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َماَء َرَفَعَها َوَوَضَع اْلِميَزاَن  أََّلَّ َتْطَغْوا فِي اْلِميَزاِن ( 7)َوالسَّ
 َوأَقِيُموا اْلَوْزَن بِاْلقِْسِط َوََّل ُتْخِسُروا اْلِميَزاَن ( 8)

Ar-rahman : 7-9 

Artinya: Allah swt telah meninggikan langit, 
dan menetapkan timbangan, maka janganlah 
merusak timbangan itu, gunakanlah 
timbangan itu secara benar/obyektif dan 
janganlah merugikan orang banyak dengan 
alasan telah sesuai timbangan….(tipuan). 



1. Banyak pihak yang berusaha “membuat opini” 
bahwa hukum islam adalah sumber masalah 
dalam kehidupan ini. Dampaknya adalah 
kemunculan islamphobia. Contoh: pembagian 
2:1 dalam warisan antara anak laki-laki dan 
wanita. 

2. Banyak pula pihak yang terpengaruh dengan 
opini yang dibuat di atas akibat malas berfikir 
lebih dalam. Dampaknya adalah kemunculan 
islamphobia. 

3. Pertanyaan saya untuk kaum muslimin: hukum 
islam itu trouble maker atau win win solution 
dalam kehidupan? 

 



 

Meninggalkan dan mengabaikan 

timbangan atau standarisasi yang telah 

ditetapkan oleh Allah swt…….  

itulah yang memunculkan banyak 

problematika dan sengketa  

dalam kehidupan. 



Istri dibebani dengan 

kewajiban fianansial 

Rumah tangga berantakan 

Kasus-kasus anak bermunculan: 

narkoba, seks bebas, penganiayaan 

oleh pembantu….. 

Istri menjadi ibu rumah 

tangga tanpa beban finansial 

Rumah tangga terurus  

dengan baik 

Anak-anak mendapatkan perhatian 

penuh dan tidak terpengaruh oleh hal 

negatif. 



 Penyebab sengketa dalam pembagian warisan 
sebenarnya adalah hal-hal yang tidak sesuai standar 
islam sebelum datangnya waktu pembagian warisan. 

 
SEBAB SENGKETA WARISAN: 

1. Konsep nafkah yang tidak sesuai dengan   
      al-qur’an dan sunnah. 

2. Kepemilikan yang  tidak  jelas. 
3. Keserakahan yang dibalut dengan hukum  

      jahiliyah 
 





Beberapa masalah warisan bermunculan 
akibat memahami nafkah yang tidak 

standar dan proporsional :  

1. Masalah pembagian 2:1 antara pria 
dan wanita. 

2. Masalah harta gono-gini. 

 



Laki-laki/suami : 100 % wajib menafkahi istri 
dan anak-anak. 

Wanita/istri : 0 % kewajiban nafkah finansial. 

 

 َوَعَلى اْلَمْولُوِد َلُه ِرْزقُُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ ِباْلَمْعُروِف 

ُتَكلَُّف َنْفٌس إَِّلَّ ُوْسَعَها ََّل   

Al-baqarah:233 



Kadar nafkah disesuaikan dengan kemampuan 
suami. Adapun poin yang dinafkahi adalah : 

1. Makan dan minum sehari-hari. 

2. Pakaian musiman atau sesuai kebutuhan. 

3. Dana kesehatan jika sakit. 

4. Komunikasi dan perawatan kecantikan. 

5. Tabungan untuk hal-hal tak terduga. 



 Jika nafkah dijalankan sesuai ketetapan Allah 
swt maka kaum wanita akan hidup dengan 
tenang dan memiliki kekayaan dalam status 

mereka sebagai istri dan ibu. 

 

Masalah harta gono-gini muncul sebagai 
akibat dari nafkah yang tidak ditempatkan 

pada tempatnya. 

Masalah pembagian 2:1 muncul sebagai akibat 
pembebanan nafkah terhadap kaum wanita. 





Ketidak jelasan kepemilikan seseorang adalah 
salah satu sebab sengketa warisan. 
Kepemilikan yang tidak jelas adalah : 

1. Kepemilikan yang tidak tercatat hitam di atas 
putih. 

2. Kepemilikan yang bercampur dengan 
kepemilikan orang lain, baik disengaja atau 
tidak disengaja. 



Pada saat seorang pria menikahi wanita sering 
kali ia mencampur kepemilikan pribadinya 
dengan kepemilikan wanita tersebut. 

Langkah itu dilakukan berdasarkan persepsi 
yang berkembang di masyarakat bahwa: 
pernikahan adalah hidup bersama dalam 
senang dan susah. Lalu ditafsirkan bahwa 
semua harus dicampur termasuk harta milik 
masing-masing. 

Saat salah satunya wafat maka kepemilikan 
yang dicampur akan menjadi SENGKETA. 



Penafsiran dari persepsi yang terbangun di 
masyarakat itu sesungguhnya SALAH.  

Alasan: susah dan senang ditanggung bersama 
tidak identik dengan kepemilikan yang 
dicampur. 

Alasan : tidak ada perintah dan kewajiban untuk 
mencampur kepemilikan antara suami dan istri. 



Adakalanya seseorang memberikan 
kekayaannya kepada keluarga atau orang lain 
setengah hati. Contoh ; bapak A memberikan 
sebidang tanah kepada putrinya. Namun saat 
sang putri ingin menjual tanah tersebut, si 
bapak keberatan dan tidak membolehkannya. 

Sebidang tanah itu milik siapa? Si bapak atau 
putrinya. 

Saat si bapak wafat, tanah tersebut akan 
menjadi SENGKETA. 



SENGKETA dalam penyelesaian warisan tidak 
akan muncul jika si mayit memiliki 
kepemilikan yang jelas. 

1. Jangan pernah mencampur kepemilikan 
antara suami dan istri kecuali tercatat secara 
rinci. 

2. Jangan lupa memperjelas kepemilikan 
dengan akta atau sejenisnya atau kesaksian 
yang kuat. 





Serakah/rakus adalah menginginkan hak dan 
kepemilikan orang lain dengan cara yang 
salah. Contoh: saya ingin memiliki tanah 
orang lain dengan cara menipu atau 
merampas. 

Maka menginginkan hak dan milik orang lain 
dengan jalan yang benar bukanlah serakah. 
Contoh : saya ingin memiliki mobil teman 
saya dengan cara jual beli yang fair. 



Ingin memiliki warisan adalah hal yang 
manusiawi dan tidak tercela. Namun jika 
keinginan itu diwujudkan dengan cara dan 
hukum jahiliyah maka itulah keserakahan. 

Keinginan ahli waris untuk membagi warisan 
sesegera mungkin (setelah penyelesaian 
utang dan wasiat) bukanlah keserakahan. 

Keinginan ahli waris untuk membagi warisan 
sesuai ketetapan Allah swt dalam al-quran 
dan sunnah nabi saw bukanlah keserakahan. 



Munculnya berbagai tawaran hukum dalam 
pembagian warisan selain ketetapan hukum 
Allah swt telah membuka celah bagi ahli waris 
yang serakah untuk menguasai harta warisan 
seseorang. 

Contoh : seorang istri yang ingin menguasai 
harta al-marhum suaminya yang kaya raya. 
Dalam hukum waris islam jatah istri hanya 
seperempat atau seperdelapan. Dengan 
adanya konsep gono-gini si istri akan 
menguasai 50% plus ¼ atau 1/8. muncullah 
SENGKETA….. 



Keserakahan ahli waris yang berbalut hukum 
jahiliyah menjadi sebab sengketa yang sangat 
berbahaya karena telah memprioriataskan 
hukum jahiliyah dari pada hukum Allah swt. 

Keserakahan terselubung ini haruslah 
dikalahkan dengan keimanan dan ketaqwaan 
oleh seluruh Ahli waris. Jika ahli waris mampu 
memenangkan keimanannya atas 
kesrakahannya niscaya SENGKETA akan sirna. 



a. Sengketa pembagian warisan yang muncul di 
tengah masyarakat adalah buah dari jauhnya 
masyarakat dari ketetapan-ketetapan Allah 
swt dalam kehidupan. 

b. Maka menghapus sengketa pembagian 
warisan dapat kita lakukan sejak dini dengan 
mengikuti dan mentaati ketetapan Allah swt 
tersebut. 


