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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara 

keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Waris 

sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap 

manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.  

Kematian atau meninggal dunia adalah suatu peristiwa yang pasti akan dialami 

oleh setiap manusia, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan kehidupan 

seorang manusia. 

Hilman Hadikusumah mengemukakan bahwa “warisan menunjukkan 

harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, 

baik harta itu telah dibagi-bagi atau pun masih dalam keadaan tidak terbagi-

bagi”.1 Wirjono Prodjodikoro mengemukakan: “Warisan adalah soal apakah dan 

bagaimanakah pembagaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan 

seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih 

hidup.2 

                                                             

1 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Cetakan ke-5, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 
1993 

2 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan Di Indonesia, Sumur, Bandung, 1980. 
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Dalam membicarakan tentang pewarisan yang menjadi permasalahan 

adalah jika orang tersebut meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang 

lazim disebut harta warisan, dengan cara apa kita hendak menyelesaikan atau 

membagi harta warisan tersebut, hukum apa yang akan kita terapkan dalam 

penyelesaian harta warisan itu serta bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-

hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian 

hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur 

oleh hukum waris. Secara umum sistim pewarisan atau pembagian warisan itu 

dapat dilakukan dengan menggunakan tiga cara yaitu menggunakan hukum barat 

BW (Burgerlijk Wetboek), hukum Islam dan hukum adat. 

Dalam diskursus sejarah hukum Indonesia, selalu menyertakan tiga sistem 

hukum yang mempengaruhi sistem hukum sekarang. Ketiga sistem hukum 

tersebut adalah hukum adat, hukum Islam, dan hukum warisan Belanda atau civil 

law yang banyak termuat dalam KUHPerdata. Hukum adat merupakan norma-

norma yang tumbuh dan berkembang secara alamiah di dalam pergaulan hidup 

masyarakat Indonesia. Hukum tersebut merupakan refleksi dari sistem budaya 

yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Sedangkan hukum Islam adalah hukum 

yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi Hukum 

Islam, yaitu dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya 

mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, 
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tetapi juga hubungan-hubungan lainnya karena manusia yang hidup di masayrakat 

itu mempunyai berbagai hubungan.3 

Sistem hukum lainnya adalah sistem hukum Barat yang terdapat pada 

KUH Perdata atau Burgelijk Wetboek (BW). Indonesia sebagai bekas jajahan 

Belanda pernah memberlakukan KUH Perdata sebagai sumber hukum atas dasar 

asas concordance, dimana Negara jajahan harus menerapkan hukum sesuai 

dengan apa yang diterapkan di negaranya (Belanda).  

Berlakunya Burgelijk Wetboek ini didasarkan pada Pasal 1 aturan 

peralihan UUD 1945:”Segala Peraturan Perundang-undangan yang ada masih 

tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”. Dari konsep 

tersebut, maka berdasarkan pasal 131 (2b) IS jo STB 1924-556 hukum perdata 

yang berlaku untuk golongan timur asing bukan Cina yaitu orang-orang India, 

Pakistan, Arab, Parsi dan sebagainya berlaku hukum perdata dan hukum dagang 

Eropa kecuali hukum keluarga dan hukum waris tanpa surat wasiat, masih berlaku 

hukum adat mereka masing-masing. 

Dengan penggolongan penduduk tersebut terlihat bahwa sejak jaman 

penjajahan, dalam penerapan hukum perdata telah terdapat dualisme hukum, yaitu 

bagi golongan Eropa berlaku hukum perdata, golongan timur asing bukan cina 

berlaku hukum perdata, namun masih diakui beberapa hukum perdata adat 

mereka yang tetap berlaku. Sedangkan bagi golongan bumi putera berlaku hukum 
                                                             

3 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 
Indonesia, Cetakan ketujuh, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999., h.38 
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adat. Namun dalam STB 1917-12 ditetapkan tentang tata cara penundukan dengan 

sukarela pada hukum perdata Eropa, sebagai berikut: 

1. Penundukan untuk seluruh hukum perdata dan hukum dagang Eropa, 
karena itu seluruh hukum perdata dan hukum dagang Eropa akibatnya 
berlaku terhadap mereka (pasal 1-17) 

2. Penundukan untuk sebagian hukum perdata dan hukum dagang Eropa, 
artinya tunduk kepada sebagian dari hukum perdata dan hukum dagang 
yang menjadi UU diperlakukan terhadap orang-orang timur asing bukan 
Cina (pasal 18-25), misal: tunduk pada hukum perjanjian Eropa yang 
diatur dalam buku III KUHS. 

3. Penundukan untuk suatu perbuatan hukum tertentu, sehingga karena itu 
yang berlaku hanyalah ketentuan-ketentuan yang langsung berhubungan 
dengan itu (pasal 26-28) misal: perbuatan menyewakan, menukarkan, 
menghibahkan dan sebagainya, diatur dalam buku III KUHS. 

4. Penundukan anggapan, artinya orang bumi putera dan timur asing yang 
bukan Cina menganggap sudah dengan sendirinya mereka tunduk pada 
hukum perdata dan hukum dagang Eropa(pasal 24-30) misal: apabila 
orang bumi putera berulang-ulang melakukan penarikan wesel atau cek, 
maka dianggaplah dia telah tunduk dengan suka rela kepada peraturan 
hukum yang mengatur tentang cek dan wesel yang terdapat dalam hukum 
dagang Eropa, TB 1917-12. 

 
Dengan demikian, maka orang bumi putera dan timur asing bukan Cina, 

tunduk terhadap ketentuan hukum perdata Eropa. Inilah yang kemudian menjadi 

dasar kenapa dalam lingkup masyarakat Indonesia berlaku ketentuan perdata 

sebagaimana dinyatakan dalam Burgelijk Wetboek, termasuk juga dalam hal 

waris. Padahal sebenarnya di Indonesia sendiri pada masa itu sudah berlaku 

hukum adat dan hukum Islam yang mengatur berbagai permasalahan perdata 

termasuk hal waris. 

Pandangan hukum adat terhadap hukum kewarisan sangat ditentukan oleh 

persekutuan hukum adat itu sendiri. Beberapa persekutuan itu diantaranya 
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pertama persekutuan geneologis, berdasarkan keturunan, dan persekutuan 

teritorial berdasarkan kependudukan, yakni persekutuan hukum yang dipengaruhi 

baik faktor geneologis maupun faktor teritorial. Dalam persekutuan yang 

geneologi, anggota-anggotanya merasa diri terikat satu sama lain karena mereka 

berketurunan dari nenek moyang yang sama, sehingga diantara mereka terdapat 

hubungan kelaurga. Sementara persatuan hukum teritorial anggota-anggotanya 

merasa terikat satu sama lain, karena mereka bertempat kedudukan di suatu 

daerah yang sama. Persekutuan semacam ini disebut desa atau gampong di Aceh 

dan sebagian daerah Melayu di Sumatera. Sedangkan yang terakhir, persekutuan 

hukum yang dipengaruhi teriotrial dan geneologis terdapat di beberapa daerah 

seperti Mentawai yang disebut Uma, di Nisas disebut Euri, di Minangkabau 

disebut dengan Nagari dan di Batak disebut Huria atau Huta.  

Dalam hukum waris Islam, penempatan seseorang menjadi ahli waris 

didasarkan pada adanya perkawinan, hubungan darah, dan memerdekakan hambat 

(saat ini sudah tidak banyak dibahas lagi kecuali dalam fiqh konvensional). 

Adanya perkawinan akan menimbulkan hak waris antara suami dan istri, 

sedangkan hubungan darah akan menyebabkan hak mendapatkan waris bagi 

kedua orang tua dan anak-anak. Jika ahli waris ada maka yang menjadi ahli waris 

hanyalah suami atau istri, anak, ibu, dan bapak. Perbedaan yang menonjol dari 

hukum waris lainnya, dalam hukum Islam adalah bagian anak perempuan 

mendapatkan setengah dari anak laki-laki.  
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Titik singgung antara hukum Islam dengan hukum adat terletak pada 

pandangan adanya “keistimewaan” antara anak laki-laki dan perempuan. Dalam 

hukum adat dengan sistem matrilineal, lebih mengutamakan anak perempuan, 

sementara hukum waris dalam madzhab sunny (Hanafi, Maliki, Syafi’I, dan 

Hambali) cenderung bersifat patrilineal.  

Perbedaan yang cukup tajam antara hukum Islam dan KUH Perdata anak 

laki-laki berbanding sama dengan anak perempuan. Adapun tertib keluarga yang 

menjadi ahli waris dalam KUH Perdata yaitu: istri atau suami yang ditinggalkan 

dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris.  

Dari ketiga sistem hukum tersebut tidak selamanya berjalan beriringan. 

Para ahli hukum seringkali memandangnya sebagai sebuah konflik baik sebagai 

hasil penelitian murni maupun untuk kepentingan tertentu. Cristian van den Berg 

perna mengeluarkan teorinya dengan reception in complex yang menyatakan 

bahwa hukum agama adalah hukum adat dimana hukum adat telah meresepsi 

hukum Islam.4 Teori ini kemudian dibantah dengan teori dari Christian Snouck 

Hurgronye dengan teori receptie,5 yang menganggap bahwa hukum Islam baru 

diterima setelah diterima oleh hukum adat. Sajuti Thalib dengan teori Receptie a 

Contrario, dalam memahami keyakinan tersebut menurut Sayuti Thalib maka: (1) 

bagi orang Islam berlaku hukum Islam; (2) hal tersebut sesuai dengan keyakinan 

                                                             

4 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam di Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan). Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 2002. h.225 

5 A. Rahmad Rosyadi dan M. Rais Ahma, Formasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum 
di Indoensia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006. h.76 
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dan cita-cita hukum, cita-cita moral; (3) hukum adat berlaku bagi orang Islam jika 

tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.6 Teori ini kemudian 

dikembangkan lagi oleh Jaenal Arifin, yakni melalui cultural existence theory, 

dimana hukum yang hidup (dalam penelitiannya yang dimaksud adalah 

Pengadilan Agama) berkembang karena adanya kebutuhan sosial dan budaya.7 

Maka dari itu, dikaitkan dengan hukum waris, maka pembagian warisan 

sebenarnya bersifat plural, dimana wilayah yang satu berbeda dengan wilayah 

yang lain, apalagi pada wilayah masyarakat dengan kebiasaan hukum yang 

berbeda. Hal ini memungkinkan sistem pewarisan yang khas dan berkembang 

diluar ketiga konsep tersebut di atas, yaitu BW, hukum adat, dan hukum Islam.  

Penulis disini menemukan keunikan pada sistem pembagian waris yang 

terjadi di Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. Dalam observasi 

pendahuluan yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa pelaksanaan 

waris tersebut adalah didasarkan kehendak dari pemberi wasiat (waris), dan tanpa 

wasiat dengan mengandalkan musyawarah, yang mana meskipun berkesan 

subyektif, namun diakui oleh masyarakat di wilayah Desa Pule Kecamatan Pule 

Kabupaten Trenggalek.  

                                                             

6 Sayuti Thalib, Receptie a Contrario, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam, Bina 
Aksara, Jakarta, 1980, h.15 

7 Jaenal Aripin, Reformasi Hukum di Indonesia dan Implikasinya terhadap Peradilan Agama: 
Analisis terhadap Eksistensi Peradilan Agama di Era Reformasi (1993-2008), Disertasi UIN Jakarta, 
2008.  
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Penulis mengkategorikan cara pewarisan yang berlaku di Desa Pule 

Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek ini sebagai sebuah sistem, karena ia 

terjadi berulangkali dalam kurun waktu yang cukup panjang. Berdasarkan 

observasi pendahuluan yang dilakukan penulis, dalam rentang dua tahun ini, yaitu 

2008 hingga 2010, terdapat + 10 pelaksanaan pembagian warisan di Desa Pule 

Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek.8  

Sistem pewarisan di Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek ini 

menarik untuk ditinjau karena jelas pembagian harta warisan tersebut berbeda 

dengan kaidah hukum yang berlaku. Namun pengakuan masyarakat terhadap 

pelaksanaan pewarisan tersebut menunjukkan bahwa berlakunya hukum di 

masyarakat tidak selalu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Hal ini menarik 

untuk diteliti karena memberikan kekayaan terhadap tinjauan aplikasi hukum 

waris di berbagai wilayah di Indonesia.  

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis membatasi permasalahan 

yang akan dijadikan obyek penulisan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah cara pembagian warisan di masyarakat Desa Pule Kecamatan 

Pule Kabupaten Trenggalek ditinjau dari perspektif Hukum Adat Jawa? 

                                                             

8 Wawancara Pendahuluan dengan Kepala Desa Pule, Drs. Satam, tanggal 3 November 2010. 
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2. Bagaimana penyelesaian apabila terjadi sengketa antara ahli waris dalam 

masalah pembagian warisan dari perspektif hukum adat Jawa tersebut? 

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui cara pembagian warisan di masyarakat Desa Pule 

Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, serta memahami dasar hukum 

pembagian warisan sesuai adat Jawa 

2. Untuk mengetahui cara penyelesaian apabila terjadi sengketa antara ahli waris 

dalam masalah pembagian warisan dari perspektif hukum adat Jawa 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka diharapkan penulisan ini berguna untuk: 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat menjadikan sumbangan dalam pengembangan teori hukum, terutama 

berkaitan dengan proses pembagian warisan. Selain itu diharapkan dapat 

memberikan suatu sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum 

dalam menghadapi dinamika persoalan khususnya mengenai pembagian 

warisan. 

2. Manfaat Praktis 
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Memberikan sumbangan kepada masyarakat mengenai aplikasi hukum di 

masyarakat, dalam hal ini membandingkan fenomena pelaksanaan hukum di 

masyarakat yang unik serta kajiannya dari perspektif hukum.  

 

E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan 

Metode  pendekatan  yang  akan  penulis gunakan   adalah   metode    

pendekatan yuridis sosiologis, yuridis yaitu tinjauan berdasarkan hukum dan 

peraturan perundangan yang berlaku. Sedang sosiologis mengacu pada 

aplikasi dan fenomena yang berkembang di lingkup masyarakat. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa penelitian dengan pendekatan yuridis-sosiologis 

adalah penelitian hukum  yang  secara sistematis   dan   intensif melakukan 

kajian terhadap aspek hukum, yaitu yuridis, dari perspektif hukum dan 

peraturan undang-undang dan aspek sosial, yang mana merupakan aplikasi 

fenomena di masyarakat.9 Penulis disini melakukan penelitian terhadap 

pelaksanaan pembagian pewarisan yang diberlakukan oleh masyarakat Desa 

Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek ditinjau dari perspektif hukum 

waris. 

  

 
                                                             

9 Sunggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan 
Kelima, 2003, h.72 
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2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian penulis adalah pada Desa Pule Kecamatan Pule 

Kabupaten Trenggalek dimana terdapat fenomena unik tentang pembagian 

warisan dengan berdasarkan pada kebiasaan hukum masyarakat lokal yang 

tinggal di wilayah tersebut. Alasan pemilihan lokasi adalah karena penulis 

berasal dari wilayah tersebut sehingga memudahkan untuk pencarian data 

mengenai fenomena pelaksanaan pembagian warisan di wilayah tersebut.  

3. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil 

wawancara dengan responden dan data dokumen.10 Dalam hal ini adalah 

hasil wawancara dengan perangkat desa dan masyarakat yang mengetahui 

secara langsung terjadinya fenomena pewarisan. Sedang dokumentasi 

merupakan aktivitas pengumpulan data berupa dokumen yang diperoleh 

dari Kantor Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek  

b. Sumber Data Sekunder 

Bahan-bahan hukum seperti hasil karya dari kalangan hukum yang 

berkaitan dengan tema penelitian 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

                                                             

10 Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1984. h.12 
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Wawancara dilakukan dengan panduan draft wawancara yang berisi 

pokok-pokok yang ditanyakan dengan maksud agar permasalahan yang 

diteliti terbahas seluruhnya.  

Responden disini dipilih dengan menggunakan purposive sampling 

(sampling sengaja) dimana penulis memilih responden dengan 

mendasarkan pada tingkat pengetahuannya terhadap permasalahan yang 

tengah diteliti oleh penulis.  

Responden penulis adalah: 

1) Drs. Satam, Kepala Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek.  

2) Mubari, tokoh masyarakat yang sering dilibatkan dalam berbagai 

musyawarah warga, termasuk juga yang berkaitan dengan hak waris.  

3) Warga masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pewarisan. Dalam 

hal ini adalah penerima waris atau keluarga dari individu yang 

menerima waris. Bahwa responden dalam penelitian ini adalah seluruh 

masyarakat yang pernah melakukan pembagian warisan dalam kurun 

waktu tahun 2008 – 2010 sampel ini dipilih dengan menggunakan 

purposif sampling. Peneliti memilih 10 orang berikut karena 

merupakan orang yang melakukan pembagian warisan, yaitu Nur 

Cahyani, Edi Karyanto, Solichatul Umiyah, Sukamdi, Sulastri, 

Sujarwo, Nurhayati, Sunarto, Ummul Solihah, dan Ruminah sebagai 

ahli waris.  
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b. Dokumentasi  

Yaitu dengan mengumpulkan data dokumen berkaitan dengan fenomena 

pewarisan pada masyarakat Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten 

Trenggalek. 

5. Analisis Data 

Dalam   menentukan   analisa   data    mengunakan   analisa   

deskriptif   kualitatif,  yaitu   mendeskripsikan  dan  menganalisa  secara   

aktual, sistematis dan akurat data  yang  akan  diteliti,  yang  telah  diperoleh   

dilapangan, kemudian   menampilkan  gambaran   obyektif   dari  hasil 

penelitian berdasarkan kenyataan  yang   terjadi   serta   dikaitkan   dengan 

teori-teori dan undang-undang sehingga menghasilkan hasil yang obyektif.11 

Dalam hal ini, penulis melakukan analisis data terhadap pelaksanaan 

pewarisan pada masyarakat Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten 

Trenggalek. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini maka penulis akan 

menyajikan dengan bentuk sistematika penulisan sebagai berikut: 

 

 

                                                             

11 Sunggono, Bambang. Op.cit. h.38 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

14 

 

BAB I.   PENDAHULUAN  

Dalam bab satu ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, 

metode penelitian serta sistematika penulisan yang digunakan. 

 

BAB II.  TINJAUAN  PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi mengenai tinjauan umum tentang tinjauan terhadap 

hukum waris, tinjauan terhadap sistem pewarisan, dan tinjauan terhadap 

kebiasaan hukum masyarakat 

 

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

   Dalam bab ini akan diuraikan tentang permasalahan pokok yang dibahas 

penulis yaitu pelaksanaan pewarisan yang dilaksanakan oleh warga Desa 

Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek serta upaya penyelesaian 

sengketa yang terjadi dalam sistem pewarisan di masyarakat Desa Pule 

Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek tersebut.  

 

BAB IV. PENUTUP 

    Dalam bab terakhir ini akan mencakup dua sub bab yaitu kesimpulan dan 

saran.  
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