 
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yang digantikan ahli waris nya terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan 

oleh penyewa lahan. 

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut maka penulis 

mengambil  tema “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SEWA 

MENYEWA LAHAN YANG DIGANTIKAN AHLI WARISNYA” 

 

D. Rumusan Masalah   

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah di atas, maka hal yang 

menjadi permasalahaan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana praktik pelaksanaan sewa menyewa lahan yang digantikan ahli 

warisnya di Desa.Gisting Kab.Tanggamus ? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan sewa menyewa 

lahan yang digantikan ahli warisnya di Desa Gisting Kabupaten 

Tanggamus ? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui praktek sewa menyewa lahan pertanian digantikan 

ahli warisnya yang selama ini sudah terjadi di Desa Gisting kec.Gisting 

Kab.Tanggamus.  

b. Untuk mengetahui tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek 

sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Gisting. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Secara Teoritis, bagi masyarakat diharapkan penelelitan ini mampu 

memberikan pemahaman mengenai Tinjauan Hukum Islam tentang 

Sewa Menyewa Lahan digantikan Ahli Warisnya yang dapat dijadikan 

pedoman dalam melakukan praktik sewa menyewa dalam masyarakat 

dan untuk memberikan sumbangsih secara spesifik mengenai teori-teori 

yang berkenaan dengan sewa menyewa lahan digantikan ahli warisnya 

dalam Hukum Islam. Selain itu, diharapkan dapat memperkaya 

khazanah pemikiran keislaman pada umumnya civitas Akademik 

Fakultas Syariah Jurusan Muamalah dan Hukum pada khususnya serta 

menambah wawasan bagi penulis dengan harapan menjadi stimulus 

bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus 

berlangsung dan akan memperoleh hasil yaang maksimal. 

b. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat 

memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas 

Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode 

Kualitatif. Yaitu penelitian berdasarkan pengambilan data-data dari obyek 

penelitian yang sebenarnya. Dalam hal ini validitas hukum yang 
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menggejala dalam kehidupan masyarakat khususnya kaum muslim yang 

melakukan, mengalami atau bersinggungan langsung dalam hal sewa-

menyewa pastinya membutuhkan data-data faktual dan akurat. Maka lebih 

dapat dikategorikan sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan 

kualitatif. Yaitu penelitian yang bermaksud memahami tentang apa yang 

dijalani oleh subyek penelitan, misalnya prilaku, persepsi, motivasi 

tindakan dan lain-lainnya, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu kontek khusus yang alamiah. 

Dalam mengkaji Ahli Waris dalam Sewa Menyewa Lahan dalam 

akad sewa menyewa atau Al-Ijarah, yang tergolong tidak umum dalam 

masyarakat, dengan konsep Hukum Islam untuk melahirkan Tinjauan 

Hukum Islam. Dimana akan muncul suatu temuan yang berfokus pada 

sewa menyewa lahan pertanian pada akad Al-ijarah. Membutuhkan 

metode yang dimaksud. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan 

(field Research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilingkungan 

masyarakat tertentu.
13

 Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian 

dengan berkunjung langsung ke Desa Kembang Kantil sebagai tempat 

yang dijadikan penelitian. 

Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian 

kepustakaan (Library Research) sebagai pendukung dalam melakukan 

penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di 
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 Suryabrata, metode penelitian, Cet ke.II, ( Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,, 1998), 

hlm 22 
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perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diangkat untuk 

diteliti. 

2. Sifat Penelitian 

Data yang diperoleh sebagai data lama, dianalisa secara bertahap 

sesuai dengan data yang diperoleh yang dilanjutkan dengan analisa 

berlapis dengan cara metode analisa data atau analisa kualitatif 

berdasarkan teori jual beli yang bersifat deskriptif, yaitu suatu metode 

dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, 

atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, 

ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena 

tertentu. 
14

Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana 

praktik dari sewa menyewa lahan yang digantikan ahli warisnya ditinjau 

dari Hukum Islam. 

3. Data dan Sumber Data 

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari 

ahli waris pengganti dalam sewa menyewa lahan. Oleh karena itu 

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai 

berikut: 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama.
15

  Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian 

ini adalah data yang didapati dari tempat yang menjadi objek 

                                                             
14

 Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Paradigma, 2005), hlm 58 
15

 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT.Raja 

Grafindo Persada, 2003), hlm.30 
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penelitian (masyarakat Desa Gisting, Kabupaten Tanggamus, 

khususnya bagi yang melakukan akad sewa menyewa lahan tersebut. 

b. Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya: lewat orang lain, atau lewat 

dokumen.
16

 Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku 

yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak 

langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi 

mempunyai relevasi dengan permasalahan yang akan dikaji. 

c. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi yaitu keseluruhan subjek penelitian apabila 

seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di wilayah 

penelitian, maka penelitian ini merupakan penelitian populasi.
17

 

Adapun populasi dalam penelitian ini yang berjumlah 10 orang 

sebagai MU‟ajjir, yang terbagi tiga orang sebagai Musta‟jjir dan 

tujuh orang sebagai Mu‟ajjir atau penyewa dan pemilik lahan 

pertanian. 

b. Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan 

diteliti. Adapun populasi dalam penelitian ini yang berjumlah 10 

                                                             
16

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R D, (Bandung : Alfabeta, 

2008),  hlm 58. 
17

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta : Rineka Cipta Ilmu, 2002), hlm. 

108. 
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orang sebagai Mu‟ajjir dan Musta‟jir, yang terbagi tiga orang 

sebagai Musta‟jjir dan tujuh orang sebagai Mu‟ajjir atau penyewa 

dan pemilik lahan. 

Menurut Suharsimi Arikunto apabila populasinya kurang 

dari 100 maka sampel diambil semuanya (sampel total). Jika 

populasi lebih dari 100 maka diambil 10%-13% atau 20%-25%. 

Berdasarkan pendapat di atas, apabila subjeknya kurang dari 100, 

maka lebih baik di ambil semua dan jika objeknya lebih besar 

dapat diambil antara 10%-15% saja. Oleh karena itu, berdasarkan 

penentuan jumlah sampel yang telah dijelaskan, penulis mengambil 

sampel 100% dikarenakan jumlah sampel kurang dari 100 dari 

populasi yang tersedia, yaitu kurang lebih sebanyak sepuluh orang 

yang terdiri dari tiga orang yang menyewakan dan tujuh orang 

yang menyewa, yang dilakukan masyarakat di Desa Kembang 

Kantil kecamatan Gisting kabupaten tanggamus. 

c. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan 

menggunakan beberapa metode, yaitu: 

1) Observasi 

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan 

mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematik terhadap gejala atau fenomena yang 
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ada pada objek penelitian.
18

 Pengumpulan data dengan observasi 

langsung atau dengan pengamatan langsung yaitu dengan cara 

pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada 

pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut.
19

 Observasi 

yang dilakukan dengan mengamati praktik sewa menyewa lahan 

yang digantikan ahli warisnya dalam masyarakat. 

2) Interview  

Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka 

antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau 

responden atau pewawancara dengan si penjawab atau responden 

dengan menggunakan alat yang dinamakan interviewad giude 

(panduan wawancara). Wawancara dilakukan guna menggali 

informasi secara langsung kepada ke dua belah pihak yang 

melakukan sebuah akad ijarah yaitu antara pihak ahli waris 

pengganti dan pihak yang menyewa lahan dan masyarakat sekitar 

tempat kejadian yang mengetahui kejadian tersebut. 

3) Metode Analisa Data 

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah 

menganalisa data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah 

terkumpul. Menggunakan Metode deskriptif analisis kualitatif 

dengan cara bertahap dan berlapis dalam penelitian yang 
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disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu praktik sewa menyewa 

lahan yang digantikan ahli warisnya menurut Tinjauan Hukum 

Islam yang akan dikaji menggunakan metode deskriftif analitis 

berdasarkan teori sewa menyewa atau Al-ijarah. Maksudnya 

adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang 

sewa menyewa lahan yang digantikan ahli warisnya. Tujuannya 

dapat dilihat dari sudut hukum islam, yaitu agar dapat memberikan 

pemahaman mengenai sistem sewa menyewa atau al-ijarah dan 

objeknya yaitu lahan pertanian dalam tinjauan Hukum Islam. 

Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir 

induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang 

khusus ke umum untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan 

yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode induktif ini 

lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang terdapat 

dalam data
20

. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah 

dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Sewa Menyewa (Al-Ijarah) Dalam Islam 

1. Pengertian Sewa Menyewa (Al-Ijarah) 

Menurut Bahasa (etimologi), sewa menyewa berarti Al-„iwadl (عوض) 

yang artinya ganti atau upah (imbalan). Menurut istilah (terminologi), sewa 

menyewa mengandung beberapa pengertian (pendapat) : 

a. Menurut ulama Hanafiyah, sewa menyewa adalah:  

 
ُ
ِ ا ل َذٍةِمَن ا لَعْي  ُصو  َمِة َمق  َفَعِة َمع ُلو  ٌد يُِفي ُذ ََت ِلي َك َمن   َتاء ِجرٍَة َعق  س 

ٍض. 21ِبَعو   
"Akad untuk memperbolehkan pemilik manfaat yang diketahui dan 

disengaja dari suatu zat yang di sewa dengan imbalan”. 

b. Menurut ulama Malikiyah, sewa menyewa adalah:  

22. نِ ّلَ و  قُ لن   ا   ضِ ع  ب َ وَ  ي  مِ ذَ ّلَ ا   ةِ عَ فَ ن   مَ َلى عَ ذِ اقَ عَ الت َ  ةُ يَ مِ س  تَ   
“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan 

untuk sebagian yang dapat dipindahkan”. 

c. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah, sewa menyewa 

adalah:  

                                                             
21

 Kumedi ja‟far, Hukum Perdata Islam  di Indonesia, (Bandar Lampung : Permatanet, 

2016), h. 133. 
22

 Ibid,h.134. 



35 
 

 

23.  ضٍ و  عَ بِ  ةِ حَ باَ ِّل ا  وَ  لٍ ذ  بَ ل  لِ  ةٌ لَ ابِ قَ  ةٍ ذَ و  صُ ق  مَ  ةٍ مَ و  لُ ع  مَ  ةٍ عَ فَ ن   مَ  َلىعَ دٌ ق  عَ 
اعً ض  وَ   

"Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan 

membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”.  
d. Menurut Habsi Ash-Shiddiqie, sewa menyewa adalah:  

24. طٍ و  رُ شُ بِ  ضٍ و  عَ بِ  ةٍ عَ فَ ن   مَ  كُ ي  لِ ََت    
“Akad yang objeknya penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu 

pemilikan manfaat dengan imbalan, yakni sama dengan menjual manfaat. 

e. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, sewa menyewa adalah : 

َذِة َاي  ََت ِلي ُكَها  ِة َُم ُذو  َفَعِة الشَّي ِئ ِبُذَّ َعٌة اَل ُمَباَذَلُة َعلَى َمن   ٌد َمو ُضو  َعق 
َناِفِع.

َ
ِض َفِهَي بَ ي ُع ا ل   25ِبَعو 

“Akad yang objeknya penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu 

pemilikan manfaat dengan imbalan, yakni sama dengan menjual manfaat”. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

sewa menyewa adalah memberikan sesuatu barang atau benda kepada orang 

lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati 

bersama oleh orang yang menyewakan dan orang yang menerima barang itu 

harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang 

atau benda tersebut dengan rukun dan syarat-syarat tertentu. 

Adapun dasar hukum sewa menyewa adalah sabda Nabi yang 

berbunyi : 
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رِى ا َّلر َض ِباَ َعَلى السََّواِِف ِمَن الزَّر ِع فَ نَ َهى َرُسو ُل الِل  ُكنَّاُنك 
)زواه امحدوابوداود(.ص.م. َذِلَك َواََمَرناَِبَذَىِب اَو َوَرقٍ   

 “Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang 

tumbuh. Lalu Rasulullah SAW melarang kami dengan cara itu dan 

memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak” ( H.R 

Ahmad Abu Daud).
26

 

Al Fikri mengartikan ijarah menurut bahasa dengan: المنفعة الكراة أو بيع  

yang artinya: sewa-menyewa atau jual beli manfaat, Sedangkan Sayid Sabiq 

mengemukakan: Ijarah diambil dari kata “Al-Ajr” yang artinya „iwadh 

(imbalan), dari pengertian ini pahala (tsawab) dinamakan ajr (upah/pahala). 

Sewa menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan “Al-Ijarah”, menurut 

pengertian hukum Islam sewa-menyewa itu diartikan sebagai suatu jenis akad 

untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. (Sayid Sabiq,13, 1998 

:15). 

Menurut Zainuddin Ali, pengertian sewa menyewa (ijarah) adalah 

suatu transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa dengan yang 

mempersewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil manfaat dengan 

harga tertentu dan dalam waktu tertentu. Dasar hukum ijarah boleh, 

berdasarkan Firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 77 sebagai berikut. 

َلَها فَاَبَ و ا َان   َتط َعَما اَى  َل قَ ر يَِة َاس  فَان طََلَقا َحَّتَّ ِاَذا اَتَياَ اَى 
 ُيَضِيُفو ُُهَا فَ َوَجَداِفيَهاِجَدارًا يُرِي ُدَان  يَ ن  َقضَّ فَاَقَاَمُو قَاَل َلو  ِشع َت ّلَ 
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(Q.S Al-Kahfi:77)...ًرا َت َعَلي ِو َاج   َّتََّذ 
Artinya: maka keduanya berjalan: hingga keduanya sampai kepada penduduk 

suatu negeri, mereka minta dijamu oleh penduduk negeri itu tetapi penduduk 

negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan 

dinding rumah yang hampir roboh di negeri, maka khidhr menegakkan 

dinding itu. Musa berkata: “jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil 

upah untuk itu.  

 

2. Syarat-syarat sewa-menyewa (Al-Ijarah), Ijarah merupakan suatu transaksi 

yang mempunyai status hukum boleh. Kebolehan dimaksud, mempunyai 

syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Harus diketahui kegunaannya, seperti membuat rumah, menjahit pakaian, 

memakai kendaraan, dan sebagainya. Transaksi sewa-menyewa 

mempunyai kesamaan degan jual beli. Jual beli tersebut harus diketahui 

kualitas barang yang diperjualbelikannya. Demikian juga sewa-menyewa 

dalam pengertian harus diketahui kualitas yang di sewa. 

b. Pemanfaaatan barang yang di sewa harus yang dibolehkan. Menyewakan 

seorang budak perempuan untuk di setubuhi, atau untuk meratap, atau 

menyewakan tanah untuk di bangun gereja atau tempat-tempat yang tidak 

baik (maksiat) adalah dilarang oleh hukum perdata islam. 

c. Harus diketahui oleh penyewa mengenai jumlah upah atau sewa dari suatu 

pekerjaan.
27

 

Menurut Hukum Perdata Islam Indonesia, sewa menyewa adalah 

perjanjian. Dimana pihak yang menyewakan mengikatkan diri untuk 

memberikan kepada pihak penyewa kenikmatan atas suatu benda selama 
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waktu tertentu dengan pembayaran harga sewa tertentu (pasal 1548 KUHP).  

Berdasar pada rumusan pasal tersebut, dapat diidentifikasi empat unsur utama 

sewa menyewa, yaitu subjek sewa menyewa, perbuatan sewa menyewa, objek 

sewa menyewa, dan jangka waktu sewa menyewa.
28

 

3. Perjanjian Sewa-menyewa Dalam Hukum Positif 

Sewa-menyewa adalah perjanjian, dimana pihak yang menyewakan 

mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak penyewa kenikmatanatas 

suatu benda selama waktu tertentu dengan pembayaran harga sewa tertentu 

dalam pasal 1548 KUHPdt. Berdasarkan pada rumusan pasal tersebut, yang 

berbunyi, sewa- menyewa ialah suatu perjanjian, dengan pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya 

kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan 

pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu 

disanggupi pembayarannya.
29

 

 Adapun ciri-ciri perjanjian sewa-menyewa adalah sebagai berikut:  

a. Subjek sewa-menyewa  

Istilah sewa-menyewa menyatakan terdapat kedua belah pihak yang 

saling membutuhkan sesuatu. Pihak pertama disebut yang menyewakan, 

yaitu pihak yang membutuhkan sejumlah uang sewa dan pihak kedua 

disebut penyewa, yaitu pihak yang membutuhkan atas suatu benda yang 

ingin dinikmati melalui proses tawar-menawar. 

b. Objek sewa-menyewa 
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Objek sewa-menyewa adalah benda dan sewa, benda yang menjadi objek 

sewa-menyewa adalah harta kekayaan yang berupa benda bergerak dan 

tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud, harus benda tertentu atau 

dapat ditentukan, dan benda itu memang benda yang boleh disewakan 

atau diperdagangkan. Dengan demikian benda yang disewakan itu 

statusnya jelas dan sah menurut hukum.
30

 

c. Jangka waktu sewa-menyewa 

Dalam praktik sewa-menyewa yang dimaksud dengan waktu tertentu 

adalah jangka waktu yang dihitung menurut kelaziman, misalnya jumlah 

jam, hari, minggu, bulan dan tahun. Jangka waktu tersebut dapat juga 

digunakan sebagai pedoman untuk menentukan lamanya sewa-menyewa 

berlangsung, jumlah uang sewa, saat pembayaran uang sewa dan 

berakhirnya waktu sewa. 

4. Dasar Hukum Sewa Menyewa adalah  

a. Al-Qur‟an  

Adapun dasar hukum sewa menyewa dalam Q.S At-Talaq:6  :  

دُِكم  َوَّلُتَضارُّو ُىنَّ  ِكنُ و ُىنَّ ِمن  َحي ُث َسَكن ُتم  م ن  وُّج  َاس 
  ٌ َّ َيَضع َن  فَاَن ِفُقو ا َعَلي ِهنَّ َحتَّ  و َّلِت مَح لٍ َوِان  ُكنَّ اُ لُِتَضي  ُقو ا َعَلي ِهْي 

فَاِءن  اَر َضع نَ   ٌ ًٌ جُ فَاَتُ و ُىنَّ اُ  َلُكم   مَح َلُهنَّ َنُكم  اَتَُِرو  ء  َواو َرُىنَّ بَ ي  
ٌَ ِبَع ُرو   َرى َلوُ  َسر ُُت  َفَستُ ر ِضعُ اتَ عَ  َوِان  ٍف .اُح   

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka 

untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang 
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sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka 

nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan 

(anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika 

kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak 

itu) untuknya. 

 

b. Hadits 

Adapun dasar hukum sewa menyewa dalam Hadits: 

 اللِ  لُ و  سً ى رَ هَ ن َ ف َ  عِ ر  الزَّ  نَ ى مِ ىافِ وَ السَّ  ىَ لا عَ ِبَِ  ضَ ر  َّل ى ا  رِ ك  انُ نَّ كُ 
)رواه امحدوابوداود(.قٍ رَ وَ و  اَ ٍس بىَ دَ ا بِ نَ رَ مَ اَ وَ  كَ لِ ص.م.ذَ   

Artinya:“Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari 

tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah SAW melarang kami dengan cara 

itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau 

perak”. (H.R Ahmad dan Abu Daud). 

 

c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) 

Berdasarkan KUHP BAB ke 7 bagian ke satu nomor 1547, sewa 

menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya 

kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan 

pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu 

disanggupi pembayaran.
31

 

5. Rukun dan Syarat sewa menyewa (Al-Ijarah)
32

 

a. Rukun sewa-menyewa 

1) Orang yang menyewakan 

Dalam hal ini disyariatkan baligh, berakal, dan atas kehendak sendiri. 
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2) Orang yang menyewa 

Dalam hal ini disyariatkan baligh, berakal, dan atas kehendak sendiri. 

3) Barang atau benda yang di sewakan., Dalam hal ini disyariatkan 

sebagai berikut: 

a) Barang yang disewakan harus bermanfaat. 

b) Barang yang disewakan bukan termasuk barang-barang yang di 

larang oleh Agama. 

c) Barang yang disewakan harus diketahui jenis, kadar, dan sifatnya. 

d) Barang yang disewakan harus tahan lama atau kekal zatnya. 

e) Barang yang disewakan dapat diserahkan oleh pemilik barang 

kepada penyewa. 

f) Imbalan sebagai bayaran (uang sewa), dalam hal ini disyariatkan 

sebagai berikut:  

(1.) Diketahui jumlah bayarannya (uang sewanya). 

(2.) Tidak berkurang nilainya. 

(3.) Bisa membawa manfaat yang jelas. 

(4.) Shiqhat (ijab kabul) atau akad (perjanjian), dalam hali ini 

disyariatkan: 

(a) Akad (perjanjian) harus dilakukan sebelum barang yang di 

sewa itu dipergunakan atau dimanfaatkan. 

(b) Ijab kabul itu tidak disangkut pautkan dengan urusan lain 

yakni antara penyewa dan ynag menyewakan. 
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(c) Dalam akad atau ijab kabul harus ditentukan waktu 

sewanya, apakah seminggu atau sebulan atau setahun, dan 

seterusnya. 

b. Syarat sahnya sewa menyewa
33

 

Untuk sahnya sewa-menyewa, pertama sekali harus dilihat terlebih 

dulu orang yang melakukan perjanjian sewa-menyewa tersebut, yaitu 

apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan 

perjanjian pada umumnya. Unsur yang terpenting untuk diperhatikan yaitu 

kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan 

untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal). Imam Asy-

Syafi‟i dan Hambali menambahkan satu syarat lagi yaitu: dewasa (baligh), 

perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa 

menurut mereka adalah tidak sah., walaupun mereka sudah berkemampuan 

untuk membedakan mana yang baik dan buruk (berakal). 

Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa menyewa harus terpenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut: 

1) Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa; 

maksudnya kalau di dalam perjanjian sewa-menyewa itu terdapat unsur 

pemaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah. Ketentuan ini sejalan 

dengan bunyi surat An-nisa‟ ayat 29 yang artinya: “hai orang-orang yang 

beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan 

yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan. 
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2) Harus jelas dan terang mengenai obyek yang diperjanjikan; 

Harus jelas dan terang mengenai onyek sewa-menyewa, yaitu brang yang 

disewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu 

sewa-menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan. 

3) Obyek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya: 

Maksudnya, kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas, dan dapat 

dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan) 

barang tersebut, andainya barang itu tidak dapat dimanfaatkan 

sebagaimana yang diperjanjikan maka perjanjian sewa-menyewa itu dapat 

dibatalkan. 

4) Obyek sewa menyewa dapat diserahkan; 

Maksudnya, barang yang diperjanjikan dalam sewa-menyewa harus dapat 

diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan dan oleh karena itu, 

kendaraan yang akan ada (baru rencana untuk dibeli) dan kendaraan yang 

rusak tidak dapat dijadikan sebagai obyek sewa-menyewa, sebab barang 

yang demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi pihak penyewa. 

5) Kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan dalam 

agama; 

Perjanjian sewa-menyewa barang ya ng kemanfaatannya tidak dibolehkan 

oleh ketentuan hukum agama adalah tidak sah dan wajib untuk 

ditinggalkan, misalnya perjanjian sewa-menyewa rumah, yang mana 

rumah itu digunakan untuk kegiatan ptrostitusi, atau menjual minuman 
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keras serta tempat perjudian, demikian juga memberikan uang kepada 

tukang ramal.  

6. Hak dan kewajiban penyewa barang atau benda: 

a. Hak penyewa barang, diantaranya: 

1.) Memanfaatkan barang yang di sewa. 

2.) Mendapatkan jaminan akan barang yang di sewa. 

3.) Mendapatkan perlindungan hukum terhadap barang yang di sewa. 

b. Kewajiban penyewa barang, diantaranya: 

1.) Menjaga keutuhan barang yang di sewa atau tidak merusak barang 

yang disewa. 

2.) Memberikan bayaran atau uang sewaan terhadap barang yang di sewa 

kepada pihak yang menyewakan. 

3.) Mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan kedua belah pihak 

(yang menyewakan dan yang menyewa). 

c. Menyewakan barang sewaan 

Pada dasarnya seorang penyewa boleh menyewakan kembali baran 

atau benda yang di sewakan kepada orang lain. Pihak penyewa boleh 

menyewakan kembali dengan ketentuan bahwa penggunaan barang yang 

di sewa tersebut harus sesuai dengan penggunaan yang di sewa pertama, 

sehingga tidak menimbulkan kerusakan terhadap barang yang disewakan. 

Apabila penggunaan barang itu tidak sesuai dengan yang 

diperjanjikan dengan pemilik barang, maka menyewakan barang atau 

benda sewaan tidak diperbolehkan, karena di anggap melanggar 
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perjanjian, dan dalam hal seperti ini pemilik barang (yang menyewakan 

pertama) dapat meminta pembatalan atas perjanjian yang telah dibuat. 

7. Perihal Resiko  

          Dalam hal perjanjian sewa-menyewa, resiko mengenai barang yang 

dijadikan obyek perjanjian sewa-menyewa dipikul  oleh si pemilik barang 

(yang menyewakan), sebab si penyewa hanya menguasai untuk mengambil 

manfaat dari barang atau benda saja, sedangkan hak atas bendanya masih 

tetap berada pada pihak yang menyewakan. 

Jadi apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang menjadi obyek perjanjian 

sewa-menyewa, maka tanggung jawab pemiliklah sepenuhnya, si penyewa 

tidak mempunyai kewajiban untuk memperbaikinya, kecuali apabila 

kerusakan barang yang disewakanya, kurang pemeliharaan (sebagaimana 

lazimnya pemeliharaan barang seperti itu).
34

 

8. Sewa menyewa Tanah
35

 

Sewa menyewa tanah dalam hukum perjanjian Islam dapat dibenarkan 

keberadaanya, baik tanah itu digunakan untuk tanah pertanian atau juga untuk 

pertapakan bangunan atau kepentingan lainnya. 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal perjanjian sewa menyewa tanah 

antara lain: 

Untuk apakah tanah tersebut digunakan, sebab apabila digunakan untuk lahan 

pertanian, maka harus diterangkan dalam perjanjian janis apakah tanaman 

yang harus ditanam di tanah tersebut, sebab jenis tanaman yang ditanam akan 
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berpengaruh terhadap jangka waktu sewa menyewa, dan dengan sendirinya 

berpengaruh pula terhadap jumlah uang sewa.  

Namun demikian, dapat juga dikemukakan bahwa keanekaragaman tanaman 

dapat juga dilakukan aasal saja orang yang menyewakan atau pemilik 

mengizinkan tanahnya untuk apa saja yang dikehedaki oleh pihak penyewa, 

namun lazimnya bukan jenis tanaman tua. 

Apabila dalam sewa menyewa tanah tidak dijelaskan untuk apakah tanah 

tersebut digunakan, maka sewa menyewa yang diadakan dinyatakan batal 

(fasid), sebab kegunaan tanah sangat beragam dengan tidak jelasnya 

penggunaan tanah itu dalam perjanjian, dikhawatirkan akan melahirkan 

presepsi yang berbeda-beda antara pemilik tanah dengan pihak penyewa dan 

pada akhirnya akan menimbulkan persengketaan antara kedua belah pihak.
36

 

9. Batal atau berakhirnya sewa menyewa 

Pada dasarnya sewa menyewa merupakan perjanjian yang yang lazim, 

di mana kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak boleh 

saling merusaknya, karena jenis perjanjian tersebut termasuk kepada 

perjanjian timbal balik. Bahkan apabila salah satu pihak (yang menyewakan 

atau yang menyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan 

menjadi hasil selama yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa itu masih 

tetap ada, sebab. Apabila salah satu pihak meninggal, maka kedudukannya 

dapat digantikan oleh ahli warisnya, baik dari pohak yang menyewakan 

maupun dari pihak yang menyewa, 
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Adapun hal-hal yang yang dapat menyebabkan batal atau berakhirnya 

perjanjian sewa menyewa adalah:
37

 

a. Terjadinya aib (kecacatan) pada barang sewaan  

Maksudnya, pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa 

menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada ditangan pihak 

penyewa sendiri, misalnya penggunaan barang tidak sesuai dengan 

peruntukannya, barang sewaan disalahgunakan, dan lain sebagainya. 

Dalam keadaan seperti itu pihak yang menyewakan dapat memintakan 

pembatalan kepada pihak yang menyewa, diantaranya: 

b. Rusaknya barang yang di sewa 

Maksudnya bahwa, barang yang menjadi objek perjanjian sewa 

menyewa mengalami kerusakan atau rusak sama sekali sehingga tidak 

dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalnya 

yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa adalah rumah, dan ternyata 

rumah itu terbakar habis, maka dalam hal seperti ini puhak yang 

menyewakan dapat memintakan pembatalan kepada pihak penyewa. 

c. Masa disewa menyewa telah habis 

Maksudnya bahwa, masa sewa menyewa yang telah diperjanjikan 

sebagaimana yang telah disepakati bersama telah habis, maka dengan 

sendirinya perjanjian sewa menyewa telah berakhir (batal). 

Adanya unsur, Maksud unsur disini adalah suatu halangan 

sehingga perjanjian tidak mungkin terlaksana sebagaimana mestinya. 
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Misalnya, seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian 

barang dagangannya musnah terbakar atau dirampok orang atau bangkrut 

sebelum toko itu dipergunakan, maka dalam hal seperti ini pihak penyewa 

dapat memintakan pembatalan perjanjian sewa menyewa toko yang telah 

diadakan sebelumnya kepada pihak yang menyewakan. 

10. Manfaat dan hikmah sewa menyewa 

a. Dapat ikut memnuhi hajat yang banyak. 

b. Menumbuhkan sikap saling menolong dan kepedulian terhadap orang lain. 

c. Dapat menciptakan hubungan silaturahim dan persaudaraan antar penyewa 

dan yag menyewakan.
38

 

11. Kedudukan Ijarah dalam fiqih muamalah 

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan 

dengan orang lain dalam kerangka memenuhi kehidupan hidupnya. 

Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia 

tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. 

Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi 

kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban 

keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan 

kontrak. 
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B. Prinsip dan Pelaksanaan Ijarah 

1. Prinsip Ijarah  

 Transaksi Ijarah dilandaskan adanya perpindahan manfaat. Jadi, 

pada dasarnya prinsip Ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, namun 

perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek 

transaksinya adalah barang, maka pada Ijarah ojek transaksinya adalah 

jasa.
39

 

2. Pelaksanaan sewa-menyewa (ijarah) 

 Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, bahwa untuk 

terlaksananya sewa-menyewa, haruslah terpenuhi rukun-rukun dan unsur-

unsur sewa-menyewa yaitu harus ada phak yang menyewakan dan pihak 

yang menyewa, dan ada pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, dan 

ada barang atau manfaat yang dipersewakan dan ongkos sewanya serta 

harus ada ikrar ijab dan kabul sewa-menyewa.
40

 

3. Macam-macam Ijarah  

 Dilihat dari segi objeknya, para ulama fiqih membagi akad ijarah 

kepada dua macam yaitu:
41

 

a. Ijarah bil „amal, yaitu sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan atau 

jasa. Ijarah yang bersifat pekerjaan atau jasa ialah dengan cara 

mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut 
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para ulama fiqih, ijarah jenis ini hukumnya dibolehkan apabula jenis 

pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, 

dan tukang sepatu. Ijarah seperti ini terbagi kepada dua yaitu: 

1) Ijarah yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu 

rumah tangga. 

2) Ijarah yang bersifat serikat yaitu, seseorang atau sekelompok 

orang yang  menjual jasanya unttuk kepentingan orang banyak, 

seperti tukang sapatu, buruh pabrik dan tukang jahit. 

b. Ijarah bil manfaat, yaitu sewa-menyewa yang bersifat manfaat. Ijarah 

yang bersifat manfaat contohnya adalah: 

1) Sewa-menyewa rumah  

2) Sewa-menyewa toko 

3) Sewa-menyewa kendaraan 

4) Sewa-menyewa pakaian 

5) Sewa-menyewa perhiasan dan lain-lain. 

         Apabila manfaat dalam penyewaan sesuatu barang merupakan 

manfaat yang dibolehkan syara‟ untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih 

sepakat menyatakan boleh  dijadikan objek sewa-menyewa.
42
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C. Ahli Waris  

1. Pengertian Ahli Waris 

Ahli Waris Menurut Khumedi Ja‟far di dalam bukunya Hukum 

Perdata Islam di Indonesia. Secara normatif yuridis, peristiwa kematian 

merupakan peristiwa hukum, karena bagi orang yang mati segala hak dan 

kewajibannya berakhir, dan bahkan secara otomatis pindah kepada ahli waris 

yang berhak mewarisinya (zaw al-furud) terutama yang berkaitan dengan 

harta kekayaan yang ditinggalkan (Al-tirkah), baik berupa benda bergerak 

seperti mobil, motor dan lainnya maupun benda tidak bergerak seperti rumah, 

sebidang tanah dan sebagainya. 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, “waris” adalah orang yang berhak 

menerima harta peninggalan dari pewaris. Waris lazim disebut Ahli Waris. 

Ahli waris terdiri atas waris asli, waris karib, dan waris sah. Waris asli adalah 

ahli waris yang sesungguhnya yaitu anak dan istri atau suami dari pewaris. 

Waris karib adalah ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya dengan 

pewaris. Sedangkan waris sah adalah ahli waris yang diakui dan atau diatur 

menurut hukum undang-undang, hukum agama, atau hukum adat. Meliputi 

juga ahli waris asli, ahli waris karib, ahli waris wasiat, ahli waris pengganti, 

dan ahli waris negara. 

Berdasar pada konsep tersebut, ahli waris sah menurut hukum, agama, 

dan adat dapat dirinci secara berurutan, yaitu:
43

 

a. Ahli waris asli (sesungguhnya) 
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Ahli waris asli yang terdiri atas anak kandung dan istri atau suami 

pewaris. Dikatakan asli karena berasal dari perkawinan suami istri dan 

anak keturunannya termasuk anak luar nikanh dan ahli waris pengganti. 

b. Ahli waris karib 

Ahli waris karib yang dekat hubungan kekerabatannya dengan 

pewaris yang terdiri atas orang tua kandung, kakek atau nenek, kakak atau 

adik kandung, paman atau bibi (garis lurus ke atas dan menyamping). 

c. Ahli waris lainnya, Ahli waris lainnya jika urutan a dan b yaitu Negara. 

Terdapat beberapa nama Hukum Kewarisan Islam seperti: Fiqhul 

Mawaris, Ilmu Waris, Ilmu Faraid atau Hukum Waris. Sekalipun tedapat 

berbagai nama, namun istilah ini masih bertumpu pada kata Mawaris dan 

Faraid. Mawaris (bahasa Arab) jama‟ dari miras yang semakna dengan 

maurus yang berarti harta peninggalan: yaitu harta peninggalan dari orang 

yang meninggal. Orang yang meninggalkan harta tersebut disebut al-

Muwarris (Pewaris). Sedang ahli waris yang ditinggalkan disebut al-Waris 

(Ahli Waris). Dan harta yang ditinggalkan si Pewaris disebut Mal al-Irs 

(Harta Warisan). Kata faraid jama‟ dari faridlah dan berasal dari kata 

fardlu yang dalam pengertian kewarisan: ketentuan atau ketetapan dari 

syara‟.
44

 

Bagi umat Islam, pembagian waris secara teknisi telah diatur dalam 

Ilmu Far‟aid, baik segi sistem kewarisannya (nizam Al-irts), orang-orang 

yang berhak mewarisinya (Al-Waris), kadar warisan yang akan diterima 
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oleh masing-masing ahli waris (Al-furud Al-Muqaddarah), harta benda 

yang ditinggalkan oleh pewaris (Al-muwaris) seperti berupa uang, tanah, 

mobil, dan lain-lain yang disebut dengan Al-Irts, al-mirats, al-mauruts, al-

tirkah, maupun orang-orang yang terlarang untuk menerima hak warisnya 

(mawani‟ al-irst). Dalam konteks Al-furuq Al-mukadarrah, Al-Qur‟an 

telah menetapkan angka-angka pasti yaitu ½, ¼, 1/8,  1/3, 2/3, dan 1/6. 

Angka-angka ini terlihat secara langsung ataupun tidak langsung pada Q.S 

An-nisa:7, 8, 11, 12, 13, 14, 33 dan 176, dan Q.S Al-A‟raf:75. 

2. Sumber-sumber Hukum Kewarisan Islam 

Pengertian sumber identik dengan asal. Jadi sumber-sumber hukum di 

sini berarti asal-asal hukum. Dengan demikian sumber Hukum Islam tentang 

kewarisan ialah asal hukum Islam tentang kewarisan. Dalam hal ini sumber-

sumber hukum Islam adalah Al-Qur‟an, As-Sunnah, Ijma‟ dan Ijtihad. Hasbi 

Ash-Shiddieqy menyebutkan sumber-sumber kewarisan Islam ada empat: Al-

Qur‟an, Al-Hadits, Ijma‟ dan Ijtihad. 

Al-Qur‟an merupakan sumber pertama dari hukum kewarisan Islam. 

Sebagai sumber-sumber pertama, Al-Qur‟an menjelaskan dan menetapkan 

ketentuan-ketentuan kewarisan seperti tercantum dalam surat An-Nisa‟: 7, 11, 

12 dan 176 serta terdapat pula pengertiannya pada surat lain.  

Dalam ayat 7 surat An-Nisa‟ misalnya: 
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َولِلن َساِء َنِصيٌب ِّم َّاتَ َرَك  ٌٌ َق  رَبُوَن  لِلر َجاِل َنِصيٌب ِّم َّاتَ َرَك ال َواِلَداِن َواأل 

َربُ و َن ِّمَّا َقلَّ ِمن ُو َأو َكثُ رَ  َق   ُرو ًضاۚ  ال َواِلَداِن َواأل  .َنِصيًبا مَّف   
Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-

bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari 

harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 

menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S An-Nisa:7). 

3. Rukun-rukun dan Syarat-syarat Kewarisan 

Bila diperhatikan definisi hukum kewarisan Islam sebagai mana telah 

dikemukakan oleh Asy-Syarbini dan Hasbi Ash-Shiddieqy diatas dapatlah 

ditetapkan unsur-unsur atau rukun-rukun hukum kewarisan yaitu:  

a. Rukun-rukun Kewarisan: 

1) Pewaris (muarrits) 

2) Ahli Waris (Warits), dan  

3) Harta Warisan (maurutz, atau mal al-irtsi). 

b. Syarat-syarat Kewarisan 

Waris mewaris itu merupakan proses pemindahan hak milik atau harta 

benda dari orang yang meninggal terhadap orang yang menerima hak milik 

tersebut secara penuh. Oleh terjadinya perpindahan atau peralihan hak 

milik itu maka menurut Hukum Islam terdapat syarat-syarat sebagai 

berikut: 

1) Pewaris atau orang yang mewariskan. Waris mewaris dapat terjadi 

bila si pewaris sudah meninggal dunia. Artinya bahwa selagi si 

pewaris itu masih hidup maka dalam kewarisan Islam tidak terjadi 
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proses pewarisan. Bila si pewaris masih hidup dan pada saat itu terjadi 

pemberian harta benda kepada ahli waris misalnya, maka pemberian 

itu tidak termasuk katagori waris mewaris; tetapi ia merupakan 

pemberian atau hibah saja.  

2) Ahli waris. Syarat bagi ahli waris adalah bahwa ia benar-benar masih 

hidup ketika si pewaris meninggal dunia. Artinya bahwa apabila ahli 

waris itu dalam keadaan hidup ketika si pewaris meninggal ia berhak 

memperoleh harta warisan.  

4. Hak dan kewajiban ahli waris 

Ahli waris tidak hanya berhak atas harta peninggalan atau harta warisan 

pewaris, tetapi juga berkewajiban menyelesaikan utang-utang dan wasiatnya. 

Sebelum harta peninggalan atau harta warisan dibagi, utang-utang dan wasiat 

pewaris harus diselesaikan lebih dahulu.hak dan kewajiban ahli waris timbul 

setelah pewaris meninggal dunia. Hak dan kewajiban tersebut didasarkan pada 

hubungan perkawinan, hubungan darah, dan surat wasiat yang diaturdalam 

KUHPdt, agama, dan hukum adat.  

Menurut ketentuan pasal 833 ayat 1 KUHPdt, semua ahli waris dengan 

sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala harta kekayaan 

peninggalan pewaris. Pasal 874 KUHPdt juga menentukan bahwa segala harta 

kekayaan peninggalan pewaris adalah milik semua ahli waris sesudah 

dikurangi wasiat berdasar pada ketetapan yang sah. 
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5. Halangan-halangan mewarisi (Mawani‟ Al-Irtsi) 

Halangan-halangan mewarisi adalah halangan terlaksananya proses 

waris mewaris. Yang dimaksudkan dengan halangan di sini adalah keadaan 

tertentu yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan warisan. Sekalipun 

seseorang ahli waris memenuhi syarat-syarat sebagai ahli waris, tetapi karena 

adanya keadaan tertentu yang itu sehingga ia terhalang menerima harta 

warisan. Keadaan seperti ini disebut Mamnu‟ atau mahrum. Dan keadaan tidak 

memperoleh harta warisan itu dinamakan hirman. Berikut ini akan dijelaskan 

mengenai keadaan yang menyebabkan seseorang ahli waris tidak memperoleh 

harta warisan: 

a. Perbudakan  

Para fuqaha sepakat bahwa budak tidak dapat mewarisi dan tidak 

dapat pula mewariskan. Hal ini disebabkan karena budak dianggap tidak 

mampu mengurusi harta warisan. Dan budak itu sendiri pada dasarnya 

milik tuannya. Sesuai dengan firman Allah dalm sueat An-Nahl ayat 75: 

ِدُرو   َعَلى ثَ ي ٍئ َوَمن  َرَزق  َنُو ِمنَّا َضَرَب اللُ َمَثًًل َعب ًدا َِّم ُلو ًكا ّلَّ يَ ق 
ُد لِلَِّو َبل   تَ ُوَن ا حَلم  رًا َىل  َيس  رِز قًا َحَسًنا فَ ُهَو يُ ن ِفُقو  ِمن ُو ِسرًّا َوَجح 

ثَ َرُىم  َّل يَ ع َلُمو نَ  .اَك    
Artinya: “Allah memberikan perumpamaan tentang seorang budak yang 

dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang 

kami beri rezeki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari 

rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu 

sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada 

mengetahui”. (An-Nahl:75). 
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b. Pembunuhan  

Jumhur juga sepakat bahwa pembunuhan itu menjadi penghalang 

terhadap proses kewarisan dalam Islam. Hal ini berdasarkan sabda 

Rasulullah SAW: 

Artinya : “Siapa yang membunuh seseorang, ia tidak dapat mewarisi dari 

yang terbunuh itu, sekalipun orang yang terbunuh itu tidak mempunyai ahli 

waris kecuali si pembunuh itu saja, dan apabila si pembunuh itu orang 

tuanya atau anaknya, si pembunuh tidak berhak menerima harta warisan”. 

 

c. Berlainan Agama 

Keadaan berlainan Agama antara ahli waris dan si pewaris dapat 

menghalangi pelaksanaan pembagian harta warisan. Semua ulama sepakat 

bahwa seorang bukan Muslim tidak akan menerima harta warisan dari 

seorang Muslim, apabila, yang menjadi sebab penerimaan itu adalah 

perkawinan atau kekerabatan nasabiyah. Tetapi apabila sebab itu „Ushubah 

Sababiyah‟ yakni wala‟ al-itqi, menurut Imam Ahmad dan Syi‟ah 

Imamiyah bahwa orang yang memerdekakan yang bukan Muslim 

menerima harta warisan dari orang Muslim yang dimerdekakannya, apabila 

syarat-syarat penerimaan harta warisan dengan jalan Usbah Sababiyah 

cukup sempurna. Tetapi Jumhur Ulama berpendapat bahwa seseorang 

Muslim tidak akan menerima harta warisan dari seorang yang bukan 

Muslim, sebagaimana halnya seorang bukan Muslim tidak akan menerima 

harta warisan dari seorang Muslim.  
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d. Berlainan Negara
45

 

Pengertian Negara disini adalah suatu daerah yang dibuat oleh si 

pewaris dan ahli waris, baik daerah tersebut terbentuk kesultanan, 

kerajaan, maupun republik. Sedangkan antara satu negara dengan negara 

yang lain dapat dikatakan berbeda menurut Ibnu Abidin sebagai dikutip 

oleh Fatchur Rahman dapat ditandai dalam tiga ciri yaitu: 

1) Angkatan perangnya berlainan. 

Setiap negara yang berdaulat biasanya mempunyai angkatan perang 

sendiri-sendiri. 

2) Kepala negaranya berlainan. 

Setiap negara mempunyai kepala negara sendiri, apakah sebagai suiltan 

atau presiden. 

3) Tidak ada ikatan kekuasaan (ismah) satu sama lain, 

Jika salah satu dua negara yang masing-masing mempunyai kepala 

negara dan angkatan perang sendiri, tetapi kedua negara kedua negara 

mengadakan peperangan, maka kedua negara tersebut merupakan dua 

negara yang berbeda-beda sebab ikatan kekuasaannya sudah terputus 

karena adanya permusuhan.  

Masalah berlainan negara antara orang-orang non Muslim, 

apakah menjadi penghalang dalam kewarisan, atau apakah tidak. Dalam 

hal ini para Ulama berbeda pendapat yaitu:  
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a) Jumhur Ulama termasuk Imam Malik dan sebagian Ulama 

Hanafiyah berpendapat bahwa  berlainan negara antara orang-orang 

non Muslim tidak menjadi penghalang dalam mewarisi diantara 

mereka. Sebab nash-nash tentang penghalang bagi mewarisi itu 

bersifat umum, dapat mencakup kepada mereka semuanya. Nash-

nash yang melarang bahwa tidak boleh waris mewaris antara dua 

orang ahli waris yang berbeda agama memberi pengertian bahwa 

ahli waris yang sama agamanya itu dapat waris mewaris, 

kendatipun berlainan negaranya.  

b) Menurut Imam Abu Hanifah dan sebagian Ulama Hambali, bahwa 

berlainan negara antara orang non Muslim itu menjadi penghalang 

dalam mewarisi antara mereka, karena terputusanya ishmah dan 

tidak ada hubungan perwalian yang justru menjadi dasar waris 

mewaris.  

6. Sebab-sebab kewarisan 

Ada beberapa sebab yang disepakati oleh para ulama fiqih ada beberapa 

sebab yang masih diperselisihkan. Sebagian ulama menjadikan sebab-sebab 

yang masih diperselisihkan sebagai sebab-sebab yang kredibel, tak perlu lagi 

diperselisihkan. Sebab-sebab yang telah disepakati oleh para ulama, bahwa 

orang yang akan mendapatkan hak warisan selama tidak ada sesuatu yang 

dapat menggugurkannya, ada tiga yaitu ikatan pernikahan, ikatan kekerabatan 
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dan wala‟ al-„ataqah yaitu terjadinya terjadinya hunbungan kekerabatan karena 

membebaskan budak.
46

 

a. Sebab yang pertama adalah ikatan pernikahan, yang dimaksud disini 

adalah akad nikah legal yang telah disahkan secara syar‟i. Baik sang suami 

sudah menggauli istrinya setelah melakukan akad nikah, atau sang suami 

atau istri mati sebelum dia menggauli istrinya. Siapapun yang meninggal 

dunia setelah melakukan akad legal, maka yang lain akan mendapatkan 

warisan sesuai dengan peraturan yang disebut di dalam kelompok ahli 

waris.  

b. Sebab yang kedua adalah tali kekerabatan. Kekerabatan mencakup tiga 

macam: pertama, kekerabatan karena hubungan ayah. Kedua, karena 

hubungan anak. Ketiga, dia mempunyai hubungan dengan si mayit karena 

salah satu dari perkara tadi, yaitu ikatan kekerabatan dari ayah dan anak. 

Ikatan kekerabatan dari ayah mencakup seluruh ayah dan ibu si mayit.  

c. Sebab ketiga yang menjadi sebab pewarisan yang sudah disepakati para 

ulama adalah al-wala‟ (kedekatan/persahabatan). Maksudnya adalah wala‟ 

al-attaqah, yaitu terjadinya hubungan kekerabatan karena membebaskan 

budak.  
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 Muhammad Muhyidin Abdul  Hamid, Panduan Waris Empat Madzhab, (Jakarta : 

Pustaka Al-kautsar, 2006), cet.pertama, hlm. 14-28. 
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BAB III 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

 

A. PROFIL DESA GISTING  

1. SEJARAH SINGKAT DESA GISTING 

Berdasarkan informasi dan data-data yang terkumpul dari para sesepuh 

desa dan tokoh-tokoh masyarakat desa Gisting Bawah, akhirnya dapat kami 

susun sejarah singkat Desa Gisting Bawah ini dalam keadaan yang sangat 

saderhana, namun mudah-mudahan dapat bermanfaat semua pihak yang 

memerlukan.
47

 

Adapun sejarah Desa Gisting Bawah ini dikumpulkan berdasarkann hasil 

penjelasan para sesepuh Desa dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Gisting 

Bawahantara lain: 

a. Bapak Dulkariem  

b. Bapak Anomrejo  

c. Bapak Amad Jait 

d. Bapak Wongsomun 

e. Bapak Adolf Kloer 

Untuk memastikan asal nama Gisting kami belum dapat menentukan 

secara pasti yang sebenarnya, namun disini hanya dapat menguraikan apa yang 

kami dengar dari cerita dari tokoh-tokoh, sesepu Desa dan dari berbagi sumber, 

kemudian kami simpulkan sebagai berikut: 
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Aji Ismanto, e-mail kepada penulis, 15 November 2017. 
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Gisting ? Suatu nama yang terdengar sanget aneh di telinga. Dalam bahasa 

Indonesia rasanya tidak ada kata ini. Setahu saya, dalam bahasa Jawa pun tidak 

ada kata ini. Dari mana kata ini muncul ? Hal ini yang membuat saya penasaran. 

Saya tanya orang-orang di sekitar saya, dan mereka tidak tahu. Termasuk Bapak 

saya yang tinggal cukup lama di desa ini. Kemudian saya coba tanyakan kepada 

penasehat spiritual saya, mbah Google.Beliau memberikan jawaban yang menurut 

saya masuk akal. Pertama, Gisting berasal dari bahasa Belanda yang berarti 

“fermentasi”. Trus apa hubungan nya dengan desa ini.? Rasakan kok tidak 

„match‟. Kedua, Gisting berasal dari bahasa Islandia yang berarti “penginapan 

malam”, “pondokan malam”, atau “tumpangan malam”. Kembali lagi apa 

hubungan dengan nama desa ini ? 

Sangat mungkin daerah ini, dulu menjadi daerah pondokan, karena udara 

yang sejuk dan pemandangan yang indah. Hanya saja bangsa kita tidak pernah 

berhubungan langsung dengan orang-orang Islandia. Jadi rasanya tidak mungkin 

kata Gisting diambil dari bahasa Islandia. 

Saya sempat curiga, nama ini berasal dari Belanda. Seperti kita ketahu 

“bangsa Londo” ini cukup lama mengusai negeri ini. Kemudian Belanda 

mengambil kata Gisting dan menggunkan akta ini untuk nama desa. Maklum, ada 

desa tetangga bernama Lambau (Lambaow). Ada kata dalam bahasa Belanda 

“landbouw” yang berarti daerah pertanian. Sangat mungkin saat itu orang Belanda 

banyak tinggal di daerah Tanjung Karang mendapat suplai sayur-mayur dari 
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daerah ini. Maklum saja, daerah ini berudara sejuk dengan curah hujan yang 

banyak, cocok untuk sayur-mayur yang biasa tumbuh di negeri Belanda sana. 

Kemungkinan yang lain (masih di zaman Belanda), karena daerah ini 

berudara sejuk digunakan orang-orang Belanda untuk beristirahat atau berlibur. 

Sudah jelas, pusat keramaian dan pemerintahan ada di Tanjung Karang dan Teluk 

Betung. Secara otamatis banyak sekali orang Belanda di kawasan ini. Kawasan ini 

berada di dataran rendah dan sisi kota berbatasan langsung dengan laut. Sudah 

pasti udaranya panas sekali. Biasanya kalau udara panas sekali, membuat orang 

cepat stress. Nah, untuk menghilangkan stress ini, para Belanda itu berlibur ke 

daerah dingin di lereng gunung Tanggamus ini. Mereka tinggal di derah ini 

selama beberapa hari sampai stressnya hilang. Masa liburnya selesai. Setelah itu 

mereka kembali bekerja lagi di Tanjung Karang atau Teluk Betung dan 

sekitarnya. Nah, di sini (mungkin) kuncinya. Selama mereka berlibur ini mereka 

menyebut diri mereka di “fermentasi” dan diolah, sehingga setelah itu didapatkan 

“sesuatu yang baru”, “segar”, “dan harum”. Enak untuk dipakai untuk bekerja 

kembali. Sama seperti anggur, setelah fermentasi enak buat bersenang-senang. 

Kalau yang ini setelah “difermatasi” enak untuk bekerja. 

Fakta yang mungkin mendukung teori daerah ini sebagai tempat istirahat 

orang Belanda adalah ada beberapa peninggalan berupa puing-puing bangun. 

Sewaktu saya kecil di kebun apel antara Blok 11 dan Blok 13 ada bekas-bekas 

tempok setinggi satu meteran. Dugaan saya, tembok ini bekas rumah. Waktu itu 

kami anak-anak sering memukul tembok atau pecahan tembok yang cukup keras 
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dengan batu. Jika beruntung kami bisa menemukan kelereng warna dan motifnya 

mirip telur burung puyuh. Kelerang ini kami subur dengan kelereng gambir.
48

 

Peninggalan yang lain, di belakang rumah seorang warga (mBokde Rebet ?) di 

Blok 22, ada bekas lantai yang cukup luas. Pemilik rumah sering menggunakan 

lantai ini untuk menjemur kopi. Terus ke belakang menjauhi rumah ada sumur 

besar. Menurut dugaan saya sumur dibuat bersamaan dengan pembuatan lantai, 

dan sumur ini sumber air untuk pemiliki rumah. Model lantai dan dinding bibir 

sumur mirip sekali dengan lantai belakang rumah tadi. Pernah saya tanyakan 

kepada pemiliki rumah tentang asal-usul lantai dan sumur tersebut. Pemilik 

rumahpun tidak tahu sama sekali cerita lantai dan sumur tersebut. 

Berikutnya, Belanda senang dengan main air. Coba tengok di daerah yang 

sekarang disebut Dam. Di sini ada sungai jernih yang (kemungkinan) besar 

dibendung oleh Belanda. Tujuan yang utama pasti untuk pertanian dan tujuan ke 

dua untuk rekreasi. Satu lagi dam dibuat di sungai Grem (mungkin ini juga dari 

bahasa Belanda) yang bisa diakses dari jalan Blok 13 dan Blok 15. Dam terdiri 

dari dua tingkat. Di bagian bawah dam kedua, sewaktu saya kecil ada bekas kincir 

air digunakan untuk menumbuk padi atau beras. Saluran airnya masih dilalui air. 

Sederet blok semen dan beberapa lubang lumpang masih ada. Hanya itu yang 

tersisa. 
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 Dokumentasi Desa Gisting Kabupatwn tanggamus, dicatat pada tanggal 17 November 

2017. 
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a. Pada tahun 1924 

Oleh I.E.V (Indo Eroupeese Vereneging) / Indo Belanda 

mengajukan permohonan kepada Pemerintahan Belanda melalui 

Volkksaad (kalau di negara Indonesia sekarang sama dengan DPR) untuk 

dapat diberikan areal tanah untuk pertanian  . 

Oleh Pemerintahan Belanda mereka diberikan areal tanah yang dapat 

dikembangkan untuk pertanian dan perkebunan kopi, dan hal ini diberikan 

kepada anggota-anggota I.E.V yang akan menjalankan pensiun, yakni di 

Dearah Gisting yang terlatak di kaki gunung/lereng gunung Tanggamus, 

termasuk Marga Talangpadang  Onderdistrik  Kota Agung. Dan oleh 

kolonisasi  khusus untuk anggota-anggota IEV diberikan areal tanah 

sebanyak 46 persil, yang meliputi kampung Campang, Landbau, Gisting 

Atas, Gisting Bawah. Sedangkan Desa Gisting Bawah yang sekarang ini 

terdiri dari 13 persil, yaitu persil 1 sampai dengan 12 dan persil 33. 

Pada tahun 1924 itu juga para anggota IEV membuka hutan untuk 

pertanian dan perkebunan kopi, yang dipimpin oleh  Tuan Smideh dan 

setiap persil  dikepalai oleh seorang Belanda dengan mempunyai daerah 

yang telah ditentukan. 

Setiap  persil di bangun sanggar sebagai tempat tinggal Pimpinan Persil, 

dan untuk tempat tinggal tenaga kerja (kuli) rata-rata 50 orang, yang 

didatangkan dari luar daerah yang bersifat kontrak dan hasil kopi dari 

setiap persil disetorkan menjadi satu digudang/pabrik (tempat tersebut 

sekarang menjadi Mess Ringgit). 
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Untuk anggota IEV  yang kurang mampu (miskin) ditempatkan menjadi 

satu di landbau untuk menanam sayur mayur  dan disamping itu juga 

didaerah Gisting telah dibangun beberapa gedung /sanggar baik untuk 

tempat tinggal  maupun tempat istirahat Bangsa Belanda. 

b. Pada tahun 1942 

Peristiwa ini cukup penting bagi Bangsa Indonesia , dimana 

Bangsa Jepang dapat menaklukan  Bangsa Belanda, khususnya dinegara 

Indonesia maka semua harta kekayaan peninggalan Belanda beralih 

ditangan Bangsa Jepang, menjadi saudara tua dari Bangsa Indonesia. 

Pada akhirnya Jepang menjadi panjajah Bangsa Indonesia  yang kejam dan 

terkutuk serta murtat kepada apa yang pernah dijanjikan. Oleh 

pemerintahan Jepang, di Gisting  didirikan kantor yang bernama 

DAITOKO dipimpin oleh Tuan Tanaka, dan sebagian dari kebun kopi 

dirombak dan diganti tanaman sayur mayur dan lain-lain. 

Masa penjajahan Jepang tidak berumur panjang, Jepang menyerah kepada 

sekutu dan terpaksa melepaskan hak kekuasaan termasuk Negara 

Indonesia yang kita cintai bersama ini, dan peristiwa ini terjadi pada tahun 

1945. 

Sehubungan dengan peristiwa diatas, kesempatan ini juga digunakan oleh 

Bangsa Indonesia, merebut kekuasaan dari kaum penjajah dan 

pemproklamirkan kemerdekaan sebagai bangsa Indonesia yang merdeka. 
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c. Pada tahun  1946 

Oleh masyarakat yang bertempat tinggal di Gisting, membentuk 

Pemerintahan Tingkat Desa ,yang dipimpin oleh Bapak Kasan Tembel dan 

Bapak Kasan Tembel menjadi Kepala desa Gisting yang pertama. 

Pada tahun 1947, datanglah BPP dari Palembang yang dipimpin oleh 

Bapak Karto, untuk mengusahakan tanah sebagai tempat tinggal untuk 

bertani dan berkebun. 

d. Pada tahun 1948   

Oleh masyarakat tersebut terjadilah REVOLUSI FISIK antara 

Indonesia dengan Belanda, yang ingin berkuasa kembali di Indonesia 

maka dengan terjadinya perang tersebut, semua gedung dan bangunan 

Belanda habis dibakar oleh pemuda-pemuda indonesia yang berada di 

Gisting,yang akhirnya Belanda tidak dapat bertahan di Indonesia. 

e. Pada tahun 1952 

Didatangkanlah anggota-anggota CTN untuk dimasyarakatkan dan 

diasramakan di sekitar Kali Tebu dengan tujuan agar anggota-anggota 

tersebut dapat bertani dan ini merupakan penambahan jumlah penduduk 

secara masal dan kedua kalinya. 

Perlu menjadi catatan penting bagi masyarakat Desa Gisting 

Bawah dan sekitarnya, bahwa pada saat Bangsa Indonesia berjuang 

merebut kemerdekaan, Gisting juga dijadikan tempat latihan kemiliteran 

baik yang dilatih oleh Jepang maupun oleh Putra-Putra Indonesia sendiri, 

serta Gisting dijadikan tempat pertemuan -pertemuan  oleh para pimpinan 
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Gerilya kita, yang dipimpin oleh Bapak Kapten Alamsyah Ratu Prawira 

Negara, maka dalam hal ini tidak heran jika Gisting juga dijadikan sasaran 

perang baik oleh Bangsa Belanda  maupun Bangsa Jepang, sehingga Desa 

Gisting juga terdapat para pahlawan yang gugur dimedan laga, baik yang 

dikenal maupun yang tidak dikenal. 

1) Terbentuknya Desa Sejak Tahun 1946 

Sesuai dengan struktur pemerintahan waktu itu ,maka kedudukan 

kampung mulai disempurnakan menurut kebutuhan dan sebagai mana 

mestinya,maka susunan dan pejabat Kepala Desa dari tahun tersebut sampai 

tahun 1997 adalah sebagai berikut: 

a) Tahun 1946 s/d tahun 1952 adalah Bapak Kasan Tembel (Almarhum) 

b) Tahun 1952 s/d tahun 1953 adalah Bapak Rasiman (Almarhum) 

c) Tahun 1953 s/d tahun 1957 adalah Bapak Jayusman (Almarhum) 

d) Tahun 1957 s/d tahun 1968 adalah Bapak Kasrab (Almarhum) 

e) Tahun 1968 s/d tahun 1972 adalah Bapak Simad (ALmarhum) 

f) Tahun 1972 s/d tahun 1987 adalah Bapak Muhd. Yanin. (ALmarhum) 

g) Tahun 1987 s/d tahun 2006 adalah Bapak Jaimin S. 

h) Tahun 2006 s/d tahun 2012 adalah Bapak Triono 

i) Tahun 2012 s/d sekarang adalah Bapak Sapari 

2) Perkembangan Desa Gisting Dalam Bidang Pemerintahan Dari Tahun 

1946 
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a)  Pada tahun 1946 terbentuklah pemerintahan tingkat Desa Campang, 

Gisting bawah dan Gisting atas, pejabat  Kepala  Desa adalah Bapak 

Kasan Tembel sampai dengan tahun 1952. 

b) Pada tahun 1952 pergantian pejabat Kepala Desa dari Bapak Kasan 

Tembel digantikan oleh Bapak Rasiman sampai dengan tahun 1953 

yang daerahnya tidak berubah seperti tersebut diatas. 

c) Pada tahun 1953 Bapak Rasiman digantikan oleh Bapak Jayusman 

sampai tahun 1957. 

d) Pada tahun 1957 Bapak Jayusman digantikan oleh Bapak Kasrab 

sampai dengan tahun 1986. 

e)  Pada tahun 1957 Bapak Kasrab digantikan oleh Bapak Simad. 

f) Mengingat Desa Gisting daerahnya sangat luas dan juga 

perkembangan penduduk selalu meningkat,maka pada tahun 1971 

Desa Gisting dimekarkan menjadi dua Kepala Desa yakni Desa 

Campang  berkedudukan di Campang, dan Desa Gisting berkedudukan 

di Gisting,Daerahnya meliputi Desa Gisting Bawah sampai dengan 

sekarang. 

g) Pada tahun 1972, Desa Gisting dimekarkan lagi menjadi dua desa 

yakni Desa Gisting atas yang berkududukan di Gisting atas dan  Desa 

Gisting bawah yang berkedudukan di Gisting bawah. 

h) Pada tahun 1972 Bapak Simad digantikan oleh Bapak Muhd.Yanin 

sampai dengan 1987 dan wilayah tidak ada Perubahan. 
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Pada tahun 1987 Bapak Muhd.Yanin digantikan oleh Bapak Jaimin S. 

Terjadi perubahan wilayah   (Desa Gisting Menaji 3 yakni : Gisting Atas, 

Gisting Bawah dan Campang ). Pada tahun 2006 Bapak Jamin.S  digantikan 

oleh Bapah Triono, Terjadi perubahan Wilayah   (Pekon Gisting Bawah 

Mekar Menjadi 3 Pekon Yakni : Gisting Bawah, Lanbaw dan Sidokaton ) 

Untuk memudahkan pengurusan dan melancarkan jalannya roda pemerintahan 

Desa maka Desa Gisting Bawah dibagi menjadi 7 Dusun yakni : 

(1.) Dusun  1.A,  Kepala Dusun Akrom 

(2.) Dusun  1.B,  Kepala Dusun Suradi 

(3.) Dusun  2.A,  Kepala Dusun Sumiatun 

(4.) Dusun  2.B,  Kepala Dusun Tukiman 

(5.) Dusun  3,  Kepala Dusun Zaini 

(6.) Dusun  4,  Kepala Dusun Rohmat 

(7.) Dusun  5,  Kepala Dusun Supriadi 

Demikian sejarah singkat terbentuknya serta perkembangan Desa 

Gisting Bawah, berdasarkan keterangan dari tokoh-tokoh dan sesepuh Desa 

serta data-data yang ada.
49

 

 

Tabel 1 

Geografis Pekon 

 

 2015 2016 

LUAS PEKON                                                                       262,5 Ha 262,5 Ha 

Sebelah Utara Pekon Purwodadi dan Lanbaw 

Sebelah Selatan Pekon gisting Atas 
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 Struktur organisasi Desa Gisting Kabupaten Tanggamus, 17 November 2017. 
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Sebelah Barat Pekon Sidokaton dan Gunung Tanggamus 

Sebelah Timur Kecamatan Pugung 

Sumber: Monografi Desa Gisting Kabupaten Tangamus, dicatat tanggal 17   

November 2017.
50

 

 

 

Tabel 2 

Peruntukan Tanah 

 

NO PERUNTUKAN 2015 2016 

1. Sawah irigasi tehnis 30 Ha 30 Ha 

2. Sawah irigasi ½ tehnis 11 Ha 11 Ha 

3. Sawah tadah hujan 0 0 

4. Tegal / ladang 62 Ha 62 Ha 

5. Pemukiman 62,5 Ha 65 Ha 

6. Tanah rawa 0 0 

7. Pasang surut 0 0 

8. Tanah Perkebunan Rakyat 85 Ha 85 Ha 

9. Tanah perkebunan swasta 0 0 

Sumber: Monografi Desa Gisting Kabupaten Tanggamus, dicatat tanggal 17 

November 2017.
51

 

 

Tabel 3 

Tanah Aset Pekon 

 

NO PERUNTUKAN 2015 2016 

1. Kas pekon  15 m
2
 15 m

2
 

2. Perkantoran Pemerintahan Pekon 2.500 m
2
 2.500 m

2
 

3. Lapangan/Rease Area                          2.000 m
2
 2.000 m

2
 

4. Tanah Sekitar DAM     3.000 m
2
 3.000 m

2
 

5.  Resovoar 64 m
2
 64 m

2
 

6. Sanitasi -  

7. TPS -  

Sumber: Monografi Desa Gisting Kabupaten Tanggamus, dicatat tanggal 17 

November 2017. 
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 Dokumentasi Desa Gisting Kabupaten Tanggamus, dicatat tanggal 17 November 2017. 
51

 Sapari, wawancara dengan penulis, Balai Desa, Gisting, 18 November 2017. 



72 
 

 

Tabel 4 

Iklim 

 

NO CURAH 2015 2016 

1. Curah hujan 2000 mm/th 2000 mm/th 

2. Jumlah bulan hujan 4 bulan 4 bulan 

3. Suhu rata-rata harian 18 s/d 30 
0
C 18 s/d 30 

0
C 

4. Tinggi tempat 700-800 

DPL 

700-800 

DPL 

Sumber: Monografi Desa Gisting Kabupaten Tanggamus, dicatat tanggal 17 

November 2017. 

 

Tabel 5 

Luas tanam menurut komoditas pada tahun ini 

NO JENIS TANAMAN 

2015 2016 

LUAS    

(ha) 

HASIL 

(ton) 

LUAS    

(ha) 

HASIL 

(ton) 

1. Padi 40 160 35 120 

2. Jagung 30 75 25 50 

3. Cabe 58 162 58 162 

4. Tomat 35 175 35 175 

5. Sawi 55 400 55 400 

6. Kubis 40 335 40 335 

7. ubi Kayu 15 170 20 205 

8. Ubi Jalar 40 160 35 140 

  Sumber: Monografi Desa Gisting Kabupaten Tanggamus, dicatat tanggal 17 

Novemver 2017. 

 

Tabel 6 

Pemilikan lahan pertanian tanaman pangan 

 

NO LAHAN 2015 2016 

1. Jumlah rumah tangga pemilik tanah pertanian 653 RT 647 RT 

2. Jumlah rumah tangga tidak memiliki tanah 

pertanian 

113 RT 96 RT 

3. Memiliki tanah pertanian kurang dari ½ ha 353 RT 314 RT 

4. Memiliki tanah pertanian antara ½ ha s/d 1ha 244 RT 214 RT 

5. Memiliki tanah pertanian lebih dari 1 ha 35 RT 32 RT 

Sumber: Monografi Desa Gisting Kabupaten Tanggamus, dicatat tanggal 17 

November 2017. 
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Tabel 7 

Mata pencaharian 

 

NO MATA PENCAHARIAN 2015 2016 

1 Pertanian 972 orang 743 orang 

2 Industri 242 orang 301 orang 

3 Jasa 467 orang 796 orang 

Sumber: Monografi Desa Gisting Kabupaten Tanggamus, dicatat tanggal 17 

November 2017. 

 

 

Tabel 8 

Daftar Penduduk Menurut Agama 

NO AGAMA 2015 2016 

1 Islam 6.790 orang 7.068 orang 

2 Kristen 192 orang 192 orang 

3 Katholik 896 orang 899 orang 

4 Hindu 10 orang 3 orang 

5 Budha 16 orang 16 orang 

Sumber: Monografi Desa Gisting Kabupaten Tanggamus, dicatat tanggal 

17 November 2017. 

 

Tabel 9 

Daftar Penduduk Menurut Etnis 

NO SUKU 2015 2016 

1 Lampung 213 orang 224 orang 

2 Jawa 6.356 orang 6.602 orang 

3 Sunda 329 orang 332 orang 

4 Batak 317 orang 319 orang 

5 Padang 264 orang 268 orang 

6 Cina 179 orang 181 orang 

7 Lain-lain 246 orang 252 orang 

Sumber: Monografi Desa Gisting Kabupaten Tanggamus, dicatat tanggal 

17 November 2017. 
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B. Bentuk Sewa-Menyewa di Desa Gisting Kabupaten Tanggamus. 

 Desa Gisting Kabupaten Tanggamus, dalam sektor pertanian 

memiliki tanah yang sangat subur untuk bercocok tanam khususnya sayur-

mayur seperti sawi, kubis, kangkung dan sebagainya. Pada umumnya kegiatan 

masyarakat disana bertani dan buruh tani. Namun, tidak semua masyarakat 

memiliki lahan untuk dikelola, sehingga mereka menyewa lahan kepada orang 

lain yang memiliki lahan untuk disewakan. Tanah yang biasa disewakan 

kepada masyarakat yaitu tanah warisan. 

 Tanah warisan yaitu tanah milik seseorang yang sudah meninggal 

dunia yang diturunkan kepada ahli waris atau bisa disebut turun waris yaitu 

sebuah prosedur pengalihan nama kepemilikan tanah dalam sertifikat (balik 

nama) dari pewaris (orang yang meninggal) ke ahli waris. Proses turun waris 

pada umumnya dilakukan di kantor pertanian (BPN), baik di tingkat 

kabupaten atau kotamadya (kantor wilayah). Jika proses turun waris diajukan 

pemohon ke kantor pertanahan akan membalik namakan nama pewaris dalam 

sertifikat tanah menjadi atas nama ahli waris.  

 Menurut Bapak Wito Subroto sebagai mu‟ajjir (Penyewa) lahan di 

Desa Gisting Kabupaten Tanggamus, Tanah yang disewakan di Desa Gisting 

adalah jenis tanah warisan. Sewa menyewa tanah yang terjadi di Desa Gisting 

Kabupaten Tanggamus telah dipraktikkan oleh salah satu warga yang 

bertempat tinggal di Desa Gisting tersebut yang telah menyewakan tanahnya 

kepada orang lain yang bukan tergolong keluarganya, Tanah yang disewakan 
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seluas 1 hektar/ha. Pemilik lahan telah meninggal dunia sebelum perjanjian 

sewa menyewa antara penyewa berakhir.
52

  

 Menurut Bapak Suwandi sebagai mu‟ajjir sekaligus ahli waris ia 

mengatakan bahwa ia tidak mengetahui asal mula jika tanah tersebut 

disewakan dan siapa yang menyewa, karena tidak ada seorang pun yang 

mengkonfirmasi bahwasannya telah menyewa lahan milik almarhum. Setelah 

diselidiki ahli waris, baru pihak penyewa mengakui bahwa tanahnya telah di 

sewa oleh Bapak Agus yang mana kediamannya tidak jauh dari lokasi objek 

yang di kaji tersebut yaitu sebidang tanah kurang lebih 1 hektar/ha.
53

 

Menurut Bapak Sucipto dan Pawiro sebagai mu‟ajjir, penyewa mulai 

melakukan kecurangan-kecurangan sejak setelah penyewa meninggal dunia 

yaitu: pihak penyewa melakukan kecurangan-kecurangan seperti tidak 

mengkonfirmasi kepada pihak keluarga bahwa dia telah menyewa tanah (alm) 

yang tidak diketahui oleh pihak keluarga, tentang perpanjang kontrak dan 

biaya sewa yang tidak berjalan selama pemilik tanah (penyewa) meninggal 

dunia.
54

  

Menurut Bapak Paijo Wilangan sebagai mu‟ajjir, praktik sewa 

menyewa seperti di atas bahwa akad dilakukan secara lisan antara ke dua 

belah pihak yang mana penyewa lahan meminta kepada pemilik agar 

menyewakan lahannya untuk di kelola dan diambil manfaatnya sesuai dengan 

                                                             
52

 Wawancara dengan Bapak Wito Subroto sebagai mu‟ajjir, pada tanggal 2 Desember 

2017. 
53

 Wawancara dengan Bapak Suwandi sebagai mu‟ajjir, pada tanggal 2 Desember 2017. 
54

 Wawancara debgan Bapak Sucipto dan Pawiro sebagai mu‟ajjir, pada  tanggal 5 

Desember 2017. 
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kesepakatan-kesepakatan di awal hingga berakhirnya suatu perjanjian sewa 

menyewa tersebut.
55

  

Menurut Bapak Agus dan Suhendi sebagai musta‟jjir, pelaksanaan akad 

Ijab dan qabul dinyatakan secara lisan saja tidak ada kesepakatan secara 

tertulis.
56

 Kedua belah pihak mendasarkan pada rasa saling percaya antara 

satu dengan yang lain, dalam hal ini juga disepakati jangka waktu sewa yang 

bertujuan untuk menghindari perselisihan. Namun, setelah diselidiki lebih 

lanjut siapa pihak yang menyewa dan ternyata jangka waktu sewa-menyewa 

tersebut sesuai perjanjian yang telah disepakati selama 4 tahun yaitu tahun 

2013 sampai 2016 dan biaya sewanya 5 juta/ha 1 tahun.
57

 Sedangkan pemilik 

lahan tersebut meninggal dunia 2015 yang artinya pemilik lahan meninggal 

dunia sebelum transaksi antara ke dua belah pihak berakhir. Setelah pemilik 

lahan meninggal tetapi penyewa tidak mengkonfirmasi mengenai perpanjang 

sewa-menyewa dan biaya panjar kepada pihak keluarga (ahli waris).  

Menurut Bapak Sudono sebagai Mu‟ajjir faktor yang melatarbelakangi 

praktek sewa-menyewa tersebut adalah karena adanya kebutuhan yang 

mendesak dalam memenuhi kebutuhan keluarganya dan ingin mendapatkan 

keuntungan lebih tanpa harus membayar uang panjar atau sewa kepada 

pemilik lahan (ahli waris), selain itu juga penyewa ingin menguasai lahan 

                                                             
55

 Wawancara dengan Bapak Paijo sebagai mu‟ajjir, pada tanggal 8 Desember 2017. 
56

Wawancara dengan Bapak Agus dan Suhendi sebagai musta‟jjir (penyewa), pada 

tanggal 11 Desember 2017. 
57

 Wawancara dengan Bapak Sartibi Mirjan  sebagai  musta‟jjir, pada tanggal 11 

Desember 2017. 



77 
 

 

tersebut apabila pihak keluarga tidak mencari tau siapa orang yang menyewa 

lahan milik orang tuanya tersebut.
58

 

Menurut Bapak Saykoji dan Sulaiman sebagai mu‟ajjir praktik sewa 

menyewa seperti ini dapat meresahkan warga, selain itu dapat menimbulkan 

sebuah konflik karena sewa menyewa semacam ini dapat merugikan salah 

satu pihak yang berakad yaitu penyewa lahan yang diambil alih oleh ahli 

warisnya karena pemilik lahan meninggal dunia sebelum akad antara kedua 

belah pihak yaitu mu‟ajjir dan musta‟jjir.
59

 

Sewa lahan pertanian adalah suatu kegiatan yang ada di masyarakat 

Desa Gisting Kabupaten Tanggamus dalam bentuk bidang muamalah. Sewa 

lahan yang berkembang di masyarakat pedesaan sudah menjamur sebagai 

suatu adat, karena faktor untuk menyewakan dan menyewa, lahan ini sebagai 

pendapatan mereka dalam menjalankan kehidupannya sehari- hari. Satu hal 

yang unik dari sewa lahan pertanian di Desa Gisting ini adalah karena 

masyarakatnya yang masih awam terhadap hukum ekonomi syari‟ah atau 

Hukum Islam, sehingga perlu dipandang secara Hukum Islam agar tidak 

terjerumus ke dalam transaksi bermuamalah yang dilarang. Ketika masyarakat 

memahami pelaksanaan sewa lahan secara benar, maka dalam setiap 

pelaksanaan sewa menyewa masyarakat harus mempertimbangkan segala 

sesuatu yang dilakukan itu mempunyai hukum yang berlaku sehingga mampu 

memahami cara pandang pelaksanaan sewa lahan yang ada di Desa Gisting.  

                                                             
58

 Wawancara dengan Bapak Sudono sebagai mu‟ajjir, pada tanggal 10 Desember 2017. 
59

 Wawancara dengan Bapak Saykoji dan Sulaiman sebagai mu‟ajjir, pada tanggal 10 

Desember 2017. 
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Dalam masyarakat, sewa-menyewa sudah menjadi kebiasaan demi 

mencukupi kebutuhan, akan tetapi akad yang dilakukan apakah sesuai dengan 

ketentuan Islam atau belum, itu menjadi salah satu permasalahan tersendiri 

bagi orang yang mendalami ilmu Syari‟ah. Seperti yang ada di Desa Gisting, 

setiap musim kemarau banyak terjadi akad Ijarah terhadap lahan pertanian. 

Pada awalnya lahan pertanian di Desa Gisting pada waktu kemarau banyak 

yang di biarkan bero (tidak ditanami tanaman apapun), kemudian datanglah 

warga yang ingin menggarap lahan pertanian tersebut dengan sekali masa 

tanam dengan perjanjian bahwa, ketika nanti tanaman yang ditanam ini 

memperoleh panen (berhasil) maka nanti pihak penyewa akan membayar 

biaya sewa dengan sejumlah uang tertentu. Namun setelah akad itu 

berlangsung, pemilik lahan meninggal dunia dan penyewa tetap melanjutkan 

sewanya dengan adanya kasus seperti ini otomatis lahan tersebut menjadi hak 

ahli waris. Tetapi kenyataannya setelah pemilik lahan meninggal penyewa 

mulai melakukan kecurangan-kecurangan diantaranya : tidak mengkonfirmasi 

kepada pihak ahli waris untuk memberitahu bahwa penyewa telah menyewa 

lahan pemilik lahan yang sudah meninggal. Karena ahli waris tidak 

mengetahui asal usul tanah tersebut disewakan atau tidak, setahunya lahan 

tersebut dibiarkan tanpa ditanami apapun selain itu juga penyewa tidak 

mengkonfirmasi mengenai perpanjang kontrak, dan biaya sewa yang tidak 

berjalan setelah bertahun-tahun pewaris meninggal dunia. 

Dari observasi awal praktek sewa lahan pertanian di Desa Gisting 

seperti halnya sewa-menyewa biasa, akan tetapi ketika mengamati lebih teliti 
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maka akad yang dilakukan tersebut masih perlu dikaji bagaimana hukumnya. 

Selama ini penulis mengamati sewa-menyewa baru kali ini penulis melihat 

praktek sewa-menyewa yang demikian. Masalah tersebut memang jarang 

terjadi di Desa Gisting Kab.Tanggamus, maka penulis menganggap hal ini 

sangat penting untuk di bahas agar menambah pemahaman kepada kita 

mengenai upaya yang dilakukan dalam melakukan kegiatan sewa menyewa 

yang digantikan ahli warisnya terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan 

oleh penyewa lahan. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Pelaksanaan Sewa-Menyewa Lahan Yang Digantikan Ahli Warisnya di 

Desa Gisting Kabapaten Tanggamus. 

Berdasarkan data yang penulis peroleh di lapangan tentang praktek 

sewa-menyewa tanah yang digantikan ahli warisnya dalam tinjauan hukum 

Islam di desa Gisting Kabupaten Tanggamus, seperti yang telah dipaparkan 

pada BAB III serta merujuk pada BAB II sebagai landasan teori dapat 

dianalisa sebagai berikut: 

Dalam urusan muamalah, perlu memperhatikan kebaikan-kebaikan 

manusia adalah sesuatu yang mendasar dalam syariat Islam dan merupakan 

salah satu asas hukum Islam, hal ini demi kemaslahatan umat manusia, 

memberikan manfaat dan meminimalisir kemaslahatan bagi manusia. Oleh 

karena itu, Islam memberikan batasan-batasan terhadap pola prilaku manusia 

agar tindakannya tidak menimbulkan kemudharatan baik bagi dirinya sendiri 

maupun bagi pihak lain.  

Dengan demikian diharapkan manusia dapat mengambil manfaat antara 

satu dengan yang lain dengan jalan yang sesuai dengan norma-norma agama 

tanpa kecurangan dan kebathilan.Dalam Islam, akad sewa manfaat seperti ini 

termasuk dalam kategori Ijarah (sewa-menyewa) dan dalam hal ini hukumnya 

sah atau diperbolehkan, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur‟an 

dan Hadits Nabi Muhammad Saw. 
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termasuk dalam kategori Ijarah (sewa-menyewa) dan dalam hal ini 

hukumnya sah atau diperbolehkan, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam 

Al-Qur‟an dan Hadits Nabi Muhammad Saw. 

Setelah menganalisa data-data yang telah dikemukakan pada BAB II 

sebagai landasan teori, peneliti merasa adanya kesenjangan antara teori dan 

praktik yang terjadi. Bahwa praktek Sewa-menyewa lahan yang dilakukan 

oleh penyewa terhadap pemilik lahan di Desa Gisting Kabupaten Tanggamus 

terdapat pelanggaran dalam perjanjian. Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa 

tanah pertanian di Desa Gisting Kabupaten Tanggamus, tidak jauh berbeda 

dengan sewa-menyewa pada umumnya. Sewa-menyewa lahan yang terjadi di 

Desa Gisting merupakan suatu akad sewa-menyewa pada umumnya. Sewa-

menyewa terhadap manfaat suatu lahan pertanian untuk diambil manfaatnya 

dalam beberapa musim panen. Namun, di dalam transaksi sewa-menyewa 

yang terjadi di Desa Gisting ini terdapat kasus yang cukup aneh yaitu pihak 

Penyewa tidak mengkonfirmasi kepada pihak keluarga penyewa (Alm), tidak 

memperpanjang waktu sewa, selain itu juga tidak memberi imbalan atau biaya 

panjar selama menyewa. Seorang pemilik lahan meninggal dunia sebelum 

transaksi sewa-menyewa berakhir dan transaksi ini tidak diketahui sama sekali 

oleh pihak keluarga atau ahli warisnya seperti yang disampaikan oleh Bapak 

Sucipto dan Bapak Suhendi sebagai salah satu mu‟ajjir pada saat penulis 

melakukan wawancara pada tanggal 5 Desemner 2017. Hal ini tentu 

merugikan bagi pihak keluarga (ahli waris). Karena lahan yang seharusnya 
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dapat menghasilkan manfaat ataupun imbalan ternyata selama pewaris 

meninggal biaya panjar sama sekali tidak berjalan. 

Pelaksanaan akad Ijab dan qabul dinyatakan secara lisan saja tidak ada 

kesepakatan secara tertulis. Seperti yang disampaikan oleh Bapak agus dan 

Bapak Suhendi pada tanggal 11 Desember 2017 Kedua belah pihak 

mendasarkan pada rasa saling percaya antara satu dengan yang lain, dalam hal 

ini juga disepakati jangka waktu sewa yang bertujuan untuk menghindari 

perselisihan. Namun, setelah diselidiki lebih lanjut siapa pihak yang menyewa 

dan ternyata jangka waktu sewa-menyewa tersebut sesuai perjanjian yang 

telah disepakati selama 4 tahun yaitu tahun 2013 sampai 2016 dan biaya 

sewanya 5 juta/ha 1 tahun. Sedangkan pemilik lahan tersebut meninggal dunia 

2015 yang artinya pemilik lahan meninggal dunia sebelum transaksi antara ke 

dua belah pihak berakhir. Setelah pemilik lahan meninggal tetapi penyewa 

tidak mengkonfirmasi mengenai perpanjang sewa-menyewa dan biaya panjar 

kepada pihak keluarga (ahli waris).  

Faktor yang melatarbelakangi praktek sewa-menyewa tersebut adalah 

karena adanya kebutuhan yang mendesak dalam memenuhi kebutuhan 

keluarganya dan ingin mendapatkan keuntungan lebih tanpa harus membayar 

uang panjar atau sewa kepada pemilik lahan (ahli waris), selain itu juga 

penyewa ingin menguasai lahan tersebut apabila pihak keluarga tidak mencari 

tau siapa orang yang menyewa lahan milik orang tuanya tersebut. Sehingga 

membuat petani tersebut merasa lebih ringan dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya tanpa ada rasa kegelisahan atas perbuatannya tersebut. 
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Dalam hukum Islam mengenai bukti tertulis sangat diperhatikan, 

termasuk didalam sewa-menyewa sebagaimana firman Allah dalam surat Al-

Baqarah ayat 282. 

Adapun kewajiban sewa-menyewa tanah di Desa Gisting Kabupaten 

Tanggamus sebagai berikut : 

1. Orang yang menyewakan berhak menerima imbalan atau harga sewa 

terhadap apa yang disewakan pada saat terjadinya akad. 

2. Perawatan objek sewa dibebankan kepada penyewa tanah 

3. Orang yang menyewa berhak atas manfaat objek sewa. 

Yaitu berhak menanami atau menggarap tanah pertanian yang telah 

disewakan 

4. Setelah terjadinya kesepakatan, maka orang yang menyewakan tidak 

berhak mengambil kembali tanah yang disewakan sesuai dengan 

kesepakan hingga musim barakhir. 

5. Bila terjadi bencana atau kerugian atau hal-hal yang tidak diinginkan , 

maka hal itu menjadi tanggung jawab penyewa. 

Pelaksanaan sewa-menyewa yang dilakukan masyarakat Gisting, sesuai 

dengan adat kebiasaan masyarakat setempat, perjanjian hanya berdasarkan 

kepercayaan antara kedua belah pihak tanpa adanya bukti tertulis. Transaksi 

seperti ini justru akan berdampak negatif seperti misalnya bisa saja penyewa 

akan semena-mena dalam pemanfaatan tanah yang disewanya maupun jangka 

waktu sewanya karena, bisa saja pemilik lahan lupa akan perjanjian tersebut 
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karena hanya didasari dengan saling percaya satu sama lain tanpa ada bukti 

yang memperkuatnya seperti bukti tertulis.  

Dengan demikian bukti tertulis sangatlah penting dalam menjalankan 

suatu transaksi dalam kehidupan sehari-hari khususnya transaksi sewa-

menyewa seperti yang terjadi di Desa Gisting kabupaten Tanggamus. Karena, 

dengan adanya bukti tertulis dapat memperkuat suatu perjanjian antara pihak-

pihak yang bertransaksi. Selain itu, tidak akan menimbulkan sebuah konflik-

konflik yang tidak diinginkan. Apabila terdapat sengketa atau konflik antara 

salah satu pihak dalam perjanjiannya tidak terlalu dikhawatirkan karena, 

adanya bukti tertulis tersebut yang dapat memperkuat suatu bukti.  

 

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Sewa-menyewa Lahan Yang 

Digantikan Ahli Warisnya di Desa Gisting Kabupaten Tanggamus. 

Kegiatan sewa-menyewa yang dilakukan masyarakat desa Kembang 

Kantil, dilakukan seperti pada umumnya. Sewa-menyewa yang terjadi 

merupakan suatu akad sewa-menyewa terhadap manfaat suatu lahan untuk 

diambil manfaatnya dalam beberapa musim panen yang telah ditentukan 

dengan imbalan yang disepakati.  

Didalam hukum Islam sewa-menyewa adalah Ijarah, yang menurut 

bahasa yaitu imbalan (ganti) dan dapat pula berarti balasan, sedangkan menurut 

istilah suatu akad tentang kemanfaatan dengan adanya suatu imbalan atau 

penggantian. Mengenai pembayaran sewa yang dilaksanakan masyarakat Desa 

Gisting tidak berjalan setelah pemilik lahan meninggal dunia. selain itu, pihak 
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penyewa tidak mengkonfirmasi bahwa telah menyewa lahan milik (Alm) 

kepada keluarganya atau ahli warisnya, setelah diselidiki bahwa dialah yang 

telah menyewa lahan tersebut, barulah penyewa mengakuinya. 

Sedangkan mengenai batalnya perjanjian sewa-menyewa dalam hukum 

Islam karena orang yang melaksanakan sewa-menyewa belum dewasa, belum 

cukup usia, orang gila dan tidak memenuhi kewajibannya atau tidak melakukan 

timbal balik mengenai barakhirnya sewa-menyewa tersebut. Praktik sewa-

menyewa yang dilakukan masyarakat Desa Gisting tersebut, menurut hukum 

Islam, penyewa lahan tersebut tidak memenuhi kewajibannya atau tidak 

melakukan timbal balik diantaranya pembayaran sewa dan penentuan waktu 

sewa (perpanjang waktu) pemakaian. 

Adapun beberapa syarat atau ketentuan sewa-menyewa (Ijarah) dalam 

hukum Islam. Rukun dan syarat sewa-menyewa baru dianggap sah apabila telah 

memenuhi rukun dan syarat diantaranya sebagai berikut : 

1. Dua pihak yang melakukan akad 

2. Adanya akad (ijab dan Qabul) 

3. Sewa atau imbalan 

4. Objek sewa. 

Adapun objek yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam 

sewa-menyewa. Objek Ijarah adalah berupa barang modal yang memenuhi 

ketentuan antara lain : 

a. Objek Ijarah merupakan milik atau dalam sebagai pemberi sewa (muajjir). 

b. Manfaat objek Ijarah harus dapat dinilai. 
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c. Manfaat objek Ijarah harus dapat diserahkan penyewa (musta‟jjir). 

d. Pemanfaatan objek Ijarah harus bersifat tidak dilarang secara syariah (tidak 

diharamkan). 

e. Manfaat objek Ijarah harus dapat ditentukan dengan jelas. 

f. Spesifikasi objek Ijarah harus dinyatakan dengan jelas, antara lain melalui 

identifikasi fisik, kelayakan, dan jangka waktu pemanfaatannya. 

Disamping rukun yang telah disebutkan di atas, Ijarah juga mempunyai 

syarat-syarat tertentu, apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka Ijarah 

menjadi tidak sah. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Adanya kerelaan para pihak dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa. 

2. Segala hal yang berhubungan dengan objek sewa-menyewa harus jelas dan 

transparan. 

3. Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan 

kegunaanya menurut kriteria, realita dan syara‟. 

4. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaat). 

5. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan diharamkan. 

Menurut penulis dalam pelaksanaan praktek sewa-menyewa lahan 

pertanian di Desa Gisting Kabupaten Tanggamus tersebut belum sesuai 

dengan hukum Islam, yang harus dilakukan agar sesuai dengan syariat Islam 

ialah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Orang yang menyewakan, Dalam hal ini disyariatkan baligh, berakal, dan 

atas kehendak sendiri. 
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2. Orang yang menyewa, Dalam hal ini disyariatkan baligh, berakal, dan atas 

kehendak sendiri. 

3. Barang atau benda yang di sewakan, Dalam hal ini disyariatkan sebagai 

berikut: 

a. Barang yang disewakan harus bermanfaat. 

b. Barang yang disewakan bukan termasuk barang-barang yang di 

larang oleh Agama. 

c. Barang yang disewakan harus diketahui jenis, kadar, dan sifatnya. 

d. Barang yang disewakan harus tahan lama atau kekal zatnya. 

e. Barang yang disewakan dapat diserahkan oleh pemilik barang 

kepada penyewa. 

f. Imbalan sebagai bayaran (uang sewa), dalam hal ini disyariatkan 

sebagai berikut:  

1) Diketahui jumlah bayarannya (uang sewanya). 

2) Tidak berkurang nilainya. 

3) Bisa membawa manfaat yang jelas. 

4) Shiqhat (ijab kabul) atau akad (perjanjian), dalam hal ini 

disyariatkan: 

5) Akad (perjanjian) harus dilakukan sebelum barang yang di 

sewa itu dipergunakan atau dimanfaatkan. 

6) Ijab kabul itu tidak disangkut pautkan dengan urusan lain 

yakni antara penyewa dan ynag menyewakan. 



88 
 

 

7) Dalam akad atau ijab kabul harus ditentukan waktu 

sewanya, apakah seminggu atau sebulan atau setahun, dan 

seterusnya. 

Dengan demikian praktek sewa-menyewa yang diterapkan belum sah 

karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat sah sewa-menyewa 

yakni diantaranya Spesifikasi objek Ijarah tidak jelas, antara lain melalui 

identifikasi fisik, dan jangka waktu pemanfaatannya. selain itu, Orang yang 

menyewakan (pemilik) lahan tidak menerima imbalan (biaya sewa) atau 

penyewa tidak memberi uang sewa kepada pemilik lahan terhadap apa yang 

disewakan setelah pemilik lahan tersebut meninggal dunia yang sekarang 

diambil alih oleh ahli warisnya.  

Oleh karena itu, supaya transaksi tersebut sesuai dengan syariat Islam, 

seharusnya pihak yang menyewa lahan tersebut bertemu langsung dengan 

pihak keluarga yang menyewakan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang 

terjadi dalam penyewaan lahan tersebut (transparan). Jadi, seorang penyewa 

sebelum batas waktu penyewaan lahan berakhir harus mengkonfirmasi ulang 

mengenai perpanjang sewa kepada ahli waris. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dari data penelitian yang berhasil dihimpun oleh 

peneliti maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pelaksanaan sewa menyewa (Ijarah) tanah antara penyewa dan yang 

menyewakan tanah pertanian di Desa Gisting Kabupaten Tanggamus, yang 

dilakukan masyarakat pada umumnya dilakukan secara lisan karena hanya 

didasari dengan rasa saling percaya antara kedua belah pihak tanpa bukti 

tertulis. Objek sewa-menyewa lahan pertanian ini adalah jenis tanah warisan 

1 ha/hektar yang sudah diambil alih oleh ahli waris atau digantikan ahli 

warisnya setelah pemilik lahan (Pewaris) meninggal dunia. 

2. Perjanjian Sewa-menyewa dalam Hukum Islam ialah suatu perjanjian, dengan 

pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang 

lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan 

dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu 

disanggupi pembayarannya. Sewa menyewa lahan yang digantikan ahli 

warisnya menurut Hukum Islam sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang 

telah ditentukan. Namun kenyataannya sewa menyewa lahan yang digantikan 

ahli warisnya studi kasus di Desa Gisting kabupaten Tanggamus ini menurut 

Hukum Islam tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat 

sah sewa-menyewa yakni Spesifikasi objek Ijarah tidak jelas, antara lain 
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melalui identifikasi fisik, dan jangka waktu pemanfaatannya. selain itu, Orang 

yang menyewa (musta‟jjir) tidak transparan terhadap ahli waris dan ahli waris 

tidak menerima imbalan atau biaya sewa terhadap apa yang disewakan 

pemilik lahan yang sudah meninggal setelah pemilik lahan tersebut 

meninggal dunia. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran-saran sebagai 

berikut:  

1. Kepada masyarakat muslim khususnya penduduk Desa Gisting Kabupaten 

Tanggamus, agar kembali pada hukum Islam dalam bermuamalah melakukan 

kegiatan sewa menyewa lahan pertanian. 

2. Dalam bermuamalah, seharusnya transparan terhadap pihak-pihak yang 

bersangkutan, agar tidak menimbulkan konflik dan dapat menciptakan 

kemaslahatan, keharmonisan Desa tersebut. 

 


