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ABSTRAK 

Jamaluddin. 2021. Studi Komparatif Konsep Waris 

Menurut Hazairin dan Muhammad Syahrur. 

Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas 

Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Novi Fitia Maliha. 

M.H.I. 

Kata Kunci: Waris, Hazairin, Muhammad Syahrur, 

Studi Komparatif 

Hukum waris telah di atur dalam al-Qur’an, 

tetapi kenyataan yang ada di lapangan masih 

menimbulkan perselisihan yang beraneka ragam 

terutama dalam pembagian antara laki-laki dan 

perempuan yang dirasa kurang adil bagi sebagian pihak. 

Karena mereka menginginkan adanya keadilan yang 

menurutnya sangat adil dan seimbang dalam masalah 

waris yang diterapkan dalam pembagiannya itu. Ada 

beberapa tokoh yang berbeda pendapat mengenai hukum 

waris, salah satu tokoh yaitu Hazairin, Hazairin 

berpendapat bahwa hukum waris yang sangat relevan 

yaitu kewarisan bilateral, karena dalam hukum waris 

bilateral itu menggunakan sistem kekeluargaan dua jalur 

yaitu ayah dan ibu. Menurutnya laki-laki dan perempuan 

itu memiliki hak yang sama dalam masalah waris. Selain 

Hazairin terdapat pula tokoh kontemporer yang 

membahas masalah waris yaitu Muhammad Syahrur, 

menurutnya dslsm pembagian waris 2:1 itu batas 



 

 

maksimal bagi laki-laki dan 1:1 itu batas maksimal bagi 

perempuan, dalam perbandingannya itu dapat 

dipertimbangkan dengan melihat siapa yang mengurus 

dalam keluarganya (menafkahi). 

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis 

merumuskan masalah; pertama, Bagaimana Hazairin dan 

Muhammad Syahrur memahami ayat-ayat tentang 

hukum waris? Bagaimana Hazairin dan Muhammad 

Syahrur memahami pembagian hukum waris? 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau 

library research, yang mana penulis mengumpulkan data 

dan informasi yang bersumber dari data-data 

kepustakaan seperti buku, jurnal, maupun artikel yang 

mendukung penelitian ini. Adapun metode analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif analitik, komparatif yakni dengan 

memaparkan data tersebut, kemudian membandingkan 

data objek kajian yang diteliti sehingga dapat diambil 

kesimpulan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, mengenai 

studi komparatif konsep waris, menurut Hazairin 

kesamaan hak dan kedudukan antara laki-laki dan 

perempuan dalam penerimaan harta waris. Hazairin 

menggunakan konsep ma}wwa>li> yang mana konsep ini 

dianggap sebagai pengurangan dominasi laki-laki atas 

perempuan dalam hukum kewarisan. Sedangkan 

Muhammad Syahrur berpendapat bahwa anak 



 

 

perempuan mendapat bagian satu adalah batas minimal 

dan karena itu masih mungkin mendapatkan lebih dari 

satu namun tidak boleh kurang. Pada kondisi tertentu 

perempuan dan laki-laki bisa mendapat bagian harta 

warisan sebanding atau sama banyak. Jadi dalam konsep 

ini dapat disimpulkan bahwa jumlah anak perempuan 

sebagai variabel pengubah menentukan bagian harta 

waris yang akan didapatkan oleh anak laki-laki sebagai 

variabel pengikut. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum Islam telah memberikan aturan begitu 

rinci dan sistematis mengenai hukum kewarisan. 

Tidak hanya mengenai siapa pewaris dan yang berhak 

mewarisi, namun juga mengatur tentang apa yang 

diwariskan dan berapa masing-masing bagian ahli 

waris secara detail. Hukum waris sangat erat 

kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, 

sebab setiap manusia  pasti akan mengalami peristiwa 

hukum yang dinamai kematian. Akibat hukum 

selanjutnya ialah masalah bagaimana pengurusan dan 

kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban 

seseorang yang meninggal dunia. 

1
 Perincian dan sistemasisasi hukum 

kewarisan terjabarkan dalam salah satu cabang 

ilmu dalam hukum Islam, yaitu ilmu faraid. Para 

ulama-ulama fiqih klasik menetapkan Hukum 

Kewarisan Islam hasil ijtihad bersama sebagai 

pedoman setiap muslim dalam memutuskan 

permasalahan hukum kewarisan di berbagai 

belahan dunia. Namun seiring perkembangan 

zaman, muncul problematika dan kitikan 

penerapan hukum kewarisan yang dianggap kurang 
                                                           

1
 Firdaweri “Konsep Ahli Waris Menurut Islam Dan 

Adat”, jurnal Asas, Vol. 7, No. 2 Juli 2015, 1. 
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sesuai dengan sosial masyarakat wilayah tertentu 

dan terdapat beberapa kritikan terhadap hukum 

kewarisan hasil ijtihad para ulama fiqih terdahulu.  

Kritikan-kritikan muncul dari beberapa 

ulama kontemporer yang menganggap hukum 

kewarisan hasil ijtihad para ulama fiqih klasik 

masih kental akan budaya Arab setempat pada 

zaman tersebut sehingga belum bisa dijadikan 

hukum universal. Sebagai contoh, dalam hukum 

kewarisan menyebutkan bahwa hanya anak dari 

garis keturunan ayah yang berhak menjadi ahli 

waris. Konsep tersebut berdasar pada budaya 

bangsa Arab di zaman tersebut yang memang 

hanya menganut garis keturunan dari pihak ayah 

(patrilineal). Maka dari itu, konsep tersebut 

dianggap kurang sesuai jika dijadikan sebagai 

pedoman hukum waris pada wilayah yang 

menganut hukum bilateral (garis keturunan ayah 

dan ibu). Selain itu, mengenai tafsir pembagian 

kewarisan yang berjumlah 2:1 antara ahli waris 

laki-laki dengan ahli waris perempuan 

menimbulkan berbagai kontra dikalangan para 

ulama kontemporer yang menganggap bahwa hasil 

penafsiran tersebut masih mendominasikan pihak 

ahli waris laki-laki dan mengesampingkan pihak 

ahli waris perempuan dalam perolehan harta waris. 
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Karena kemunculan problematika dan 

kritikan tersebut, maka muncul beberapa ulama 

yang berusaha menelaah kembali konsep hukum 

kewarisan dan melakukan ijtihad terhadap hukum 

kewarisan yang lebih bersifat universal, adil dan 

sesuai dengan sosial budaya masyarakat masing-

masing. Diantara ulama- ulama kontemporer 

tersebut adalah Hazairin dan Muhammad Syahrur. 

Yang mana keduanya mempunyai konsep yang 

berbeda dengan pendahulunya terkait tentang 

hukum kewarisan. Meskipun padangan kedua 

tokoh ini tidak berbeda secara keseluruhan, namun 

ada beberapa hal yang mempunyai perbedaan yang 

sangat mendasar dengan  pandangan mayoritas 

ulama yang jadi pendahulunya. 

Hazairin, tokoh Islam kontemporer 

Indonesia merumuskan konsep hukum kewarisan 

bilateral yang dianggap lebih sesuai dengan 

masyarakat Indonesia. Hazairin menyatakan bahwa 

sistem kemasyarakatan yang terkandung dalam al-

Qur’an adalah sistem kemasyarakatan bilateral, 

dan karenanya kewarisannya pun bercorak 

bilateral juga. Ia merujuk dan menyimpulkan ini, 

dengan mendasar pada surat an-Nisa’ (4) ayat 23 

dan 24.
2
 Teorinya ini berbeda dengan pendapat 

                                                           
2
 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut 

Qur’an dan Hadith, (jakarta:Tintamas, 1982), 1-2. 
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ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih klasik 

yang telah dikenal luas oleh masyarakat Islam 

Indonesia ,yang merumuskannya dengan sistem 

kewarisan bercorak patrilineal. Menurutnya, al-

Qur’an anti terhadap masyarakat yang unilateral 

seperti patrilineal atau matrilineal.
3
 Meskipun teori 

ini bersumber dari al-Qur’an yang ditafsirkan atas 

fenomena yang ada dalam masyarakat Indonesia, 

teori ini seakan-akan merupakan teori yang sama 

sekali baru. 

Dalam ilmu faraid, setiap orang 

mendapatkan bagian tertentu dan dalam keadaan 

tertentu. Akan tetapi dalam hal ini Hazairin 

berbeda adalah hal pembagian untuk saudara. 

Selain itu, Hazairin juga berbeda dalam hal sisa 

harta warisan setelah dibagi kepada semua ahli 

warisnya. Jika dalam pembagian waris itu masih 

ada sisa, maka dalam hal ini terjadi perbedaan 

pendapat selain itu, Hazairin juga berbeda dalam 

hal golongan ahli waris, jika ulama klasik 

menggolongkannya kepada Dhawi> al-Qaraba>, 

Dhawi> al-Arh}a>m, dan Dhawi> al-Furu>d, maka 

Hazairin disini membaginya kedalam, Dhawi> al-

Furu>d}, ‘As}a>bah, dan Mawa>li>, yaitu ahli waris 

pengganti yang menjadi ahli waris karena tidak ada 

yang menghubungkan antara mereka dan 

                                                           
 

3
 Ibid. 
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sipewaris. Hal ini dilakukan  sebagai upaya untuk 

mengatasi bagian warisan cucu dari garis 

keturunan perempuan sebagai Dhawi> al-Arh}a>m. 

Dalam memahami nash, baik itu al-Qur’an maupun 

Hadist, Hazairin mempunyai metode tersendiri, 

yaitu dengan melakukan perbandingan antara 

segala ayat yang berkaitandengan sebuah pokok 

persoalan, meskipun keterkaitan antara ayat yang 

satu dengan yang lainnya sangat jauh dan 

menjadikannya sebagai satu kesatuan yang utuh 

dan saling mene rangkan antara ayat tersebut, 

sehingga cocok penafsiran ini tidak membolehkan 

mengartikan suatu ayat yang menjadi bagian dari 

keseluruhan itu secara terlepas dari keseluruhannya 

itu.
4
 Hal ini Hazairin mendasarkan pada ayat al-

Qur’an surat Ali Imran ayat 7 yang berbunyi; 

               

                  

                  

                  

                                                           
 

4
 Rosidi Jamil,” Hukum Waris dan Wasiat (Sebuah 

Perbandingan antasra Pemikiran Hazairin dan Munawwir 

Sjadzali),” Al-Ahwal, Vol. 10, No, 1 (2017), 104. 
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Ayat ini oleh Hazairin diterjemahkan 

dengan, “Dia, Allah, yang menurunkan al-Qur’an 

itu kepadamu, Ayat-ayatnya ada yang bermuat 

ketentuan-ketentuan pokok, ada pula yang berupa 

perumpamaan..... orang-orang yang sungguh-

sungguh berilmu berkata: kami beriman 

kepadanya..... semua ayat-ayat itu adalah dari 

Tuhan kami.....” (QS. Ali imran:7).
5
 

Tokoh berikutnya adalah Muhammad 

Syahrur, tokoh cendekiawan yang berasal dari 

Syiria menawarkan teori yang inovatif dan 

revolusioner dalam hukum Islam pada khususnya 

dalam konsep hukum kewarisan. Muhammad 

Syahrur dengan temuannya tentang teori batas 

theory of limits membongkar sistem pembagian 

harta warisan yang “kaku”. Bagi Syahrur bagian 

laki-laki dan perempuan (2:1) tidak berlaku 

selamanya. Ketentuan demikian dapat berubah 

dalam batas-batas tertentu. Bisa saja dalam kondisi 

                                                           
 

5
 Terjemah Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Perkata 

Indonesia Inggris, terj. Muhammad Taqi-ud-Din al-Hilali, 

Muhammad Muhsin Khan, (Jakarta: Kalam Media Ilmu, 2014), 

50. 
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tertentu, bagian itu menjadi 1:1. Menurut Syahrur, 

pembagian harta warisan jika mengacu pada ayat-

ayat waris ternyata hingga kini masih menyisakan 

problematika yang belum terpecahkan seperti 

pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan, 

problematika penambahan dan pengurangan 

prosentase harta warisan atau aul dan radd serta 

pihak-pihak yang tidak seharusnya mendapatkan 

bagian warisan, mengutamakan waris daripada 

wasiat, dan seterusnya. Menurut Syahrur Undang-

undang kewarisan sudah saatnya diubah.
6
 

Syahrur menegaskan bahwa wasiat 

seharusnya  lebih diutamakan daripada.. waris, 

karena ia berpotensi untuk mewujudkan keadilan 

yang khusus terkait dengan kepentingan pribadi 

dan efektivitas dalam pemanfaatan harta, 

pengembangan relasi social dan hubungan 

kekeluargaan, disamping mencerminkan 

kepedulian sipe wasiat terhadap kepentingan pihak 

lain. Bagi Syahrur, hal ini dibuktikan dengan 

realitas obyektif bahwa ketika seseorang memiliki 

potensi atau situasi khusus dalam keluarga, orang-

orang terdekat dan kepeduian satu-pihak kepada 

pihak lain akan tampak. Syahrur menandaskan 

                                                           
6
 Muhammad Ali Murtadlo,” Keadilan Gender dalam 

Hukum Waris Islam Prespektif The Theory of Limit Muhammad 

Syahrur,” Gender Equality: International Journal of Child and 

Gender Studies,Vol. 4, No. 1, (2008), 179. 
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keutamaan wasiat dari waris pada ayat.-ayat 

wasiat, misalnya, pada surat al-Baqarah ayat 180, 

yaitu: 

                

                 

         

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di 

antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika 

ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat 

untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara 

ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang 

yang bertakwa.
7
 

Berdasarkan hal-hal diatas, pemikiran 

Hazairin dan Muhammad Syahrur penting untuk 

diteliti, tidak saja karena analisanya yang berbeda 

dengan ulama klasik terdahulu melainkan juga 

karena analisa yang berbeda dari kedua tokoh 

tersebut mengandung gagasan sekaligus tawaran 

orisinil yang patut dipahami dan diapresiasi. Oleh 

karena itu peneliti mencoba untuk membahasnya 

                                                           
 7

 Terjemah Kementerian Agama RI. Al-Qur’an Perkata 

Indonesia Inggris, terj. Muhammad Taqi-ud-Din al-Hilali., 27. 
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dalam penelitian yang diberi judul “Studi 

Komparatif Konsep Waris Menurut Hazairin dan 

Muhammad Syahrur”. Yang mana penelitian ini 

akan mencoba menguraikan pandangan kedua 

tokoh tersebut terkait konsep waris dan dasar 

hukum yang digunakan oleh kedua tokoh dalam 

menganalisa konsep waris. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas 

maka masalah dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Analisis persamaan dan perbedaan antara 

Hazairin dan Muhammad Syahrur dalam 

memahami dasar hukum waris? 

2. Analisis persamaan dan pebedaan antara 

Hazairin dan Muhammad Syahrur dalam 

memahami bagian ahli waris laki-laki dan 

perempuan? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka 

tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah 

sebagai berikut 

1. Untuk mengetahui pemikiran Hazairin dan 

Muhammad Syahrur tentang memahami ayat-

ayat hukum waris. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana Hazairin dan 

Muhammad Syahrur memahami pembagian 

hukum waris. 

D. Telaah Pustaka 

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk 

mendapat gambaran hubungan topik yang akan 

dibahas atau diteliti dengan penelitian yang sejenis 

yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti lain 

sebelumnya, sehingga dalam penulisan skripsi ini 

tidak ada pengulangan materi penelitian secara 

mutlak. Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari 

penelitian-penelitian sebelumnya  yang pernah 

dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. 

Adapun penelitian terdahulu yang membahas 

tentang kewarisan Islam yang telah banyak diteliti. 

Hasil-hasil penelitian yang dapat dijadikan 

perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian 

yaitu “Studi Komparatif Konsep Waris Menurut 

Hazairin dan Muhammad Syahrur” antara lain 

sebagai berikut: 

Karya ilmiah yang ditulis oleh Rana Annisa 

Zahara yang berjudul Konsep Dua Banding satu 

dalam Pembagian Harta Warisan (Studi 

Perbandingan Jumhur Ulama dan Muhammad 

Syahrur), dengan rumusan masalah a) bagaimana 

prespektif jumhur ulama tentang dua banding satu 

dalam pembagian harta warisan? b) bagaimana 
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perspektif Muhammad Syahrur tentang dua 

banding satu dalam pembagian harta warisan? 

tahun 2013, Prodi SAS Fakultas Syariah dan 

Ekonomi Islam IAIN Ar-Raniry. Di dalam skripsi 

ini Lisna Misra mengkaji tentang pembagian harta 

warisan anak perempuan, kajian tersebut lebih 

menekankan kepada persamaan hak penerimaan 

warisan yang sama dan seimbang dengan kaum 

laki-laki.
8
  

Karya ilmiah dari Minaul Idhom  yang 

berjudul “Bagian Waris Laki-Laki dan Perempuan 

Dalam Islam Prespektif Muhammad Syahrur dan 

Muhammad Quraish Shihab”, dalam skripsi ini di 

jelaskan bahwa menurut Syahrur, pembagian waris 

laki-laki adalah variabel yang mengikuti bagian 

perempuan. Dalam konteks formula 2:1 sebagai 

persoalan juz’i >, dan Quraish Shihab sebagai us}uli>. 

Menurutnya setiap peradaban menciptakan hukum 

sesuai dengan pandangan dasarnya tentang wujud, 

alam dan manusia.
9
 

                                                           
8
 Rana Annisa Zahara, “Konsep Dua Banding Satu 

dalam Pembagian Harta Warisan” (Studi Perbandingan Jumhur 

Ulama dan Muhammad Syahrur)”, tahun 2017, Prodi 

Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum.  Skripsi, 

(Darussalam-Banda Aceh: UIN Ar-Raniry). 
9
 Minaul Idhom, “Bagian Waris Laki-Laki dan 

Perempuan Dalam Islam Prespektif Muhamad Syahrur dan 

Muhammad Quraigh Shihab”, tahun 2016, Jurusan Perbandingan 
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Karya ilmiah Khoirun Nisa’ yang berjudul 

“Pemikiran Hazairin mengenai penghapusan 

‘As}a>bah Dalam Sistem Kewarisan Bilateral”, 

dalam skripsi ini peneliti lebih memfokuskan pada 

akar pemikiran Hazairin mengenai sistem 

pembagian ‘As}a>bah.
10

 

Terkait dengan dengan beberapa penelitian 

tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti 

mengambil fokus yang berbeda dengan peneliti 

yang sebelumnya, dengan judul “Konsep waris 

menurut Hazairin dan Muhammad Syahrur”, maka 

peneliti lebih memfokuskan pemikiran kedua tokoh 

tersebut tentang konsep waris. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang 

diangkat, maka jenis penelitian ini 

dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan 

(library research). Penelitian kepustakaan 

adalah salah satu bentuk metodologi penelitian 

yang menekankan pada pustaka sebagai suatu 

objek studi. Penelitian kepustakaan bukan 

                                                                                                          
Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Skripsi. (Yogyakarta: 

UIN Sunan Kalijaga). 
10

 Khoirun Nisa’ ”Pemikiran Hazairin Mengenai 

Penghapusan Ashabah dalam System Kewarisan Bilateral”, 

tahun 2016, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas 

Syariah, Skripsi. (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim). 
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berarti melakukan penelitian terhadap bukunya, 

tetapi lebih ditekankan kepada esensi dari yang 

terkandung pada buku tersebut mengingat 

berbagai pandangan seseorang maupun 

sekelompok orang selalu ada variasinya.
11

 

Dari sudut sifatnya, penelitian ini 

termasuk penelitian komparatif. Sebab 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis 

tergolong penelitian yang bertujuan 

membandingkan persamaan dan perbedaan dua 

atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang 

diteliti berdasarkan kerangka pemikiran. Dari 

hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu 

di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di 

dalam kerangka menyusun teori-teori baru.
12

 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu 

data-data yang disusun, digambarkan dan 

dijelskan secara rinci lalu dianalisis kemudian 

dibandingkan.
13

 

 

 

                                                           
11

 Mestika Zed, Metodologi Kepustakaan, (Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2. 
12

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 

(Jakarta: UI-Press, 2012), 10. 
13

 Sudarto, Metode  Penelitian Filsafat, (jakarta: 

RajaGrafindo persada, 1996), 47. 
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2. Data dan Sumber Data 

A. Data 

 Data adalah hasil observasi langsung 

terhadap sesuatu kejadian, yang merupakan 

perlambangan yang mewakili objek atau 

konsep dalam dunia nyata. Hal ini dilengkapi 

dengan nilai tertentu. data didefinisikan 

sebagai fakta atau apa yang dikatakan 

sebagai hasil dari suatu observasi terhadap 

fenomena alam. Sebagai hasil observasi 

langsung terhadap kejadian atau fakta dari 

fenomena alam nyata, data bisa berupa 

tulisan atau gambar yang dilengkapi dengan 

nilai tertentu.14
 data adalah sebagai bahan 

keterangan tentang kejadian nyata atau fakta-

fakta yang dirumuskan dalam sekelompok 

lambang tertentu yang tidak acak yang 

menunjukkan jumlah, tindakan atau hal”. 

Data dapat berupa catatan-catatan dalam 

kertas, buku, atau tersimpan sebagai file 

dalam basis data.
15

 

                                                           
14

 Sri Ati, Nurdien, Kistanto, Amin Taufik, “Pengantar 

Konsep Informasi, data, dan Pengetahuan”, Jurnal, 

ASIP4204/MODUL 1, 3. 
15

 Hermansyah Sembiring, Nurhayati, “Sistem 

Informasi Jumlah Angkatan Kerja Menggunakan Visual Basic 

Pada Badan Pusat Stastistik (BPS) Kabupaten Langkat”, Jurnal, 

KAPUTAMA, Vol.5 No.2, Januari 2012, (Binjai: Jln. Veteran 

No.4A-9A), 14. 
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 Data yang disajikan untuk menjawab 

pertanyaan dalam rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu: data mengenai pemikiran 

Muhammad Syahrur dan Hazairin baik dari 

kitab-kitab atau buku-buku maupun literatur 

lain yang ada kaitannya dengan penelitian 

tentang Konsep Waris Menurut Hazairin dan 

Muhammad Syahrur. 

B. Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian adalah 

subjek darimana data tersebut dapat 

diperoleh dan memiliki informasi kejelasan 

tentang bagaimana mengambil data tersebut 

dan bagaimana data tersebut diolah. 

Sumber data dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu: 

1) Sumber Data Primer 

Menurut Sugiyono sumber data 

primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul 

data.
16

 Sumber data primer adalah sumber 

data yang dibutuhkan untuk memperoleh 

data-data yang berkaitan langsung dengan 

obyek penelitian. Data primer tersebut 

                                                           
16

 Progam Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Jurnal 

Riset Akuntansi, Volume VIII / No.2 / Oktober 2016, (Bandung: 

Jl. Dipatiukur 112-114, Universitas Komputer indonesia), 23. 
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diperoleh melalui penelaahan dari 

beberapa buku-buku karya pemikiran 

Hazairin dan Muhammad antara lain: 

Hukum Kewarisan Bilateral Menurut 

Qur’an dan Hadith karya Hazairin, 

Metodologi Fiqih Islam Kontemporer 

karya Muhammad Syahrur 

2) Data Sekunder 

Menurut Sugiyono sumber data 

sekunder adalah sumber data yang 

diperoleh dengan cara membaca, 

mempelajari dan memahami melalui 

media lain yang bersumber dari literatur, 

buku-buku, serta dokumen.
17

 Sumber data 

sekunder adalah sumber data yang 

dibutuhkan untuk mendukung sumber 

data primer. Data sekunder diperoleh dari 

literatur yang memberikan informasi yang 

berkaitan mengenai kajian-kajian Konsep 

Waris Menurut Muhammad Syahrur Dan 

Hazairin diantaranya: Hukum Kewarisan 

Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum 

Islam karya Rachmadi Usman, Filsafat 

Hukum Kewarisan Islam Konsep 

Kewarisan bilateral Hazairin karya Abdul 

Ghofur Anshori, Fiqih Manhaji Kitab 

                                                           
17

 Ibid.,23. 
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Fiqih Lengkap Imam asy-Syafi’i jilid 1 

karya Mushthafa al-Bugha, Mushthafa al-

Khann dan Ali al-Syurbaji. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan 

data melalui studi dokumentasi. Studi 

dokumentasi dalam penelitian ini sebagai upaya 

untuk memperoleh data dan informasi berupa 

catatan tertulis yang tersimpan berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. Studi dokumentasi 

berupaya untuk memahami persoalan yang 

diteliti secara komperehensif.
18

 

Dalam penelitian ini, objek studi 

dokumentasi adalah dokumen yang tertulis yang 

memuat pemikiran Hazairin dan Muhammad 

Syahrur tentang konsep hukum waris. Studi 

terhadap dokumen baik berupa buku-buku, 

penelaaah literatur, maupun bahan pustaka yang 

masih relevan yang memuat kedua pemikiran 

tersebut. 

4. Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini 

dikumpulkan dan disusun secara sistematis 

kemudian dianalisis dengan menggunakan 

                                                           
18

 Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, Metodologi 

Penelitian, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 133. 
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metode komparasi yaitu sebuah cara penguraian 

data yang dimulai dengan pendapat para ahli 

untuk dicari persamaan yang prinsipil dan 

perbedaan yang juga prinsipil, setelah itu benar-

benar dipertimbangkan secara rasional 

kemudian diakhiri dengan penarikan suatu 

kesimpulan.
19

 Dengan melakukan pembacaan, 

penafsiran dan analisis terhadap sumber-sumber 

data yang diperoleh yang berkaitan dengan 

pemikiran Hazairin dan Muhammad Syahrur 

tentang konsep waris. Sehingga diperoleh 

kesimpulan yang sesuai dengan tujuan 

penelitian yang telah dirumuskan. 

5. Tahapan-tahapan Penelitian 

Dalam menganalisa data peneliti 

melakukan tahapan-tahapan penelitian antara 

lain sebagai berikut: 

a) Mengumpulkan data primer dan sekunder 

seperti buku-buku, jurnal penelitian artikel 

dan lain-lain sebagai rujukan penelitian 

b) Memahami teori-teori dan menelaah secara 

mendalam konsep hukum kewarisan dari 

kedua tokoh tersebut 

                                                           
19

 Lexy. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 103. 
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c) Melakukan analisa perbandingan pemikiran 

konsep hukum kewarisan dari kedua tokoh 

tersebut 

d) Menyimpulkan hasil analisa perbandingan 

pemikiran dari kedua tokoh tersebut 

F. Sistematika Penulisan 

Agar lebih mudah dalam penyajian skripsi 

ini, maka penulis akan membagi lima bab dan 

beberapa sub bab, dalam garis besarnya dapat 

penulis gambarkan sebagai berikut: 

BAB PERTAMA : PENDAHULUAN. Bab 

ini merupakan deskripsi secara umum tentang 

rancangan penelitian dan merupakan kerangka 

awal penelitian, karena di dalamnya akan 

dipaparkan tentang latar belakang masalah yang 

merupakan deskripsi permasalahan yang akan 

diteliti, serta akan dipaparkan juga rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah 

pustaka, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB KEDUA : KONSEP WARIS 

MENURUT HAZAIRIN bab ini membahas 

tentang konsep waris dalam pemikiran Hazairin, 

meliputi: biografi, dasar hukum waris, pemahaman 

tentang konsep pembagian hukum waris. 

BAB KETIGA : KONSEP WARIS 

MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR. Bab ini 

membahas tentang konsep waris dalam pemikiran 
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Muhammad Syahrur, meliputi: biografi, dasar 

hukum waris, pemahaman tentang konsep 

pembagian hukum waris. 

BAB KEEMPAT : ANALISIS KONSEP 

WARIS MENURUT HAZAIRIN DAN 

MUHAMMAD SYAHRUR. Dalam bab ini penulis 

akan membandingkan dan menganalisis antara 

kedua objek pembahasan yaitu Muhammad 

Syahrur dan Hazairin terkait Konsep waris, dasar 

hukum yang dipakai Hazairin dan Muhammad 

Syahrur dalam menganalisa konsep waris. 

BAB KELIMA : PENUTUP. Dalam bab 

terakhir ini penulis akan memaparkan kesimpulan 

berupa jawaban dari pokok masalah yang dibahas 

sebelumnya. Selain itu juga dimuat beberapa saran. 
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BAB II 

KONSEP WARIS MENURUT HAZAIRIN  

A. Biografi Hazairin 

Hazairin lahir pada tanggal 28 November 

1906 di Bukit Tinggi dan merupakan putra tunggal 

pasangan Zakaria Bahari dengan Aminah. Ayahnya 

merupakan salah seorang guru yang berasal dari 

Bengkulu, sedangkan ibunya berdarah Minang. 

Kakeknya, Ahmad Bakar adalah seorang Mubaligh 

terkenal di masa itu. Dari ayah dan kakeknya tersebut 

Hazairin mendapatkan dasar pelajaran ilmu agama 

dan bahasa Arab. Dalam pendidikan formal, Hazairin 

mengawalinya bukan di tanah kelahirannya, 

melainkan di Bengkulu yang pada waktu bernama 

Hollands Inlandsche School (HIS) tamat tahun 1920, 

padahal sekolah ini hanya dikhususkan untuk anak-

anak Belanda dan anak orang yang mempunyai 

kedudukan dan bermartabat saja, seperti kaum ningrat 

dan Cina. Tetapi realitasnya Hazairin tetap bisa 

sekolah di HIS. Setelah tamat dari HIS Hazairin 

kemudian melanjutkan pendidikannya ke MULO 

(Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) di Padang, Tamat 

tahun 1924. Hazairin melanjutkan pendidikannya ke 

AMS (Algemene Middelbare School) di Bandung dan 

berhasil lulus pada tahun 1927. Selanjutnya atas 

inisiatif sendiri, beliau meninggalkan Bandung dan 

menuju Batavia (Jakarta) untuk melanjutkan studi di 
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RSH (Rerchtkundige Hoogeschool) atau Sekolah 

Tinggi Hukum, jurusan Hukum Adat. Selama delapan 

tahun Hazairin bekerja keras mendalami bidang 

Hukum Adat, berkat kegigihannya Hazairin berhasil 

meraih gelar Meester in de Rechten (Mr) pada tahun 

1935. Kehilatannya Hazairin bukanlah tipe orang 

yang mudah puas. Sarjana hukum yang diperolehnya 

dianggap belum cukup, dia ingin meraih gelar yang 

lebih tinggi lagi. Begitu ada tawaran untuk melakukan 

penelitian mengenai adat Redjang (salah satu suku 

yang terdapat Karesidenan Bengkulu, sekarang 

provinsi Bengkulu), Hazairin atas bimbingan. B. Ter 

Haar seorang pakar Hukum Adat yang terkenal di 

masa itu, melakukan penelitian sebagai syarat untuk 

meraih gelar Doktor dalam bidang Hukum Adat. 

Akhirnya Hazairin dalam waktu tiga bulan berhasil 

menyelesaikan penelitiannya, kemudian 

mengantarkannya menjadi menjadi ahli Hukum Adat 

dan satu-satunya Doktor pribumi lulusan Sekolah 

Tinggi Hukum Batavia.
1
 

Keberhasilan Hazairin menapaki jenjang 

pendidikan membuat Pemerintah Belanda 

mengangkatnya sebagai pegawai yang diperbantukan 

pada Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, Sumatera 

Utara, sekaligus sebagai Pegawai Penyidik Hukum 

                                                           
 

1
 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewariasan 

Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin, (Yogyakarta: UII 

Press, 2005), 51-52. 
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Adat Tapanuli Selatan dan Karesidenan Tapanuli 

tahun 1938-1942. Setelah bertugas selama 11 tahun di 

Tapanuli Selatan, kemudian Hazairin dipindahkan 

oleh pemerintah pusat ke daerah asalnya yaitu 

Bengkulu. Atas prestasinya, lalu ia dipromosikan oleh 

menjadi Residen Bengkulu (1946-1950) merangkap 

wakil Gubernur Militer Sumatera Selatan hingga 

tahun 1953. Selanjutnya ia ditarik ke Jakarta untuk 

menjabat Kepala Bagian Hukum Sipil/Perdata pada 

Kementerian Kehakiman tahun 1953.
2
  

Ketika bangsa Indonesia berjuang mati-matian untuk 

merebut kemerdekaan, Hazairin juga tidak tinggal 

diam. Dia dan kawan-kawannya di Tapanuli Selatan 

berjuang sebagai anggota Gerakan Bawah Tanah di 

zaman infiltrasi Jepang tahun 1945, kemudian 

Hazairin Bergabung dengan Tentara Pelajar, baik 

ketika berada di Tapanuli Selatan maupun setelah 

berada di Bengkulu (1945-1950). Hazairin, selain 

pejuang juga dikenal sebagai seorang politisi. Ia 

pernah memimpin PIR (Partai Indonesia Raya) 

bersama Wongsonegoro pada tahun 1948. Berkat 

posisinya di PIR kemudian Hazairin dipercaya untuk 

memangku jabatan Menteri Dalam Negeri (Agustus 

1953-18 November 1954) dalam kabinet Ali Sastro 

Amidjojo tahun 1954. Setelah enam tahun 

berkecimpung di dunia politik pada tahun 1948-1954, 

                                                           
2
 Ibid., 53. 
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ia kembali mengabdikan seluruh hidupnya untuk 

mengembangkan dunia ilmu pengetahuan. Dia 

menjadi Guru Besar Hukum Adat sekaligus Hukum 

Islam di Universitas Indonesia (UI). Pada tahun 1950 

Hazairin mendirikan Yayasan Wakaf Perguruan 

Tinggi Islam Jakarta yang kemudian berubah nama 

menjadi Yayasan Universitas Islam Jakarta (UID). 

Oleh UID Hazairin dipercayakan sebagai ketua 

Yayasan sekaligus Rektornya. Jabatan ini merupakan 

jabatan terakhir sampai ia meniggal dunia pada 

tanggal 11 Desember 1975 di Jakarta.
3
  

B. Karya Hazairin  

Sumbangan Hazairin dalam menambah 

khazanah keilmuan Islam umumnya dan Indonesia 

khususnya merupakan bukti perhatian Hazairin 

terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun 

beberapa karyanya antara lain di bidang hukum 

adalah:  

1) Pergolakan Penyesuaian Adat Kepada Hukum 

Islam (1952). 

2) Hukum Kekeluargaan Nasional (1962). Buku ini 

yang disebut-sebut sebagai bentuk pencetusan 

gagasan Hazairin tentang mazhab Nasional. 

3) Hukum Kewarisan Bilateral menurut Quran dan 

Hadith (1958). 

4) Hendak Kemana Hukum Islam (1960). 

                                                           
3
 Ibid., 55. 
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5) Perdebatan dalam seminar Hukum tentang 

Faraidh (1963)  

Sedangkan Gagasan Hazairin dalam bidang 

Pidana Islam serta keinginannya untuk 

memberlakukan hukum pidana Islam di Indonesia 

dapat dilacak dalam karyanya:  

1) Hukum Pidana Islam Ditinjau dari Segi-segi, 

Asas-asas Tata Hukum Nasional (1970). 

2) Negara Tanpa Penjara (1981). 

3) Demokrasi Pancasila (1970). Dalam buku ini dia 

menguraikan tentang pengertian Demokasi 

Pancasila, kedudukan Piagam Jakara dalam tata 

hokum Indonesia. 

4) Tujuh Serangkai Tentang Hukum (1973), 

merupakan kumpulan dari tujuh karya, yaitu: 

Negara tanpa Penjara, Sekelumit 

Persangkutpautan Hukum Adat, Fungsi dan 

Tujuan Pembinaan Hukum dalam Negara Republik 

Indonesia yang Demokratis dan Berdasarkan 

Hukum, Muhammad dan Hukum, Kesusilaan dan 

Hukum, Hukum Baru di Indonesia, dan Ilmu 

Pengetahuan Islam dan Masyarakat (1973). 

Dimana dua yang terakhir ini merupakan gagasan 

Hazairin untuk merealisasikan hukum Islam dalam 

tata masyarakat Indonesia. 
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5) Dan karya yang terahir adalah, Tinjauan Mengenai 

UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
4
  

C. Konsep Hukum Waris Menurut Hazairin 

a. Kewarisan Bilateral  

Menurut Hazairin hukum mencerminkan 

masyarakat, hukum kewarisan merupakan salah 

satu bagian dari sistem kekeluargaan, dan 

umumnya berpokok pangkal pada sistem menarik 

garis keturunan yang berlaku dalam masyarakat. 

Pada pokoknya ada tiga macam system 

kekeluargaan, yaitu: patrilineal (prinsip keturunan 

yang setiap orang selalu menghubungkan dirinya 

hanya kepada ayahnya dan seterusnya menurut 

garis laki-laki), matrilineal (seseorang selalu 

menghubungkan dirinya hanya kepada ibunya dan 

karena hanya menjadi anggota kelompok ibunya 

saja), dan bilateral atau parental (setiap orang 

menghubungkan dirinya baik kepada ibunya 

maupun ayahnya).
5
 

Hazairin dalam memahami maksud ayat-ayat 

al-Qur’an jika dengan beralatkan ilmu tentang 

berbagai bentuk kemasyarakatan (sistem 

kekeluargaan, sistem garis keturunan, macam-

macam larangan dalam perkawinan), dilapangan 

                                                           
4
 Iwannudin, “Ahlli Waris Pengganti Menurut Hazairin,” 

Mahkamah, Vol 1, No. 2, (2016), 308-309. 
5
 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al 

Qur’an., 11. 



26 

 

perkawinan dan kewarisan mencerminkan suatu 

bentuk sistem kekeluargaan yang bilateral.
6
 

Hazairin berpendapat, pada hakikatnya sistem 

kewarisan yang terkandung dalam al-Qur’an 

adalah sistem kewarisan yang bercorak bilateral, 

seperti dalam pembagian ahli waris yaitu:  Dhawi> 

al-Furu>d, Dhawi> al-Qaraba>, dan Mawa>li>. Berbeda 

dengan rumusan ahli fiqih klasik yang menjelaskan 

sistem kewarisannya bersifat patrilinial yaitu: 

Dhawi> al-Furu>d}, ‘As}a>bah dan Dhawi> al-Arh}a>m. 

dan Syi’ah hanya menghimpun Dhawi> al-Furu>d} 

dan Dhawi> al-Qaraba> yang mereka dasarkan pada 

hubungan darah dalam arti seluas-luasnya.
7
 

Kritikan Hazairin pada para mujtahid fiqih 

klasik sebagai kelompok mayoritas yaitu belum 

memperoleh bahan perbandingan mengenai 

berbagai sistem kewarisan yang dapat dijumpai, 

sehingga fiqih klasik terbentuk dalam masyarakat 

Arab yang bercorak sistem kekeluargaan 

patrilineal dalam suatu masa sejarah, ketika ilmu 

pengetahuan tentang bentuk kemasyarakatan 

belum berkembang.
8
 Keadaan ini, juga 

mempengaruhi para ulama ketika menafsirkan 

ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah 

                                                           
6
 Ibid., 13. 

7
 Abdulllah Siddik, Hukum Waris Islam, (Jakarta: Widjaya, 

1984), 6. 
8
 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an, 2. 
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SAW, terutama tentang garis hukum kekeluargaan, 

termasuk didalamnya garis hukum kewarisan.
9
 

Kenyataan ini berakibat beberapa konstruksi 

hukum waris Islam dalam hal-hal tertentu 

menurutnya harus dirombak dengan cara upaya 

interpretasi ulang agar sesuai dengan corak hukum 

waris bilateral sebagaimana yang sesungguhnya 

dipresentasikan al-Qur'an.
10

 

Pernyataan beliau antara lain: Pertama, 

apabila surat an-Nisa' ayat 22, 23 dan 24 

diperhatikan, akan ditemukan adanya keizinan 

untuk saling kawin antara orang-orang yang 

bersaudara sepupu. Fakta ini menunjukkan bahwa 

al-Qur’an cenderung kepada sistem kekeluargaan 

yang bilateral. Kedua, surat an-Nisa’ ayat 11:   ِفي
 yang menjelaskan (laki-laki dan perempuan)  َأْوََلدُِكي ْ 

semua anak baik laki-laki maupun perempuan 

menjadi ahli waris bagi orang tuanya (ibu dan 

ayahnya). Ini merupakan sistem bilateral, karena 

dalam sistem patrilineal pada prinsipnya hanya 

anak laki-laki yang berhak mewarisi begitu juga 

pada sistem matrilineal, hanya anak perempuan 

yang berhak mewaris dari ibunya dan tidak dari 

ayahnya. Demikian pula  ِ َوِِلَبَيَويْي dan  ُ  َوَورِثَيُ  َأبَييَو (ayah 

                                                           
 

9
 Ibid., 75 

 
10

 A. Sukris Sarmadi, Transendensi Keadilan Hukum Waris 

Islam Tranformatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 4. 
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dan ibu) dalam ayat tersebut  menjadikan ibu dan 

ayah sebagai ahli waris bagi anaknya yang mati 

punah (tidak mempunyai keturunan). Ketiga, surat 

an-Nisa’ ayat 12 dan 176 menjadikan saudara bagi 

semua jenis saudara (seayah dan seibu) sebagai 

ahli waris dari saudaranya yang punah, tidak peduli 

apakah saudara yang mewaris itu laki-laki atau 

perempuan.
11

 

Berdasarkan kewarisan bilateral, Hazairin 

membagi ahli waris menjadi tiga kelompok, yakni:  

1) Dhawi> al-Furu>d}  

Dhawi> al-Furu>d} Dhawi> al-Furu>d} adalah 

ahli waris yang mendapat bagian tertentu dalam 

keadaan tertentu yang telah ditetapkan 

bagiannya dalam al-Qur’an. Dalam hal ini 

hampir seluruh madzhab fiqih menyepakatinya. 

Bagian mereka ini dikeluarkan dari sisa harta 

setelah harta peninggalan dibayarkan untuk 

wasiat, hutang dan biaya kematian simayit.  

Dalam pandangan Hazairin Dhawi> al-

Furu>d} terdiri dari:  

a) Anak perempuan yang tidak beserta dengan 

anak laki-laki atau menjadi Mawa>li>  bagi 

anak laki-laki yang telah meninggal lebih 

dulu.  

                                                           
 

11
 Ibid., 14. 
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b) Ayah jika ada anak laki-laki dan atau 

perempuan  

c) Ibu 

d) Seorang atau lebih saudara laki-laki dan 

perempuan  

e) Suami dan  

f) Istri.  

2) Dhawi> al-Qaraba> 

Hazairin menolak konsep ‘As}a>bah 

sebagaimana diterapkan oleh doktrin fiqih 

klasik, Hazairin menyebut ‘As}a>bah dengan 

istilah Dhawi> al-Qaraba>. Dhawi> al-Qaraba> 

adalah ahli waris yang tidak termasuk Dhawi> al-

Furu>d} yang menurut sistem bilateral yakni ahli 

waris yang mendapat bagian warisan namun 

tidak tertentu jumlahnya atau memperoleh 

bagian terbuka atau disebut juga memperoleh 

bagian sisa.
12

 

Dhawi> al-Qaraba> menerima sisa harta 

dalam keadaan tertentu, mereka adalah anak 

laki-laki dari ahli waris laki-laki dan 

perempuan, saudara laki-laki atau perempuan 

baik dari pihak laki-laki atau perempuan, 

pengganti bagi mendiang saudara laki-laki atau 

perempuan dalam keadaan kala>lah, ayah dalam 

keadaan kala>lah. Semuanya mendapatkan 

                                                           
 

12
 Hazairin, Hukum Kewarisan,. 45. 
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bagian furu>d} dan sisa jika ada.
13

 Jika terjadi 

berkumpulnya dua atau lebih Dhawi> al-Qaraba> 

maka ada dua alternatif, pertama dibagi untuk 

semuanya secara merata, kedua, dipilih 

berdasarkan kedekatanya dengan si mayit. 

Dhawi> al-Qaraba> dikelompokkan 

Hazairin atas:  

a) Anak laki-laki dan perempuan yang 

bersamanya anak laki-laki atau 

keturunannya. Mereka mengambil bagian 

menurut ketentuan nilai bagian yang telah 

ditentukan sebagai Dhawi> al-Furu>d} sekaligus 

akan mengambil sisa harta jika ada sisa 

dimana ia sekaligus sebagai Dhawi> al-

Qaraba>;  

b) Ayah, apabila pewaris mati punah;  

c) Saudara laki laki dan saudara perempuan 

yang bersamanya saudara laki laki atau 

keturunannya jika pewaris matipunah 

kala>lah; 

d) Kakek dan nenek. 

3) Mawa>li> 

Mawa>li> adalah ahli waris pengganti, 

artinya ahli waris yang 

menggantikan seorang ahli waris yang telah 

meninggal yang sebenarnya apabila ia masih 

                                                           
 

13
 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan., 83. 
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hidup maka berhak mendapatkan warisan. 

Orang yang digantikan itu adalah penghubung 

antara ahli waris pengganti dengan pewaris.
14

 

Mereka adalah pengganti bagi mendiang anak 

laki-laki ataupun perempuan dari garis laki-laki 

ataupun perempuan, pengganti ibu dan ayah 

ketika tidak ada yang lebih tinggi dari mereka 

dan ini hanya dalam masalah kala>lah mereka 

adalah saudara seibu untuk pengganti ibu dan 

saudara seayah untuk pengganti ayah.
15

 

Perbedaan pandangan antara jumhur 

ulama pada umumya dengan Hazairin, ini 

berawal dari pendapat Hazairin yang tidak 

menerima konsep ‘As}a>bah dalam sistem 

kewarisan Islam. Hazairin berpandangan bahwa 

konsep ‘As}a>bah hanya terdapat pada 

masyarakat yang memiliki sistem unilateral, 

yakni masyarakat yang hanya menganut satu 

sistem kekeluargaan, yakni; sistem kewarisan 

patrilineal atau matrilineal saja. Sedangkan 

dalam masyarakat Jawa dan kebanyakan daerah 
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 Amir Sarifudin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam 

dalam Lingkungan Adat Minang Kabau (Jakarta: Gunung Agung, 

1984), 84. 
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 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan...,83. 
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di Indonesia yang memiliki corak bilateral 

(parental) tidak mengenal istilah tersebut.
16

 

 

 

 

 

 

 

P  = Pewaris laki-laki atau perempuan 

     = Tanda bagi laki-laki 

masih hidup 

  = Tanda bagi laki-laki 

sudah mati 

  = Tanda bagi perempuan 

masih hidup 

  = Tanda bagi perempuan 

sudah mati
17

 

Dengan contoh gambar diatas cukup 

jelaslah bahwa garis pokok penggantian itu 

tidak ada sangkut pautnya dengan sekedar 

ganti-mengganti, ia hanya cara untuk 

                                                           
 

16
 Chamim Tohari, “Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau 

dari Perspektif Hukum Islam”, 

Jurnal :Universitas Muhammadiyah Surabaya (Surabaya, tp. tt), 69. 
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 Hazairin, hukum kewarisan., 23 
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menunjukkan siapa saja ahli waris. Tiap-tiap 

ahli waris itu berdiri sendiri sebagai ahli waris, 

ia bukan menggantikan ahli waris yang lain, 

sebab penghubung yang idak ada lagi itu bukan 

ahli waris. Setiap ahli waris itu mendapat 

bagiannya masing-masing, secara sendiri-

sendiri tergantung kepada kedudukannya dalam 

jurainya. 

Jika kita lihat kembali gambar diatas, 

pembagian antara ahli waris daam sistem 

individual bilateral, maka hasilnya ialah: ada 

enam jurai (garis keturunan) yang tidak kosong, 

sebab semua anak, mati atau hidup, ada 

berketurunan, maka i mendapat 1/6 sebab tidak 

ada lain-lain ahli waris dalam jurainya; a, b dan 

c mendapat masing-masing 1/6, sebab hanya 

merekalah yang berhak sebagai ahli waris 

dalam jurainya, sedangkan lain-lain anggota 

jurainya tertutup, karena masih ada lagi 

penghubung yang hidup antara mereka dengan 

si pewaris; e, k dan g mendapat masing-masing 

1/12 sebab jurai mereka terdiri masing-masing 

atas 2 cabang dan dalam tiap jurai cabang hanya 

masing-masing  merekalah satu-satunya ahli 

waris; o dan p mendapat masing-masing 1/24 

karena jurai mereka terdiri dari 2 jurai cabang 

sedangkan jurai cabang mereka terdiri dari 2 

ranting dan dalam jurai ranting masing-masing 
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mereka itu hanya masing-masing merekalah 

yang berhak menjadi ahli waris, karena tidak 

ada lagi penghubung yang masih hidup.
18

 

Hazairin membuat pengelompokan ahli 

waris kepada beberapa kelompok keutamaan 

individual bilateral. Pertama; anak beserta 

keturunannya, kedua; ayah beserta 

keturunannya, ketiga; saudara beserta 

keturunannya, keempat; yaitu untuk keadaan 

dimana si mati tidak berketurunan, tidak 

berorang tua, dan tidak pula bersaudara atau 

keturunan saudara.
19

 

Berdasarkan ayat-ayat kewarisan surat an-

Nisa' ayat: 11, 12, 33, 176 tentang hubungan 

‘aqra>b antara seseorang dengan anaknya  dan 

orang tuanya. Maka Hazairin merumuskan 

kelompok-kelompok keutamaan sebagai 

berikut:   

a. Keutamaan pertama: 

1) Anak-anak laki-laki dan perempuan, atau 

sebagai Dhawi> al-Furu>d} atau sebagai 

Dhawi> al-Qaraba>, berarti Mawa>li> bagi 

mendiang-mendiang anak laki laki dan 
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 Hazairin, Hukum Kewarisan,. 23-26. 
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 Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 87-88. 
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perempuan. Dasarnya adalah al-Qur’an 

surat al-Nisa' ayat 11, dan 33 

2) Orang tua (ayah dan ibu) sebagai Dhawi> 

al-Furu>d}. Dasar hukumnya surat al-Nisa' 

ayat 11  

3) Janda atau duda sebagai Dhawi> al-Furu>d}. 

Berdasarkan surat al-Nisa' ayat 12
20 

b. Keutamaan kedua: 

1) Saudara laki-laki atau perempuan, sebagai 

Dhawi> al-Furu>d} atau sebagai Dhawi> al-

Qaraba>, beserta Ma}wa>li> bagi mendiang-

mendiang saudara laki-laki atau 

perempuan dalam hal kala>lah. 

Berdasarkan surat an-Nisa': 12, an-Nisa': 

176 dan an-Nisa': 33;  

2) Ibu sebagai Dhawi> al-Furu>d}. Kedudukan 

ini berdasarkan dalil naqli surat al-Nisa': 

11, an-Nisa': 12 dan an-Nisa': 176; 

3) Ayah sebagai Dhawi> al-Qaraba> dalam hal 

kala>lah, sebagaimana dalil al-Qur’an surat 

an-Nisa': 12 

4) Janda atau duda sebagai Dhawi> al-Furu>d}. 

Kedudukan ini dikuatkan dengan nash al-

Qur’an surat an-Nisa': 12 
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c. Keutamaan ketiga: 

1) Ibu sebagai Dhawi> al-Furu>d}. Berdasarkan 

dalilnya QS. an- Nisa': 11 

2) Ayah sebagai Dhawi> al-Furu>d}. 

Kedudukannya dikuatkan oleh QS. an-

Nisa': 11 

3) Janda atau duda sebagai Dhawi> al-Furu>d}. 

Dalil naqli> pada QS. an-Nisa': 12  

d. Keutamaan keempat: 

1) Janda atau duda sebagai Dhawi> al-Furu>d}. 

Berdasarkan dalil naqli> dalam QS. an-

Nisa': 12 

2) Kakek dan Mawa>li untuk mendiang 

Kakek. Pegangan dasar dalam hal ini 

adalah QS. an-Nisa': 33 

3) Nenek dan Mawa>li untuk mendiang 

nenek. Berdasarkan dalil naqli> yang 

terdapat dalam QS. an-Nisa': 33.
21

 

Setiap kelompok keutamaan itu, baik 

keutamaan pertama, kedua, dan keutamaan 

keempat dirumuskan dengan penuh, maksudnya 

kelompok keutamaan yang lebih rendah tidak 

dapat mewaris bersama dengan kelompok 

keutamaan yang lebih tinggi, karena kelompok 

keutamaan yang lebih rendah itu tertutup oleh 
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 Hazairin, Hukum Kewarisan,. 37. 
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kelompok keutamaan yang lebih tinggi. 

Sebagaimana yang dijelaskan berikut:  

a) Inti dari kelompok keutamaan pertama, ialah 

adanya anak; ahli waris yang lain (bapak, 

ibu, duda, janda) boleh ada boleh tidak. Ada 

tidak adanya anak penentu bagi ada tidak 

adanya kelompok keutamaan pertama. Kalau 

ada anak, kelompok pertamalah dia, kalau 

tidak ada anak maka bukanlah dia (kelompok 

ahli waris itu) kelompok keutamaan pertama. 

Pokok masalahnya adalah anak dan 

keturunannya Anak di sini berarti anak atau 

mawa>li anak yang meninggal.  

b) Inti kelompok keutamaan kedua, ialah (tidak 

adanya anak) adanya saudara. Kalau ada 

saudara (anak tidak ada) kelompok 

keutamaan kedualah dia. Saudara di sini 

berarti saudara atau mawa>li saudara yang 

sudah meninggal. Pokok masalahnya ialah 

orang tua dan saudara. Inti kelompok 

keutamaan ketiga, ialah (sesudah tidak 

adanya anak dan saudara) ada atau tidak 

adanya ibu atau/`dan bapak. Kalau ada salah 

satu ibu atau bapak, ataupun kalau ada 

keduanya ibu dan bapak (sesudah tidak ada 

anak dan saudara) maka kelompok 

keutamaan ketigalah dia. Janda atau duda 

yang selalu ikut itu, penentu kelompok 



38 

 

keutamaan keempat. Pokok masalah 

keutamaan ketiga yaitu kakek, dan pokok 

masalah kelompok keempat yakni saudara 

dengan garis menyamping sampai derajat 

keenam. 

 Hal tersebut di atas sebagai cara dalam 

menentukan kewarisan bilateral untuk 

menyelesaikan persoalan kalau dalam suatu 

kasus kewarisan cukup banyak ahli waris yang 

berhak mewaris yang nyata satu dengan yang 

lain ada yang lebih dekat kepada si pewaris 

terbanding dengan ahli waris yang lain 

walaupun sama sama Dhawi> al-Arh}a>m 

samasama punya hubungan darah.
22

 

b. Kala>lah  

Arti kala>lah telah dijelaskan oleh Allah 

sendiri dalam surah al Nisa ayat 176, yaitu “Jika 

seseorang mati dengan tidak ada baginya wala>d ”. 

Pengertian ini baru jelas jika telah diketahui apa 

maksudnya wala>d. Dalam al Nisa ayat 11 dijumpai 

bentuk jama’ dari wala>d ini, yaitu awla>d, dan di 

sama tegas dinyatakan bahwa awl>ad itu mungkin 

anak laki-laki, mungkin anak perempuan, mungkin 

bergandengan keduanya, dan mungkin pula tidak, 

seperti dalam kalimat “fa> in kunna nisa> an”. Maka 
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jelaslah bahwa arti wala>d setiap macam anak, 

boleh anak laki-laki, boleh anak perempuan.  

Oleh karenanya, berdasarkan pada 

pengertian yang terdapat dalam surah al Nisa ayat 

12 dan 176, arti kala>lah ialah keadaan seseorang 

yang meninggal dunia tanpa meninggalkan 

keturunan (mati punah), baik anak laki-laki atau 

perempuan. Rumusan baru yang digagasnya dalam 

konteks ini adalah, dengan memperluas pengertian 

anak menjadi keturunan. Pengertian seperti ini 

beliau kemukakan setelah menggabungkan 

pengertian yang terdapat pada ayat di atas dengan 

pengertian yang terdapat dalam ayat 33 surah yang 

sama. 

Dengan demikian rumusan lengkap tentang 

maksud kala>lah ini adalah keadaan seseorang yang 

mati punah, artinya mati dengan tidak 

berketurunan. Dalam sisten kewarisan bilateral 

yang digagasnya, maka keturunan dimaksudkan 

dengan setiap orang dalam garis lurus ke bawah, 

baik melalui pancar laki-laki maupun perempuan. 

Hazairin menyatakan bahwa Allah mengatur 

masalah kala>lah ini dalam konteks pewaris masih 

memiliki kerabat menyamping, yakni semua 
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macam hubungan persaudaraan, terlepas dari 

diskriminasi apapun juga.
23
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BAB III 

KONSEP WARIS MENURUT MUHAMMAD 

SYAHRUR 

A. Biografi Muhammad Syahrur 

Muhammad Syahrur dilahirkan di Damaskus, 

Syiria, pada 11 April 1938 M. Ayahnya bernama Deib 

Ibnu Syahrur dan ibunya Siddiah binti Salih Filyun. 

Syahrur menikah dengan Azizah dan memperoleh 

lima anak (Tariq, Lays, Rima, Basil, dan Masun) dan 

dua cucu (Muhammad dan Kinan).
1 Syahrur hijrah ke 

Uni Soviet untuk studi Teknik Sipil di Moskow, dan 

menyelesaikan diplomanya pada 1964. Tahun 1965, 

Syahrur kembali lagi ke Syiria, mengajar Fakultas 

Teknik di Universitas Damaskus Di Moskow, Ia 

mulai berkenalan dengan teori dan praktik Marxis: 

dialektika materialisme dan materialism historis dan 

tradisi Formalisme Rusia yang berakar pada 

Strukturalisme Linguistik. Di Moskow pula, Ia 

mengaku dipengaruhi oleh pemikiran Friedrich Hegel 

dan Alfred North Whitehead. Syahrur sendiri meraih 

gelar diploma di bidang tersebut pada tahun 1964. 

Sementara program Megister dan Doktor di bidang 

mekanika pertanahan dan teknik bangunan didapat 

dari University College, Dublin, Irlandia. Hingga kini, 

                                                           
 

1
 Ahmad Zaki Mubarak, Pendekatan Strulturalisme 

Linguistik dalam Tafsir al-Qur’an Kontemporer “ala” M. Syahrur 

(Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), 137. 
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Syahrur masih tercatat menjadi salah satu staf 

pengajar di Fakultas Teknik Sipil Universitas 

Damaskus dalam bidang Mekanika Tanah dan 

Geologi. Meski bidang utama Syahrur adalah teknik, 

namun tidak menghalanginya untuk mendalami 

disiplin ilmu lain sperti filsafat. Hal ini, terutama 

terjadi ketika ia bertemu dengan Ja’far Dakk al-Bab, 

rekan se almamater di Syiria dan seprofesi di 

Damaskus. Pertemuannya itu telah memberikan arti 

cukup besar pada pemikirannya dalam al-Kita>b wa al-

Qur’a>n: Qira’ah Mu’a >shirah (1990), buku pertama 

Syahrur yang begitu kontroversial sekaligus 

mencuatkan namanya di deretan pemikir Islam 

terkemuka. 

B. Karya Muhammad Syahrur 

1) Al-Kita>b wa al-Qur’a>n: Qira’ah Mu’a>shirah 

(prinsip dan dasar hermeneutika al-qur’an 

kontemporer), 1992. Dalam buku ini Syahrur 

membicarakan hasil temuan yang sama sekali baru 

tentang konsep-konsep dasar agama, seperti 

perbedaan antara kitab Al-Qur’a>n dan Adh-Dhi>ki>r, 

perbedaan antara nubuwwah dan risa>lah, 

perbedaan antara al inzal, attanzi>l, mu’jizat Al-

Qur’a>n, dan at-ta’wi >l. Selain itu dalam kitab 

pertama ini juga dibahas konsepsi-konsepsi baru 

tentang al-Kita>b, sunnah, dan fiqih dengan 

dilengkapi dengan contoh-contoh fiqih baru 

tentang persoalan perempuan dalam Islam. Selain 
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itu, Syahrur juga menyajikan hasil kajiannya atas 

tema-tema yang menarik perhatian, seperti kosep 

syahwat manusia dan kisah-kisah para nabi dalam 

Al-qur’an. Buku setebal 819 halaman ini termasuk 

pengantar dan juga tulisan Ja’far Dik al-Bab di 

bagian akhir buku yang berjudul Asrar al-Lisa>n al-

Arabi setebal 80 halaman telah membuat buku al-

Kita>b wa al-Qur’a>n ini tidak hanya berat untuk 

dibawa dan dibaca,tetapi juga mahal harganya.
2
 

2) Dira>sat Isla>miah Mu’ashirah fi> al-Dawlah wa al-

Mujtama’ (studi Islam kontemporer tentang negara 

dan masyarakat). Syahrur dalam buku ini 

menyajikan hasil kajiannya antara tahun 1990-

1994. Buku setebal 375 halaman ini membahas 

tentang konsepsi keluarga, umat nasionalisme, 

bangsarevolusi, kebebasan demokrasi, 

permusyawaratan, Negara litarialisme dan 

akibatnya, serta jihad.
3
 

3) Al-Iman wa al-Isla>m: Manzumat al-Qia>m (Islam 

dan iman: pilar utama), 1996. Buku ini setebal 375 

halaman ini membahas konsepsi-konsepsi baru 

tentang Iman dan Islam beserta rukun-rukunnya, 

amal sholeh, sistem etika, dan politik. 

                                                           
 

2
 Muhyar Fanani, Fiqh Madani: konstuksi Hukum Islam di 

Dunia Modern (Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2010), 

38-39. 
 

3
 Ibid., 39. 
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4) Nahwa> Us}ul Jadida>h li>l Fiqih al-Isla>mi: Fiqih al-

Mar’ah (metodelogi fiqih Islam kontemporer), 

2000. Dalam buku ini sebagaimana tercemin dalam 

judulnya, menyajika rangka teoretik baru fiqih 

Islam dalam menanggulangi krisis akurat yang 

tengah dialami oleh fiqih Islam. Buku ini setebal 

383 halaman yang juga merupakan hasil kajian 

Syahrur antara tahun 1996-2000 ini membedah 

beberapa persoalan, wasiat, waris, poligami, 

tanggung jawab keluarga, dan busana perempuan.
4
 

5) Mashru’ Mithsa>kh al-‘amal al-Isla>mi, buku ini 

berisi proposal penyajian Islam untuk aksi abad 21. 

Tulisan ini di buat sebagai jawaban Syahrur 

terhadap permintaan forum dialog Islam 

Internasional yang materi isinya tidak jauh beda 

dengan pokok-pokok pemikirannya. 

C. Konsep Waris Menurut Muhammad Syahrur 

Muhamad Syahrur memberikan definisi kewarisan 

dengan proses pemindahan harta yang dimiliki seseorang 

yang sudah meninggal kepada pihak penerima warathah 

yang jumlah dan ukuran bagian (nasib) yang diterimanya 

telah ditentukan dalam mekanisme wasiat, atau jika tidak 

ada wasiat, maka penentuan pihak penerima, jumlah dan 
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ukuran bagiannya (ha>zz) ditentukan dalam mekanisme 

pembagian warisan.
5
 

Muhammad Syahrur mengembangkan teori yang 

dikenal dengan The Theory Of Limit (Naza>riyat al-Hudu>d / 

Teori Limit). Pemikiran Syahrur ini berangkat dari 

kegagalan masyarakat dalam mewujudkan ”modernisasi”, 

dan adanya penggunaan produk penafsiran hukum masa 

lalu untuk menghukumi persoalan-persoalan kekinian, 

yang menyebabkan kemandulan pemikiran Islam. Oleh 

karena itu Syahrur menawarkan sebuah metode baru dalam 

memahami hukum Islam yaitu dengan kembali kepada teks 

asli yang diwahyukan kepada Nabi SAW menggunakan 

apa yang disebut Syahrur sebagi ”pemahaman baru” dalam 

memahami pesan-pesan Allah SWT
6
, metode baru tersebut 

seperti analisis kebahasaan, matematika analisis, dan 

penafsiran hermeneutik. 

Menurut Syahrur, pembagian harta warisan jika 

mengacu pada ayat-ayat waris ternyata hingga kini masih 

menyisakan problematika yang belum terpecahkan
7
 seperti 

pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan, 

problematika penambahan dan pengurangan prosentase 

harta warisan atau awl dan radd serta pihak- pihak yang 

tidak seharusnya mendapatkan bagian harta warisan, 

                                                           
 

5
 Muhammad Syahrur, Metodolgi Fiqih Islam 

Kontemporer, terj. Sahiron Syamsudin, (Jakarta: eLSAQ Press, 

2004), 336. 

 
6
 M. Inam Esha, Pemikiran Islam Kontemporer, 

(Yogyakarta: Jendela, 2003), 299-301.   

 
7
 Muhammad Syahrur, Metodologi Fiqih Islam 

Kontemporer, terj. Sahiron Syamsudin, 149. 
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mengutamakan waris daripada wasiat, dan seterusnya.
8
 

Menurut Syahrur,undang-undang kewarisan sudah saatnya 

diubah.
9
 

Syahrur menggunakan berbagai metode dalam 

mengkaji hukum kewarisan Islam, seperti menggunakan 

teori linguistik / kebahasaan dan teori matematika dengan 

merujuk kepada teori matematika analisis Newton yaitu 

ilmu yang menjelaskan hubungan antara variabel pengikut 

dan peubahnya, dengan metode matematika analisis, 

Syahrur merumuskan batas-batas hukum Allah yang di 

istilahkan dengan The Theory Of Limit / Teori Limit / Teori 

Batas.  

a. Teori Batas Muhammd Syahrur 

Adapun teori limit yang dirumuskan Syahrur 

mempunyai enam tipologi, yaitu: 

1) Hal al-h}add al-a’la > (posisi batas maksimal). 

 

Batasan ini terdapat dalam QS. Al-Maidah 

ayat 38 tentang hukuman mencuri yang 

mewakili batas maksimal yang tidak boleh 

dilampaui. Dalam kasus ini, hukuman bisa 

                                                           
 

8
 Muhammad Syahrur, Metodolgi Fiqih Islam 

Kontemporer., 342. 
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dikurangi berdasarkan kondisi-kondisi objektif 

yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu. 

Disini para mujtahid berkewajiban untuk 

menentukan  definisi yang pasti terhadap 

pencuri bagaimana yang mendapatkan hukuman 

maksimal berupa potong tangan dan pencuri 

bagaimana yang menerima hukuman yang lebih 

ringan.
10

 

Dalam QS. Al-Isra: 33 dan QS. al-

Baqarah: 178 tentang hukuman pembunuhan. 

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa 

hukuman maksimal bagi pembunuhan yang 

tidak beralasan adalah hukuman mati. Dalam 

konteks ini mujtahid berkewajiban menetapkan 

kriteria tindakan pembunuhan yang pantas 

menerima hukuman maksimal, yaitu hukuman 

mati. Salah satu tindak pidana yang demikian 

adalah pembunuhan terencana. 

2) Hal al-h}add al-adna> (posisi batas minimal). 
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 Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika 

Al-Qur‟an Kontemporer, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), 457. 
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Dalam teori ini hanya memiliki batas 

bawah (al-h}add al-adna>). Maksudnya hukum 

yang berlaku pada posisi ini merupakan semua 

ketentuan berasal dari Allah SWT. Batas 

minimal dalam hukum Allah terdapat pada ayat-

ayat tentang; wanita yang haram untuk dinikahi, 

makanan yang diharamkan, hutang piutang, 

pakaian wanita. Sebagaimana disebutkan dalam 

firman Allah SWT. Surat an-Nisa’ (4): 22-23 

tentang batasan-batasan wanita yang dilarang 

untuk dinikahi. 

Kedua ayat diatas mengisyaratkan tentang 

batasan wanita-wanita yang tidak boleh 

dinikahi. Batas minimal terdapat dalam semua 

wanita yang sudah disebutkan dalam ayat itu. 

Umat Islam dilarang memberi ketentuan yang 

kurang dari jumlah wanita-wanita dalam kedua 

ayat diatas. Umat Islam hanya boleh melakukan 

ijtihad untuk menambah macam wanita yang 

tidak boleh dinikahi, misalnya dilarang menikah 

dengan paman atau bibi (saudara sepupu), 

karena menurut kedokteran, keturunan yang 

dihasilkan oleh dua sel darah yang berdekatan 

akan menjadikan keturunan yang lemah, baik 

fisik maupun mental (cacat).
11

 

                                                           
 

11
 Ibid., 455. 



49 

 

Batas minimal juga terdapat alam ayat-

ayat tentang jenis makanan yang diharamkan, 

yaitu bangkai, darah yang mengalir (karena 

penyembelihan) dan daging babi. Telah 

dijelaskan oleh Allah SWT. Surat al-Maidah 

ayat 3, Surat al-An’am ayat 119 dan 145. Dalam 

ayat tersbut Allah menetapkan batasan minimal 

terhadap jenis-jenis makanan yang dilarang 

untuk dikonsumsi. Tapi jika binatang itu dalam 

keadaan masih hidup (sekarat), dan masih bisa 

disembelih atas nama Allah maka binatang 

tersebut termasuk makanan halal. Sebaliknya, 

jika binatang tersebut sudah tidak bisa 

diselamatkan atau ditelantarkan hingga mati 

maka biatang tersebut twermasuk bangkai dan 

haram untuk dimakan.
12

 

3) Hal al-h}add al-adna> wa al-h}add al-a’la > ma’an 

(batas minimal dan batas maksimal bersamaan). 

 

Ijtihad bisa secara leluasa dalam kasus-

kasus ini selama tidak melampaui batas minimal 

dan batas maksimal. Gambaran dari teori ini 

                                                           
 

12
 Ibid., 457. 
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disebutkan dalam ayat Al-Qur’an (QS. an-

Nisa’: 11, 12) yang berhubungan dengan 

warisan. Ayat waris menjelaskan membahas 

tentang batasan maksimal yang berlaku bagi 

laki-laki dan batasan minimal yang belaku bagi 

perempuan. Maksudnya, jika beban ekonomi 

sepenuhnya (100%) dalam keluarga ditanggung 

oleh piak laki-laki, sedangkan pihak perempuan 

sama sekali tidak terlibat (0%), dalam kondisi 

ini batasan hukum Allah dapat diterapkan yait 

memberi dua bagian laki-laki dan satu untuk 

perempuan.
13

 

Allah telah menetapkan batas maksimal 

bagi laki-laki dan minimal bagi perempuan, 

tugas para mujtahid yaitu bergerak diantara 

batasan-batasan tersebut sesuai dengan kondisi 

obyektif. Ijtihad dapat menerapkan prinsip 

mendekat diantara dua batasan tersebut 

sehingga menjadi titik keseibangan  anatara 

keduanya masing-masing laki-laki dan 

perempuan menerima 50%.  

Batas minimal dan maksimal juga 

terdapat dalam al-Qur’an surat an-Nisa’:3. Ayat 

tersebut menjelaskan tetang batas minimal dan 

maksimal dalam hal jumlah perempuan yang 

boleh untuk dinkahi, dalam firmannya “Dan jika 

                                                           
 

13
 Ibid., 457. 
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kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap 

(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu 

mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita 

(lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. 

Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat 

berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, 

atau budak-budak yang kamu miliki. Yang 

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak 

berbuat aniaya”. 

4) Hal al-h}add al-adna> wa al-h}add al-a’la > ma’an fi > 

nuqtah wa>h}idah (batas minimal dan batas 

maksimal bersamaan berada dalam satu titik 

posisi lurus atau posisi penetapan hukum 

partikular).  

 
Karena batas maksimal dan batas minimal 

berada dalam satu titik, maka dalam kasus ini 

ijtihad tidak berlaku untuk mengurangi dari  

batas minimal atau batas maksimal. Gambaran 

dari tipe ini disebutkan dalam ayat al-Qur’an 

(QS. an-Nur: 2) tentang hukuman bagi pezina 

yang batasan maksimal maupun minimal 
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berpadu pada satu hukuman, yakni berupa 

seratus deraan.
14

 

5) Halah al-hadd al-a’la> bika muqarib li> mustaqi>m 

du>na lamas bi al-h}add (posisi batas maksimal 

cenderung mendekat, tanpa bersentuhan). 

 
Hubungan seksual antara laki-laki dan 

perempuan merupakan contoh tipe ini. Dimulai 

dari titik di atas batas minimal di mana 

keduanya sama sekali tidak bersentuhan, dan 

berakhir pada batasan yang menjurus pada 

perbuatan zina, tetapi belum melakukan 

perbuatan zina (hubungsn kelamin tanpa 

nikah).
15

 

6) Hal al-h}add al-a’la > mujaban wa al-h}add al-adna> 

sali>ban (posisi batas maksimal bersifat positif, 

sedangkan batas minimal bersifat negatif). 

                                                           
 

14
 Ibid., 459 

 
15

 Muhammad Ali Murtadlo, “Keadilan Gender dalam 

Hukum Waris Islam Prespektif The Theory of Limit Muhammad 

Syahrur,.180. 
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Kasus hukum yang menggambarkan tipe 

ini adalah transaksi keuangan. Batas tertinggi 

digambarkan sebagai pajak bunga dan batas 

terendah sebagai pembayaran zakat. Ketika 

batasan-batasan ini berada dalam posisi positif 

dan negatif, maka ada sebuah tingkatan yang 

berada tepat di antaranya yang nilainya sama 

dengan nol atau netral. Pada aplikasi batas 

maksimal positif berup riba, batas netral berupa 

pijaman tanpa bunga dan batas minimal negatif 

berupa zakat dan sedekah. 

Adapun teori Limit atau Batas yang 

dikemukakan Syahrur, yang berkaitan dengan 

hukum kewarisan Islam adalah teori tentang 

ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan 

batas bawah sekaligus (halatu al-h}add al-adna> 

wa al-h}add al-a’la > ma’an), yaitu QS. An-Nisa‟ 

ayat 11-14, 176).
16

 

 

 

                                                           
 

16
 Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika., 

35-45. 



54 

 

b. Batas-Batas Hukum Waris 

Berdasarkan firman Allah: tilka hudu>d Allah 

yang berada di awal ayat 13 surat An-Nisa’, Allah 

menetapkan dan menjelaskan batasan-batasan 

hukum waris pada dua ayat sebelumnya (11 dan 

12). Ketiga kasus warisan yang menggambarkan 

hudud Allah (batas-batas hukum Allah) yakni: 

1) Batas Pertama Hukum Waris:   ِلِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ  ِْلُنثَييَيْين  
Batasan ini adalah batasan hukum yang 

membatasi jatah-jatah atau bagian-bagian 

kushus bagi anak-anak si mayit jika mereka 

terdiri dari seorang laki-laki dan dua anak 

perempuan. Pada saat yang bersamaan ini 

merupakan kriteria yang dapat diterapkan pada 

segala kasus, di mana jumlah perempuan dua 

kali lipat jumlah laki-laki
17

 

 

Jumlah pewaris Jatah bagi 

laki-laki 

Jatah bagi 

perempuan 

1 laki-laki + 2 

perempuan 

Setengah 

(1/2) bagi 

satu laki-

laki 

Setengah 

(1/2) bagi 

dua 

perempuan 

2 laki-laki + 4 

perempuan 

Setengah 

(1/2) bagi 

Setengah 

(1/2) bagi 4 

                                                           
 

17
 Muhammad Syahrur, Metodologi Fiqih Islam 

Kontemporer., 361. 
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dua laki-

laki 

perempuan 

3 laki-laki + 6 

perempuan 

Setengah 

(1/2) bagi 

tiga laki-

laki 

Setengah 

(1/2) bagi 6 

perempuan 

Pembagian pada kasus ini dapat 

dirumuskan dengan persamaan: 

F/M = 2 

F  : jumlah perempuan (female) 

M  : jumah laki-laki (male)
18

 

2) Batas Kedua Hukum Waris:   َََِْييْين   فَيِِ  ُكينَّ ِنَاي ف  فَييْوَث  ثْي
Batas hukum ini membatasi jatah warisan anak-

anak jika mereka terdiri dari seorang laki-laki 

dan tiga perempuan dan selebihnya (3,4,5...dst). 

Satu laki-laki + perempuan lebih dari dua, maka 

bagi laki-laki adalah 1/3 dan bagi pihak 

perempuan adalah 2/3 berapa pun jumlah 

mereka (di atas dua). Batasan ini berlaku pada 

seluruh kondisi ketika jumlah perempuan lebih 

dari dua kali jumlah laki-laki.
19

 

 

 

 

                                                           
 18

 Ibid., 361. 

 
19

 Ibid., 361. 
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Jumlah pewaris Jatah 

bagi laki-

laki 

Jatah bagi 

perempuan 

2 laki-laki + 5 

perempuan 

1/3 untuk 

2 orang 

2/3 untuk 5 

orang 

1 laki-laki + 7 

perempuan 

1/3 untuk 

1 orang 

2/3 untuk 7 

orang 

Dirumuskan dengan persamaan: 

F/M > 2 

F : jumlah perempuan (female) 

M : jumah laki-laki (male)
20

 

Kita perhatikan bahwa pihak laki-laki 

pada kasus-kasus yang termasuk dalam kategori 

rumus ini tidak mengambil bagiannya 

berdasarkan ketentuan “satu bagian laki-laki 

sebanding dengan dua bagian perempuan” ( لِلذََّكِر
 .(ِمْثُل َحظِّ  ِْلُنثَييَيْينِ 

3) Batas Ketiga Hukum Waris:   َوِإ  َك َنْت َو ِحَدة  فَيَلَه
 Batas ketiga ini membatasi jatah warisan  لِّْصفُ 

anak-anak dalam kondisi ketika jumlah pihak 

laki-laki sama dengan jumlah pihak perempuan, 

dirumuskan dengan persamaan: 

 

 

                                                           
 20

 Ibid., 361. 
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F/M = 2 

Jumlah 

pewaris 

Jatah 

bagi laki-

laki 

Jatah bagi 

perempuan 

1 laki-laki 

+ 1 

perempuan 

1/2 untuk 

1 orang 

1/2 untuk 1 

orang 

2 laki-laki 

+ 2 

perempuan 

1/2 untuk 

2 orang 

(@ 1/4) 

1/2 untuk 2 

orang (@ 

1/4) 

3 laki-laki 

+ 3 

perempuan 

1/2 untuk 

3 orang 

(@ 1/6) 

1/2 untuk 3 

orang (@ 

1/6)
21 

Kita perhatikan bahwa laki-laki tidak 

mengambil bagian berdasarkan prinsip “satu 

bagian laki-laki sebanding dengan 2 bagian 

perempuan.”
22

 Tiga hal tersebut di atas adalah 

tiga batasan hukum yang ditetapkan Allah bagi 

pembagian harta warisan, dan tidak keluar dari 

batasan dalam ayat-ayat waris. Kita dapat 

memahaminya berdasarkan perspektif yang 

sudah disebutkan di muka, sehingga terurailah 

berbagai problem yang membingungkan para 

ahli fiqih yang menyebabkan mereka 

terpolarisasi dalam berbagai mazhab fiqih 

                                                           
 

21
 Ibid., 362. 

 
22

 Ibid., 362. 
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dalam memutuskan problematika berikut: (1) 

Problematika radd dan ‘awl; (2) Problematika 

superioritas laki-laki dan problem bahwa anak 

perempuan tidak bisa menjadi hajib 

(penghalang ahli waris lain dari menerima harta 

warisan); (3) Problematika jumlah perempuan 

di atas dua fawqa ithnatayni>; (4) Problematika 

1/3 sisa harta dan 1/2 sisa harta, hendak 

diberikan kepada siapa dan ke mana perginya. 

Perlu diketahui bahwa seluruh hukum 

pembagian waris tersebut di atas ditetapkan 

dalam kondisi bergabungnya dua jenis kelamin: 

laki-laki dan perempuan. Jika seorang lelaki 

wafat meninggalkan 3 anak perempuannya, 

maka dalam pembagian harta warisannya tidak 

perlu terikat dengan ayat-ayat waris dalam surat 

an-Nisa’ dan tidak perlu ketentuan lain, karena 

dalam kasus ini, harta cukup dibagi sama rata di 

antara mereka bertiga.
23

 

Pada kondisi ketika ahli waris hanya 

terdiri dari satu jenis kelamin seperti ini, tidak 

diperlukan sebuah wahyu qurani atau petunjuk 

ilahi dari langit. Namun, para ahli fiqih dari 

masyarakat patriarkis, nepotis dan kesukuan 

menganggap bahwa hukum “  َِْيْين ََ  ” فَِِ  ُكنَّ ِنَا ف  فَيْوَث  ثْي

                                                           
 

23
 Ibid., 363 
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berlaku pada kasus yang telah kami sebutkan di 

atas, namun ketika mengaplikasikannya, mereka 

memberikan 2/3 harta kepada ketiga anak 

perempuan tersebut, dan akan menyisakan harta 

1/3 bagian yang mereka tidak mengetahui siapa 

yang berhak menerimanya. 

Demikian juga pada kasus ketika seorang 

laki-laki hanya meninggalkan satu anak 

perempuan. Menurut kami, anak perempuan 

tersebut berhak mengambil seluruh harta, 

seperti halnya jika yang ditinggalkan adalah 

satu anak laki-laki. Dalam kasus ahli warisnya 

hanya terdiri dari satu jenis kelamin tidak ada 

perbedaan pembagian harta antara lakilaki dan 

perempuan. namun, para ahli fiqih menganggap 

bahwa kasus ini termasuk dalam lingkup 

hukum:  َُوِإ  َك َنْت َو ِحَدة  فَيَلَه   لِّْصف   Sehingga ketika 

mereka mengamalkan hal tersebut dengan 

memberikan 1/2 harta kepada anak perempuan 

tunggal tersebut, maka tersisa 1/2 harta yang 

tidak mereka ketahui siapa yang berhak 

menerimanya.
24

 

c. Aturan Umum Hukum Waris 

Muhammad Syahrur menegaskan bahwa 

beliau tidak lagi memakai perspektif pengetahuan 

                                                           
 

24
 Ibid., 363. 
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matematis yang digunakan oleh sarjana muslim 

abad klasik untuk memahami dan mengaplikasikan 

ayat-ayat waris yang tertera dalam at-Tanzi>l al-

H{aki>m. Muhammad Syahrur merujuk kepada Rene 

Descartes yang telah meletakkan dasar-dasar 

analisis matematis modern yang memadukan 

antara hiperbola (al-Kamm al-Muttas}il) dan 

parabola (al-Kamm al-Munfas}il). Di samping itu 

juga merujuk kepada analisis matematis tentang 

konsep turunan (diferensial / al-Mushtaq) dan 

integral (al-Taka>mul) yang digagas oleh Newton 

(1642-1726). Selain itu juga menggunakan teori 

himpunan (Naza>riya>t al-Majmu’at) pada saat kita 

hidup di abad dua puluh ini.
25

 

Berikut aturan-aturan umum hukum waris 

yang disimpulkan dari sistem hitungan parabola 

(al-Kamm al-Munfas}il) menuju pola hitungan 

hiperbola (al-Kamm al-Muttas}il). 

1) Kasus Pertama: 

Anak-anak sebagai ahli waris terdiri dari 

dua kelompok: kelompok laki-laki yang 

beranggotakan tiga orang dan kelompok 

perempuan yang beranggotakan satu orang. 

 

 

                                                           
 

25
 Ibid., 321. 
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Kelompok laki-laki Kelompok 

perempuan 

1 1 

1 0 

1 0 

Jumlah = 3 Jumlah = 1
26

 

Ketentuan hukum yang diberlakukan pada 

kasus ini adalah batasan hukum waris ketiga    َوِإ
 Pihak perempuan mengambil .َك َنْت َو ِحَدة  فَيَلَه   لِّْصفُ 

50% dari harta dan 50% sisanya dibagi kepada 

ketiga anak laki-laki (sehingga masing-masing 

anak laki-laki mendapat 50% : 3 = 16,6%). Hal 

ini menjelaskan bahwa aturan waris Tuhan 

adalah hukum umum yang berlaku seimbang 

bagi kedua kelompok jenis kelamin, yang satu 

tidak lebih istimewa dari yang lain. Kita 

perhatikan bahwa jatah bagi satu laki-laki sama 

dengan 1/3 jatah satu perempuan, sementara 

jumlah perempuan adalah 1/3 jumlah laki-laki. 

Kita juga melihat bahwa dalam kasus ini jatah 

satu orang perempuan adalah tiga kali lipat jatah 

satu orang laki-laki, sementara jumlah laki-laki 

adalah tiga kali lipat jumlah perempuan.
27

 

2) Kasus Kedua: 

                                                           
 

26
 Ibid., 364. 

 
27

 Ibid., 364. 
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Anak-anak sebagai ahli waris terdiri dari 

dua kelompok: kelompok laki-laki yang 

beranggotakan dari tiga orang, dan kelompok 

perempuan yang beranggotakan dua orang. 

Kelompok laki-laki Kelompok 

perempuan 

1 1 

1 1 

1 0 

Jumlah = 3 Jumlah = 2
28

 

Dalam kasus ini, hukum yang 

diberlakukan adalah: ketiga anak lelaki 

mengambil bagian 50% (sehingga masing-

masing memperoleh bagian: 50% : 3 = 16,6%) 

dan kedua anak perempuan juga mengambil 

50% (sehingga masing-masing memperoleh 

bagian 25%). Kita perhatikan (sebagaimana 

dalam kasus pertama) bahwa perbandingan 

antara jumlah perempuan dan jumlah laki-laki 

adalah 2 : 3 (2/3), sedangkan perbandingan 

jatah perempuan dan jatah laki-laki secara 

kolektif adalah 3 : 2 (3/2), atau dengan kata lain 

bahwa jatah perempuan terhadap jatah laki-laki 

berbanding terbalik dengan jumlah perempuan 

terhadap jumlah laki-laki (2/3 : 3/2). 

3) Kasus Ketiga: 

                                                           
 

28
 Ibid., 362. 



63 

 

Anak-anak sebagai ahli waris terdiri dari 

dua kelompok: kelompok laki-laki 

beranggotakan tiga orang dan kelompok 

perempuan beranggotakan tiga orang. 

Kelompok laki-laki Kelompok 

perempuan 

1 1 

1 1 

1 1 

Jumlah = 3 Jumlah = 3
29

 

Dalam kasus ini dan dalam seluruh kasus 

di mana jumlah anggota kelompok laki-laki 

sama dengan jumlah anggota kelompok 

perempuan (dirumuskan dengan F/M = 1), 

maka hukum yang diberlakukan adalah bahwa 

pihak laki-laki mengambil bagian 1/2 harta dan 

pihak perempuan juga mengambil 1/2 harta. 

Kita perhatikan bahwa bagian perempuan sama 

dengan bagian laki-laki, karena jumlah anggota 

kelompok laki-laki sama dengan jumlah 

anggota kelompok perempuan. Perbandingan 

antara jumlah perempuan terhadap jumlah laki-

laki adalah 3/3 = 1 dan perbandingan antara 

bagian perempuan terhadap bagian laki-laki 

sama dengan kebalikannya atau 3/3 = 1.
30

 

                                                           
29

 Ibid., 365. 
30

 Ibid., 366. 
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4) Kasus Keempat: 

Anak-anak sebagai ahli waris terdiri dari 

dua kelompok: kelompok laki-laki 

beranggotakan tiga orang dan kelompok 

perempuan beranggotakan empat orang. 

Perbandingan antara jumlah perempuan 

terhadap jumlah laki-laki adalah 4/3. 

Kelompok 

laki-laki 

Kelompok 

perempuan 

Keterangan 

1 1 Batas ketiga 

hukum waris 

dari batas-

batas hukum 

Allah  َوِإ  َك َنْت
 َو ِحَدة  فَيَلَه   لِّْصفُ 

1 1 Batas ketiga 

1 2 Batas pertama 

hukum waris 

dari batas-

batas hukum 

Allah  لِلذََّكِر ِمْثُل
 َحظِّ  ِْلُنثَييَيْينِ 

Jumlah = 

3 

Jumlah = 

4
31

 

 

                                                                                                               
 
 

31
 Ibid., 366 
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Dalam kasus ini, hukum yang berlaku 

adalah bahwa pihak laki-laki mengambil 1/2 

harta (50%) (sehingga masing-masing 

memperoleh bagian harta 50% : 3 = 16,6%) dan 

pihak perempuan mendapat 1/2 bagian sisanya 

(50%) (sehingga masing-masing mendapat jatah 

50% : 4 = 12,5%). Hal ini berarti bahwa jatah 

satu perempuan mencapai 75% dari jatah satu 

laki-laki, yang berarti berbanding terbalik dari 

jumlah perempuan terhadap laki-laki (3/4 

kebalikannya adalah 4/3).
32

 

5) Kasus Kelima: 

Anak-anak sebagai ahli waris terdiri dari 

dua kelompok: kelompok laki-laki 

beranggotakan tiga orang dan kelompok 

perempuan beranggotakan lima orang. 

Perbandingan jumlah perempuan terhadap 

jumlah laki-laki adalah 5/3.
33

 

Kelompok 

laki-laki 

Kelompok 

perempuan 

Keterangan 

1 1 Batas ketiga 

hukum waris 

dari batas-

batas hukum 
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 Ibid., 366 
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Allah. 

1 2 Batas pertama 

hukum waris 

dari batas-

batas hukum 

Allah 

1 2 Batas pertama 

Jumlah = 

3 

Jumlah = 

5
34

 

 

Hukum yang berlaku di sini sebagaimana 

berlaku dalam seluruh kasus yang lain ketika 

ahli waris terdiri dari percampuran dua jenis 

kelamin: laki-laki dan perempuan adalah bahwa 

masing-masing pihak mengambil 1/2 harta 

(50%). Harta ini dibagi sama rata dalam 

kelompok masing-masing, berapa pun jumlah 

anggotanya. Jumlah anggota kelompok yang 

satu tidak bisa mempengaruhi perolehan bagian 

kelompok yang lain. Dalam kasus ini, 

perbandingan antara jumlah perempuan 

terhadap jumlah laki-laki adalah 5/3 atau 1,666, 

dan perbandingan antara bagian perempuan 

terhadap bagian laki-laki adalah kebalikan dari 

perbandingan jumlah perempuan terhadap 

                                                           
 

34
 Ibid., 366. 
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jumlah laki-laki atau 3/5 = 1/1,666 = 60% dari 

bagian laki-laki.
35

 

6) Kasus Keenam: 

Anak-anak sebagai ahli waris terdiri dari 

dua kelompok: kelompok laki-laki  tiga orang 

dan kelompok perempuan beranggotakan enam 

orang. Perbandingan jumlah perempuan 

terhadap jumlah laki-laki adalah 6/3 = 2. 

Kelompok 

laki-laki 

Kelompok 

perempuan 

Keterangan 

1 2 Batas pertama 

hukum waris dari 

batas-batas 

hukum Allah 

1 2 Batas pertama 

hukum waris dari 

batas-batas 

hukum Allah 

1 2 Batas pertama 

hukum waris dari 

batas-batas 

hukum Allah 

Jumlah = 3 Jumlah = 6
36

  

                                                           
 35

 Ibid., 367. 

 36
 Ibid., 367 
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Hukum yang berlaku adalah: masing-

masing pihak mengambil ½ harta (50%), 

kemudian dibagikan secara merata kepada 

masing-masing anggotanya.
37

 Dalam kondisi 

ini, sebagaimana dalam setiap kasus yang 

jumlah anggota kelompok perempuannya dua 

kali lipat jumlah anggota kelompok laki-laki, 

bagian satu anggota laki-laki sebanding dengan 

dua bagian satu anggota perempuan, karena 

perbandingan jumlah perempuan terhadap 

jumlah laki-laki adalah 6/3 = 2, dan 

perbandingan bagian perempuan terhadap 

bagian laki-laki adalah kebalikan dari 

perbandingan di atas, yaitu 3/6 = 50%, atau 

setengah dari bagian laki-laki. Demikianlah, 

kita melihat bahwa ketentuan bagian perempuan 

setengah dari bagian laki-laki adalah ketika 

jumlah laki-laki sama dengan setengah dari 

jumlah perempuan. 

Setelah membicarakan enam kasus beserta 

perbandingan masing-masing maka telah jelas 

bagi kita bahwa perbandingan bagian 

perempuan terhadap bagian laki-laki berbanding 

terbalik dengan jumlah perempuan terhadap 

jumlah laki-laki, sehingga dapat dirumuskan 

dengan: 

                                                           
 

37
 Ibid, 367. 
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Jumlah anggota perempuan = X  

 atau X = F/M 

Jumlah anggota laki-laki 

Jika jatah atau bagian laki-laki dilambangkan 

dengan (D1), jatah perempuan dengan lambang 

(D2), dan perbandingan antara jatah perempuan 

terhadap jatah laki-laki adalah (Y), maka dapat 

dirumuskan: 

Y = D2/D1.
38

 

Perbandingan jatah perempuan terhadap 

jatah laki-laki yang dilambangkan dengan (y) 

berbanding terbalik dengan jumlah 

perempuan terhadap jumlah lakilaki (x), 

sehingga dapat dirumuskan dengan: 

Y = 1/X
39

 

Persamaan di atas disebut dengan 

persamaan/perbandingan hiperbola (al-kamm 

al-muttasil). Persamaan ini cukup membantu 

dalam mengaplikasikan batas-batas hukum 

Allah: 40 َوِإ  َك َنْت َو ِحَدة  فَيَلَه   dan لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ  ِْلُنثَييَيْينِ  
   لِّْصفُ 

                                                           
 

38
 Ibid., 368. 

 
39

 Ibid., 369. 

 
40

 Ibid, 369. 
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d. Mekanisme Pembagian Harta Waris bagi 

Keluarga Menurut Garis Asal (Orang Tua ke 

Atas) (Mira>th al-Us}ul) 

Pembagian harta warisan bagi kedua orang 

tua ternyata berbeda-beda, tetapi didapati bahwa 

teori probabilitas/kemungkinan Naza>riya>t al-

ih}tima>l yang diterapkan pada kasus pewarisan ini 

telah beralih dari “kondisi himpunan” halat al-

majmu’ah menjadi “kondisi kategoris” halat az-

zumroh. Dalam himpunan laki-laki terdapat 

kategori bapak zumrat al-aba‟, dan dalam 

himpunan perempuan terdapat kategori ibu zumrat 

al-Ummah>at. Allah menetapkan tiga kemungkinan 

pada kategori ini. 

Kemungkinan pertama: dalam kasus orang 

yang meninggal memiliki anak-anak baik ketika 

orang tersebut memiliki saudara atau tidak. 

[Bagian kategori 

bapak] 

= [Bagian kategori 

ibu] 

[jumlah bapak] = [jumlah ibu] 

bagian bapak = bagian ibu.
41

 

Kemungkinan kedua: dalam kasus orang 

yang meninggal tidak mempunyai anak, tidak 

memiliki saudara, yang ada hanya kedua orang tua. 

                                                           
 

41
 Ibid, 380. 
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[Bagian kategori 

bapak] 

Jumlah bapak yang 

mewarisi sama 

dengan setengah 

jumlah ibu. 

= [Bagian kategori 

ibu] 

Jumlah ibu yang 

mewarisi sama 

dengan dua kali 

jumlah bapak. 

bagian bapak = Dua kali lipat 

bagian ibu. 

Kemungkinan ketiga: dalam kasus ketika 

orang yang meninggal tidak memiliki anak satu 

pun dan hanya memiliki beberapa saudara. 
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  [Bagian kategori 

bapak] 

Jumlah pihak bapak 

yang mewarisi sama 

dengan seperlima 

jumlah ibu. 

Bagian bapak sama 

dengan  

lima kali lipat bagian 

ibu 

= [Bagian kategori ibu] 

Jumlah pihak ibu yang 

mewarisi sama dengan 

lima kali jumlah bapak. 

Bagian ibu sama 

dengan seperlima 

bagian bapak.
42

 

e. Pembagian Harta Warisan Untuk Suami-Istri 

(Mirath al-Azwaj) 

Prosentase yang telah ditentukan Tuhan bagi 

bagian suami atau istri adalah sebagai berikut:
43

 

Bagian Waris bagi 

Suami 

Bagian waris bagi 

Istri 

Setengah (1/2) 

ketika tidak ada 

anak. Ini merupakan 

batas minimal (al-

hadd al-adna) bagian 

waris bagi suami. 

Seperempat (1/4), 

ketika tidak ada anak. 

Ini merupakan batas 

minimal bagian waris 

bagi istri. 

Seperempat (1/4). Ini Seperdelapan (1/8). 

                                                           
 

42
 Ibid, 381. 

 
43

 Ibid, 388. 
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merupakan batas 

minimal bagian 

waris bagi suami 

ketika ada anak. 

Ini merupakan batas 

minimal bagian waris 

bagi istri ketika ada 

anak. 

 

f. Pembagian Harta Warisan untuk Saudara 

Laki-Laki dan Perempuan 

Pembagian harta untuk saudara laki-laki dan 

perempuan adalah sebagai berikut: 

1) Pewaris terdiri dari seorang saudara laki-laki, 

maka ia mewarisi seluruh harta. 

2) Pewaris terdiri dari seorang saudara perempuan, 

maka ia mewarisi seluruh harta. 

3) Pewaris terdiri dari beberapa saudara laki-laki 

(2,3,4,5...), maka mereka mewarisi seluruh harta 

dengan pembagian sama rata. 

4) Pewaris terdri dari beberapa saudara perempuan 

(2,3,4,5...), maka mereka mewarisi seluruh harta 

dengan pembagian sama rata.
44

 

g. Contoh Aplikasi Pembagian Waris 

1) Seorang laki-laki wafat meninggalkan istri, ibu 

dan 3 anak yang terdiri dari satu perempuan dan 

dua laki-laki. Prosedur penyelesaian hartanya 

adalah sebagai berikut. Pertama, kita 

menunaikan kewajiban sosial orang yang wafat, 

seperti pajak kepada negara, hutang piutang dan 

                                                           
 

44
 Ibid, 404. 
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bentuk bentuk kewajiban finansial lainnya.
45

 

Jika masih tersisa harta, maka kita lanjutkan 

prosedur berikutnya. Kedua, kita menunaikan 

wasiat yang dibuat laki-laki tersebut semasa 

hidupnya, meskipun wasiatnya itu 

menghabiskan seluruh harta. Jika tidak ada 

wasiat, atau masih ada harta yang tersisa setelah 

ditunaikannya wasiat, maka dilanjutkan dengan 

prosedur berikutnya. Kita umpamakan saja 

bahwa harta yang tersisa adalah 100 Lira Syiria. 

Ketiga, mekanisme pembagiannya adalah 

sebagai berikut: 

a) Istri memperoleh 1/8 dari harta, atau 100 

Lira x 1/8 = 12,5 Lira. Maka, sisa harta 

sejumlah 87,5 Lira. 

b) Ibu memperoleh 1/6 dari sisa harta, atau 87,5 

Lira x 1/6 = 14,57 Lira. Dengan demikian, 

sisa harta kedua adalah 87,5 – 14,57 = 72,92 

Lira. 

c) Kelompok (pihak) anak laki-laki 

memperoleh 1/2 dari sisa harta kedua. 

Demikian pula, kelompok anak perempuan 

memperoleh ½ dari sisa harta kedua, yaitu 

masing-masing pihak/kelompok mendapat 

72,92 x 1/2 = 36,46 Lira. Karena jumlah 

laki-laki adalah dua orang, maka masing-

                                                           
 

45
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masing anak laki-laki memperoleh bagian 

36,46 x 1/2 = 18,23 Lira. Dalam kondisi ini 

satu bagian perempuan sebanding dengan 

dua bagian laki-laki. Selain itu, dalam 

pembagian ini tidak perlu dipergunakan 

mekanisme radd dan ‘awl, karena harta 

sudah terbagi secara keseluruhan. 

Istri    = 12,5 Lira 

Ibu   = 14,58 Lira 

Anak perempuan   = 36,46 Lira 

Anak laki-laki pertama  = 18,23 Lira 

Anak laki-laki kedua  = 18,23 Lira 

         100 Lira 

2) Seorang perempuan wafat meninggalkan suami, 

orang tua (bapak dan ibu), empat anak yang 

terdiri dari dua laki-laki dan dua perempuan. 

Prosedur penyelesaian hartanya adalah sebagai 

berikut. Pertama, menunaikan kewajiban 

sosialnya (pelunasan hutang). Kedua, 

menunaikan wasiat, jika ada. Jika masih ada 

harta yang tersisa, maka diselesaikan dengan 

mekanisme waris. Diandaikan harta yang tersisa 

sejumlah 100 Lira Syiria.
46

 

a) Suami memperoleh 1/4 harta atau 100 Lira x 

1/4 = 25 Lira. Sisa harta pertama sejumlah 

75 Lira. 

                                                           
 

46
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b) Bapak memperoleh 1/6 dari sisa harta 

pertama, atau 75 Lira x 1/6 = 12,5 Lira. Sisa 

harta kedua sejumlah 62,5 Lira. 

c) Ibu memperoleh 1/6 dari sisa harta pertama, 

atau 75 Lira x 1/6 = 12,5 Lira. Sisa harta 

ketiga sejumlah 62,5 Lira. 

d) Pihak/kelompok anak laki-laki (2 orang) 

memperoleh 1/2 dari sisa harta ketiga, atau 

50 Lira x 1/2 = 25 Lira, maka masing-masing 

memperoleh harta sejumlah 12,5 Lira. 

e) Pihak/kelompok anak perempuan (2 orang) 

memperoleh 1/2 dari sisa harta ketiga, atau 

50 Lira x 1/2 25 Lira, maka masing-masing 

 `1memperoleh harta sejumlah 12,5 Lira. 

Dalam kondisi ini, bagian lakilaki sebanding 

dengan bagian perempuan. Adapun konsep 

radd dan ‘awl tidak perlu digunakan. 

Suami  = 25 Lira 

Bapak  = 12,5 Lira 

Ibu  = 12,5 Lira 

2 anak laki  = 25 Lira  @ 12,5 Lira 

2 anak perempuan  = 25 Lira  @ 12,5 Lira 

100 Lira
47

 

3) Seorang laki-laki wafat meninggalkan istri dan 

lima anak yang terdiri dari 3 perempuan dewasa 

(sudah baligh) dan dua laki-laki. Prosedur 
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penyelesaian hartanya adalah sebagai berikut. 

Pertama, menunaikan kewajiban sosialnya 

(pelunasan hutang). Kedua, menunaikan wasiat 

jika ada. Jika masih ada harta yang tersisa, 

maka diselesiakan dengan mekanisme waris. 

Diandaikan harta yang tersisa sejumlah 100 Lira 

Syiria. 

a) Istri memperoleh 1/8 harta, atau 100 Lira x 

1/8 = 12,5 Lira. Sisa harta sejumlah 87,5 

Lira. 

b) Sisa harta dibagi dua sama rata. Satu bagian 

diserahkan kepada pihak/kelompok anak 

laki-laki (dua orang), dan satu bagian lainnya 

diserahkan kepada pihak/kelompok anak 

perempuan (tiga wanita dewasa). Hasil 

perhitungannya adalah bahwa pihak laki-laki 

mendapat 87,5 Lira x 1/2 = 43,75 Lira, 

sehingga satu anak laki-laki memperoleh 

harta 43,75 : 2 = 21,875 Lira.
48

 Adapun 

pihak perempuan memperoleh 87,5 Lira x 

1/2 = 43,75, sehingga satu anak perempuan 

memperoleh harta sejumlah 43,75 Lira : 3 = 

14,58 Lira. 

Dalam kondisi ini 1 bagian anak laki-laki 

sebesar 21,875 Lira sebanding dengan 1 ½ 

bagian perempuan atau 14,58 Lira x 1 ½ = 
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21,875. Dengan demikan tidak lagi diperlukan 

mekanisme radd dan ‘awl. 

Dalam kasus ini tidak dapat diterangkan 

prinsip ayat:  َََُْيْيِن فَيَلُهنَّ ثُيل ثَ  َم  تَيَرَك فَِِ  ُكنَّ ِنَا ف  فَيْوَث  ثْي  (jika 

mereka wanita-wanita yang berjumlah lebih dari 

[di atas] dua, maka mereka mendapatkan dua 

pertiga harta yang ditinggalkan), meskipun 

jumlah wanita dalam kasus ini lebih dari dua. 

Saya berpendapat bahwa perbandingan jumlah 

perempuan terhadap jumlah laki-laki adalah 3:2 

atau 1,5. Oleh karena itu, tidak dihitung lebih 

dari dua atau tidak dalam kategori: fawqa 

ithnatayni (lebih dari atau di atas dua). Dalam 

kasus ini, prinsip ayat tersebut belum waktunya 

diterapkan (untuk lebih jelasnya lihat kasus 

keempat). 

4) Seorang laki-laki wafat meninggalkan seorang 

istri, ibu dan lima anak yang terdiri dari 1 laki-

laki dan 4 perempuan dewasa. Prosedur 

penyelesaian hartanya adalah sebagai berikut. 

Pertama, menunaikan kewajiban sosialnya 

(pelunasan hutang). Kedua, menunaikan wasiat 

jika ada. Jika masih ada harta yang tersisa, 

maka diselesaikan dengan mekanisme waris. 

Diandaikan harta yang tersisa sejumlah 100 Lira 

Syiria. 
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a) Istri mendapat 1/8 harta, atau 100 Lira x 1/8 

= 12,5. Sisa harta pertama adalah 87,5 Lira. 

b) Ibu mendapat 1/6 dari sisa harta pertama, 

atau 87,5 Lira x 1/6 = 14,57. Sisa harta kedua 

adalah 72,92 Lira. 

c) Pihak anak perempuan memperoleh 2/3 dari 

sisa harta kedua, atau 72,92 Lira x 2/3 = 

48,613 Lira. Masing-masing memperoleh 

harta sejumlah 48,61 : 4 = 12,15 Lira.
49

 

d) Pihak anak laki-laki memperoleh 1/3 dari 

sisa harta kedua, atau 72,92 Lira x 1/3 = 

24,30 Lira. 

Pembagian ini menerapkan prinsip ayat: 

 karena perbandingan antara فَِِ  ُكنَّ ِنَا ف  فَيْوَث  ثْيَََْيْينِ 

jumlah perempuan terhadap jumlah laki-laki 

lebih dari dua atau 4 : 1. Dalam kasus ini, radd 

dan ‘awl tidak diperlukan. 

Istri  = 12,5 Lira 

Ibu = 14,57 Lira 

Pihak anak perempuan  = 48,61 Lira 

 @12,15 Lira 

Pihak anak laki-laki  = 24,30 Lira 

100 Lira.
50
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5) Seorang wanita wafat meninggalkan seorang 

saudara laki-laki dan suami. Tidak ada keluarga 

dari garis ke atas (usul) demikian juga garis ke 

bawah furu>’. Prosedur penyelesaian hartanya 

adalah sebagai berikut. Pertama, menunaikan 

kewajiban sosialnya (pelunasan hutang). Kedua, 

menunaikan wasiat jika ada. Jika masih ada 

harta yang tersisa, maka diselesaikan dengan 

mekanisme waris. Diandaikan harta yang tersisa 

sejumlah 100 Lira Syiria. 

a) Suami memperoleh 1/2 harta, atau 100 Lira x 

1/2 = 50 Lira. Sisa pertama dari harta 

tinggalan sejumlah 50 Lira. 

b) Saudara laki-laki memperoleh 1/6 bagian 

dari harta awal, atau 100 Lira x 1/6 = 16,66 

Lira. Sisa kedua dari harta waris adalah 50 – 

16,66 = 33,34 Lira. 

c) Sisa harta ini diserahkan kepada suami 

sebagai tambahan dari bagiannya semula, 

dengan argumen bahwa 1/2 dari harta adalah 

batasan minimal yang berhak diterimanya. 

Kondisi ini sesuai dengan hak yang diterima 

seorang saudara laki-laki dengan 

memperoleh seluruh harta peninggalan 

saudara perempuannya dalam kondisi ketika 

suaminya tidak ada. Demikian juga, seorang 

suami mewarisi seluruh harta istri ketika 

tidak ada keluarga garis atas ‘us}u>l, keluarga 
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garis bawah furu>’ ataupun saudara. Prosedur 

ini juga berlaku bagi seorang istri terhadap 

peninggalan suaminya. 

Suami (bagian pertama)  = 50 Lira 

Suami (bagian kedua)  = 33,34 Lira 

Saudara laki-laki   = 16,66 Lira 

         100 Lira.
51
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BAB IV 

ANALISIS PERBEDAAN PEMIKIRAN KONSEP 

WARIS MENURUT HAZAIRIN DAN 

MUHAMMAD SYAHRUR 

A. Analisis pemahaman ayat al-Qur’an tentang 

Hukum waris 

Secara normatif, al-Qur’an telah menegaskan 

laki-laki dan perempuan sebagai dua makhluk yang 

setara, seperti dalam masalah kewarisan yang kedua-

duanya berhak untuk mendapatkan bagian harta 

waris. Hal paling menonjol menyangkut hukum 

kewarisan Islam adalah pembahasa tentang keadilan, 

dimana hak sama-sama dan saling mewarisi antara 

laki-laki dan perempuan serta perbandingan 2:1 antara 

porsi laki-laki dan perempuan. Merujuk pada surat al-

Nisa ayat 11, pada firman Allah swt. نِ نثَييَييٱِلُ ُل َحيظِّ لِليذََّكِر ِمثي   

(bagi laki-laki sebanding dengan bagian dua orang 

perempuan).
1
 Terdapat berbagai penafsiran yang 

berbeda dari para tokoh dalam memahami ayat 

tersebut sebagai pedoman pembagian harta waris. 

Dalam penelitian ini, penulis ingin membandingkan 

konsep pembagian waris menurut Hazairin dan 

Muhammad  Syahrur. 

                                                           
 1

 Terjemah Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Perkata 

Indonesia Inggris, terj. Muhammad Taqi-ud-Din al-Hilali, 

Muhammad Muhsin Khan, (Jakarta: Kalam Media Ilmu, 2014), 78. 
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Hazairin, dalam hal pembagian harta waris 

menganut sistem kewarisan bilateral dimana 

perolehan harta waris didasarkan pada penentuan 

golongan ahli waris yang berasal dari garis keturunan 

laki-laki maupun garis keturunan perempuan. 

Hazairin membagi perolehan harta waris bagi laki-

laki dan perempuan berdasarkan posisinya dalam 

kelompok ahli waris. Dengan mengetahui posisi ahli 

waris dalam kewarisan maka dapat dilihat peolehan 

harta bagi masing-masing tersebut. 
Hazairin mengelompokkan ahli waris menjadi 

tiga yaitu : pertama, Dhawi> al-Furu>d}, merupakan ahli 

warisyang telah ditetapkan bagiannya dalam al-

Qur’an Bagian mereka dikeluarkan dari sisa harta 

setelah harta peninggalan dibayarkan untuk wasiat, 

hutang dan biaya kematian dan lain-lain. Kedua, 

Dhawi> al-Qa}ra}ba>, yaitu orang-orang yang mempunyai 

hubungan-hubungan kekeluargaan dengan si pewaris 

melalui dua garis keturunan, yang mendapat bagian 

warisan yang tidak tentu jumlahnya (bagian terbuka 

atau bagian sisa). Ketiga, Mawa>li> yaitu ahli waris 

yang menggantikan seseorang untuk memperoleh 

bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang 

yang akan digantikan tersebut. Hal ini terjadi karena 

orang yang digantikan tersebut telah meninggal lebih 

dulu daripada si pewaris. Orang yang digantikan ini 
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merupakan penghubung antara yang menggantikan 

dengan pewaris (yang meninggalkan harta warisan).
2 

Akibat pengelompokkan ahli waris menurut 

konsep Hazairin diatas, melahirkan 4 kelompok 

keutamaan. Berdasarkan kelompok keutamaan 

tersebut ditemukan bahwa masing-masing ahli waris 

dalam keutamaan berbeda-beda statusnya, ada yang 

sebagai Dhawi> al-Furu>d}, dan ada pula yang sebagai 

Dhawi> al-Qa}ra}ba>. Dengan pengertian lain bahwa 

setiap kelompok keutamaan tersebut dirumuskan 

secara komplit, artinya kelompok keutamaan yang 

lebih rendah tidak dapat mewarisi bersama-sama 

dengan kelompok keutamaan yang lebih tinggi. 

Karena kelompok keutamaan yang lebih rendah 

tertutup oleh kelompok keutamaan yang lebih tinggi. 

Inti dari kelompok keutamaan pertama adalah adanya 

anak dan atau Ma}wa>li>. Dengan demikian, jika tidak 

ada anak dan atau ahli waris penggantinya berarti 

bukan kelompok keutamaan pertama. Inti kelompok 

keutamaan kedua adalah adanya saudara dan atau ahli 

waris penggantinya, sedangkan inti dari kelompok 

keutamaan ketiga adalah adanya ibu dan bapak. 

Adapun janda atau duda meskipun selalu ada dalam 

setiap kelompok keutamaan, namun ia menjadi 

penentu bagi kelompok keutamaan keempat. 

                                                           
 

2
 Hazairin,  Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an 

dan Hadith, (Jakarta: Tintamas, 1982), 18. 
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Demikianlah cara hukum kewarisan bilateral dalam 

menyelesaikan persoalan waris jika terdapat ahli 

waris yang cukup banyak dan lengkap. 
Sedangkan Muhammad Syahrur merumuskan 

konsep pembagian harta waris dengan menggunakan 

Teori Limit (Teori Batas). Pada QS. An-Nisa’ ayat 11 

yang menjelaskan bahwa bagian dari laki-laki dua 

kali lipat perempuan. Dalam konteks ini Syahrur 

menjelaskan bahwa laki-laki adalah batas maksimal 

dan tidak bisa ditambah lagi, sementara perempuan 

adalah batas minimal, jadi dalam kondisi tertentu 

seorang perempuan berpotensi mempunyai bagian 

lebih. Teori Limit yang dikemukakannya ini 

bermaksud untuk menyatakan bahwa ayat-ayat al-

Qur’an, senantiasa relevan pada setiap situasi dan 

kondisi. Muhammad Syahrur beranggapan bahwa 

dasar perhitungan dalam hukum warisan adalah 

kelompok wanita sedangkan kelompok laki-laki 

hanya sebagai variabel pengikut yang bagiannya 

dapat berubah-ubah sesuai dengan jumlah kelompok 

wanita yang mewaris bersamanya. Maksudnya, 

apabila variabel wanita itu seorang diri maka variabel 

seorang laki-laki mendapat separuh. Apabila variabel 

wanita terdiri dari dua orang, maka variabel seorang 

laki-laki sebanding dengan variabel dua orang 

perempuan. Kemudian apabila variabel wanita lebih 

dari dua orang, maka variabel laki-laki mendapatkan 
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1/3 dan variabel wanita mendapatkan 2/3 berapa pun 

jumlah mereka. 
B. Analisis dasar ayat-ayat tentang hukum waris 

menurut Hazairin dan Muhammad Syahrur 

Pada dasarnya penafsiran Hazairin pada ayat-

ayat waris sejalan dengan para ulama’ ahlussunnah, 

namun perbedaan mulai terjadi ketika sampai pada 

penerapannya. Hazairin dalam menangkap maksud 

ayat-ayat al Qur’an beralatkan ilmu tentang berbagai 

bentuk kemasyarakatan (sistem kekeluargaan) bahwa 

perkawinan dan kewarisan mencerminkan suatu 

bentuk sistem kekeluargaan yang bilateral.
3
 Terdapat 

tiga landasan teologis normatif yang dijadikan 

Hazairin, untuk menunjukan sistem kekeluargaan 

yang diinginkan al-Qur’ān adalah sistem bilateral 

yang individual.
4
 Pernyataan Hazairin antara lain: 

Pertama, surat al-Nisā` ayat 22, 23 dan 24 jika 

diperhatikan, akan ditemukan adanya kebolehan 

untuk menikah bagi orang-orang yang bersaudara 

sepupu. Fakta ini menunjukkan bahwa al-Qur’an 

cenderung kepada sistem kekeluargaan yang 

bilateral.
5
 

                                                           
 3

 Abdul Ghafur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan., 79. 

 
4
 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral., 1. 

 
5
 Ibid., 13. 
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Kedua, surat al-Nisā` ayat 11:  لََٰيدُِك َأو  ِفي  (laki-

laki dan perempuan)
6
 yang menjelaskan semua anak 

baik laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris 

bagi orang tuanya (ibu dan ayahnya). Ini merupakan 

sistem bilateral, karena dalam sistem patrilineal pada 

prinsipnya hanya anak laki laki yang berhak 

mewarisi begitu juga pada sistem matrilineal, hanya 

anak perempuan yang berhak mewaris dari ibunya 

dan tidak dari ayahnya. Demikian pula َوِِلَبَيَوي ِ   dan    ُ ََوَورِث
 (ayah dan ibu) dalam ayat tersebut menjadikan ibu 

dan ayah sebagai ahli waris bagi anaknya yang mati 

punah. 

Ketiga, surat an-Nisa’ ayat 12 dan 176 

menjadikan saudara bagi semua jenis saudara (seayah 

dan seibu) sebagai ahli waris dari saudaranya yang 

punah, tidak peduli apakah saudara yang mewaris itu 

laki-laki atau perempuan.
7
 Selain itu, Hazairin juga 

menafsirkan ayat-ayat kewarisan bukan dalam hal 

merubah bagian pasti yang terdapat dalam al-Qur’an, 

namun Hazairin hanya memahaminya dengan tujuan 

merubah konsep penerapannya dari yamg sifatnya 

patrilineal menjadi bilateral. Dengan kata lain bahwa 

Hazairin tidak merubah jumlah bagian pasti karena 

beranggapan bahwa bagian-bagian yang terdapat 

                                                           
 6

 Terjemah Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Perkata 

Indonesia Inggris, terj.,78. 

 
7
 Ibid., 14. 
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dalam al-Qur’an adalah sesuatu yang mutlak dan 

bersifat qat’i>. Penafsiran Hazairin terhadap ayat-ayat 

kewarisan tersebut mengandung makna bahwa sistem 

kewarisan bilateral yang menganut pengakuan garis 

keturunan dari pihak ayah maupun ibu telah sejalan 

dengan Al-Qur’an dan merupakan jalan keadilan bagi 

semua pihak dengan tidak mengesamipngkan hak-

hak perempuan dalam menerima harta waris. 

Muhammad Syahrur menafsirkan ayat-ayat 

tentang waris pertama dalam surah an-Nisa’ ayat 11. 

Ayat pertama dalam al-Qur’an dimulai dengan 

kalimat  Allah mensyariatkan)  لََٰييييييدُِك َأو  للَّييييييُ  ِفيييييي يُوِصيييييييُ ُ  ٱ

bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-

anakmu)
8
 yang berarti konteks yang dibicarakan 

dalam ayat ini adalah permasalahan anak (laki-laki 

dan perempuan). Kemudian ditutup oleh Allah dalam 

firmannya surah an-Nisa’ ayat 12 : ً  مِّيَن ٱللَّي ِ   ََِليي    َوِصييَّ َوٱللَّيُ  
 Allah menetapkan (yang demikian itu sebagai))َحِليي 

syariat yang benar-benar dari Allah. Allah maha 

mengetahui lagi maha teliti). Dari sini kita dapat 

memahami bahwa yang menjadi dasar pembagian 

waris adalah dengan adanya wasiat yang telah 

                                                           
 8

 Terjemah Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Perkata 

Indonesia Inggris, terj.,78. 
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ditunaikan terlebih dahulu. Dan ditegaskan bahwa 

penetapan ini benarbenar berasal dari Allah SWT.
9
  

Dalam pembahasan potongan ayat:   ُل لِليذََّكِر ِمثي
ننثَييَيييَحييظِّ ٱِلُ  (bagian seorang anak lelaki sama dengan 

bagian dua orang anak perempuan)
10

. Menurut 

Syahrur ayat ini merupakan prinsip pertama dalam 

pembagian waris. Dalam prinsip ini terdapat indikasi 

bahwa pihak perempuan adalah titik tolak dalam 

penentuan bagian masing-masing pihak. Seperti 

dalam ungkapan Syahrur: “bagi saya seakan-akan 

Allah menyatakan: “Perhatikanlah bagian yang 

telah kami tentukan untuk dua perempuan, lalu 

berikanlah semisal itu bagi laki-laki”.
11

 Karena 

untuk menentukan hal semisal sesuatu menurutnya 

harus mengetahui dan menentukan batasan sesuatu 

yang dimisalkan terlebih dahulu. Kemudian pada 

potongan ayat berikutnya yang berbunyi:  َفَِِ  ُكنَّ ِنَا ف  فَيْوث
َََْيْيِن فَيَلُهنَّ ثُيُلثَي  َمي  تَييَركَ   jika mereka (perempuan) lebih dari)   ثْي

dua maka bagi mereka 2/3 dari harta),
12

 dan juga 

potongan surah an-Nisa’ ayat 11:   َوِإ  َك نَييْت َو ِحييَدة  فَيَلَهيي
 jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia)    لِّْصيفُ 

                                                           
 

9
 Muhammad Syahrur, Metodologi Fiqih Islam 

Kontemporer., 336. 

 
10

 Terjemah Kementerian Agama RI, Al-Qur’an., 78.   

 
11

 Muhammad Syahrur, Metodologi Fiqih Islam 

Kontemporer., 342. 

 
12

 Terjemah Kementerian Agama RI., 78. 
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memperoleh setengah dari harta). Dua ayat ini sama-

sama menggambarkan prinsip prinsip kewarisan yang 

dijelaskan secara terperinci yang di dalamnya 

terdapat batas-batas. Ayat setelah ini adalah kasus-

kasus yang spesifik dari ketiga kasus waris yang 

menggambarkan hudud Allah. Setelah Allah jelaskan 

prinsip-prinsip waris dalam surah an-Nisa’ ayat 11 

dan 12, Allah mengawali ayat ke 13 dengan redaksi 

tilka hududullah (batas-batas Allah ini). Syahrur 

beranggapan bahwa mayoritas ahli fiqih membaca 

ayat  لِليذََّكِر ِمثيلُ  َحيظِّ ٱِلُ نثَييَيين (bagi seorang laki-laki semisal 

bagian dua anak perempuan) namun mereka 

mengaplikasikanya seakan-akan Allah berfirman: 

 bagi anak laki-laki sama dengan) لِليذََّكِر ِمثيلَ  َحييظِّ ٱِلُ نثَييَيين 

dua kali bagian perempuan).
13

 Terdapat perbedaan 

besar antara jumlah perempuan  ُننثَييَيييييٱِل  dan 

penggandaan prosentase dalam kata لِمثي . Pada kondisi 

pertama terdapat variabel pengikut dan variabel 

pengubah, juga kadang terdapat variabel pengubah 

tertentu yaitu jumlah perempuan yang terkadang 

bernilai satu, dua,atau lebih. Laki-laki adalah variabel 

yang mengikuti jumlah perempuan sebagai 

pengubah. Oleh karena itu laki-laki hanya disebut 

sekali dalam ayat, sedangkan perempuan memiliki 

kemungkinan dari satu hingga tak terbatas. Pada 

                                                           
 

13
 Ibid., 78. 
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kondisi kedua tidak ada variabel pengubah dan 

pengikut, maupun dasar penghitungan. Laki-laki 

akan mendapatkan bagian dua kali bagian perempuan 

berapapun jumlah perempuannya. Inilah yang 

diterapkan secara realistis oleh ahli fiqih.
14

 

Bagi Syahrur penerapan ننثَييَييييُل َحيييظِّ ٱِلُ لِليييذََّكِر ِمثييي  

hanya bisa terjadi dalam satu kasus saja yaitu ketika 

jumlah perempuan dan jumlah laki-laki berbanding 

2:1. Jika berada diluar 2:1 maka dijelaskan dalam 

potongan ayat setelahnya yaitu:  َََْييْيِن فَيَلُهينَّ فَِِ  ُكنَّ ِنَا ف  فَييْوَث  ثْي
 jika mereka (perempuan) lebih dari dua)  ثُيُلثَيي  َميي  تَيييَركَ 

maka bagi mereka 2/3 dari harta). Syahrur mengutip 

pendapat dari ibn Abbas ia mengatakan bahwa 2/3 

harta warisan adalah bagian untuk tiga anak 

perempuan atau lebih. Karena kata  ِ  ْ   disini adalah 

huruf syarat, jika syarat tidak terpenuhi (yakni jumlah 

anak perempuan harus lebih dari dua) maka 

mengakibatkan tidak terpenuhinya bagian 2/3 

tersebut.
15

 Dalam kasus ini jika perempuan berjumlah 

tiga atau lebih dan laki-laki kurang dari itu maka 

perempuan mendapat 2/3 dan laki-laki mendapat 1/3. 

Dapat disimpulkan jika jumlak perempuan : jumlah 

                                                           
 

14
 Muhammad Syahrur, Metodologi Fiqih Islam 

Kontemporer., 343. 

 
15

 Ibid., 353. 
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laki-laki = lebih dari 2 maka bagianya seperti dalam 

kasus ini.
16

 

Kemudian dalam kasus ketiga yakni pada 

potongan ayat setelahnya: َدة  فَيَلَهي   لِّْصيفُ َوِإ  َك نَيْت َو ِحي   (jika 

dia perempuan hanya satu maka bagiannya adalah ½) 

dalam kasus ini jumlah antara laki-laki dan 

perempuan adalah sama, maka bagian mereka sama 

rata.
17

 

Syahrur melakukan interpretasi baru terhadap 

ayat waris yang berakibat berubah-ubahnya bagian 

anak laki-laki dan perempuan. Hal ini bukan karena 

Syahrur tidak menganggap bahwa pembagian yang 

disebut al-Qur’an adalah qat’i>, Namun anggapan 

Syahrur terhadap konsep qat’i > memang sudah 

berbeda dengan konsep terdahulu. Kadar bagian yang 

telah ditentukan al-Qur’an bukan merupakan sesuatu 

yang qat’i> namun tujuan dari kadar tersebut yakni 

keadilan itulah yang bersifat qat’i>. Sebagaimana yang 

dinyatakan oleh Syahrur bahwa Allah SWT ketika 

menetapkan dasar-dasar hukum waris, Dia juga 

memberikan contoh kasus-kasus yang terjadi dalam 

kehidupan secara umum seperti tiga kasus yang ada 

dalam awal surah an-Nisa’ ayat 11. Bagian yang 

berubah-ubah tersebut karena keadilan tidak 

                                                           
 

16
 Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika 

al-Qur’an Kontemporer.,458. 

 
17

 Muhammad Syahrur, Metodologi Fiqih Islam 

Kontemporer., 364. 
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diwujudkan dalam level individual namun kolektif 

sehingga setiap kasus berpengaruh pada berubahnya 

bagian antara laki-laki dan perempuan.  

Selain itu pemaknaan Syahrur terhadap 

kalimat  لِلذََّكِر ِمثلُ  َحظِّ ٱِلُ نثَييَيين berbeda dengan ulama’ pada 

umumnya yang memaknai bagian laki-laki adalah 

sama dengan dua kali bagian perempuan sehingga 

melahirkan prinsip 2:1, sedangkan Syahrur 

memaknainya bagian lakilaki semisal bagian dua 

perempuan yang berarti bagian laki-laki mengikuti 

jumlah anak perempuan.
18

 Dari pemikiran kedua 

tokoh kontemporer yang berkontribusi dan membawa 

perubahan hukum Islam, salah satunya yaitu tentang 

hukum kewarisan Islam. Kedua tokoh tersebut 

sangatlah membantu dalam hal kewarisan. Dari 

paparan diatas, penulis tidak mengajak pembaca 

lebih cenderung kepepada Hazairin ataupun 

Muhammad Syahrur, akan tetapi kita bisa mengambil 

ilmu dari kedua tokoh tersebut sesuai dengan 

kebutuhan dan yang adil. Meskipun dalam keluarga 

yang bertanggung jawab dan menjadi tulang 

punggung (pemimpin) atas keluarganya yaitu laki-

laki, akan tetapi dizaman sekarang seorang 

perempuan juga berhak mendapatkan bagian atas 

warisan. Di era sekarang ini, ada juga yang menjadi 

tulang punggung dari keluarganya adalah seorang 

                                                           
 

18
 Ibid., 343. 
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perempuan, maka seorang perempuan berhak 

mendapatkan warisan dan berhak juga mendapatkan 

bagian yang sama dengan laki-laki yaitu 1:1.  

Dari pemikiran kedua tokoh kontemporer 

yang berkontribusi dan membawa perubahan hukum 

Islam, salah satunya yaitu tentang hukum kewarisan 

Islam. Kedua tokoh tersebut sangatlah membantu 

dalam hal kewarisan. Dari paparan diatas, penulis 

tidak mengajak pembaca lebih cenderung kepepada 

Hazairin ataupun Muhammad Syahrur, akan tetapi 

kita bisa mengambil ilmu dari kedua tokoh tersebut 

sesuai dengan kebutuhan dan yang adil. Meskipun 

dalam keluarga yang bertanggung jawab dan menjadi 

tulang punggung (pemimpin) atas keluarganya yaitu 

laki-laki, akan tetapi dizaman sekarang seorang 

perempuan juga berhak mendapatkan bagian atas 

warisan. Di era sekarang ini, ada juga yang menjadi 

tulang punggung dari keluarganya adalah seorang 

perempuan, maka seorang perempuan berhak 

mendapatkan warisan dan berhak juga mendapatkan 

bagian yang sama dengan laki-laki yaitu 1:1. Jadi 

menurut analisis penulis, kita bisa memilih alternatif 

hukum kewarisan menurut Hazairin atau Muhammad 

Syahrur dengan berdasarkan kebutuhan dan juga 

sesuai dengan porsinya masing-masing. Kita juga 

tidak boleh memaksakan seseorang untuk terpicu 

dengan salah satu tokoh akan tetapi kita bisa 
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mengambil jalan alternatif yang sekiranya bisa 

membuat nyaman dan adil.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Dari analisa yang telah peneliti lakukan, terdapat 

beberapa persamaan dan perbedaan antara Hazairin 

dan Muhammad Syahrur dalam memahami dasar 

hukum waris. Kedua tokoh mempunyai 

pemahaman yang sama dalam menafsirkan ayat 

waris dalam surat an-Nisa’ ayat 11 mengenai 

pembagian waris adalah untuk laki-laki maupun 

perempuan. Dalam hal ini kedua tokoh sependapat 

bahwa perempuan mempunyai hak menjadi ahli 

waris sebagaimana laki-laki. Sistem kewarisan 

bilateral yang menganut pengakuan garis 

keturunan dari pihak ayah maupun ibu telah 

sejalan dengan al-Qur’an dan merupakan jalan 

keadilan bagi semua pihak dengan tidak 

mengesamipngkan hak-hak perempuan dalam 

menerima harta waris. Hazairin dalam memahami 

dasar hukum waris lebih menekankan pada 

perubahan konsep penerapannya dari yang sifatnya 

patrilineal menjadi bilateral. Dengan kata lain 

bahwa Hazairin tidak merubah jumlah bagian pasti 

karena beranggapan bahwa bagian-bagian yang 

terdapat dalam al-Qur’an adalah sesuatu yang 

mutlak dan bersifat qat  ׅ ’i >. Sedangkan Muhammad 

Syahrur dalam memahami dasar hukum waris 

menekankan pada konsep pembagian harta waris 



 

 

bagi pihak laki-laki dan perempuan. Dalam prinsip 

ini terdapat indikasi bahwa pihak perempuan 

adalah titik tolak dalam penentuan bagian masing-

masing pihak.  

2. Dalam hal bagian ahli waris laki-laki maupun 

perempuan, Hazairin dan Muhammad Syahrur 

sependapat bahwa acuan mereka berdasar pada 

ayat al-Qur’an yang menyebutkan bagian 2:1. 

Yang membedakan, Hazairin dalam hal pembagian 

harta waris menganut sistem kewarisan bilateral 

dimana perolehan harta waris didasarkan pada 

penentuan golongan ahli waris yang berasal dari 

garis keturunan laki-laki maupun garis keturunan 

perempuan. Hazairin membagi perolehan harta 

waris bagi laki-laki dan perempuan berdasarkan 

posisinya dalam kelompok ahli waris. Dengan 

mengetahui posisi ahli waris dalam kewarisan 

maka dapat dilihat peolehan harta bagi masing-

masing tersebut. Sedangkan Muhammad Syahrur 

merumuskan konsep pembagian harta waris 

dengan menggunakan Teori Batas. Pada QS. an-

Nisa’ ayat 11 yang menjelaskan bahwa bagian dari 

laki-laki dua kali lipat perempuan. Dalam konteks 

ini Syahrur menjelaskan bahwa laki-laki adalah 

batas maksimal dan tidak bisa ditambah lagi, 

sementara perempuan adalah batas minimal, jadi 

dalam kondisi tertentu seorang perempuan 

berpotensi mempunyai bagian lebih. Teori Batas 



 

 

yang dikemukakannya ini bermaksud untuk 

menyatakan bahwa ayat-ayat al-Qur’an, senantiasa 

relevan pada setiap situasi dan kondisi. 

Muhammad Syahrur beranggapan bahwa dasar 

perhitungan dalam hukum warisan adalah 

kelompok wanita sedangkan kelompok laki-laki 

hanya sebagai variabel pengikut yang bagiannya 

dapat berubah-ubah sesuai dengan jumlah 

kelompok wanita yang mewaris bersamanya. 

 

B. Saran 

Dalam penelitian ini jelas tidak menafikan 

adanya banyak kekurangan dan kelemahan, baik dari 

aspek data maupun analisis, untuk itu penulis 

membuka ruang saran dan kritik untuk perbaikan di 

kemudian hari. 

1. Bagi seluruh umat Islam di manapun harus selalu 

menjunjung tinggi syariat Islam. Mempelajari 

seluruh keilmuan dalam Islam salah satunya Ilmu 

waris yang semakin lama semakin dilupakan. 

2. Aplikasi dan realitas teori Syahrur yang termaktub 

dalam hasil peneltian ini sepenuhnya hak pembaca. 

Namun setidaknya hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai sebuah rangkaian hasil 

penafsiran yang digunakan untuk memperkaya 

penafsiran dalam dunia Islam 



 

 

3. Dalam penelitian ini, penulis menyarankan untuk 

lebih jeli dan teliti dalam mengambil sikap terkait 

hasil penemuan yang ditawarkan oleh Syahrur 

terutama dalam masalah waris. Pemikiran yang 

ditawarkan oleh Syahrur tentang waris memang 

merupakan suatu produk yang bisa dibilang baru 

atau lebih modern dibanding dengan waris 

konvensional. Akan tetapi untuk mempraktikkanya 

dalam kehidupan masyarakat menurut penulis 

perlu usaha keras, karena berbeda dengan 

mainstream masyarakat.
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