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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Kajian Relevan 

Penelitian yang dilakukan Penulis mengangkat judul tentang: Eksistensi 

Hukum  Pogagaua dalam Menyelesaiakan Sengketa Tanah Perspektif Maslahah 

Mursalah di Desa Lapandewa. Berkaitan dengan penelitian yang akan Penulis 

lakukan, terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti, antara lain: 

1. Suherman Toha (2011), dalam jurnal yang berjudul: “Penelitian Hukum 

Eksistensi Hukum Adat dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Study 

Empiric di Bali”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: 1) Di Bali, Desa 

Pakraman mengaplikasikan Hukum Adat secara langsung pada warga 

masyarakat; sedangkan Desa Dinas mengaplikasikan secara tidak langsung; 

2) Dampak penerapan Hukum Adat dalam penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa, yaitu terutama pada faktor sikap dan prilaku warga masyarakat 

terhadap penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Desa; 3) Kendala untuk 

diterapkannya Hukum Adat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

yaitu bila terjadi perbedaan norma antara Hukum Negara dan Hukum Adat, 

diperlukan solusi antisipasi yang bijak dan tepat.  

Persamaannya dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-

sama meneliti tentang eksistensi hukum adat. Sedangkan yang menjadi 

perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu terletak pada 

letak hukum adatnya. Dimana pada penelitian Suherman Toha membahas 

tentang hukum adat Batak, sedangkan Penulis membahas tentang hukum 

adat Pogagaua. 
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2. Riska Fitriani (2012), dalam jurnal dengan Judul “Penyelesaian Sengketa 

Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Siak”. Hasil Penelitian 

ini menyatakan bahwa: Penyelesaian sengketa diluar pengadilan disebut 

juga alternative dispute Resolution (ADR). Salah satu sengketa yang terjadi 

adalah antara investor dengan masyarakat Kabupaten Siak di Kecamatan 

Kerinci Kanan. Penyelesaian dilakukan dengan upaya negosiasi, yaitu 

dengan proses perundingan atau tawar menawar suatu konsesi, dalam 

permasalahan yang timbul di tengah masyarakat.  

Persamaannya dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-

sama meneliti tentang penyelesaian sengketa. Sedangkan perbedaannya 

dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu terletak pada cara 

penyelesaian sengketanya. Dimana pada penelitian yang dilakukan oleh 

Riska Fitriani cara penyelesaian sengketanya melalui negoisasi sedangkan 

penelitian yang penulis lakukan menggunakan cara Pogagaua.  

3. Muh Ruslan Afandy (2016), dalam Jurnal dengan Judul “Analisis Hukum 

Terhadap Eksistensi Sanksi Adat A’massa Pada Delik Silariang di 

Kabupaten Jeneponto ( Studi Kasus di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, 

Kabupaten Jeneponto)”. Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa: 1) 

Eksistensi sanksi adat a’massa masih diakui keberadaanya oleh masyarakat 

di Kabupaten Jeneponto, khususnya di Desa Kapita. Sanksi adat a’massa 

diterapkan karena pihak keluarga dari mereka yang melakukan kawin lari 

(silariang) menganggap bahwa tindakannya adalah hal yang memalukan 

(appakasiri’). Sehingga untuk memulihkan harga diri keluarga didalam 

kehidupan masyarakat maka dilakukanlah sanksi adat a’massa. 2) Penerapan 
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sanksi adat a’massa ditinjau dari perspektif hukum pidana adat memiliki 

kesamaan dari segi pelaksanaan dan sifat/karakter.  

Persamaannya dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-

sama akan meneliti tentang eksistensi hukum adat. Adapun perbedaannya, 

yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Muh Ruslan Afandy membahas 

tentang hukum adat dalam pelaksanaan pemerintahan desa, sedangkan 

penelitian yang penulis lakukan membahas tentang hukum Pogagaua. 

4. Jaja Ahmad Jayus (2019),  dalam Jurnal dengan Judul “Eksistensi 

Pewarisan Hukum Adat Batak”. Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa: 

Hukum terbagi dalam berbagai konfigurasi, seperti hukum positif dan 

hukum adat. Hukum adat yang lahir dari kebiasaan dalam masyarakat yang 

menjadi benchmark tidak tertulis dari pergaulan dan tata perilaku dalam 

masyarakat itu sendiri. Hukum adat menjadi rujukan dan sekaligus salah 

satu terobosan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. 

Kesimpulan dalam kajian ini, baik dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige 

dan Pengadilan Tinggi Medan, mengedepankan keberadaan hukum adat 

setempat, dalam hal ini adat Batak.  

Persamaannya dengan penelitian yang Penulis lakukan, yaitu sama-

sama akan meneliti tentang eksistensi hukum adat. Adapun perbedaannya, 

yaitu terletak pada letak hukum adatnya. Dimana, pada penelitian yang di 

lakukan oleh Jaja Ahmad Jayus membahas tentang sanksi adat a’massa 

sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang hukum 

Pogagaua. 
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Secara umum persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang 

penulis lakukan, yaitu sama-sama membahas tentang eksistensi hukum adat dalam 

suatu masyarakat dan menyelesaikan sengketa tanah. Adapun perbedaannya yaitu 

terletak pada pokok permasalahan yang dibahas. Dimana pada penelitian 

terdahulu pokok pembahasannya lebih mengarah tentang keberadaan hukum adat 

sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan lebih mengarah ke pelaksanaan 

dan mekanisme hukum Pogagaua. 

2.2. Kajian Teoritis 

2.2.1. Tinjauan Tentang Hukum Pogagaua 

Hukum Pogagaua adalah musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan yang dipimpin oleh tokoh adat dan dianggap 

mengikat bagi masyarakat Desa Lapandewa. Hal itu didukung oleh pernyataan 

para tokoh adat (parabela, moji dan waci) pada saat wawancara yang mengatakan 

bahwa Pogagaua adalah musyawarah yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan. Adapun permasalahan yang ditangani dengan menggunakan 

Pogagaua dalam bidang perdata, yaitu sengketa tanah dan sengketa pernikahan. 

Hukum Pogagaua termasuk hukum adat, karena hukum Pogagaua tidak 

tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Lapandewa. Dimana 

hukum Pogagaua telah diwariskan secara turun temurun dan dianggap patut serta 

mengikat bagi masyarakat Lapandewa.  Sebagaimana pendapat Soepomo yang 

mengatakan bahwa: 

“Hukum adat adalah hukum tidak tertulis di dalam peraturan tidak tertulis, 

meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh 

yang berwajib namun ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas 

keyakinan bahwasannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai 

kekuatan hukum” (Erwin Owan Hermansyah Soetoto dkk, 2021, h. 8). 

 



13 
 

Pogagaua merupakan hasil produk dari budaya Masyarakat Hukum Adat 

Lapandewa yang telah ada sejak lama. Hal itu berdasarkan pada sumber bahwa 

Masyarakat Hukum Adat Lapandewa merupakan keturunan dari rumpun besar 

Lapandewa. Rumpun itu dikenal sebagai penduduk pertama yang membangun 

struktur sosial Kerajaan Wolio, yang kemudian menjadi Kesultanan Buton. Dalam 

upaya penaklukan wilayah, Kerajaan Wolio selalu mengedepankan diplomasi 

daripada kekerasan fisik. Menurut penuturan perangkat adat Lapandewa, pada 

tahun 1275, Kerajaan Wolio mengirimkan seorang utusan bernama Dungkucangia 

yang meminta rumpun Lapandewa untuk bergabung dengan Kerajaan Wolio 

(Susanto Zuhdi, 2010).  

Rumpun Lapandewa menyepakati tawaran tersebut dengan syarat mereka 

tetap dapat menjalankan hukum adat  sebagaimana biasanya serta diberikan 

wewenang penuh untuk memilih pemimpin dari dalam kelompok mereka sendiri. 

Disetujuinya kesepakatan tersebut ditandai dengan penyerahan meriam naga oleh 

''Dungkucangin'' kepada pemimpin rumpun Lapandewa saat itu, yaitu La 

Bukutorende (Susanto Zuhdi, 2010 ). Dari pernyataan tersebut diaketahui bahwa 

adat Masyarakat Hukum Adat Lapandewa telah ada sebelum bergabung dengan 

kerajaan wolio pada tahun 1275 M. Sementara Pogagaua sendiri merupakan 

bagian dari adat Masyarakat Hukum Adat  Lapandewa. Sehingga jauh sebelum 

tahun 1275 M Pogagaua telah ada. Namun tidak diketahui secara pasti kapan adat 

tersebut terbentuk berdasarkan sumber tertulis. 

Hukum adat yang ada di Lapandewa dibentuk oleh Parabela bersama 

anggotanya, yaitu Moji dan Waci sebagai tokoh adat. Parabela dalam struktur 

adat Masyarakat Hukum Adat Lapandewa memiliki tugas dan fungsi pokok, 
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terutama untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat Lapandewa. 

Penjelasan lebih detail tentang tugas dan fungsi mereka adalah sebagai berikut: 

1. Adati (Pemangku Adat) 

Parabela disebut sebagai pemimpin atau ketua sekaligus 

pemangku adat tertinggi dalam sturktur adat Masyarakat Hukum Adat 

Lapandewa. Parabela akan bertindak sebagai wakil masyarakat dalam 

berbagai macam kepentingan, termasuk menjaga hubungan Masyarakat 

Hukum Adat Lapandewa dengan pihak luar; 

2. Bicuno Lele (Pemberi Informasi) 

Parabela haruslah seorang yang memiliki pengetahuan tentang 

adat Lapandewa secara mendalam. Dalam praktiknya, Parabela akan 

bertugas untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat 

Lapandewa terkait sejarah, hutan adat (kaombo), serta larangan dan sanksi 

dalam (hukum adat) Lapandewa. Untuk menjalankan fungsi tersebut, 

pengetahuan yang mendalam tentang adat Lapandewa tentu amat 

diperlukan; 

3. Pamondo (Mediator) 

Tugas atau fungsi lain Parabela adalah sebagai mediator dalam 

berbagai sengketa atau persoalan yang dialami oleh anggota Masyarakat 

Hukum Adat Lapandewa. Sengketa yang paling umum dialami oleh 

Masyarakat Hukum Adat Lapandewa biasanya berkaitan dengan 

penguasaan tanah (M Husain Najib, dkk 2012, h. 134-145). 
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2.2.2. Tinjauan Tentang Hukum Adat 

2.2.2.1. Pengertian Hukum Adat 

Hukum Adat pada dasarnya ialah keseluruhan peraturan hukum yang 

berisi ketentuan adat-istiadat seluruh bangsa Indonesia yang sebagian besarnya 

merupakan hukum yang tidak tertulis, dalam keadaannya yang ber-bhineka 

mengingat bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa, yang masing-masing 

suku bangsa tersebut memiliki adat–istiadat berdasarkan pandangan hidup 

masing-masing (Sigit Sapto Nugroho, 2016, h. 31). 

Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian 

hukum adat, yaitu: 

1. Prof. Van Vallenhoven (1983), yang pertama kali menyebut hukum adat 

memberikan definisi hukum adat adalah: “ Himpunan peraturan tentang 

perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak 

yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada 

dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat). Abdulrahman (1984) 

menegaskan rumusan Van Vallenhoven dimaksud memang cocok untuk 

mendeskripsikan apa yang dinamakan Adat Recht pada jaman tersebut 

bukan untuk Hukum Adat pada masa kini. 

2. Prof. Soepomo (1952), merumuskan Hukum Adat: Hukum adat adalah 

sinomim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislative 

(statuary law), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum 

Negara (Parlemen, Dewan Propinsi dan sebagainya), hukum yang hidup 

sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, 

baik di kota maupun di desa-desa. 
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3. Ter Haar menjelaskan bahwa hukum adat adalah keseluruhan peraturan 

yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum 

(dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (macth, authority) serta pengaruh 

dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan dipatuhi dengan 

sepenuh hati (Imam Sudiyat, 1989, h. 7). Yang di kenal dengan teori 

keputusan. Jadi Hukum Adat menurut Ter Haar adalah Hukum Keputusan 

yaitu hukum yang terdapat didalam keputusan para petugas Hukum Adat 

(fungsionaris hukum), baik berupa keputusan karena perselisihan/sengketa 

resmi, tetapi juga di luar itu berdasarkan kesepakatan (musyawarah). 

(Keputusan fungsionaris hukum di dalam dan di luar sengketa) (Sigit Sapto 

Nugroho, 2016, h. 34). 

4. Prof. Soekanto, merumuskan hukum adat: Komplek adat-adat inilah yang 

kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan 

mempunyai sanksi (dari itu hukum), jadi mempunyai akibat hukum, 

komplek ini disebut Hukum Adat (Abdulrahman, 1984, h. 18). 

5. Prof. Soeripto menyatakan bahwa: Hukum adat adalah semua aturan-aturan/ 

peraturan-peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala 

kehidupan orang Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis yang oleh 

masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat, yang 

bersifat hukum oleh karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-

aturan/ peraturan itu harus dipertahankan oleh petugas hukum dan petugas 

masyarakat dengan upaya paksa atau ancaman hukuman (sanksi) 

(Abdulrahman, 1984, h. 19). 
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6. Hardjito Notopuro menyatakan bahwa: Hukum Adat adalah hukum tidak 

tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman 

kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan 

masyarakat dan bersifat kekeluargaan (Abdulrahman, 1984, h. 19). 

7. Sudjito Sastrodiharjo menegaskan: Ilmu hukum bukan hanya mempelajari 

apa yang disebut das sollen, tetapi pertama kali harus mengingat das sein. 

Hukum adat merupakan species dari hukum tidak tertulis, yang merupakan 

genusnya (Sudjito Sastrodiharjo, 1998, h. 107). 

8. Hazairin berpendapat dalam Sukamto bahwa hukum adat adalah resapan 

(endapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu 

berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang sebenarnya telah mendapat 

pengakuan umum dalam masyarakat itu (Hilman Hadikusumo, 1980, h. 34). 

Sukamto (1996) mendefenisikan hukum adat sebagai kompleks adat-adat 

yang kebanyakan tidak di kitabkan/dibukukan, tidak dikodifikasikan dan 

bersifat paksaan, mempunyai sanksi dan mempunyai akibat hukum. 

2.2.2.2. Sifat Hukum Adat 

Hukum adat bersifat pragmatism-realisme artinya mampu memenuhi 

kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius, sehingga hukum adat 

mempunyai fungsi sosial atau keadilan sosial. Sifat yang menjadi ciri daripada 

hukum adat sebagai 3 C adalah: 

1. Commun atau komunal atau kekeluargaan (masyarakat lebih penting 

daripada individu).  

2. Contant atau Tunai perbuatan hukum dalam hukum adat sah bila 

dilakukan secara tunai, sebagai dasar mengikatnya perbuatan hukum.  
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3. Congkrete atau Nyata, Riil perbuatan hukum dinyatakan sah bila 

dilakukan secara kongkrit bentuk perbuatan hukumnya. 

Djojodigoeno menyebut hukum adat mempunyai sifat: statis, dinamis dan 

plastis. 

1.  Statis, hukum adat selalu ada dalam masyarakat,  

2. Dinamis, karena hukum adat dapat mengikuti perkembangan 

masyarakat,  

3. Plastis/Fleksibel, kelenturan hukum adat sesuai kebutuhan dan 

kemauan masyarakat.  

Sunaryati Hartono (1998, h. 170), menyatakan: Dengan perspektif 

perbandingan, maka ketiga ciri dapat ditemukan dalam hukum yang berlaku 

dalam masyarakat agraris atau pra industri, tidak hanya di Asia tetapi juga di 

Eropa dan Amerika. Surnarjati Hartono sesungguhnya hendak mengatakan bahwa 

hukum adat bukan khas Indonesia, namun dapat ditemukan juga di berbagai 

masyarakat lain yang masih bersifat pra industri di luar Indonesia 

2.2.2.3. Corak hukum adat 

Soepomo (1997, h. 140-141) mengatakan: Corak atau pola-pola tertentu di 

dalam hukum adat yang merupakan perwujudkan dari struktur kejiwaan dan cara 

berfikir yang tertentu oleh karena itu unsur-unsur hukum adat adalah: 

1. Mempunyai sifat kebersamaan yang kuat artinya , menusia menurut 

hukum adat merupakan makluk dalam ikatan kemasyarakatan yang 

erat , rasa kebersamaan mana meliputi sebuah lapangan hukum adat;  

2. Mempunyai corak magisch-religius yang berhubungan dengan 

pandangan hidup alam Indonesia;  
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3. Sistem hukum itu diliputi oleh pikiran serba kongkrit, artinya hukum 

adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya 

hubungan hidup yang kongkret. Sistem hukum adat mempergunakan 

hubungan-hubungan yang kongkrit tadi dalam pengatur pergaulan 

hidup. 

4. Hukum adat mempunyai sifat visual, artinya hubungan-hubungan 

hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu 

ikatan yang dapat dilihat (atau tanda yang tampak). 

Moch Koesnoe mengemukakan corak hukum adat, (Khundzalifah 

Dimyati, 2004, h. 22), yaitu: 

1. Segala bentuk rumusan adat yang berupa kata-kata adalah suatu kiasan 

saja. Menjadi tugas kalangan yang menjalankan hukum adat untuk 

banyak mempunyai pengetahuan dan pengalaman agar mengetahui 

berbagai kemungkinan arti kiasan dimaksud; 

2.  Masyarakat sebagai keseluruhan selalu menjadi pokok perhatiannya. 

Artinya dalam hukum adat kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud 

kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh;  

3. Hukum adat lebih mengutamakan bekerja dengan azas-azas pokok . 

Artinya dalam lembaga-lembaga hukum adat diisi menurut tuntutan 

waktu, tempat dan keadaan serta segalanya diukur dengan azas pokok, 

yakni: kerukunan, kepatutan, dan keselarasan dalam hidup bersama;  

4. Pemberian kepercayaan yang besar dan penuh kepada para petugas 

hukum adat untuk melaksanakan hukum adat. 
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2.2.2.4. Kaidah Fiqh Tentang Adat 

Kaidah fiqh tentang adat/’urf, yaitu: 

 ةَ مَ كَ م َ َةَ دَ اعَ ل َا َ 
 Artinya: “ Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”. (Abdul 

Mudjib, 2001, h. 43). 

 

Kaidah diatas dapat dipahami bahwa `Urf atau adat atau kebiasaan bisa 

dijadikan sumber hukum, jika didalam Nash tidak terdapat penjelasan. `Urf/adat 

dapat diterima selama hal tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu (Amir 

Syarifuddin, h. 74). Adapun syarat-syarat tersebut adalah: 

a. ‘Urf/adat tersebut bernilai mashlahat dalam arti dapat memberikan 

kebaikan kepada umat dan mengindari umat dari kerusakan dan 

keburukan. 

b. `Urf/adat tersebut berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang 

yang berada dalam lingkungan tertentu. 

c. `Urf/adat telah berlaku sebelum itu, dan tidak ada adat yang datang 

kemudian 

d.  `Urf/adat tidak betentangan dengan dalil syara` yang ada. 

Syarat – syarat `urf/adat dapat diterima oleh hukum islam adalah dengan: 

a.  Tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam al-Quran 

atau as-Sunnah. 

b. Pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari`at 

termasuk juga tidak mengakibatkan mafsadat, kesulitan atau 

kesempitan. 

c. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya dilakukan oleh 

beberapa orang saja. 
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2.2.3. Tinjauan Tentang Sengketa 

2.2.3.1. Pengertian Sengketa 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), 

pengertian sengketa adalah 1) sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; 

pertengkaran; perbantahan. 2) pertikaian; perselisihan. 3) perkara (dalam 

pengadilan) (KBBI). 

Menurut Nurmaningsih Amriani, sengketa merupakan perselisihan yang 

terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang 

dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut (Nurnaningsih Amriani, 

2012, h. 13). Sedangkan menurut Takdir Rahmadi, sengketa adalah situasi dan 

kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual 

maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja (Takdir Rahmadi, 2017, h. 1). 

Sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh 

pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidak puasan tersebut 

kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, 

maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tersebut. Dalam konteks hukum 

khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan 

yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan 

yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. 

Sehingga dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah 

satu pihak, karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan atau 

dipenuhi namun kurang atau berlebihan yang akhirnya mengakibatkan pihak 

satunya dirugikan (Nurnaningsih Amriani, 2012, h. 12). 
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2.2.3.2. Sebab-Sebab Timbulnya Sengketa 

Berikut ini beberapa teori tentang sebab-sebab timbulnya sengketa, antara 

lain: 

1) Teori hubungan masyarakat 

Teori hubungan masyarakat, menitik beratkan adanya ketidakpercayaan dan 

rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan 

solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan 

komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang 

mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih 

bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat (Takdir Rahmadi, 

2010, h.8). 

2) Teori negosiasi prinsip 

Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya 

perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para penganjur teori ini 

berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku 

harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah 

dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada 

posisi yang sudah tetap (Takdir Rahmadi, 2010, h.8). 

3) Teori identitas 

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang 

merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas 

mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam 

dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil-wakil 

kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasikan 
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ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta 

membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian 

kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak (Takdir 

Rahmadi, 2010, h.9). 

4) Teori kesalahpahaman antar budaya 

Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi 

karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar 

belakang budaya yang berbeda. Untuk itu, diperlukan dialog antara orang-

orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya 

masyarakat lainnya, mengurangi stereotipe yang mereka miliki terhadap 

pihak lain (Takdir Rahmadi, 2010, h.9). 

5) Teori transformasi 

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-

masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud 

dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun 

politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat 

dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka 

kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap 

jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan 

proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, 

rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing (Takdir Rahmadi, 

2010, h.9).S 
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6) Teori kebutuhan atau kepentingan manusia 

Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena 

kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/ terhalangi atau 

merasa dihalangi oleh orang/ pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan 

manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan 

psikologis. Kepentingan substantif (substantive) berkaitan dengan 

kebutuhan manusia yang yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, 

sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural 

(procedural) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan 

kepentingan psikologis (psychological) berhubungan dengan non-materiil 

atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati (Takdir Rahmadi, 

2010, h.9). 

2.2.3.3. Penyelesaian Sengketa Tanah 

Seperti halnya sengketa di bidang lain, sengketa tanah dapat diselesaikan 

melalui 2 (dua) cara, yaitu: 

a. Penyelesaian secara langsung dengan jalan musyawarah. 

b. Penyelesaian melalui Badan Peradilan, yaitu di ajukan ke pengadilan 

umum secara perdata atau pidana, jika sengketanya mengenai 

penyelesaian tanah secara ilegal yang dimungkinkan oleh Undang-

undang No. 51/Prp/1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin 

yang berhak atau kuasanya atau melalui peradilan tata usaha negara. Pada 

umumnya semua sengketa pertanahan dapat diajukan ke pengadilan, baik 

dalam lingkup peradilan umum maupunn peradilan tata usaha negara. 

Namun, bukan rahasia lagi apabila relatif banyak sengketa pertanahan 
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yang penyelesaiannya melalui pengadilan dirasakan kurang efektif di 

samping memakan waktu dan biaya (Istijab, 2018, h. 11-23). 

2.2.4. Tinjauan Tentang Maslahah Mursalah 

2.2.4.1. Pengertian Maslahah 

Kata maslahah merupakan bentuk masdar dari kata kerja salaha dan 

salahu, yang secara etimologi berarti: manfaat, faedah, patut (Asmawati, 2011, h. 

128). Kata maslahah dan manfa’ah telah di Indonesiakan menjadi “maslahat” dan 

“manfaat” yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Dari 

beberapa arti tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu yang 

mengandung kebaikan didalamnya, baik untuk memperoleh kemanfaatan, 

kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan, maka semua itu disebut dengan 

maslahah (Abbas Arfan, 2008, h. 82). Sedangkan secara terminologi maslahah 

dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak mudharat (bahaya) dalam 

rangka memelihara tujuan syara’ (hukum Islam) (Harun, 2009, h. 24). 

Imam Al-Ghazali memandang bahwa suatu kemashlahatan harus sejalan 

dengan tujuan syara’, sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia kerena 

kemashlahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara’, 

tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu. Oleh karena itu, yang dijadikan patokan 

untuk menentukan kemashlahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara’, bukan 

kehendak dan tujuan manusia (Abu Hamid Al-Ghazali, 1980, h. 286). 

2.2.4.2. Pembagian Mashlahah 

Maslahah itu ada dua bentuk: 

a. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut 

jalbul manaafi’  (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan itu ada yang 
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langsung dirasakan oleh yang melakukan saat melakukan perbuatan yang 

disuruh itu. Ibarat orang yang sedang haus meminum minuman segar. Ada juga 

yang dirasakannya di kemudian hari, sedangkan pada waktu melaksanakannya, 

tidak dirasakan sebagai suatu kenikmatan tetapi justru ketidakenakan. Seperti 

orang yang sedang sakit malaria disuruh meminum pil kina yang pahit. Segala 

suruhan Allah berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti ini. 

b. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut dar ul 

mafaasid (menolak kerusakan). Kerusakan dan keburukan itu ada yang 

langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga 

yang pada waktu berbuat, dirasakannya sebagai suatu yang menyenangkan 

tetapi setelah itu dirasakannya kerusakandan keburukannya. Umpamanya 

berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi 

yang berpenyakit gula (Nano Irawan, 2020, h. 33). 

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya 

(manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan 

pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi 

kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat. Secara 

berurutan, peringkat kebutuhan manusia itu adalah kebutuhan primer, sekunder, 

dan tersier (Amir Syarifuddin, 1999, h. 208) 

Para ahli ushul fiqh mengemukakan pembagian maslahah jika dilihat dari 

beberapa segi, yaitu: 

a. Berdasarkan segi kandungan maslahah terbagi menjadi 2, yaitu: 
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1) Maslahah al-‘ammah, yaitu kemashlahatan umum yang menyangkut 

kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk 

kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas. 

2) Maslahah al-khashsah, yaitu kemaslahatan pribadi. Dan ini sangat jarang 

sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan 

perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (Muksana Pasaribu, 2014, h. 

355). 

b. Dari segi kekuatan/tingkatan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, 

maslahah ada tiga macam, yaitu: 

1) Maslahah Daruriyah adalah kemashlahatan yang keberadaannya sangat 

dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya 

arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha 

yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip 

tersebut adalah baik atau maslahah dalam tingkat daruri. Karena itu Allah 

memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan 

pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju 

pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima unsur 

pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan 

dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau mashlahah dalam 

tingkat daruri. Lima unsur pokok tersebut adalah memelihara agama, 

memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara 

harta. 

2) Maslahah hajiyah adalah kemashlahatan yang tingkat kebutuhan hidup 

manusia kepadanya tidak berada pada tingkat daruri. Bentuk 
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kemashlahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok 

yang lima (daruri), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti 

dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. 

Mashlahah hajiyah juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, 

tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok 

tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan 

perusakan. 

3) Maslahah tahsiniyah adalah maslahah yang kebutuhan hidup manusia 

kepadanya tidak sampai tingkat daruri, juga tidak sampai tingkat hajiyah, 

namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi 

kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Maslahah dalam bentuk 

tahsiniyah tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia 

(Nano Irawan, 2020, h. 35-36). 

Tiga bentuk maslahah tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan 

peringkat kekuatannya. Yang kuat adalah maslahah daruriyah, kemudian di 

bawahnya adalah maslahah hajiyah dan berikutnya maslahah tahsiniyah 

(Amir Syarifuddin, 1999, h. 327-328). 

c. Dari segi pandangan syara’, maslahah dibagi menjadi tiga, yaitu: 

1) Maslahah Mu’tabarah, yaitu kemashlahatan yang didukung oleh syar’i 

(Allah) dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Misalnya kewajiban 

puasa pada bulan Ramadhan mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu 

untuk mendidik jasmani dan rohaninya agar manusia sehat secara jasmani 

maupun rohani. 
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2) Maslahah Mulghah, yaitu kemashlahatan yang ditolak oleh syar’i (Allah), 

dan syar’i menetapkan kemaslahatan lain selain itu. Misalnya adalah 

kemaslahatan perempuan menjadi imam bagi laki-laki yang bertentangan 

dengan kemaslahatan yang ditetapkan syar’i yaitu pelarangan perempuan 

menjadi imam bagi laki-laki. Demikian juga kemaslahatan yang diperoleh 

oleh seorang pencuri, ditolak oleh syar’i dengan mengharamkan pencurian, 

demi melindungi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu kemashlahatan rasa 

aman bagi masyarakat. 

3) Maslahah Mursalah, yaitu kemashlahatan yang belum diakomodir dalam 

nash dan ijma’, serta tidak ditemukan nash atau ijma’ yang melarang atau 

memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan (dibiarkan) 

oleh syar’i diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak 

mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusiaa, maka akan 

mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan 

mendatangkan dosa (Suwarjin, 2012, h. 141-142). Maslahah macam ini 

terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan 

hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam al-Qur’an dan Sunnah 

untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan 

segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang 

mengaturnya, baik dalam al-Qur’an maupun dalam Sunnah Rasulullah. 

Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal 

ini adalah bentuk memelihara jiwa dan harta (Satria Effendi, 2005, h. 150). 

2.2.4.3. Kaidah Fiqh Tentang Maslahah 

Adapun kaidah-kaidah tentang maslahah, yaitu: 
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َ اَ  َح ةَ ال ََِعَِاَفَِن َمَ الَ َِفََلَ صَ ل  ََب 
Artinya: “Prinsip dasar pada masalah manfaat adalah boleh”. (Duski 

Ibrahim, 2019, h. 77) 

 

 Kaidah ini berlaku untuk sesuatu yang belum ada penjelasan hukumnya 

dari Asy-Syari’. Selama sesuatu telah ditetapkan ketentuan hukumnya dengan dalil 

Asy-Syari’, maka ia tidak termasuk kategori kaidah “prinsip dasar pada masalah 

manfaat adalah boleh”. Akan tetapi, statusnya dikembalikan pada dalil Asy-Syari’ 

yang menetapkan hukum kebolehan, baik yang menunjuk makna alternasi ataupun 

menghilangkan kesukaran tergantung pada ungkapan atau pernyataan hukum yang 

menunjukkan kebolehannya (Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz 

Muhammad Azam, 2009, h. 75).  

َي  ز الَ   ا لضَّر ر 
Artinya: “Kemudharatan itu hendaklah dihilangkan.” (Duski Ibrahim, 

2019, h. 78) 

 

Kaidah ini sangat berperan dalam pembinaan hukum Islam, terutama 

untuk menghindari berbagai kemudharatan dalam kehidupan masyarakat. Oleh 

karena itu, hukum Islam membolehkan pengembalian barang yang telah dibeli 

karena cacat, mengajarkan khiyar dalam jual beli, mengajarkan perwalian untuk 

membantu orang yang tidak cakap, mengajarkan hak syuf’ah bagi tetangga. 

Hukum Islam mengajarkan adanya hukum qishash, hudud, kaffarat, ganti rugi 

atau diyat, membolehkan penguasa memerangi kaum bughat (pemberontak) dan 

lain-lain (Duski Ibrahim, 2019, h. 81). Dimana, semua itu untuk kemashlahatan 

manusia. 

َحَِاَلَِصَ مَ الَ َبَِلَ ىَجَ لَ عَ َمَ َدََّقَ مَ َدَِاَسَِفَ مَ الَ َء َرَ دَ 
Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan 

kemaslahatan”. (Duski Ibrahim, 2019, h. 84) 
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Kaidah ini dapat dipahami bahwa manakala terjadi pertentangan antara 

kemafsadatan dan kemaslahatan, maka segi kemafsadatannya (kerusakannya atau 

larangannya) harus didahulukan untuk dihindari (Duski Ibrahim, 2019, h. 84). 

2.2.4.4. Pengertian Maslahah Mursalah 

Maslahah mursalah merupakan cabang dari mashlahah. Secara etimologi, 

maslahah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Maslahah 

juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat (Totok 

Jumantoro & Samsul Munir Amin, 2005, h. 203).. 

Al-Mursalah adalah isim maf’ul (objek) dari fi’il madhi (kata dasar) dalam 

bentuk tsulasi (kata dasar yang tiga huruf) yaitu rasala dengan penambahan huruf 

alif di pangkalnya sehingga menjadi arsala yang secara etimologi (bahasa) artinya 

“terlepas” atau dalam arti “bebas”. Dimana kata bebas atau terlepas jika 

dihubungkan dengan kata maslahah artinya adalah terlepas atau bebas dari 

keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Dengan kata 

lain, maslahatul mursalah adalah memelihara maksud syara’ dengan jalan 

menolak segala yang merusakkan makhluk (Totok Jumantoro & Samsul Munir 

Amin, 2005, h. 203). 

Menurut bahasa Arab kata maslahah berasal dari kata salahu, yasluhu, 

salahan, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat (Muhammad Yunus, 

1973, h. 219). Sedangkan kata mursalah artinya terlepas atau bebas, tidak terikat 

dengan dalil agama (al-Qur’an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang 

melarangnya (Munawar Kholil, 1955, h. 43). 

Al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfa merumuskan: 
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Apa-apa atau maslahah yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dan 

bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang 

memperhatikannya (Totok Jumantoro & Samsul Munir Amin, 2005, h. 

203). 

 

As-Syaukani dalam kitab irsyad Al-Fuhul menulis:  

Maslahah yang tidak diketahui apakah syar’i menolaknya atau 

memperhitungkannya (Totok Jumantoro & Samsul Munir Amin, 2005, h. 

204). 

 

Yusuf Amin Al-Alim mendefinisikan: 

Apa-apa (maslahah) yang tidak ada petunjuk syara’ tidak untuk 

membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya (Totok Jumantoro 

& Samsul Munir Amin, 2005, h. 204). 

 

Ibnu Qudamah dari Ulama Hanbali menyatakan: 

Maslahah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya 

dan tidak pula yang memperhatikannya (Totok Jumantoro & Samsul 

Munir Amin, 2005, h. 204). 

 

Jalal Ad-Din Abd Ar-Rahman merumuskan: 

Maslahah yang selaras dengan tujuan syar’i (Pembuat Hukum) dan tidak 

ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau 

penolakannya (Totok Jumantoro & Samsul Munir Amin, 2005, h. 204). 

 

Muhammad Abu Zahrah menulis: 

Maslahah yang selaras dengan tujuan  syari’at Islam dan petunjuk tertentu 

yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya (Totok 

Jumantoro & Samsul Munir Amin, 2005, h. 204). 

 

Menurut Abdul Wahab Khallaf (2002, h. 123), maslahah mursalah adalah 

maslahah di mana syar’i tidak mensyari’atkan hukum untuk mewujudkan 

maslahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau 

pembatalannya.  

Maslahah Al-Mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak di singgung 

oleh syara’ dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan 

atau meninggalkannya, sedang jika di kerjakan akan mendatangkan kebaikan yang 
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besar atau kemashlahatan. Maslahah Al-Mursalah disebut juga dengan mashlahah 

yang mutlak karena tidak ada dalil yang mengakui kesahihan atau kebatalannya. 

Jadi, pembentuk hukum dengan cara maslahah  Al-Mursalah semata-mata untuk 

mewujudkan kemashlahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat 

dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia (Totok Jumantoro & 

Samsul Munir Amin, 2005, h. 205). 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa maslahah 

mursalah adalah  suatu kemashlahatan yang tidak ada dalil khusus yang 

menunjukkan tentang kebolehannya dan tidak ada juga dalil yang melarangnya. 

Tapi karena mengandung kemashlahatan maka boleh digunakan. 

Menurut Imam Al-Haramain, pendapat Imam Asy-Syafi’i dan sebagian 

besar pengikut mazhab Hanafi menetapkan bahwa hukum dengan maslahah Al-

Mursalah harus dengan syarat, harus ada persesuaian dengan maslahat yang di 

yakini, diakui dan disetujui oleh para ulama. Contohnya adalah upaya Khalifah 

Abu Bakar mengumpulkan Al-Qur’an yang terkenal dengan Jam’ul Qur’an. 

Pengumpulan Al-Qur’an ini tidak di singgung sedikitpun oleh syara’, tidak ada 

nash yang memerintahkan dan tidak ada nash yang melarangnya (Totok 

Jumantoro & Samsul Munir Amin, 2005, h. 205).  

Pada prinsipnya jumhur ulama menerima maslahah mursalah sebagai 

salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara’, sekalipun dalam penerapan 

dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat. Adapun para ulama yang 

menerima maslahah mursalah, yaitu imam Hanafi dan ulama Hanafiyah, imam 

Malik dan ulama Malikiyah, Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama Hanabilah, dan 

Najm al-Din al-Thufi (M. Syakroni, 2017, h. 187-201). Dimana untuk bisa 
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menjadikan maslahah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama 

Malikiyah dan Hanabilah mensyaratkan tiga syarat, yaitu kemaslahatan itu sejalan 

dengan kehendak syara’ dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung 

nash secara umum, kemaslahatan itu bersifat rasioanal dan pasti, bukan sekedar 

perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan benar-benar menghasilkan manfaat 

dan menghindari atau menolak kemudharatan, dan kemaslahatan itu menyangkut 

kepentingan orang banyak bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil 

tertentu (Muhammad Hasyim Kamali, 1989, h. 384.) 

2.2.4.5. Dasar Hukum Maslahah Mursalah 

Ada beberapa dasar hukum maupun dalil mengenai berlakunya maslahah 

mursalah  diantaranya, yaitu: 

a. Al-Qur’an 

Ayat al-Qur’an yang menjadi dasar berlakunya maslahah mursalah yaitu 

terdapat dalam firman Allah SWT surah al-Anbiya’/21: 107: 

  َ  ََ  َ  ََََ 

Terjemahnya: Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan 

untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam (Departemen Agama RI, 2014, 

h. 331). 

 

Menurut Quraish Shihab (2002, h. 519), ayat ini menyebut empat hal 

pokok, yakni Dzat Yang mengutus Nabi Muhammad (Allah), Rasul Allah (Nabi 

Muhammad), Nabi Muhammad yang diutus pada alam semesta dan risalah. 

Keseluruhan empat hal itu, masing-masing mengisyaratkan adanya sifat “rahmat” 

yang bersifat umum, serta tidak terbatas waktu dan tempat karena lafadz raḥmat 

menggunakan isim nakirah (indefinitif). 
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Ayat diatas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini 

sebagai rahmat bagi alam semesta. Hakikat rahmat itu sendiri sebenarnya adalah 

kemaslahatan manusia (Ach. Faidi Haris, 2012, h. 73 dalam Skripsi Nano Irawan, 

2020). 

Kemudian dalam surah Yunus/10 : 57 Allah SWT. berfirman: 
  ََََََ   ََ  ََََ ََ   ََ ََ ََََ

  َ  َ   ََََ 

Terjemahnya: Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu 

pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang 

berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang 

beriman (Departemen Agama RI, 2014, h. 215). 

 

Ayat di atas menegaskan adanya empat fungsi al-Qur’an: pengajaran, obat, 

petunjuk serta rahmat. Thahir Ibn ‘Asyur mengemukakan bahwa ayat ini memberi 

perumpamaan tentang jiwa manusia dalam kaitannya dengan kehadiran al-Qur’an. 

Ulama itu memberi ilustrasi lebih kurang sebagai berikut. Seseorang yang sakit 

adalah yang tidak stabil kondisinya, timpang keadaannya lagi lemah tubuhnya. Ia 

menanti kedatangan dokter yang dapat memberinya obat guna kesembuhannya. 

Sang dokter tentu saja perlu memberi peringatan kepada pasien ini menyangkut 

sebab-sebab penyakitnya dan dampak-dampak kelanjutan penyakit itu, lalu 

memberinya obat guna kesembuhannya, kemudian memberinya petunjuk dan 

saran tentang cara hidup sehat agar kesehatannya dapat terpelihara sehingga 

penyakit yang dideritanya tidak kambuh lagi. Nah, jika yang bersangkutan 

memenuhi tuntunan sang dokter, niscaya ia akan sehat sejahtera dan hidup 

bahagia serta terhindar dari segala penyakit. Dan itulah rahmat yang sungguh 

besar (Quraish Shihab, 2002, h. 104). 

Selanjutnya Surah an-Nahl/16: 90 Allah SWT. berfirman: 
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َ ََََ   ََ   ََ ََََ ََ   ََ  ََ ََ

  َ   َ  ََ  َ َ  ََََ 
Terjemahnya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang 

dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (Departemen 

Agama RI, 2014, h. 277). 

 

Ayat ini dinilai oleh para pakar sebagai ayat yang paling sempurna dalam 

penjelasan segala aspek kebaikan dan keburukan. Allah SWT. berfirman sambil 

mengukuhkan dan menunjuk langsung diri-Nya dengan nama teragung guna 

menekankan pentingnya pesan-pesan-Nya bahwa: Sesungguhnya Allah secara 

terus menerus memerintahkan siapapun di antara hamba-hamba-Nya untuk 

berlaku adil dalam sikap, ucapan, dan tindakan, walau terhadap diri sendiri dan 

menganjurkan berbuat ihsan, yakni yang lebih utama dari keadilan dan juga 

pemberian apapun yang dibutuhkan dan sepanjang kemampuan lagi dengan tulus 

kepada kaum kerabat, dan dia yakni Allah melarang segala macam dosa, lebih-

lebih perbuatan keji yang amat dicela oleh agama dan akal. Demikian juga 

kemungkaran, yakni hal-hal yang bertentangan dengan adat istiadat yang sesuai 

dengan nilai-nilai agama dan melarang juga penganiayaan. Dengan perintah dan 

larangan ini Dia member pengajaran dan bimbingan kepada kamu semua, 

menyangkut segala aspek kebajikan, agar kamu dapat selalu ingat dan mengambil 

pelajaran yang berharga (Quraish Shihab, 2002, h. 323).  

b. Hadis 

Hadis yang digunakan sebagai landasan hukum atas berlakunya maslahah 

mursalah yaitu hadis yang dikemukakan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW 

bersabda: 
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رَ ارَ ضَِل َو َر َرَ ضَ ل َ  
Artinya: “Janganlah kamu memudharatkan (diri sendiri) dan jangan pula 

memudharatkan (orang lain)”. (HR. Ibnu Majjah) 

 

Dari hadits ini secara tidak langsung dapat dipahami bahwa menurut 

Najmuddin At-Tufi yang menjadi basis tujuan hukum adalah kemaslahatan, tidak 

untuk yang lain, sebagaimana dipahami dan dijadikan bukti tekstual atas 

eksistensi maslahah itu sendiri (Ach. Faidi Haris, 2012, h. 77 dalam Nano Irawan, 

2020). 

2.2.5. Tinjauan Tentang Musyawarah 

2.2.5.1. Pengertian Musyawarah 

Kata musyawarah diambil dari bahasa Arab, yaitu syura yang diserap 

kedalam bahasa Indonesia yang artinya berunding dan berembuk. Syura secara 

bahasa memiliki banyak makna. Beberapa ulama berbeda pendapat dalam 

memahami kata syura ini. Ibnu Arabi berpendapat syura adalah berkumpul untuk 

membicarakan suatu perkara dan dari masing-masing orang itu diminta 

pendapatnya. Sementara ar-Raghib syura atau asy-syura sama dengan al-

masyurah, yaitu mengeluarkan pendapat dengan mengembalikan sebagian 

pendapat kepada yang lain. Maksudnya yaitu menimbang satu pendapat dengan 

pendapat yang lain kemudian diambil pendapat yang disepakati bersama. 

Sedangkan Syura menurut Istilah berarti menyatukan pendapat yang berbeda-beda 

berkenaan tentang masalah tertentu dengan cara mengujinya dari berbagai 

pendapat hingga sampai kepada pendapat yang paling benar dan paling baik. 

Syura bukan berarti seseorang meminta nasihat kepada orang lain melainkan 

nasihat timbal balik melalui diskusi (Ahmad Agis Mubarok, 2019, h. 147-160). 
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Dari pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa musyawarah adalah 

penyatuan pendapat yang berbeda-beda tentang suatu permasalahan sehingga 

menghasilkan pendapat yang disepakati bersama. Dimana dalam musyawarah kita 

diajarkan untuk menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak 

sendiri. Keputusan yang dihasilkan dari musyawarah merupakan kesepakatan 

bersama bukan kesepakatan individu atau golongan.  

Istilah musyawarah (syura) sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw, yaitu 

semenjak beliau hijrah ke Madinah. Sesuai dengan petunjuk Al-Qur’an Rasulullah 

Saw, mengembangkan budaya Musyawarah di kalangan sahabat. Musyawarah 

yang dilakukan oleh Rasulullah tidak terfokus kepada satu pola saja. Terkadang 

beliau bermusyawarah dengan para sahabat senior. Kadang juga beliau hanya 

meminta pendapat dari para sahabat. Tak jarang beliau melemparkan masalah-

masalah kepada pertemuan yang lebih besar, khususnya dalam masalah yang 

menyangkut orang banyak dan memiliki dampak yang luas bagi masyarakat 

(Ahmad Agis Mubarok, 2019, h. 147-160). 

2.2.5.2. Ruang Lingkup Musyawarah 

Pembahasan mengenai ruang lingkup musyawarah dikalangan ulama 

masih terdapat perbedaan pendapat, ada yang berpendapat bahwa musyawarah 

hanya berkaitan dengan masalah-masalah kehidupan keduniawian. Akan tetapi 

ada pula yang berpendapat bahwa musyawarah tidak hanya terhadap hal-hal 

keduniawian, tetapi juga terdapat hal-hal yang berkaitan dengan agama selama di 

dalamnya belum terdapat wahyu atau nash. Adapun yang menjadi dasar dari 

pendapat kedua adalah musyawarah yang pernah dilakukan oleh Nabi tentang 

sikap kaum muslimin terhadap tawanan perang badar dan musyawarah para 
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sahabat Nabi tentang tindakan terhadap orang-orang murtad serta hukuman bagi 

para peminum khamar. Dimana hal tersebut merupakan urusan agama, tetapi Nabi 

dan para sahabat memusyawarahkannya (Muhammad Hanafi, 2013, h. 227-246). 

Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara musyawarah merupakan suatu keharusan yang mutlak 

untuk ditegakkan baik terhadap urusan-urusan kehidupan yang belum ada nashnya 

(ayat-ayat Al-Qur’an dan hadist), maupun tatacara pelaksanaan persoalan yang 

sudah ada nashnya. Seperti kelembagaan permusyawaratan, pelaksanaan hajat 

hidup masyarakat, amanah yang akan diberikan kepada pemimpim, pengangkatan 

pemimpin, sistem pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara, urusan 

pendidikan atau budaya, politik, ekonomi, hukum, lingkungan dan lain 

sebagainya. Terkait dengan urusan agama yang sudah ada nash perlu di 

musyawarahkan tata cara pelaksanaannya atau penegakkan hukum itu dalam 

kehidupan (Muhammad Hanafi, 2013, h. 227-246). 

Secara umum Pogagaua sebenarnya sudah sama dengan musyawarah, 

yaitu penyatuan pendapat yang berbeda-beda tentang suatu permasalahan 

sehingga menghasilkan pendapat yang disepakati bersama. Akan tetapi dalam 

penyelesaian sengketa, Pogagaua berbeda dengan musyawarah karena dalam 

penyelesaian sengketa yang mengeluarkan pendapat hanya orang yang 

bersengketa dan diputuskan oleh ketua adat berdasarkan kesepakatan kedua belah 

pihak yang bersengketa. Sedangkan dalam musyawarah semua orang berhak 

mengeluarkan pendapat, kemudian diambil pendapat yang disepakati bersama. 

Jadi, Pogagaua dalam mengatasi permasalahan umum sama dengan musyawarah. 
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Akan tetapi dalam mengatasi permasalahan sengketa Pogagaua berbeda dengan 

musyawarah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


