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ABSTRAK
Sari, Lusi Ochtaviana. 2021. Pembagian Waris Anak Perempuan (Studi
Komparatif M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia). Skripsi. Jurusan
Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.
Kata Kunci: Waris, Quraish Shihab, Musdah Mulia
Hukum kewarisan telah menduduki kedudukan penting dalam hukum
Islam. Sebagaimana telah diatur dalam al-Qur’an secara jelas dan rinci. Agama
Islam berusaha mengatur umatnya untuk menciptakan keadilan, kedamaian, dan
kesejahteraan. Hal inilah yang diatur dalam hukum waris Islam. Para ulama dan
tokoh Islam saat ini memberikan perhatian besar terhadap pembagian waris anak
laki-laki dan anak perempuan guna menemukan konsep yang ideal. Permasalahan
inilah yang menjadi penelitian mengambil dua tokoh diantaranya, M. Quraish
Shihab dan Siti Musdah Mulia. Penelitian ini fokus membandingkan dan
menelaah pemikiran M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia mengenai
pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan kadar 2:1
bahwa antara keduanya memiliki perbedaan pendapat.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pendapat M.
Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia tentang pembagian waris anak
perempuan? (2) Bagaimana argumentasi M. Quraish Shihab dan Siti Musdah
Mulia tentang pembagian waris anak perempuan?
Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian
kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-historis, yaitu dengan
mempelajari bahan bacaan berupa buku, serta literature lainnya guna mengetahui
sejarah dan pemikiran kedua tokoh mengenai pembagian waris anak laki-laki dan
anak perempuan. Sehingga nantinya dapat diketahui cara pandang masing-masing
dalam menentukan kesimpulan.
Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa: (1) M. Quraish Shihab
berpendapat dalam pembagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan
adalah 2:1, dan juga tidak melarang pembagian waris dengan kadar 1:1.
Sedangkan Siti Musdah Mulia menghendaki pembagian waris antara anak lakilaki dan anak perempuan adalah 1:1 dan tidak setuju pembagian waris dengan
kadar 2:1. (2) Secara argumentasi M. Quraish Shihab menggunakan kebahasaan
bercorak sastra dengan pendekatan semantik (mawdu’i) sesuai dengan Ayahnya,
yaitu Abdurrahman Shihab yang menekankan penafsiran sastra dengan metode
tematik sedangkan Siti Musdah Mulia menggunakan dalil aqli karena pembagian
waris untuk perempuan merupakan dinamis dan berubah sesuai perubahan waktu
dan mengungkapkan kesetaraan gender serta mengkontekstualisasikan ayat waris
dengan kondisi sosial di Indonesia.
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MOTTO

َم ْن تَ َرَك َح ّقا اَْو ماَل فَ ُه َو لَِوَرثَتِ ِه بَ ْع َد َم ْوتِِه

“Barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu
adalah untuk ahli warisnya setelah kematian”.1

1

Fahrur Roji’, “Pembagian Waris Dalam Perspektif Hadis Nabi SAW”, Jurnal
Pendidikan Islam, P-ISSN 2655-8939 (Januari, 2020), 44.
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PEDOMAN TRANSLITERASI
1. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan
buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo sebagai
berikut:
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2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjangt caranya dengan menuliskan
coretan horisonal di atas huruf u>, i> dan a>.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung
dua huruf “ay” dan “aw”.
Contoh:

Bayna, ‘alayhim, qawl, mawd}u>’ah
4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum
terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi.
Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.
Contoh:

Ibn Taymi>yah bukan Ibnu Taymi>yah
Inna al-di>n ‘inda Alla>h al-Isla>m bukan Inna al-di>na ‘inda Alla>hi al-Isla>mu
Fahuwa wa>jib bukan Fahuwa wa>jibu dan bukan pula Fahuwa
wa>jibun
6. Kata yang berakhir dengan ta’marbuthah dan berkedudukan sebagai sifat
(na’at) dan id}a>fah ditransliterasikan dengan “ah” sedangkan mud}a>f
ditransliterasikan dengan “at”.
Contoh:
a. Na’at dan Mud}a>f Ilayh : Sunnah sayyi’ah, al-maktabah al-mis}riyah.
b. Mud}a>f : mat}ba’at al-‘a>mmah.
7. Kata

yang

berakhir

dengan ya’

mushaddadah (ya’ bertashdid)

ditransliterasikan dengan i>. Jika diikuti dengan ta>’ marbut}a>h maka

xii

transliterasinya adalah i>yah. Jika ya’ bertashdid berada ditengah kata
ditransliterasikan dengan yy.
Contoh:
a. al-Ghaza>li>, al-Nawa>wi>
b. Ibn Taymi>yah, al-Jawzi>yah
c. Sayyid, mu’ayyid, muqayyid
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur mengenai
pemindahan

hak

pemilikan

harta

peninggalan

(tirkah)

pewaris,

menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa
bagiannya masing-masing.1 Kewarisan Islam merupakan pengaturan
tentang peralihan hak milik dari si mayit (pewaris) kepada ahli warisnya. 2
Istilah pewaris adalah seseorang yang dinyatakan meninggal berdasarkan
putusan Pengadilan beragama Islam yang meninggalkan ahli waris dan
harta peninggalan. 3 Harta peninggalan merupakan harta yang ditinggalkan
oleh pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya ataupun hakhaknya. 4 Sedangkan ahli waris ialah orang yang mempunyai hubungan
darah dengan pewaris.5
Hukum kewarisan telah menduduki kedudukan yang penting dalam
hukum Islam dan telah diatur juga dalam al-Qur’an bahkan setiap adanya
peristiwa kematian tentunya menimbulkan pertanyaan bagaimana harta
peninggalan tersebut harus diperlakukan dan kepada siapa harta itu di
pindahkan sebagaimana caranya. Hal inilah yang diatur dalam hukum

1

Kompilasi Hukum Islam, Buku II Hukum Kewarisan Bab I Ketentuan Umum, Pasal 171,
huruf a, 53.
2
Muhammad Amin Suma, Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks Dan
Konteks (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 17.
3
Kompilasi Hukum Islam, Buku II Hukum Kewarisan Bab I Ketentuan Umum, Pasal 171,
huruf b, 53.
4
Ibid., huruf d, 53.
5
Ibid.

1

waris Islam. 6 Aturan mengenai kewarisan telah ditetapkan Allah dalam alQur’an surat An-Nisa ayat 11-12, yaitu:

ِ
ِ
ِ
َّ ِلد ُكم ل
ظ األنْثَيَ ْي ِن فَِ ْن ُك َّن نِ ََاء فَ ْو َق اثََْ تَ ْي ِن
ِّ لذ َك ِر ِمثْ ُل َح
ْ يُوصي ُك ُم اللَّهُ في أ َْو
ِ اح َدة فَلَها الَِّصف وألب وي ِه لِ ُك ِل و
ِ فَلَه َّن ثُلُثَا ما تَرَك وإِ ْن َكانَت و
احد ِمَْ ُه ََا
ُ
َ ّ ْ ََ َ ُ ْ َ
َ ْ
َ َ َ
ِ
ِ الَ ُد
ث فَِ ْن
ُ ُمأم ِه الثُّل
ّ َس م ََّا تَ َرَك إِ ْن َكا َن لَهُ َولَ ٌد فَِ ْن لَ ْم يَ ُك ْن لَهُ َولَ ٌد َوَوِرثَهُ أَبَ َواُُ ف
ُ ُّ
ِ ِ ََكا َن لَه إِخوةٌ ف
ِ الَ ُدس ِمن ب ع ِد و ِصيَّة ي
وصي بِ َها أ َْو َديْن ببَاُُك ْم َوأَبََْاُُك ْم ل
ّ َْ ُ
ُ َ ْ َ ْ ُ ُّ مأمه
يضة ِم َن اللَّ ِه إِ َّن اللَّهَ َكا َن َعلِيَا َح ِكيَا
َ ب لَ ُك ْم نَ ْفعا فَ ِر
ُ تَ ْد ُرو َن أَيُّ ُه ْم أَقْ َر
ِ
ُ ُ ُالرب
ُّ اج ُك ْم إِ ْن لَ ْم يَ ُك ْن لَ ُه َّن َولَ ٌد فَِ ْن َكا َن لَ ُه َّن َولَ ٌد فَلَ ُك ُم
ُ ص
ْ َولَ ُك ْم ن
ُ ف َما تَ َرَك أ َْزَو
ِ
ِ
ِ ِ ِ
الربُ ُ ُ ِم ََّا تَ َرْكتُ ْم إِ ْن لَ ْم يَ ُك ْن
ُّ ين بِ َها أ َْو َديْن َولَ ُه َّن
َ م ََّا تَ َرْك َن م ْن بَ ْعد َوصيَّة يُوص
ِ
ِ ِ ِ
وصو َن بِ َها أ َْو
ُ ُلَ ُك ْم َولَ ٌد فَِ ْن َكا َن لَ ُك ْم َولَ ٌد فَلَ ُه َّن الث َُُّ ُن م ََّا تَ َرْكتُ ْم م ْن بَ ْعد َوصيَّة ت
ِ ث َكاللَة أَ ِو امرأَةٌ ولَه أَخ أَو أُخت فَلِ ُك ِل و
احد ِمَْ ُه ََا
ُ َديْن َوإِ ْن َكا َن َر ُج ٌل يُ َور
ٌ ْ ْ ٌ ُ َ َْ
َّ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
وص
ُّ
َ س فَِ ْن َكانُوا أَ ْكثَ َر ِم ْن َذل
َ ُك فَ ُه ْم ُشَرَكاءُ في الثُّلُث م ْن بَ ْعد َوصيَّة ي
ُ الَ ُد
بِ َها أ َْو َديْن
ِ َِغي ر مضار و ِصيَّة ِمن اللَّ ِه واللَّه عل
يم
ٌ يم َحل
ٌ َُ َ َ
َ ّ َ ُ َْ
Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka
untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan
bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya
perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang
ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh
separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya
seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu
mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan
ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga;
jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya
mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah
dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya.
(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di
6

Darwis, Hukum Kewarisan Menurut Imam Syafi’i Dan Hazairin (Studi Perbandingan
Dalam Kasus Ahli Waris Pengganti Dan Relevansinya Dengan KHI), Tesis (Lampung: UIN Raden
Intan Lampung, 2017), 1.

2

antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah
ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana (11).
“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang
ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika
istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari
harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat
atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat
harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu
mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta
yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan)
sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki
maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak
meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu
saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masingmasing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika
saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu
dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya
atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada
ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang
benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Penyantun (12).7

Dalam dua ayat tersebut, telah diuraikan secara rinci ketentuan
pembagian warisan khusus mengenai hak waris anak perempuan. Dalam
ayat diatas dijelaskan bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan
dua bagian seorang anak perempuan sehingga dapat dikatakan bahwa
bagian waris anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2:1.
Aturan kewarisan juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam
(KHI) pada BAB III Besarnya Bahagian pasal 176 yang berbunyi: anak
perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang
atau lebih mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian, dan apabila anak

7

Al-Qur’an, 4:11; 4:12.
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perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak lakilaki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. 8
Pada dasarnya ketentuan Allah mengenai kewarisan sudah jelas
maksud dan arahnya, namun masih ada perbedaan para pakar hukum Islam
dalam memahami ayat-ayat kewarisan tersebut maka muncul lah
perbedaan pendapat di kalangan para tokoh Islam. Seperti pemikiran yang
di ungkapkan oleh M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia.
M. Quraish Shihab adalah seorang cendekiawan muslim yang
memiliki ilmu mendalam mengenai studi ilmu al-Qur’an dan juga seorang
ulama tafsir. 9 Dalam permasalahan pembagian waris anak perempuan,
beliau berpendapat bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan
bagian dua orang anak perempuan yaitu 2:1. 10 Hal ini dikarenakan bahwa
Allah telah menciptakan dua jenis manusia yang berbeda yaitu laki-laki
dan perempuan, maka berbeda pula bagian antara anak laki-laki dan anak
perempuan yang mana laki-laki diwajibkan membayar mahar dan
menanggung nafkah istri dan anak-anaknya, berbeda dengan perempuan
yang tidak diwajibkan membayar mahar. 11
Pada tahun 2000-an, kesetaraan gender di Indonesia mulai di
program kan pada saat ditetapkan Instruksi Presiden Republik Indonesia

8

Kompilasi Hukum Islam, Buku II Hukum Kewarisan Bab III Besarnya Bahagian, Pasal

176, 55.

9
Mustafa, M. Quraish Shihab Membumikan Kalam di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2010), 63.
10
M. Quraish Shihab, Perempuan dari Cinta sampai Seks; dari Nikah Mu’ah sampai
Nikah Sunnah; dari Bias Lama sampai Bias Baru (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 286.
11
Ibid., 287.
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Nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender. 12 Dalam al-Qur’an
telah dijelaskan mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan
perempuan yang dinyatakan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13, yaitu :

َّاس إِنَّا َخلَ ْقََا ُك ْم ِم ْن ذَ َكر َوأُنْثَ َو َج َعْلََا ُك ْم ُش ُعوبا َوقَََاِِ َل لِتَ َع َارفُوا إِ َّن
ُ َيَا أَيُّ َها ال
ِ
ِ ِ
ِ
يم َخَِ ٌير
ٌ أَ ْكَرَم ُك ْم عَْ َد اللَّه أَتْ َقا ُك ْم إ َّن اللَّهَ َعل
Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah
orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Mengenal”.13

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa semua manusia tanpa
membedakan jenis kelamin, warna kulit, dan perbedaan yang lain karena
manusia mempunyai status yang sama di sisi Allah dan kemuliaan
seseorang ditentukan oleh ketaqwaan orang tersebut.
Perkembangan zaman yang semakin modern melahirkan seseorang
dengan pemikiran modern mengenai suatu ilmu pengetahuan dan
perbedaan pendapat dalam memahami suatu ilmu. Sehubungan dengan
pembagian waris, lahirlah analisis gender yang berusaha untuk
mendapatkan pembagian waris yang sama antara laki-laki dan perempuan.
Mereka beranggapan pembagian waris 2:1 tidak adil. Salah satunya adalah
Siti Musdah Mulia.

12

Dede Nurul Qomariyah, “Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam
Keluarga”, Jurnal Cendekiawan Ilmiah, ISSN 2541-7045 (Desember, 2019), 53.
13
Al-Qur’an, 49:13.
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Siti Musdah Mulia adalah aktivis perempuan sejak mahasiswa
hingga sekarang. 14 Beliau adalah anak dari salah satu anggota pasukan
DI/TII yang ingin mendirikan negara Islam dan menegakkan syariah di
Indonesia. 15 Beliau menginginkan adanya persamaan derajat antara lakilaki dan perempuan. Menurutnya Islam adalah agama tauhid. Tauhid
adalah inti agama Islam yang mengajarkan berketuhanan juga menuntun
manusia berkemanusiaan dengan benar dalam kehidupan sehari-hari.tauhid
menjadi pegangan pokok dalam membimbing dan mengarahkan manusia
untuk bertindak benar, baik dalam hablu minallah maupun hablu
minannas.16 Berdasarkan hal itu Musdah beranggapan laki-laki dan
perempuan tidak ada perbedaan di antara keduanya, tidak ada yang nomor
satu dan yang utama, karena hanya Allah yang nomor satu dan yang
utama. Dengan demikian konteks pembagian waris 2:1 menurut Musdah
tidak adil. 17
Dalam formulasi al-Qur’an dengan jumlah 2:1 menurut M. Quraish
Shihab bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan,
dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an bersifat dhanni serta tidak bisa di
ubah kebenarannya. 18 Pembagian waris yang ditetapkan dalam al-Qur’an
merupakan ketetapan yang telah disesuaikan dengan kodrat, fungsi, dan
14

Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan (Bandung:
Penerbit Mizan, 2004), xiv.
15
Siti Musdah Mulia, Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi,
(Bandung: Marja, 2011), 345.
16
Ibid., 4.
17
Ibid., 29.
18
Minanul Idhom, Bagian Waris Laki-Laki dan Perempuan Dalam Islam Perspektif
Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2016), 5.
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tugas yang dibebankan kepada laki-laki dan perempuan. Laki-laki
memiliki kewajiban dalam membayar mahar, menafkahi istri dan anakanaknya, sedangkan perempuan tidaklah demikian. Berbeda dengan
perempuan, apabila memiliki harta tidak diwajibkan untuk menafkahi
suami ataupun anaknya dan harta tersebut hanya untuk dirinya sendiri. M.
Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa al-Qur’an lebih memihak
perempuan dari pada kaum laki-laki, akan tetapi dengan alasan tersebut
keterpihakan

Allah

kepada

perempuan

lebih

berat

dari

pada

keterpihakannya kepada laki-laki dalam masalah pembagian warisan. 19
Dalam hukum kewarisan Islam, pembagian warisan anak laki-laki
dan perempuan 2:1 ialah sebuah ketentuan yang baku sebagaimana
dijelaskan oleh M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Namun,
berbeda dengan Siti Musdah Mulia yang mengungkapkan gagasannya
mengenai kewarisan 2:1, beliau menghendaki pembagian warisan yang
seimbang antara laki-laki dan perempuan yang artinya pembagian warisan
anak laki-laki dan perempuan adalah 1:1. Dalam menyampaikan
gagasannya, Siti Musdah Mulia menjelaskan dalam bukunya yang
berjudul Muslimah Reformis menyebutkan bahwa sebelum kedatangan
Islam, perempuan tidak mendapatkan hak waris, bahkan dirinya sendiri
menjadi harta yang diwariskan. Jika seorang suami meninggal istrinya
tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Dan jika perempuan itu cantik, dia

19

M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an,
Volume 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 443.
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akan dijadikan istri oleh ahli waris. Namun jika tidak cantik dia akan
dijadikan budak.20
Siti Musdah Mulia menginginkan persamaan derajat antara lakilaki dan perempuan dari segi manapun, karena menurutnya Islam adalah
tauhid yang mana menjadi pegangan pokok dalam membimbing dan
mengarahkan manusia untuk berbuat benar. Dari situ Siti Musdah Mulia
beranggapan laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya, sehingga dalam
pembagian waris 2:1 tidak adil. 21
Berdasarkan uraian dari M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia
di atas, terdapat persamaan dan perbedaan mengenai pembagian waris
anak perempuan. Adapun persamaannya yaitu perempuan dan laki-laki
adalah sama di hadapan Allah. Menurut M. Quraish Shihab perempuan
sangat dibutuhkan keberadaannya oleh laki-laki untuk menyalurkan cinta
dan kasih sayang.
Sedangkan perbedaannya yaitu M. Quraish Shihab berpendapat
bahwa bagian waris anak perempuan adalah 2:1. Hal ini disebabkan harta
seseorang adalah kepemilikan di masa hidup, sementara harta akan
berpindah kepemilikan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang
yang berhak menerima berdasarkan ketentuan Allah. Oleh karena itu,
pembagian warisan harus sesuai pada ketentuan Allah. Dan Siti Musdah
Mulia berpendapat bahwa pembagian waris anak perempuan adalah 1:1.

20

Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan, 516.
Kambali, Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif
Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali), Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020),
4.
21
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Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting untuk di ambil
sehingga penulis ingin menganalisis pembagian harta waris anak
perempuan yang mana menurut Siti Musdah Mulia bertolak belakang
dengan aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan ini penulis
melakukan studi komparatif antara M. Quraish Shihab dan Siti Musdah
Mulia dengan judul “Pembagian Waris Anak Perempuan (Studi
Komparatif M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia)”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penulis
adalah:
1. Bagaimana pendapat M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia
tentang pembagian waris anak perempuan ?
2. Bagaimana argumentasi M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia
tentang pembagian waris anak perempuan ?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya, tujuan
penelitian adalah:
1. Untuk menjelaskan bagaimana pendapat M. Quraish Shihab dan Siti
Musdah Mulia tentang pembagian waris anak perempuan.
2. Untuk menjelaskan bagaimana argumentasi M. Quraish Shihab dan
Siti Musdah Mulia tentang pembagian waris anak perempuan.
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D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat
antara lain:
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah
keilmuan dalam masalah kewarisan khususnya pembagian waris anak
perempuan yang masih diperdebatkan dan dapat melahirkan berbagai
pendapat, khususnya pendapat dari M. Quraish Shihab dan Siti
Musdah Mulia.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi masyarakat
Hasil kajian ini diharapkan masyarakat mampu memahami dan
menghargai pendapat para tokoh.
b. Bagi penulis
Dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam hal
penelitian.
E. Telaah Pustaka
Disamping memanfaatkan teori yang relevan untuk menjelaskan
fenomena yang terjadi, penulis juga melakukan telaah hasil penelitian
terdahulu yang ada relevansinya dengan fokus penelitian. Untuk bahan
telaah pustaka pada penelitian ini menggunakan beberapa skripsi
terdahulu. Berikut ini dapat penulis paparkan:
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Skripsi karya Alifatun Nafiah yang berjudul Pembagian Warisan
bagi Ahli Waris Wanita (Studi Komparatif Pemikiran Hazairin dan
Musdah Mulia) dengan kesimpulan bahwa menurut Hazairin besar bagian
tidak dijadikan masalah selama anak wanita juga mendapatkan bagian dari
warisan karena anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai hak
yang sama dalam menerima warisan. Sedangkan menurut Musdah Mulia,
pembagian warisan bagi anak perempuan lebih sedikit dari anak laki-laki
tidak adil pada kondisi tertentu dimana seorang wanita sama-sama bekerja
untuk membantu mencukupi keluarga.22
Sementara itu, skripsi sejenis yang ditulis oleh Kambali dengan
judul Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Anak Perempuan (Studi
Komparatif Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali). Dari
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemikiran Siti Musdah Mulia dan
Munawir Sjadzali mengenai pembagian waris anak laki-laki dan
perempuan itu 1:1, secara argumentasi Musdah menggunakan dalil Aqli
dan bertauhid sedangkan Munawir Sjadzali kepada Nash Al-Qur’an dan
Reaktualisasi ajaran Islam. 23
Skripsi karya Munazir Muhammad yang berjudul Bagian Anak
Laki-Laki dan Anak Perempuan Dalam Warisan Studi Komparatif
Pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab (Studi Kasus di
Kecamatan Lubuk Pakam. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
22
Alifatun Nafiah, “Pembagian Warisan bagi Ahli Waris Wanita (Studi Komparatif
Pemikiran Hazairin dan Musdah Mulia)”, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2009).
23
Kambali, “Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif
Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali)”, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).
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kedua tokoh tersebut terdapat perbedaan pendapat. M. Quraish Shihab
berpendapat dalam pembagian waris antara laki-laki dan perempuan
adalah berdasarkan al-Qur’an dengan kadar 2:1 sesuai ketetapan yang
ditentukan oleh Allah. Sedangkan Munawir Sjadzali berpendapat
pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan
pembagian yang sama besar yaitu 1:1. 24
Skripsi karya Minanul Idhom yang berjudul Bagian Waris LakiLaki dan Perempuan Dalam Islam Perspektif Muhammad Syahrur dan
Muhammad Quraish Shihab. Dalam penelitian ini Syahrur menerapkan
teori limit yang terdapat pada ayat-ayat kewarisan, yaitu 1. Liz-zakari
mislu hazz al-unsayaini, laki-laki dua kali lipat dari yang diterima
perempuan hanya dalam satu kasus, 2. A in kunna ni a an a a ihna a ni,
jumlah laki-laki dan perempuan bukan dalam wilayah himpunan, misalnya
dua laki-laki dengan lima perempuan, 3. Wa in ka na a hi a an a kah annisfu. Ahli warisnya satu orang perempuan. Sedangkan Quraish Shihab
berpandangan lain, bahwa seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua
orang anak perempuan yaitu 2:1.25
Skripsi karya Darwis yang berjudul Hukum Kewarisan Menurut
Imam Syafi’I Dan Hazairin (Studi Perbandingan Dalam Kasus Ahli Waris
Pengganti Dan Relevansinya Dengan KHI). Kewarisan Islam terhadap
24

Munazir Muhammad, “Bagian Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan Dalam Warisan
Studi Komparatif Pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab (Studi Kasus di Kecamatan
Lubuk Pakam)”, Skripsi (Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2018).
25
Minanul Idhom, “Bagian Waris Laki-Laki dan Perempuan Dalam Islam Perspektif
Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab”, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2016).
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pemikiran Hazairin bertentangan, karena pelaksanaan hukum kewarisan di
Indonesia pada umumnya masih merujuk pada kitab-kitab fikih madzab
Syafi’I, karena pada kenyataannya doktrin Syafi’I memang lebih dekat
dengan kepribadian dan adat masyarakat di Indonesia. 26
Dari judul skripsi yang penulis paparkan diatas, maka penelitian
yang akan dilakukan adalah berbeda. Dari penelitian terdahulu para
peneliti memfokuskan komparasi pemikiran tokoh. Adapun persamaan
penelitian ini adalah terletak pada metode penelitian yang digunakan, yaitu
sama-sama

menggunakan metode kepustakaan (library research).

Meskipun penulis memiliki kesamaan dalam hal metode penelitian yang
digunakan, namun penelitian ini memiliki perbedaan, yaitu mengenai
komparatif terhadap pemikiran tokoh oleh M. Quraish Shihab dan Siti
Musdah Mulia.
F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library
research)

dengan

pendekatan

normatif-Historis.

Penelitian

kepustakaan yaitu penelitian dengan jalan mempelajari bahan-bahan
bacaan yang berupa buku-buku, literatur, serta peraturan-peraturan
yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.27 Sedangkan objek

26
Darwis, “Hukum Kewarisan Menurut Imam Syafi’i Dan Hazairin (Studi Perbandingan
Dalam Kasus Ahli Waris Pengganti Dan Relevansinya Dengan KHI)”, Tesis (Lampung: UIN
Raden Intan Lampung, 2017).
27
Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach
(Yogyakarta: Deepublish, 2018), 27.
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dalam penelitian ini adalah bagian waris anak perempuan dalam
hukum Islam.
Penelitian ini dilakukan dengan analisis-literatur yang terkait
dengan objek penelitian dengan menekankan kepada kebenaran dan
keadlian suatu argumentasi yang dijadikan landasan hukum dengan
menganalisis bagian waris anak laki-laki dan anak perempuan dalam
al-Quran surat as-Nisa’ (4) ayat, 7, 11, 12, dan 176. Yang
menunjukkan karakteristik pemikiran M. Quraish Shihab dan Siti
Musdah Mulia tentang waris. Sementara pendekatan historis yaitu
pendekatan untuk mengetahui sejarah pembagian waris laki-laki dan
perempuan serta bagaimana kedua tokoh menginterprestasikannya ke
dalam sebuah wacana intelektual dan mencari persamaan dan
perbedaan diantara kedua tokoh tersebut.
2. Sumber Data
Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian
kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
dengan cara membaca dan memahami buku-buku pustaka yang
menjadi sumber data. Sumber data dalam penelitian ini, yaitu sumber
data primer dan sumber data sekunder.
a. Sumber data primer
Sumber data primer yaitu sumber dari karya M. Quraish Shihab
yaitu Tafsir al-Mishbah dan karya Siti Musdah Mulia yaitu
Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan.
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b. Sumber data sekunder
Data sekunder dalam penelitian ini adalah diambil dari karya-karya
ilmiah seperti disertasi, skripsi, serta buku-buku yang membahas
mengenai bagian waris anak laki-laki dan anak perempuan seperti
Membumikan Kalam di Indonesia, Anda Bertanya, M. Quraish
Shihab Menjawab, Perempuan dari Cinta sampai Seks; dari Nikah
Mut’ah sampai Nikah Sunnah; dari Bias Lama sampai Bias Baru,
Inspirasi

Kesetaraan Gender,

Islam Menggugat

Poligami,

Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Allah, dan
Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan dalam Perkawinan
dan Keluarga.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi
dokumentasi. Studi dokumentasi dalam penelitian ini sebagai upaya
untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis yang
yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam
penelitian ini, objek studi dokumentasi adalah dokumen tertulis yang
memuat pemikiran M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia
mengenai bagian waris anak perempuan, studi terhadap dokumen baik
berupa buku, literatur, maupun bahan pustaka yang masih relevan yang
memuat kedua pemikiran tersebut.
4. Analisis Data
Metode analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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a. Metode deduktif
Metode deduktif yaitu cara berpikir secara analitik yang
berangkat dari dasar-dasar pengetahuan dalam bidang keilmuan
yang bersifat umum dan diterapkan pada kenyataan yang
bersifat khusus.
b. Metode komparasi
Metode komparasi yaitu membandingkan persamaan dan
perbedaan suatu objek kajian yang dapat dipahami secara baik
dan benar.
Data dalam penelitian ini dikumpulkan dan disusun secara deduktif
dan sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode
komparasi, yaitu dengan menguraikan data yang dimulai dengan
pendapat para ahli untuk dicari persamaan dan perbedaan kedua tokoh,
setelah

itu

dipertimbangkan

dan

diakhiri

dengan

penarikan

kesimpulan. Dengan melakukan pembacaan, penafsiran, dan analisis
terhadap sumber data yang diperoleh yang berkaitan dengan pemikiran
M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia mengenai kewarisan anak
perempuan dalam waris Islam, sehingga diperoleh kesimpulan yang
sesuai dengan tujuan penelitian.
G. Sistematika Pembahasan
Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
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BAB I:

PENDAHULUAN
Bagian pertama merupakan bab pendahuluan, pada
bab ini menguraikan tentang beberapa hal pokok mengenai
Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan
Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode
Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II:

KAJIAN TEORI
Bab ini berisikan teori-teori mengenai pembagian
waris anak perempuan.

BAB III:

PEMBAGIAN

WARIS

ANAK

PEREMPUAN

MENURUT M. QURAISH SHIHAB DAN SITI MUSDAH MULIA
Bab ini menjelaskan mengenai biografi dengan latar
belakang kehidupan M. Quraish Shihab dan Siti Musdah
Mulia, latar belakang intelektual M. Quraish Shihab dan
Siti Musdah Mulia serta karya-karyanya. Kemudian
kerangka pemikiran M. Quraish Shihab dan Siti Musdah
Mulia tentang waris anak perempuan dan latar belakang
pemikiran yang membangun pendapatnya. Uraian tersebut
digunakan untuk mengetahui pendapat M. Quraish Shihab
dan Siti Musdah Mulia mengenai waris anak perempuan
serta latar belakang M. Quraish Shihab dan Siti Musdah
Mulia dalam membangun pendapatnya.
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BAB IV:

ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP PENDAPAT

M. QURAISH SHIHAB DAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG
PEMBAGIAN WARIS ANAK PEREMPUAN
Pada bab ini menjelaskan mengenai analisis
perbandingan hukum kewarisan Islam terhadap persamaan
dan perbedaan antara pemikiran M. Quraish Shihab dan Siti
Musdah Mulia terhadap pembagian waris anak perempuan.
BAB V:

PENUTUP
Bab

ini

berisi

penutup

yang

memaparkan

kesimpulan yang menjawab pokok masalah yang ada, dan
berisi saran-saran serta terakhir adalah daftar pustaka

18

BAB II
ISTINBATH HUKUM ISLAM
Al-Qur’an dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam dalam menyingkap
pesan hukumnya menggunakan bermacam-macam cara, adakalanya dengan tegas
dan tidak tegas, ada yang melalui arti bahasanya dan ada yang mengedepankan

maqa>s}id ah}ka>m nya (tujuan hukum). 1 Di dalam satu kondisi terdapat pertentangan
antara dalil satu dan dalil lainnya yang memerlukan penyelesaian. Ushul fiqh
menampilkan banyak cara dan berbagai aspek untuk mengungkapkan pesan
hukum dalam al-Qur’an maupun Sunnah. Untuk memahaminya dengan baik
membutuhkan kemampuan memahami bahasa dan ilmu bahasa arab dengan baik
pula, harus mengerti betul kehalusan dan kedalaman yang dimaksud oleh bahasa
itu (dalalahnya). 2
Oleh sebab itu, ulama ushul memperhatikan betul agar nash atau dalil
tersebut dapat dipahami dengan baik dan sempurna. Untuk itu mereka telah
menciptakan beberapa qaidah lughowiyah untuk memahami nash atau dalil agar
hukum-hukum dapat di petik dari dalil yang menjadi pegangan hukum tersebut.
Seseorang yang akan mengistinbathkan hukum dari dalil-dalilnya harus terlebih
dahulu mempelajari apa itu Thuruq al-Istinba>th, yang artinya cara atau metode
mengeluarkan hukum dari dalilnya. 3
Kata istinba>th menurut Muhammad bin Ali al-Fayumi seorang ahli bahasa
Arab dan Fikih yaitu “upaya menarik hukum dari al-Qur’an dan Sunnah
1

Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2011), 159.
Mu’in Umar dkk, Ushul Fiqh Qaidah-Qaidah Istinbath Dan Ijtihad (Metode Penggalian
Hukum Islam (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen
Agama, 1986), 1.
3
Ibid., 1.
2
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dengan jalan ijtihad”. Istinba>th menurut bahasa adalah mengeluarkan,
sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan makna-makna dari nash-nash
(yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi)
naluriah.4 Nash ada dua macam yaitu yang berbentuk bahasa (lafadhiyah) dan
yang tidak berbentuk bahasa tetapi dapat dimaklumi (maknawiyah). Yang
berbentuk bahasa (lafadh) adalah al-Qur’an dan as-Sunnah. Sedangkan yang
bukan dalam bentuk bahasa adalah istih}sa>n, mas}lah}a>t, saddudzdzariah dan
sebagainya. 5

Istinba>th merupakan istilah yang masyhur dan sering di jumpai ketika
seseorang mempelajari ushul fiqh sebagai suatu disiplin ilmu. Istinba>th secara
etimologi memiliki arti “Menemukan; menciptakan”. Sedangkan secara
terminology diartikan sebagai proses penetapan hukum oleh mujtahid melalui

ijtiha>d. 6
Dikalangan Nahdlatul Ulama (NU) istilah istinba>th bukan mengambil
hukum secara langsung dari sumber asli nya yaitu al-Qur’an dan al-Hadits. Akan
tetapi dalam penetapan hukum dilakukan dengan men-tathbi>q-kan secara dinamis
nash-nash fuqaha’ dalam konteks permasalahan di cari hukumnya. Istinba>th
seperti ini di kenal dengan bermadzhab secara qawli> dan manha>ji>. Qawli> adalah
penetapan hukum dengan menerima pendapat para fuqaha’ yang telah dirumuskan
pada periode sebelumnya, biasa nya tertulis dalam kitab-kitab fiqh. Sementara

4

Totok Jumantoro & Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih (Jakarta: Amzah,
2005), 142.
5
Mu’in Umar dkk, Ushul Fiqh Qaidah-Qaidah Istinbath Dan Ijtihad (Metode Penggalian
Hukum Islam, 2.
6
Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, Cet. 14
(Surabaya: Pustaka Progressif), 1379.
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madzhab manha>ji> merupakan upaya menyelesaikan suatu kasus dengan memakai
metodologi yang dirumuskan oleh para ulama klasik. 7
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang di maksud dengan

istinba>th adalah suatu proses penemuan hukum (fikih) yang dilakukan oleh
seorang mujtahid melalui ijtiha>d.
Dalam melakukan Istinba>th terdapat tiga metode yaitu metode Bayani
(kebahasaan), metode Ta’li>li> (metode analisis substantif), dan metode Istis}la>h}i
(metode analisis kemaslahatan) .8
1. Metode Bayani (kebahasaan)
Metode ini merupakan penemuan hukum dengan cara menjelaskan
nash-nash yang sudah ada melalui penalaran atau pendekatan
kebahasaan (semantik) terhadap nash-nash tersebut dengan mencari
dasar-dasar interpretasi atau tafsir. Para ulama ushul fiqh telah
menciptakan kaidah-kaidah kebahasaan (ushu>liyah) yang terpenting
untuk memahami pesan hukum al-Qur’an dan Sunnah dari aspek
kebahasaan sebagai berikut:9
a) ‘Am dan Khas
Secara bahasa ‘Am berarti yang umum, merata, dan menyeluruh.
Dan menurut istilah adalah lafadz yang menunjukkan pengertian
umum yang mencakup satuan-satuan (affrad) yang ada dalam
lafadz itu tanpa pembatasan jumlah tertentu Sedangkan Khas
7
Muchotob Hamzah, dkk, Pengantar Studi Aswaja An-Nahdliyah (Yogyakarta: LKIS,
2017), 118.
8
Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh, 159.
9
Ibid., 159.

21

secara bahasa berarti tertentu. Dan menurut istilah adalah lafadz
yang menunjukkan arti satu yang telah tertentu. Artinya lafadz itu
hanya diperuntukkan bagi yang tertentu.
b) Amr dan Nahi
Amr secara etimologi berarti perintah, lawan kata larangan.
Menurut Imam al-Ghazali adalah ucapan atau tuntutan agar
mematuhi perintah dengan mewujudkan apa yang menjadi
tuntutannya dalam perbuatan. Sehingga Amr dapat diartikan
sebagai suatu tuntutan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan yang
dimaksud dengan Nahi adalah tuntutan untuk meninggalkan
sesuatu yang bentuknya larangan atau mencegah agar tidak
melakukan perbuatan dan larangan yang datangnya dari syar’i yang
telah dituangkan dalam nash yaitu al-Qur’an dan as-Sunnah.
c) Mutlaq dan Muqayyad
Mutlaq secara bahasa berarti bebas tanpa ikatan, secara istilah ialah
kata yang khusus yang tidak dikaitkan dengan kata lain yang dapat
mempersempit

kandungannya. Sedangkan Muqayyad secara

etimologi berarti terbatas, tertentu. Dan secara terminology ialah
lafadz yang menunjuk pada satuan yang tidak tertentu tetapi lafadz
itu diiringi dengan sifat yang membatasi maksudnya. Lafadz yang
muqayyad adalah kata khusus yang dikaitkan dengan kata lain yang
dapat mempersempit kandungannya.
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2. Metode Ta’li>li> (metode analisis substantif)
Metode ta’li>li> adalah analisis hukum dengan melihat kesamaan ‘illat
atau nilai-nilai substansial dari persoalan tersebut, dengan kejadian
yang telah diungkapkan dalam nash. Metode yang dikembangkan oleh
para mujtahid dalam bentuk analisis tersebut adalah qiya>s dan

istih}sa>n.10
a) Qiya>s
Secara etimologi qiya>s berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu,
membandingkan, atau menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang
lain. Sedangkan pengertian qiya>s menurut Abdul Karim Zaidan
adalah menyamakan suatu kasus yang tidak terdapat hukumnya
dalam nash dengan suatu kasus yang hukumnya terdapat dalam
nash, karena adanya persamaan ‘illat dalam kedua kasus hukum
tersebut.

b) Istih}sa>n
Secara etimologi istih}sa>n yaitu menganggap sesuatu baik.
Sedangkan pengertian istihsan menurut Imam al-Sarakhsi adalah
meninggalkan qiya>s dan mengamalkan qiya>s lain yang dianggap
lebih kuat darinya karena adanya dalil yang menuntut serta
kecocokannya pada kemaslahatan manusia

10

Ali Mutakin, “Teori Maqasid Al Syari’ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath
Hukum”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 547-570, (Agustus 2017), 555.
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3. Metode Is}tisla>h}i> (metode analisis kemaslahatan)
Metode istis}la>h}i> merupakan metode penetapan hukum yang
permasalahannya tidak diatur secara terus terang dalam al-Qur’an dan
Sunnah. Hanya saja lebih menekankan pada aspek maslahat secara
langsung. Metode analisis kemaslahatan atau metode istis}la>h}i> yang
dikembangkan oleh para mujtahid ada dua, yaitu al-mas}lah}ah al-

mursalah dan s}ad al-dhari’ah maupun fath al-dhari’ah.11
a) Al-Mas}lah}ah al-Mursalah
Secara bahasa al-mas}lah}ah al-mursalah merupakan susunan

idofa>h yang terdiri dari kata al-mas}lah}ah dan al-mursalah.
Menurut Ibn Manzhur al-mas}lah}ah berarti kebaikan. Sedangkan
al-mursalah berarti terlepas. Jadi yang dimaksud dengan al-

mas}lah}ah al-mursalah adalah maslahat atau kemashlahatan itu
tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya.
Konsep al-mas}lah}ah al-mursalah sebagai salah satu metode
penetapan hukum, dalam pengaplikasiannya sangat menekankan
aspek mas}lah}ah secara langsung. Mas}lah}ah bila dilihat dari dari
sisi legalitas tekstual dibagi menjadi tiga, yaitu:
1) Mas}lah}ah al-Mu’tabarah
Adalah jenis maslahat yang didukung oleh teks syari’ah (alQur’an dan as-Sunnah). Yang dimaksud teks dalam hal ini

11

Ibid., 560.
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ialah melalui bentuk ‘illat yang mana menyatakan bahwa
sesuatu itu dianggap sebagai maslahat.
2) Mas}lah}ah al-Mulghah
Adalah jenis kemaslahatan yang legalitasnya ditolak bahkan
bertentangan dengan teks syari’at. Maksudnya ialah sesuatu
tersebut dianggap maslahat oleh manusia, tetapi teks syari’at
menolak atau menafikan kemaslahatan tersebut.
3) Mas}lah}ah al-Mursalah
Adalah jenis kemaslahatan yang legalitasnya tidak didukung
dan tidak ditolak oleh teks syari’ah. Maksudnya ialah suatu
maslahat yang posisinya tidak mendapatkan dukungan dari
teks syari’ah dan tidak mendapatkan penolakan dari teks
syari’ah secara rinci.
b) al-Dhari’ah
Secara etimologi al-dhari’ah berarti perantara. Sedangkan secara
terminology yaitu suatu perantara dan jalan menuju sesuatu, baik
sesuatu itu berupa mafsadah atau mas}lah}ah, ucapan atau
pekerjaan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa aldhari’ah mempunyai dua pengertian, yaitu pertama sesuatu yang
dilarang berupa mafsadah, yang mana para ulama berusaha
menutupnya. hal ini disebut dengan s}add al-dhari’ah. Sedangkan
kedua dianjurkan atau dituntut, yaitu berupa maslahat yang mana
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para ulama berusaha membukanya. Hal ini disebut dengan fath
al-dhari’ah.
1) S}add al-dhari’ah

S}add

al-dhari’ah

merupakan

upaya

mujtahid

dalam

menetapkan larangan suatu masalah yang pada dasarnya
adalah mubah. S}add al-dhari’ah bersifat preventif, yang
mana disebabkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan
lain yang dilarang. Menurut Abu Zahrah sumber hukum
terkait dengan konsep s}add al-dhari’ah terbagi menjadi dua,
yaitu maqa>s}id (tujuan) dan wasa>’il (perantaraan). Maqa>s}id
(tujuan) yaitu perkara-perkara yang mengandung mas}lah}ah
atau mafsadah. Sedangkan wasa’il (perantaraan) yaitu suatu
perantara

yang

membawa

kepada

maqa>s}id,

dimana

hukumnya mengikuti hukum dari perbuatan yang menjadi
sasarannya, baik halal maupun haram.
2) Fath al-dhari’ah
Fath

al-dhari’ah

merupakan

usaha

mujtahid

dalam

menetapkan suatu anjuran yang pada asalnya adalah mubah.
Fath al-dhari’ah juga merupakan was}ilah atau perantaraan
kepada sesuatu yang diajurkan, oleh karena itu ketentuan fath
al-dhari’ah sama dengan ketentuan yang menjadi sasarannya.
Menurut Imam al-Qarafy fath al-dhari’ah berintikan anjuran
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yang akan membawa kepada kemaslahatan atau upaya
menarik kemanfaatan.
Berdasarkan sejarah yang ada, usaha kontekstualisasi ayat alQur’an telah diterapkan pada masa khalifah Umar bin Khattab yang
mencetuskan bagian warisan ibu pada kasus gharrawayn. Tindakan
tersebut dilakukan Umar bin Khattab untuk mencari keadilan dan
kemaslahatan bagi permasalahan umat Islam pada masa itu. Namun,
tindakan tersebut tidak terlepas dari ketentuan nash al-Qur’an dan tetap
mempertahankan nilai maupun kaidah umum dalam pembagian waris. 12
Al-Farisi mengatakan bahwa konteks merupakan semua aspek
yang berhubungan dengan lingkungan fisik dan sosial. Terdapat empat
cabang dalam konteks, yaitu 1) konteks linguistik (kebahasaan), 2)
konteks emosional, 3) konteks situasional, dan 4) konteks kultural. 13
Dengan teori diatas, diharapkan dapat mengantarkan penulis
kepada tujuan penelitian yang diinginkan yaitu dengan melakukan tinjauan
terhadap permasalahan yang diangkat dari pokok masalah dan melihat
relevansinya terhadap konsep kewarisan menurut pemikiran M. Quraish
Shihab dan Siti Musdah Mulia.
M. Quraish Shihab dengan latar belakang sebagai ulama tafsir,
melandaskan pemahaman al-Qur’an pada dua konsep utama, yaitu qat’i

12

Muhammad Mahsus, “Tafsir Kontekstual dan Eksistensi Perempuan serta Implikasinya
terhadap Penyetaraan Bagian Waris Laki-laki dan Perempuan”, JIL: Journal of Islamic Law, 1:1,
(Februari 2020), 26-27.
13
Rizki Abdurahman, “Peran Nazhariyyah al-Siyaq (Teori Kontekstual) dalam
Memahami Makna al-Qur’an”, (Tasikmalaya: Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah al-Hidayah, 2018),
146.
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dan z}anniy. Qat’i atau nash yang memiliki petunjuk hukum pasti ialah apa
yang

dikehendaki

oleh

Allah adalah

sebagaimana

secara

jelas

dilafadzkannya dalam nash. 14 Petujuk hukum ini juga termasuk nash yang
menunjukkan makna yang dipahami secara tertentu, tidak memerlukan
takwil dan tidak mungkin dipahami dengan makna yang lain. 15 Z}anniy
atau nash yang memiliki petunjuk hukum dugaan adalah nash yang
menunjukkan makna tetapi dimungkinkan adanya takwil dan mungkin
untuk dipalingkan dari makna asal kepada makna lain. 16
Ulama ushul fikih merujuk ijma’ untuk menetapkan sesuatu yang
bersifat qat’i. hal ini dikarenakan jika mereka merujuk kepada nash (dalil
naqli) maka mereka akan mengetahui ijma’ itu untuk mengalihkan makna
yang dimaksud dan telah disepakati ke makna yang lain. 17
Menurut para ulama ushul fikih terkait dengan QS. An-Nisa’ ayat
11 memiliki perbedaan pendapat dengan M. Quraish Shihab. Ulama ushul
fikih berpendapat mengenai ayat tersebut mengandung hukum yang qat’i
dan tidak bisa dipahami dengan pengertian yang lain. 18 Sedangkan M.
Quraish Shihab berpendapat bahwa qat’i al-dalalah pada hakekatnya
adalah yang menunjuk kepada makna tertentu yang harus dipahami

14

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid I (Jakarta: Kencana, 2009), 130.
Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 36.
16
Ibid., 37.
17
Minanul Idhom, Bagian Waris Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Islam Perspektif
Muhammad Syahrur Dan Muhammad Quraish Shihab, Skrpsi, 13.
18
Chairul Umam, Ushul Fiqh I (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 54.
15
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darinya (teks), tidak mengandung kemungkinan takwil serta tidak ada
makna selain makna tersebut.19
Nash yang qat’i dalalah nya ialah nash yang menunjukkan makna
yang bisa dipahami secara tertentu, tidak ada kemungkinan menerima
takwil dan tidak ada tempat bagi pemahaman arti selain itu. Untuk
menentukan nash qat’i dalalah memiliki ciri tertentu, yaitu 1) nash nya
jelas dan makna yang dikandungnya tegas dan hanya memiliki satu makna,
tidak bisa mengandung ishtiraqul makna dan juga hanya memiliki satu
penafsiran, tidak terbuka untuk penafsiran lain; 2) mencakup ketentuanketentuan al-Qur’an mengenai rukun-rukun Islam seperti sholat, puasa,
zakat, haji dan juga bagian-bagian tertentu dalam kewarisan dan hukumhukum yang telah ditetapkan secara permanen.20

19
Minanul Idhom, Bagian Waris Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Islam Perspektif
Muhammad Syahrur Dan Muhammad Quraish Shihab, Skrpsi, 14.
20
Firdaus, “Konsep Qath’I Dan Zhanniy al-Dalalah Dan Pengaruhnya Terhadap
Penafsiran al-Qur’an”, Jurnal Hukum Diktum, Nomor 1, (Januari 2013), 25.
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BAB III
PEMBAGIAN WARIS ANAK PEREMPUAN MENURUT
M. QURAISH SHIHAB DAN SITI MUSDAH MULIA

A. Biografi M. Quraish Shihab
Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab, lahir di
Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944. Beliau lahir dari keluarga
keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya bernama Abdurrahman Shihab.
Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama sekaligus guru besar dalam
bidang Tafsir dan di pandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang
terkenal baik dikalangan masyarakat Sulawesi Selatan. 1
M. Quraish Shihab memulai pendidikan formalnya dari Sekolah
Dasar di Ujung Pandang. Selesai pendidikan dasarnya, kemudian ia
melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang sekaligus mondok di
Pondok Pesantren Darul-Hadits al-Fiqhiyah. 2
Selesai menempuh pendidikan menengah, pada tahun 1958 di usia
14 tahun, M. Quraish Shihab melanjutkan pendidikan ke Kairo, Mesir,
guna melanjutkan pendidikannyan di al-Azhar. Dan pada tahun 1967 di
usia 23 tahun berhasil meraih gelar Lc, yang ditempuh pada Fakultas
Ushuluddin

1
2

Jurusan

Tafsir

dan

Hadits

Universitas

Mustafa P, M. Quraish Shihab Membumikan Kalam Di Indonesia, 63-64.
Ibid., 64.
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al-Azhar

Kairo.Kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas yang sama, dan pada
tahun 1969 berhasil meraih gelar M.A. 3
Setelah menyelesaikan pendidikannya di Kairo, M. Quraish Shihab
kembali ke daerah kelahirannya, Ujung Pandang. Beliau di percaya untuk
menjabat Wakil Rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan di Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin, Ujung Pandang. Di samping itu, ia
juga diserahi jabatan-jabatan lain, baik di lingkungan kampus maupun di
luar kampus, seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII
Indonesia Bagian Timur), Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia
Timur dalam bidang pembinaan mental. 4
Setelah sepuluh tahun mengabdikan dirinya sebagai pengajar di
IAIN Alauddin Ujung Pandang dan mendedikasikan ilmunya kepada
masyarakat Sulawesi Selatan, ia meninggalkan tanah air menuju Kairo
pada tahun 1980 untuk melanjutkan pendidikan Doktor di almamater yang
sama, yaitu Universitas al-Azhar. Dua tahun lamanya ia menimba ilmu di
Universitas tersebut berhasil meraih gelar Doktor dalam ilmu-ilmu alQur’an dengan Disertasi yang berjudul Niz}n ad-Dura>r li al-Biqa>’i: Tah}qi>q

wa Dira>sah, dan mendapat penghargaan Tingkat Pertama (mumtaz ma’a
martabat al-‘ula).

3
4

Ibid., 65.
Ibid.
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Dalam perkembangan keilmuan di Indonesia khususnya dalam
bidang al-Qur’an, M. Quraish Shihab sangatlah berperan. Telah banyak
karya yang telah diterbitkan dan dipublikasikan, diantaranya: 5
1. Tafsir al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya (tahun
1984)
2. Filsafat Hukum Islam (tahun 1987)
3. Mahkota Tuntunan Illahi: Tafsir surat al-Fatihah (tahun 1988)
4. Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peranan Wahyu dalam
Kehidupan Masyarakat (1994)
5. Studi Kritik Tafsir al-Manar (tahun 1994)
6. Lentera Hari: Kisah dan Hikmah Kehidupan (tahun 1994)
7. Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan
Umat (1996)
8. Hidangan Ayat-ayat Tahlil (tahun 1997)
9. Tafsr

al-Qur’an

al-Karim:

Tafsir

Surat-surat

Pendek

Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu (tahun 1997)
10. Mukjizat al-Qur’an Ditinjau dari Berbagai Aspek Kebahasaan,
Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib (tahun 1997)
11. Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an
(tahun 2002)

5

Atik Wartini, “Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah”, Jurnal
Studia Islamika, 11: 1 (Juni, 2014), 117.
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B. Pembagian Waris Anak Perempuan Menurut M. Quraish Shihab
M.

Quraish Shihab

menjelaskan

mengenai

warisan anak

perempuan dalam tafsirnya yaitu, Tafsir al-Misbah. Dimana bagian waris
anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan. Anak perempuan
ditetapkan mendapat setengah dari anak laki-laki, karena dalam ketentuan
Islam laki-laki mempunyai tanggungjawab melebihi tanggungjawab
perempuan. Apabila dilihat dari sudut pandang pembagian 2:1 saja,
seorang dapat mengatakan bahwa ketentuan Allah tersebut memihak
kepada anak laki-laki, tetapi apabila diamati dan disadari ketentuan Allah
tersebut telah disesuaikan dengan hak dan kewajiban antara anak laki-laki
dan anak perempuan. Hal ini terkait dengan seorang laki-laki dibebankan
oleh agama untuk membayar mahar, membelanjai istri serta anak-anaknya,
sedangkan perempuan tidak demikian.
Menurut M. Quraish Shihab, hal ini mengandung penekanan pada
bagian anak perempuan, karena dengan menjadikan bagian anak
perempuan sebagai ukuran untuk bagian anak laki-laki mengakibatkan
sebelum ditetapkannya hak anak laki-laki, hak anak perempuan sudah ada
terlebih dahulu.6 Seperti hal nya ketika akan mengukur sesuatu tentunya
harus memiliki alat ukur, kemudian baru bisa menetapkan kadar ukuran
sesuatu tersebut. Penggunaan redaksi ini adalah berguna menjelaskan hak
anak perempuan memperoleh warisan, dan bukanlah seperti yang
diberlakukan pada masa Jahiliah.
6

M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an,
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), 434.
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Pembagian waris yang ditetapkan dalam al-Qur’an ialah suatu
ketetapan yang sudah disesuaikan dengan kodrat, fungsi, dan tugas yang
dibebankan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki memiliki beban
membayar mahar, membelanjai istri serta anak-anaknya, sedangkan
perempuan tidak lah demikian. Berbeda dengan perempuan apabila
memiliki harta, harta tersebut hanyalah miliknya sendiri dan tidak wajib
untuk membelanjai suami serta anaknya. 7
C. Dasar Hukum Waris Menurut M. Quraish Shihab
M. Quraish Shihab menyatakan bahwa ketentuan hukum dapat
berubah sesuai dengan perubahan tempat dan waktu yang disebabkan oleh
perubahan ‘illat. Namun, hal ini harus ada syarat bagi apa saja yang dinilai
sebagai ‘illat dan adanya perbedaan antara apa yang dinamai ‘illat dan
apa yang dinamai hikmah. M. Quraish Shihab menggunakan penafsiran
bercorak sastra dengan metode pendekatan semantik (mawdu’i).
M. Quraish Shihab sebelum menjelaskan mengenai warisan dalam
tafsir nya terkait surat an-Nisa’ ayat 11 juga merujuk pada surat an-Nisa’
ayat 7, yaitu:

ِ ص
ِ ِ ِِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
يب ِم ََّا تَ َرَك الْ َوالِ َد ِان
ٌ يب م ََّا تَ َرَك الْ َوال َدان َواألقْ َربُو َن َوللَّ ََاء نَص
ٌ َللِّر َجال ن
ِ َواألقْ ربو َن ِم ََّا قَ َّل ِمَْه أَو َكثُر ن
صيَا َم ْف ُروضا
َُ َ
َ ْ ُ
Artinya : “bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan ibu
bapak dan para kerabat, dan bagi wanita ada bagian dari harta
peninggalan ibu bapak dan para kerabat, baik sedikit atau banyak,
menurut bagian yang telah ditetapkan.”.

7

Ibid., 443.
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Ayat

diatas

menjelaskan bahwa

mempunyai

bagian

masing-masing

atas

laki-laki
harta

dan perempuan
peninggalan

yang

ditinggalkan keluarganya dan telah di atur oleh Allah SWT. Kata
()رجالrija>l, yang diartikan lelaki dan ( )نَاءnisa>’yang diartikan
perempuan. Dalam memahami arti tersebut ada yang memahaminya
dengan mereka yang dewasa dan ada juga yang memahaminya dengan
mencakup dewasa dan anak-anak. Pendapat yang kedua ini lebih tepat, hal
ini dikarenakan apabila bila dikaitkan dengan sebab turunnya ayat ini,
menurut salah satu riwayat bahwa seorang wanita bernama Ummu Kuhlah,
yang dikaruniai dua orang anak perempuan dari pernikahannya dengan
Aus Ibn Tsabit yang gugur dalam perang Uhud, datang kepada Rasulullah
SAW mengadukan paman putri itu, mengambil semua penionggalan Aus
tanpa menyisakan sedikitpun untuknya dan kedua anaknya. Rasulullah
menyuruh mereka agar menanti dan tak lama kemudian turunlah ayat ini
dan ayat-ayat kewarisan.
Kata ( )مفروضاMafru>d}a>n merupakan kata dari ( )فرضfarad}a yang
berarti wajib. Kata farad}a ialah kewajiban yang bersumber dari yang tinggi
kedudukannya, dalam ayat ini adalah Allah SWT. Sedangkan kata wajib
tidak harus bersumber dari yang tinggi karena bisa saja seseorang
mewajibkan sesuatu atas dirinya. Maka dari itu, hak warisan yang

35

ditentukan tersebut bersumber dari Allah SWT. Dengan demikian tidaklah
ada alasan untuk menolak atau mengubahnya. 8
Ayat diatas merupakan sebuah pendahuluan bagi ketentuan
kewarisan dan hak-hak setiap orang yangakan dijelaskan oleh ayat
berikutnya. Kemudian dalam surat an-Nisa’ ayat 11:

ِ
ِ
ِ
َّ ِلد ُكم ل
لذ َك ِر ِمثْ ُل َح ِّظ األنْثَيَ ْي ِن فَِ ْن ُك َّن نِ ََاء فَ ْو َق
ْ يُوصي ُك ُم اللَّهُ في أ َْو
ِ الَِصف وألب وي ِه لِ ُك ِل و
ِ
احد
ْ َاثََْ تَ ْي ِن فَلَ ُه َّن ثُلُثَا َما تَ َرَك َوإِ ْن َكان
َ ّ ْ َ َ َ ُ ْ ّ ت َواح َدة فَلَ َها
ِمأمه
ِ
ِ الَ ُد
ِ
ّ َس م ََّا تَ َرَك إِ ْن َكا َن لَهُ َولَ ٌد فَِ ْن لَ ْم يَ ُك ْن لَهُ َولَ ٌد َوَوِرثَهُ أَبَ َواُُ ف
ُ ُّ مَْ ُه ََا
ِ ِ َث فَِ ْن َكا َن لَه إِخوةٌ ف
ِ الَ ُدس ِمن ب ع ِد و ِصيَّة ي
وصي بِ َها أ َْو َديْن ببَاُُك ْم
ُ ُالثُّل
ّ َْ ُ
ُ َ ْ َ ْ ُ ُّ مأمه
يضة ِم َن اللَّهِ إِ َّن اللَّهَ َكا َن َعلِيَا
َ ب لَ ُك ْم نَ ْفعا فَ ِر
ُ َوأَبََْاُُك ْم ل تَ ْد ُرو َن أَيُّ ُه ْم أَقْ َر
َح ِكيَا
Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka
untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan
bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya
perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang
ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh
separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya
seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu
mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan
ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga;
jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya
mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah
dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya.
(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di
antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah
ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana”.

8

M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, 424.
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ِ األنْثَيَ ْي
Dalam firman-Nya: (ن

َّ ِ)ل
لذ َك ِر ِمثْ ُل َح ِّظ

lidhdhakari mithlu

h}az}z}i al-unthayain yang artinya bagian seorang anak lelaki sama dengan
bagian dua orang anak perempuan, mengandung penekanan pada bagian
anak perempuan. Pemilihan kata ( )ذكرdhakar yang diartikan dengan anak
laki-laki dan bukan rajul yang berarti laki-laki, digunakan untuk
menegaskan bahwa usia tidak menjadi faktor penghalang bagi penerimaan
warisan karena kata dhakar dari segi bahasa berarti jantan, laki-laki baik
kecil maupun besar, binatang maupun manusia. Sedangkan kata ()رجال
rajul ialah pria dewasa. Begitu juga dengan kata ( )انثيينunthayain yang

diartikan sebagai dua anak perempuan. Bentuk tunggalnya adalah (

)انث

untha> yang berarti betina atau perempuan, baik besar atau kecil, serta
binatang atau manusia.
Kebutuhan setiap orang pastinya berbeda dan ada yang sama ada
yang tidak. Oleh karena itu Allah telah menentukan bagian warisan setiap
anggota keluarga. Hal ini dikarenakan Allah Maha Mengetahui apa yang
dibutuhkan manusia dan mengetahui bahwa manusia tidak akan mampu
mendapatkan hasil yang terbaik.
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ِ
ِ
َ  )إ َّن اللَّهَ َكا َن َعليَاinna Alla>ha

ِح
Kemudian selanjutnya ialah (كيَا

ka>na ‘ali>man h}aki>man diartikan dengan sesungguhnya Allah sejak dahulu
hingga kini dan masa datang selalu Maha Mengetahui dan Maha
Bijaksana. Dalam hal ini, walaupun kata ( )كانka>na berarti dahulu atau
pernah karena Allah SWT ialah satu-satunya wujud yang tidak mengalami
perubahan. Yang berubah adalah makhluk. Dengan demikian saat kita
membaca atau mendengar kata ka>na yang dikaitkan dengan Allah, seperti
Maha Mengetahui, Maha Penyayang, dll, maka pada saat makna dahulu
tersebut muncul dalam benak saat itu juga harus dimunculkan kalimat dan
sampai kini serta seterusnya Allah demikian itu.
Sebelumnya terdapat kata (ِاللَّه

يضة ِم َن
َ  )فَ ِرyang

berarti ketentuan

dari Allah. Dijelaskan bahwa manusia tidaklah mengetahui rahasia dibalik
pembagian warisan yang telah diatur oleh Allah tanpa campur tangan
manusia. Maka dengan ini penggalan ayat (ِاللَّه

يضة ِم َن
َ )فَ ِر

disambung

ِ
ِ
َ  )إ َّن اللَّهَ َكا َن َعليَاyang diartikan: sesungguhnya Allah

ِح
dengan kata (كيَا
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sejak dahulu hingga kini dan masa datang selalu Maha Mengetahui dan
Maha Bijaksana. 9
Setelah ayat 11 menjelaskan mengenai bagian anak dan ibu bapak
yang berkaitan dengan pewaris karena faktor keturunan, dalam ayat 12
dijelaskan bagian warisan yang berkaitan dengan segi pernikahan.
Dalam pembagian warisan yang berkaitan dengan keturunan , yang
terkuat ialah anak sehingga yang didahulukan adalah bagian anak.
Selanjutnya, karena anak laki-laki berpotensi untuk melanjutkan
keturunan, bagian anak laki-laki yang didahulukan terlebih dahulu atas
bagian anak perempuan, bukan berdasarkan anak laki-laki lebih mulia
daripada anak perempuan.
Penggalan terakhir dari ayat 12 adalah ( حلِيم

ِ
ٌ َ يم
ٌ ) َواللَّهُ َعل

yang

memiliki arti Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Pada ayat
sebelumnya juga terdapat redaksi yang sama yaitu (

إِ َّن اللَّهَ َكا َن َعلِيَا

) َح ِكيَا. Pengulangan redaksi ini merupakan penekanan bahwa ilmu waris
adalah ilmu pasti dan juga sudah final.
Kemudian dijelaskan juga dalam ayat selanjutnya yaitu ayat 13 dan
14 yang berisi dorongan, peringatan, janji, dan ancaman atas ketentuan

9

Ibid, 438
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yang telah ditetapkannya bagian-bagian warisan. Adapun bunyi dari ayat
tersebut ialah:

ود اللَّ ِه َوَم ْن يُ ِط ِ ُ اللَّهَ َوَر ُسولَهُ يُ ْد ِخْلهُ َجََّات تَ ْْ ِري ِم ْن تَ ْْتِ َها األنْ َه ُار
َ تِْل
ُ ك ُح ُد
ِ
ِ خالِ ِد
ِ
يم
َ ين ف َيها َو َذل
َ َ
ُ ك الْ َف ْوُز الْ َعظ
Artinya:“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan
dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah
memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungaisungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang
besar”. (Q. S. Ani-Nisa’:13)

ِ ِ
ِ
ِ َوَم ْن يَ ْع
اب ُم ِهي ٌن
َ ص اللَّهَ َوَر ُسولَهُ َويَتَ َع َّد ُح ُد
ٌ ودُُ يُ ْدخْلهُ نَارا َخالدا ف َيها َولَهُ َع َذ
Artinya: “Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan RasulNya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah
memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan
baginya siksa yang menghinakan”. (Q. S. An-Nisa’:14)
Pembagian warisan telah ditetapkan dalam al-Qur’an dan sesuai
dengan kodrat, fungsi, dan tugas yang dibebankan kepada laki-laki dan
perempuan. Namun, masih banyak sorotan mengenai pembagian waris.
Hal tersebut diakibatkan karena memandang ketentuan-ketentuan secara
parsial, dengan mengabaikan pandangan dasar dan menyeluruh ajaran
Islam. Memang, memandang masalah juz’i terlepas dari induknya akan
menimbulkan kekeliruan, bahkan mengundang kesalahpahaman atau
kesalahan, dan juga menggugurkan sekian banyak prinsip. Karena pada
dasarnya setiap peradaban menciptakan hukum sesuai pandangan dasarnya
mengenai wujud, alam, dan manuisa. Dan menafsirkan atau memahami
ketentuan hukum agama terpisah dari pandangan menyeluruh itu mengenai
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Tuhan, alam, dan manusia (laki-laki dan perempuan) pasti akan terjerumus
dalam keslahpahaman penilaian dan ketetapan hukum parsial yang keliru.
Oleh sebab itu, apabila memisahkan antara satu hukum syara’ yang
bersifat juz’i dan pandangan dasarnya yang menyeluruh merupakan
kekeliruan yang besar.10
Sistem pembagian warisan dalam al-Qura’an telah ditentukan
secara adil dalam semua perundangan yang dikenal selama ini. Sangat sulit
menyatakan bahwa perempuan sama dengan laki-laki. Hal ini karena lakilaki dibebankan agama untuk membayar mahar, dan membiayai anak
istrinya
D. Biografi Siti Musdah Mulia
Siti Musdah Mulia lahir di Bone, Sulawesi Selatan, pada 3 Maret
1958. Beliau merupakan putri pertama dari pasangan H. Mustamin Abdul
Fatah dan Hj. Buaidah Achmad. Ayahnya merupakan mantan Komandan
Batalyon dalam Negara Islam pimpinan Abdul Kahar Muzakkar yang
kemudian di kenal sebagai gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan, sedangkan
ibunya adalah seorang gadis didesanya yang pertama kali menyelesaikan
pendidikan di Pesantren Darud Dakwah wal Irsyad (DDI). 11
Siti Musdah Mulia memulai pendidikan formalnya dari Sekolah
Dasar, yaitu di Surabaya dan selesai menempuh pendidikan Sekolah
Dasarnya pada tahun 1969. Kemudian melanjutkan pendidikan di
Pesantren As’adiyah, Sulawesi Selatan dan tamat pada tahun 1973.
10

M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an,
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), 443.
11
Siti Musdah Mulia, Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi, 345.
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Selesainya menempuh pendidikan di Pesantren beliau menyelesaikan
Sarjana Muda Fakultas Ushuluddin Jurusan Dakwah, di Universitas
Muslim Indonesia (UMI) Makasar pada tahun 1980, dan menempuh
Program S1 Jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Fakultas Adab, IAIN
Alauddin, Makasar pada tahunj 1982, Program S2 Bidang Sejarah
Pemikiran Islam di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 1992,
serta Program S3 Bidang Pemikiran Politik Islam di IAIN Syarif
Hidayatullah, Jakarta pada tahun 1997 yang sebelumnya melakukan
penelitian Disertasi di Kairo, Mesir. 12
Siti Musdah Mulia juga merupakan perempuan pertama peraih
gelar Doktor dalam Bidang Pemikiran Politik Islam di IAIN Syarif
Hidayatullah, Jakarta dan perempuan pertama yang dikukuhkan oleh LIPI
sebagai Profesor Riset bidang Lektur Keagamaan di Departemen Agama
pada tahun 1999 dengan Pidato Pengukuhan: Potret Pertempuan Dalam
Lektur Agama (Rekonstruksi Pemikioran Islam Menuju Masyarakat
Egaliter dan Demokratis).13
Selain menempuh pendidikan formal, beliau juga menempuh
pendidikan non formal diantaranya: Kursus Singkat mengenai Islam dan
Civil Society di Universitas Melbourne, Australia pada tahun 1998;
Kursus Singkat Pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn, Thailand
pada tahun 2000; Kursus Singkat Advokasi Penegakan HAM dan
Demokrasi (International Visitor Program) di Amerika Serikat pada tahun
12

Ibid., 346.
Siti Musdah Mulia, Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender, (Yogyakarta: Kibar Press,
2006), 255.
13
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2000; Kursus Singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan di
Universitas George Mason, Virginia, Amerika Serikat pada tahun 2001;
Kursus Singkat Pelatih HAM di Universitas Lund, Swedia pada tahun
2001; Kursus Singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan
Perempuan di Bangladesh Institute of Administration and Management
(BIAM), Dhaka, Bangladesh pada tahun 2002. 14
Di samping Pegawai Negeri Sipil (PNS), Siti Musdah Mulia sejak
mahasiswa telah di kenal sebagai aktivis organisasi pemuda dan ormas
atau LSM perempuan. Salah satunya adalah Ketua Wilayah Ikatan Putri
NU Sulawesi Selatan pada tahun 1982-1985. Selain itu juga menjadi
Ketua Panah Gender PKBI pada tahun 2002-2005. Terlepas dari itu Siti
Musdah Mulia juga memiliki banyak karya tulis yang telah dipublikasikan.
Beberapa karya tulis tersebut yaitu: Anotasi Buku Islam Kontemporer,
Departemen Agama tahun 2000; Islam Menggugat Poligami, Gramedia,
Jakarta tahun 2000; dan Perempuan Pembaru Keagamaan, Mizan,
Bandung tahun 2005.15
Selama menempuh kuliah S1 Siti Musdah Mulia merasa hanya
membayar sendiri kuliahnya, selebihnya dibayar dengan beasiswa dari
Yayasan Supersemar. Delapan tahun kemudian, pada tahun 1990 Siti
Musdah Mulia kembali ke kampus untuk melanjutkan pendidikan program
S2 nya. Beliau melanjutkan pendidikan bersama suaminya, namun ia harus
menghadapi sejumlah tugas penelitian di Kantor. Berbeda dengan
14
15

Ibid., 256.
Ibid., 257.
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suaminya yang hanya mendapatkan tugas belajar penuh sehingga tidak ada
beban sama sekali. Siti Musdah Mulia harus tetap aktif di Kantor
melaksanakan tugas-tugas penelitiannya, meskipun tidak datang setiap hari
ke Kantor sebagaimana layaknya Pegawai Negeri. Selepas menempuh
pendidikan S2, Siti Musdah Mulia melanjutkan pendidikan ke jenjang S3.
Di tengah-tengah menempuh pendidikan S3 tersebut, ia memenangkan
undian sebagai petugas TPHI (Tim Pembimbingan Haji Indonesia). 16
E. Pembagian Waris Anak Perempuan Menurut Siti Musdah Mulia
Berbeda dengan Siti Musdah Mulia, beliau memberikan kritik
terhadap pembagian waris dalam Islam yang selama ini diterapkan di
Indonesia. Menurutnya pembagian warisan untuk laki-laki dan perempuan
disamaratakan mengingat zaman sekarang perempuan juga menjadi tulang
punggung dalam rumah tangganya. Sehingga, Siti Musdah Mulia
melakukan interpretasi dan rekontekstualisasi mengenai ayat waris yang
sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Misalnya, dalam
pembagian warisan, harta diberikan kepada yang memiliki akses terdekat
dengan pewaris. Dalam hal ini, perempuan merupakan pihak yang
merawat orang tua, baik selama sakit maupun sehat. Akan tetapi, ketika
pembagian warisan laki-laki lah yang justru mendapatkan bagian lebih
banyak daripada perempuan. Menurut Siti Musdah Mulia hal ini ialah
ketidakadilan yang harus mendapat perhatian. 17

16

Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,

2004), 23.

17

Siti Musdah Mulia, “Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan dalam Perkawinan
dan Keluarga”, Yayasan Jurnal Perempuan, 73 (2012), 132.
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Dasar mengenai laki-laki memiliki beban dan tanggung jawab yang
lebih besar daripada perempuan sehingga mempengaruhi besar kecilnya
bagian warisan tidak dapat dibenarkan untuk saat ini. Hal ini dikarenakan
secara sosiohistoris ketika wahyu diturunkan dengan saat ini sudah sangat
berbeda. Saat ini, perempuan memberi nafkah dan bekerja untuk
keluarganya sudah menjadi hal yang lumrah yang tidak ditemukan pada
bangsa arab kala itu.18
Dengan demikian, Siti Musdah Mulia membangun trobosan guna
mendorong keadilan gender dalam pembagian waris anak laki-laki dan
perempuan, beliau mengajukan formulasi baru mengenai pembagian waris
yaitu 1:1 atau tidak dapat diterapkan pada abad 21 ini. Mengingat
Indonesia bukanlah Arab, yang mana membeli mahar tidak perlu harta dari
warisan serta dalam realitas keluarga di Indonesia laki-laki dan perempuan
juga sama-sama bekerja. 19
F. Dasar Hukum Waris Menurut Siti Musdah Mulia
Sebagai agama tauhid, Islam diturunkan oleh Zat Yang Maha Adil.
Sehingga keadilan merupakan salah satu ajaran Islam yang pinsipil dan
mendasar. Secara tegas prinsip keadilan telah dinyatakan dalam banyak
Al-Qur’an. 20 Dengan demikian, Islam tergambar dalam teks Al-Qur’an
dan Hadits dengan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan.

18

Ibid., 137.
Endang Sriani, “Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender”,
Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, 1: 2, (September, 2018), 145.
20
Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan, 20.
19
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Al-Qur’an dan Hadits memiliki aturan yang bersifat hukum, namun
jika dibandingkan dengan banyaknya pesoalan manusia jumlahnya hanya
sedikit. Meski pembaruan diharuskan mengacu pada al-Qur’an dan Hadits,
akan tetapi pemahamannya tidak semata didasarkan pada pemaknaan
literal teks, melainkan pada pemaknaan non-literal atau konstekstual teks
dengan berpacu pada tujuan hakikat syariat (maqas}idus shariah). Siti
Musdah Mulia mengutip pendapat dari Imam Al-Ghazali bahwa tujuan
hakiki syariat Islam ialah memelihara lima hak mendasar manusia, yaitu:
hak hidup; hak kebebasan beragama; hak beropini dan hak berekspresi;
hak reproduksi; dan hak properti. Kelima hak dasar tersebut dalam fiqih
dikenal dengan istilah “al-kulliyya>t al-khams”. Dengan demikian, menurut
Siti Musdah Mulia seluruh ajaran Islam haruslah mengacu pada
perlindungan dan penegakan kelima dasar hak asasi dasar tersebut.21
Selain itu, Siti Musdah Mulia juga mengungkapkan bahwa dalam
ayat yang berbunyi

َّ ِ“ لlidhdhakari mithlu h}az}z}i alظ األنْثَيَ ْي ِن
ِّ لذ َك ِر ِمثْ ُل َح

unthayain” yang artinya bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian
dua orang anak perempuan

merupakan kasus tertentu. Pembagian

warisan bukanlah hukum yang statis, melainkan terus bergerak dalam
berbagai kasus. Misalnya, jumlah warisan ibu, ada beberapa versi, itu
artinya sangat dinamis dalam pembagian warisan. Oleh sebab itu, kondisi

21

Ibid., 54.
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Arab pada saat itu tidaklah cocok diterapkan di Indonesia dengan segala
kondisi sosiologinya. 22
Siti Musdah Mulia juga mengungkapkan mengenai pola Tafsir
Tematik, dimana pola Tafsir Tematik menggunakan tiga pendekatan,
yaitu: (1) menekankan pentingnya memahami arti bahasa kata-kata AlQur’an (lexical meaning of any Qur’anic word), (2) menyelidiki terkait
semua ayat yang berhubungan dengan subjek yang dibahas, dan (3) dalam
memahami kata, kalimat dan struktur bahasa Al-Qur’an harus ada
kesadaran untuk mengakui adanya teks-teks agama yang turun dalam
konteks khusus atau tertentu (al-siya>q al-kha>shsh) dan yang turun dalam
konteks yang lebih umum (al-siya>q al-‘a>mm). Dengan demikian, sebuah
penafsiran

haruslah

dilakukan

dengan

pendekatan

tekstual

dan

kontekstual. 23
Dengan kata lain, secara historis-sosiologis, ayat mengenai waris
menyadarkan masyarakat dengan koreksi total terhadap kedudukan
perempuan dari objek waris menjadi subjek yang mewarisi. Oleh karena
itu, jumlah bagian yang ditetapkan hanya langkah awal bagi upaya
perbaikan kedudukan perempuan pada saat itu. Dimana jumlah warisan
perempuan dapat berubah sesuai perubahan ruang dan waktu.24

22

Siti Musdah Mulia, “Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan dalam Perkawinan
dan Keluarga”, 137.
23
Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan, 75.
24
Kambali, Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif
Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali), Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020),
28.
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BAB IV
ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP PENDAPAT
M. QURAISH SHIHAB DAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG
PEMBAGIAN WARIS ANAK PEREMPUAN
A. Analisis Terhadap Pendapat M. Quraish Shihab dan Siti Musdah
Mulia Mengenai Pembagian Waris Anak Perempuan
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai hukum waris
dan ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya, yang sampai saat ini masih
menimbulkan permasalahan mengenai ketentuan-ketentuan tersebut.
Hukum yang dianggap tidak adil dan tidak sesuai apabila diterapkan pada
zaman modern saat ini.
Namun, M. Quraish Shihab telah mengungkapkan penjelasan
mengenai pembagian waris anak perempuan dalam tafsir al-Mishbahnya.
Dalam surat an-Nisa’ ayat 7 dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan
memiliki hak masing-masing atas harta peninggalan dari keluarganya yang
telah meninggal sebagaimana telah diatur oleh Allah Yang Maha Kuasa.
Ayat ini merupakan pendahuluan atas ketentuan waris dan hak-hak setiap
orang, yang selanjutnya dijelaskan dalam ayat berikutnya.
Kemudian sebagimana dijelaskan dalam Azbabun Nuzul surat anNisa’ ayat 11, salah satu riwayat menyatakan bahwa istri Sa’id Ibn Rabi’
datang bersama dua putrid Sa’id sambil berkata: “ini dua putri Sa’id, yang
bapaknya gugur dalam perang Uhud bersama engkau ya Rasulullah.
Pamannya mengambil seluruh harta keduanya dan tidak meninggalkan
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untuk keduanya sedikitpun harta. Keduanya tidak (sulit) menikah kecuali
jika keduanya memiliki harta”. Kemudian Rasulullah SAW menjawab:
“Allah akan menurunkan ketetapan menyangkut hal yang engkau adukan
ini”. Maka, turunlah ayat-ayat waris dan Rasulullah SAW mengutus
seorang kepada paman kedua anak Sa’id itu sambil berpesan: “berikan
kepada kedua putri Sa’id dua per tiga, dan ibunya seper delapan, dan
sisanya menjadi milikmu”. (HR. Abu Daud, at-Tirmidzi, dan Ibn Majah,
melalui Jabir Ibn ‘Abdillah.1
Dijelaskan dalam ayat tersebut menurut M. Quraish Shihab bagian
waris anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan. Hal ini
mengandung penekanan pada bagian anak perempuan yang mana bagian
anak perempuan dijadikan tolok ukur bagian anak laki-laki. Penggunaan
redaksi ini guna menjelaskan hak anak perempuan memperoleh warisan
dan tidaklah seperti yang diperlakukan pada masa jahiliah. Bagian tersebut
merupakan pembagian yang tidak dapat diubah maupun ditolak
keberadaannya, karena bersumber dari Allah SWT.
Anak perempuan ditetapkan mendapat setengah dari anak laki-laki,
karena dalam ketentuan Islam laki-laki mempunyai tanggungjawab
melebihi tanggungjawab perempuan. Jika dilihat dari sudut pandang
pembagian 2:1 saja, seorang dapat mengatakan bahwa ketentuan Allah
tersebut memihak kepada anak laki-laki, tetapi apabila diamati dan
disadari ketentuan Allah tersebut telah disesuaikan dengan hak dan

1

M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, 436.
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kewajiban antara anak laki-laki dan anak perempuan. Hal ini terkait
dengan seorang laki-laki dibebankan oleh agama untuk membayar mahar,
membelanjai istri serta anak-anaknya, sedangkan perempuan tidak
demikian.
Sedangkan Siti Musdah Mulia tidak menyetujui konsep yang
menyatakan pembagian waris anak laki-laki dan perempuan. Dengan
alasan tidak adanya rasa keadilan terhadap anak perempuan. Sejak awal
Siti Musdah Mulia telah melakukan kritik terhadap berbagai asumsi
mengenai ketentuan atau hukum pembagian waris antara anak laki-laki
dan anak perempuan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga telah
dijelaskan mengenai pembagian waris anak laki-laki dan perempuan.
Namun, Siti Musdah Mulia memandang Hukum Islam yang disusun dalam
KHI tersebut tidaklah memiliki keadilan gender. Menurutnya, KHI perlu
adanya pembaruan dengan alasan:2 (1) sebagian besar isinya tidak
mengakomodasikan kepentingan publik guna membangun tatanan
masyarakat yang egaliter, pluralis, dan demokratis; (2) tidak sepenuhnya
digali dari kenyataan empiris Indonesia, melainkan mengutip penjelasan
normatif dari tafsir-tafsir fiqih klasik; (3) sejumlah pasal berseberangan
dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang universal (prinsip keadilan,
kemaslahatan, kerahmatan, kebijaksanaan, kesetaraan, dan persaudaraan);
(4) sebagian pasal-pasal berseberangan dengan peraturan peundangundangan yang ada; (5) sebagian isinya berseberangan dengan sejumlah

2

Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan, 383.
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instrumen hukum internasional bagi penegakan dan perlindungan HAM
(Hak Asasi Manusia); (6) sebagian besar isinya tidak relevan dengan
perkembangan sosial yang ada, kenyataan budaya masyarakat Indonesia,
dan gagasan dasar pembentukan masyarakat; dan (7) perlu adanya
perbandingan antara KHI dengan hukum keluarga.
Beliau juga melakukan reinterpretasi mengenai ayat waris dan
mengkontekstualisasikan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia.
Menurutnya pembagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan
selama ini dipandang bias gender. Seperti dalam aspek pembagian, beliau
menilai pembagian waris tersebut tidak dikondisikan dengan siapa yang
memiliki jalan lebih dekat kepada keluarga yang meninggal atau pewaris.
Perempuan biasanya yang merawat orang tua, baik ketika sakit maupun
sehat. Namun kenyataan ketika pembagian warisan telah tiba, yang terjadi
adalah pembagian warisan anak laki-laki malah mendapat bagian lebih
banyak dari pada yang merawat yaitu perempuan. Hal ini menurut Siti
Musdah Mulia merupakan ketidakadilan. 3 Dengan alasan menurutnya
bahwa tingkat beban dan tanggung jawab laki-laki lebih besar daripada
perempuan bukanlah dasar bahwa laki-laki harus mendapat bagian warisan
lebih banyak dari perempuan.
Pembagian warisan anak perempuan 2:1 menurut Siti Musdah
Mulia tidak relevan. Hal ini dikarenakan pada zaman sekarang ini
tanggungjawab dan peran perempuan sama halnya dengan laki-laki,
3

Siti Musdah Mulia, “Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan dalam Perkawinan
dan Keluarga”, Yayasan Jurnal Perempuan, 73 (2012), 132.
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bahkan perempuan juga menjadi tulang punggung keluarganya bahkan
sampai harus bekerja ke luar negeri untuk mencukupi keluarganya.
Sehingga beliau kurang setuju dengan adanya pembagian waris anak lakilaki dan anak perempuan 2:1. Dalam hal ini Siti Musdah Mulia melakukan
trobosan pemikiran dan mendorong keadilan gender dalam pembagian
waris anak laki-laki dan anak perempuan, Siti Musdah Mulia mengajukan
formulasi baru dengan skema pembagian waris anak laki-laki dan anak
perempuan adalah 1:1.
Ketika dilihat secara sekilas antara pemikiran M. Quraish Shihab
dan Siti Musdah Mulia dari beberapa penjelasan diatas, bagian warisan
antara laki-laki dan perempuan tidak ditentukan persamaan. Akan tetapi,
jika dilihat dari karya M. Quraish Shihab yang lainnya, yaitu bukunya
yang berjudul “Anda Bertanya, M. Quraish Shihab Menjawab”, dalam
buku tersebut ditemukan sebuah penjelasan sebagai berikut: 4 “Jika dalam
pembagian waris para ahli waris menghendaki pembagian yang bukan
berdasarkan hukum Islam dengan membagi sama rata dan semua pihak
telah menyepakati hal tersebut, maka dibenarkan, selama pembagian
secara merata tersebut bukan atas dasar menilai bahwa kadar pembagian
yang ditetapkan oleh Allah tidak adil atau keliru”.
Dengan demikian membuktikan bahwasannya M. Quraish Shihab
tidak selalu berpendirian teguh pada pernyataannya dan menyesuaikan
dengan realitas yang ada dalam masyarakat. M. Quraish Shihab pun tidak
4

M. Quraish Shihab, Anda Bertanya, M. Quraish Shihab Menjawab, (Bandung: al-Bayan,
2002), 181.
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membantah pembagian warisan yang sama rata atas dasar kesepakatan
semua keluarga. Bahkan, M. Quraish Shihab mempraktekkannya langsung
dalam keluarga orangtuanya.
Adapun perbedaan antara keduanya bahwa dalam tafsir al-Mishbah
karya M. Quraish Shihab disebutkan pembagian waris antara anak lakilaki dan anak perempuan hendaknya berdasarkan al-Qur’an dengan kadar
2:1. Hal ini dikarenakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak
perempuan merupakan ketetapan dari Allah yang tidak bisa dirubah oleh
siapapun dan tidak pula ditentang. Sedangkan Siti Musdah Mulia
menghendaki pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak
perempuan yang sama besar, yaitu dengan kadar 1:1. Hal ini dikarenakan
Siti Musdah Mulia melihat realitas yang ada dalam masyarakat saat ini.
B. Analisis Argumentasi M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia
Tentang Pembagian Waris Anak Perempuan
M. Quraish Shihab mengungkapkan pemberian warisan untuk anak
laki-laki ialah sebanyak dua kali lipat pemberian untuk anak perempuan.
Hal ini dikarenakan agama Islam telah membebankan pada laki-laki untuk
membayar mahar, memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya,
sedangkan perempuan tidak dibebani apa-apa. Selain itu laki-laki secara
umum

memiliki

keistimewaan

dibidang

.pengendalian

emosi

dibandingkan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian harta
atas dasar pertimbangan akal harus didahulukan daripada pengendaliannya
atas dasar emosi. Laki-laki membutuhkan istri, tetapi dia wajib membayar
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mahar dan menafkahinya. Berbeda dengan perempuan, dia butuh suami
tetapi tidak mempunyai kewajiban untuk membayar mahar dan menafkahi
suaminya. Sehingga apabila laki-laki wajib membayar mahar dan wajib
menafkahi perempuan, maka pantaslah bagian warisan laki-laki lebih
banyak daripada bagian warisan perempuan. 5
M. Quraish Shihab menyatakan bahwa ketentuan hukum dapat
berubah sesuai dengan perubahan tempat dan waktu yang disebabkan oleh
perubahan ‘illat. Namun, hal ini harus ada syarat bagi apa saja yang dinilai
sebagai ‘illat dan adanya perbedaan antara apa yang dinamai ‘illat dan
apa yang dinamai hikmah. Sedangkan ketika al-Qur’an mengakhiri salah
satu uraiannya dalam QS. An-Nisa’ ayat 11, yang berbunyi:

يضة ِم َن اللَّ ِه
َ ب لَ ُك ْم نَ ْفعا فَ ِر
ُ ببَاُُك ْم َوأَبََْاُُك ْم ل تَ ْد ُرو َن أَيُّ ُه ْم أَقْ َر
Artinya: “…. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak
mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya
bagimu”.6
M. Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan
nalar manusia tidak akan mampu mendapatkan hasil yang terbaik apabila
diberikan wewenang untuk menetapkan besarnya bagian yang semestinya
diterima masing-masing ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa adanya
tuntunan agama yang bersifat ma’qu>l al-ma’na yaitu tuntunan yang dapat

5
M. Quraish Shihab, Perempuan dari Cinta sampai Seks; dari Nikah Mu’ah sampai
Nikah Sunnah; dari Bias Lama sampai Bias Baru, 286-287.
6
Hamid Pongoliu, “Pembagian Harta Waris Dalam Tradisi Masyarakat Muslim di
Gorontalo”, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 8:2 (Desember, 2019), 195.
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dijangkau nalar maupun tidak.7 Dengan demikian, atas dasar tersebut
mengenai pembagian waris yang sama rata menurut ukuran manusia tidak
dapat menandingi bagian-bagian waris yang telah ditetapkan menurut
ukuran Allah SWT.
Melalui pemikiran terbuka, Siti Musdah Mulia berusaha untuk
mendorong adanya reformasi pemikiran hukum mengenai pembagian
waris antara anak laki-laki dan anak perempuan. Menurut pandangan Siti
Musdah Mulia, beliau tidak setuju dengan pembagian waris anak laki-laki
dan anak perempuan 2:1. Hal ini dikarenakan erat kaitannya pada masa
sekarang ini yang mana peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan
saat ini memiliki kedudukan yang sama. Siti Musdah Mulia melihat bahwa
pada zaman modern ini telah banyak ditemui perempuan yang bekerja
mencari nafkah hingga bekerja sampai ke luar negeri. Dengan kata lain,
perihal mencari nafkah berlaku bagi laki-laki dan perempuan sehingga
pembagian warisan yang lebih besar terhadap laki-laki tidaklah relevan
lagi. Dengan demikian seharusnya dalam pembagian warisan, hukum
melihat keadaan seseorang tersebut bukan keadaan melihat hukum.
Lebih lanjut Siti Musdah Mulia menjelaskan bahwa Islam diyakini
oleh para pemeluknya sebagai agama rahmatan lil a>lami>n, salah satu
bentuk rahmat tersebut adalah pengakuan terhadap keutuhan kemanusiaan
perempuan yang setara dengan laki-laki. Ukuran kemuliaan seseorang

7

Ibid.
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disisi Allah SWT adalah kualitas takwa dan prestasinya, tanpa
membedakan etnik, ras, dan jenis kelamin.
Selain itu, disamping melakukan reinterpretasi terhadap dalil naqli
sebagaimana penjelasan diatas, Siti Musdah Mulia juga menyatakan
sejumlah dalil aqli guna mereposisi kedudukan perempuan dalam system
pembagian waris Islam. Dalil aqli yang dimaksud adalah sebagai berikut:
(1) bagian waris anak perempuan tidak selamanya mendapat setengah dari
bagian anak laki-laki sebagaimana yang dipahami dalam kitab-kitab fiqih
selama ini, namun cukup beragam. Bagian anak perempuan misalnya,
1

memiliki tiga formulasi; a) mendapat 2 bagian apabila sendiri, b) mendapat
2
3

bagian apabila jumlahnya dua orang atau lebih, dan c) mendapat

1
2

dari

bagian laki-laki jika posisinya sebagai ashobah. Dengan adanya formulasi
bagian yang beragam bagi perempuan tersebut, menunjukkan model
pembagian waris untuk perempuan merupakan dinamis dan tidak statis
serta jumlahnya bergerak dari satu bentuk formulasi ke bentuk yang lain;
(2) ayat-ayat mengenai kewarisan pada hakikatnya adalah respon alQur’an terhadap kondisi sosio historis yang berlaku pada masyarakat arab
dahulu. Perempuan merupakan makhluk yang tidak berhak mendapatkan
harta karena posisinya disamakan dengan warisan. Secara historissosiologis, ayat ini menyadarkan bahwa perempuan adalah makhluk yang
tidak berharta menjadi berharta atau objek waris yang menjadi subjek yang
mewarisi. Oleh karena itu jumlah bagian yang ditetapkan hanyalah
langkah awal untuk memperbaiki posisi perempuan pada saat itu. Dengan

56

demikian jumlah warisan anak perempuan tentunya dapat berubah sesuai
perubahan waktu.
Adapun dalam hal ini terkait argumen yang disampaikan kedua
tokoh (M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia) terdapat perbedaan
pendapat dalam pembagian waris anak laki-laki dan anak perempuan. M.
Quraish Shihab dalam mengungkapkan pembagian harta waris anak
perempuan sebagaimana dijelaskan dalam tafsir al-Mishbah bahwa dalam
al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 11 dengan jelas ditentukan ketetapannya. M.
Quraish Shihab menggunakan penafsiran bercorak sastra dengan metode
pendekatan

semantik

(mawdu’i).

Hal

ini

berdasarkan

metode

Abdurrahman Shihab yang menekankan penafsiran sastra dengan metode
tematik berdasarkan kronologi teks dan analisis semantik bahasa Arab.
Sedangkan Siti Musdah Mulia dalam argument yang diungkapkan beliau
lebih menggunakan dalil aqli serta mengungkapkan kesetaraan gender.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada
bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah disebutkan
pembagian harta waris anak laki-laki dan anak perempuan hendaknya
berdasarkan al-Qur’an dengan kadar 2:1, menurutnya hal tersebut
dikarenakan Allah menciptakan dua jenis manusia yang berbeda antara
laki-laki dan perempuan yang mana laki-laki diwajibkan membayar
mahar dan menanggung nafkah istri serta anak-anaknya berbeda
dengan perempuan yang tidak diwajibkan. Akan tetapi M. Quraish
Shihab juga menghendaki pembagian waris anak perempuan dengan
kadar 1:1 selama semua pihak telah menyepakati bersama dan bukan
atas dasar menilai bahwa kadar pembagian waris 2:1 tidak adil dan
keliru. Sedangkan Siti Musdah Mulia mengungkapkan pembagian
harta waris anak perempuan dengan kadar 2:1 tidak memiliki keadilan
jika dilakukan di masa sekarang ini, menurutnya saat ini perempuan
memiliki peran dan tanggungjawab yang sama dengan laki-laki. Dalam
hal ini Siti Musdah Mulia mengedepankan keadilan bagi perempuan.
2. Argumentasi M. Quraish Shihab tentang pembagian waris anak
perempuan merupakan upaya nya dalam tafsir al-Mishbah yang
menggunakan penafsiran bercorak sastra dengan pendekatan semantik
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(mawdu’i). Hal ini berdasarkan metode Abdurrahman Shihab yang
menekankan penafsiran sastra dengan metode tematik berdasarkan
kronologi teks dan analisis semantik bahasa Arab. Sedangkan
argumentasi Siti Musdah Mulia tentang pembagian waris anak
perempuan lebih menggunakan dalil aqli, hal ini karena pembagian
waris untuk perempuan merupakan dinamis dan berubah sesuai
perubahan waktu. Selain itu Siti Musdah Mulia juga menekankan pada
kesetaraan gender serta mengkontekstualisasikan ayat waris dengan
kondisi sosial di Indonesia.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka saran yang dapat
disampaikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Kepada seluruh komponen masyarakat agar lebih memahami dan
menyikapi perbedaan dengan menghargai pendapat satu dan
pendapat lainnya.
2. Agar

umat

Islam

mampu

memahami,

menghayati

serta

mengamalkan konsep pembagian waris anak perempuan sesuai
kaidah Islam yang sesungguhnya, yaitu sesuai ketentuan Allah 2:1,
namun boleh juga mengamalkan pembagian waris anak perempuan
1:1 dengan kesepakatan bersama dan bukan atas dasar menilai
pembagian waris 2:1 tidak adil dan keliru.
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