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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sebagai manusia yang normal jasmani dan rohaninya, maka 

manusia tersebut akan mempunyai kesadaran yang tinggi dan kewajiban di 

dalam hidupnya serta mempunyai tujuan dan tugas yang telah diberikan 

oleh maha pencipta, dialah Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu tugasnya 

yaitu mengembangkan, mempertahankan keutuhan alam serta isinya untuk 

memenuhi kebutuhannya. Manusia tidak dapat berkembang tanpa adanya 

perkawinan, karena itu perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan 

keturunan dapat menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat 

dan akan menjadi masyarakat. Menurut Hilman Hadikusumo, arti 

perkawinan adalah sebagai berikut:  

Suatu ikatan antara orang pria dengan wanita sebagai suami-istri untuk 

maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina 

kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan 

hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari 

pihak suami  (Hadikusumo, 1983:70). 

Akan tetapi, suatu perkawinan belum dapat dikatakan sempurna 

apabila suami istri tidak dikaruniai anak atau dapat dikatakan tidak ada 

keturunan yang nantinya akan meneruskan dalam keluarga tersebut. 

Keturunan akan anak merupakan unsur yang esensial serta mutlak bagi 

suatu keluarga yang menginginkan adanya generasi penerus untuk 

mempertahankan keluarga agar tidak putus. Kelahiran anak disini tidak 

dipermaslahkan baik perempuan atau laki – laki, karena baik perempuan 
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ataupun laki – laki hak dan kedudukan sama dalam keluarga, walaupun 

kadang – kadang ada suatu keluarga yang sangat mengharapkan kelahiran 

anak laki – laki, terutama orang tua yang mempunyai cita – cita yang 

tinggi.  

Pada masa lalu orang tua mengarahkan pendidikan anaknya sesuai 

dengan keahlian yang dimilikinya. Akan tetapi, dengan adanya pengaruh 

dari kemajuan di bidang teknologi yang semakin tinggi dan luasnya 

lapangan pekerjaan serta semakin sempitnya lahan pertanian di pulau 

Jawa, maka orang tua tersebut tidak dapat mengharuskan anaknya untuk 

menekuni keahliannya, karena pendidikan pada saat ini tidak terbatas lagi 

seperti jaman dahulu. 

 Sehubungan adanya pewarisan tersebut, haruslah ada unsur yang 

terpenting selain harta warisan yaitu anak sebagai ahli waris, apabila 

pewaris tidak punya anak biasanya pewaris akan mengangkat anak angkat 

sebagai ahli warisnya nanti. Semua anak yang lahir dari perkawinan ayah 

dan ibu adalah anak kandung. Apabila perkawinan ayah dan ibunya sah, 

maka anaknya menjadi anak kandung, begitu juga sebaliknya apabila 

perkawinan ayah dan ibunya tidak sah, maka anaknya menjadi anak 

kandung yang tidak sah. 

Dalam hal ini penulis tidak akan menguraikan masalah anak 

angkat, melainkan akan membahas tentang pelaksanaan pembagian 

warisan kepada ahli waris yang mempunyai hubungan keluarga antara 

anak kandung dengan orang tua kandung. Masalah pembagian warisan 
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adalah merupakan persoalan yang kompleks sekali dalam masyarakat adat 

khususnya masyarakat Jawa di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih  

Kabupaten Situbondo. Dengan menyadari betapa pentingnya pembagian 

warisan tersebut maka penulis mencoba serta memberanikan diri untuk 

membahas “ Tinjauan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Jawa 

Di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Merujuk pada latar belakang, peneliti mengajukan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris menurut adat Jawa di 

Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih? 

2. Bagaimana peranan perangkat desa dalam menerapkan hukum waris 

menurut adat Jawa di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sudah semestinya setiap kegiatan – kegiatan pasti ada tujuan yang 

akan dicapai, karena itu dalam melaksanakan kegiatan kalau bahan sudah 

disusun, maka tujuan harus dirumuskan terlebih dahulu. Adapaun tujuan 

yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut: 

1. Ingin mengetahui pelaksanaan pembagian harta waris menurut adat 

Jawa di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih. 

2. Ingin mengetahui peranan perangkat desa dalam hukum waris adat 

Jawa di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki 2 manfaat, yaitu manfaat praktis dan manfaat 

teoritis. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

ilmu sumbangan pemikiran untuk perkembangan pemikiran dan ilmu 

pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum waris Adat Jawa. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti: Untuk mengembangkan pengetahuan dan menambah 

pengalaman peneliti tentang hukum waris Adat Jawa dan juga 

sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan. 

b. Bagi perangkat Desa: Dapat memberikan informasi terhadap 

masyarakat tentang pelaksanaan pembagian warisan menurut 

hukum waris adat Jawa di Desa Sumberanyar Kecamatan 

Banyuputih. 

c. Bagi masyarakat: Sebagai pedoman untuk pelaksanaan pembagian 

warisan menurut hukum waris adat Jawa. 

d. Bagi Jurusan Civic Hukum: Dapat dijadikan sebagai dokumentasi 

pelengkap referensi karya ilmia yang berhubungan dengan hukum 

waris Adat Jawa. 

1.5 Penegasan Istilah 

Dalam pembahasan skripsi ini agar pokok permasalahan menjadi 

jelas, sekaligus tidak menimbulkan salah pengertian bagi pembaca, maka 
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perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang istilah – istilah yang terdapat 

dalam judul tersebut. Adapun judul skripsi ini yaitu “Tinjauan Pelaksanaan 

Pembagian  Warisan  Menurut  Hukum  Waris Adat Jawa di Desa 

Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo”. Adapun 

istilah – istilah yang memerlukan penegasan adalah sebagai berikut: 

1. Tinjauan : 

Memeriksa atau mempelajari kembali sesudah menyelidiki (W.J.S 

Poerwadarminta, 1976:1078). 

2. Pelaksanaan : 

Proses atau cara dengan mengerjakan atau mempraktekkan (W.J.S 

Poerwadarminta, 1976:553) 

3. Pembagian Warisan : 

Proses atau cara hasil perolehan atau penerimaan dari warisan (W.J.S 

Poerwadarminta, 1976:73) 

4. Hukum Waris Adat Jawa : 

Hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta 

kekayaan seorang yang meninggal dengan adat hukum warisnya 

(J.T.C. Simorangkir, 2000:69). 

5. Desa Sumberanyar: 

Sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan di 

Kecamatan Banyuputih (W.J.S Poerwadarminta,1976:246). 

 

 


