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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Terhadap Hukum Waris yang Berlaku  

1. Pengertian Warisan  

Warisan adalah perkara yang penting bagi kehidupan Anda. Tidak hanya 

untuk diri pribadi, melainkan juga untuk anak cucu Anda kelak. Meskipun 

penting, seringkali perihal warisan ini menimbulkan berbagai permasalahan. 

Tidak heran, banyak juga orang yang putus tali persaudaraannya karena hak 

warisan. Permasalahan utamanya biasanya karena perbedaan pendapat mengenai 

kesetaraan dan keadilan. Meskipun aturan dan perhitungannya cukup rumit. 

Anda perlu memikirkannya dari sekarang dan jangan mencoba untuk 

menomorduakan perihal ini. Dikhawatirkan perihal warisan ini menjadi 

permasalahan besar yang muncul di masa depan. Untuk itu, Anda perlu 

mempelajari hukum waris di Indonesia. Anda pun dituntut untuk paham dan 

mengerti. Sehingga, saat terjadi pembagian, akan mencapai mufakat dan tidak 

adanya perselisihan dan omongan di belakang. 

Menurut pakar hukum Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, hukum 

waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta 

kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan cara-cara 

berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris. Meskipun 

pengertian hukum waris tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata KUH Perdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur 

oleh KUH Perdata. Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 
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1991, hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan 

atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi 

ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing. 

2. Unsur-Unsur Hukum Waris 

Membicarakan hukum waris tidak terlepas dari beberapa unsur yang  terikat 

Adapun unsur-unsur tersebut sebagai berikut: 

1. Pewaris 

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia atau orang yang memberikan 

warisan disebut pewaris. Biasanya pewaris melimpahkan baik harta maupun 

kewajibannya atau hutang kepada orang lain atau ahli waris. 

2. Ahli Waris  

Ahli waris adalah orang yang menerima warisan disebut sebagai ahli waris 

yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban atau 

hutang yang ditinggalkan oleh pewaris. 

3. Harta warisan 

Warisan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris untuk 

dimiliki pewaris, baik itu berupa hak atau harta seperti rumah, mobil, dan emas 

maupun kewajiban berupa hutang. 

Indonesia adalah negara multikultural. Berbagai aturan yang ada pun tidak 

dapat mengotak-kotakan kultur yang ada. Sama berlakunya untuk hukum waris. 

Di Indonesia, belum ada hukum waris yang berlaku secara nasional. Adanya 

hukum waris di Indonesia adalah hukum waris adat, hukum waris Islam, dan 
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hukum waris perdata. Masing-masing hukum waris itu memiliki aturan yang 

berbeda-beda.8 

3. Tinjauan Tentang Hukum Waris Adat 

a. Pengertian dan dasar Hukum Waris Adat 

Hukum waris adat ialah peraturan-peraturan yang mengatur proses 

meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berujud harta benda atau 

yang tidak berujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. 

Meninggalnya orang tua memang merupakan suatu peristiwa penting bagi 

proses pewarisan, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses 

penerusan dan pengoperan harta benda dan hak atas harta benda tersebut.9  

Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang 

mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta 

kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi 

berlaku.10 Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa hukum waris adat adalah 

hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas 

hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana 

harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada 

waris.11 Lebih lanjut Soerojo Wignjodipoero memperjelas bahwa hukum adat 

waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang 

materiil maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat 

                                                           
        8 Wirjono Prodjodikoro, 1983, Hukum Warisan Indonesia, Penerbit sumur bandung 
       9 Otje Salman, 2007, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris, Bandung, PT  

Alumni, Hal. 32 
       10 Ter Haar, 1990, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan R. Ng Surbakti 

Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, Bandung, Hal. 47 

       11 Hilman Hadikusuma, 2003, Hukum Waris Adat, PT. Citra Aditnya Bakti, Bandung, Hal. 7 
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diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara 

dan proses peralihannya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

hukum waris adat adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses peralihan 

harta kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris 

kepada ahli waris. 

Dalam struktur masyarakat hukum adat di Indonesia, menganut adanya tiga 

macam sistem kekerabatan, yaitu sebagai berikut : 

1. Sistem Kekerabatan Parental   

Menurut Van Dijk, dalam sistem kekerabatan parental kedua orang tua 

maupun kerabat dari ayah-ibu itu berlaku peraturan-peraturan yang sama baik 

tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, pewarisan. 

Dalam susunan parental ini juga seorang anak hanya memperoleh semenda 

dengan jalan perkawinan, maupun langsung oleh perkawinannya sendiri, 

maupun secara tak langsung oleh perkawinan sanak kandungnya, memang 

kecuali perkawinan antara ibu dan ayahnya sendiri.Susunan sistem kekerabatan 

ini terdapat masyarakat Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, 

Kalimantan dan Sulawesi (Makassar). 

2. Sistem Kekerabatan Patrilineal  

Dalam sistem kekerabatan patrilineal anak menghubungkan diri dengan 

kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Di dalam 

susunan masyarakat ini, yaitu berdasarkan garis keturunan bapak (laki-laki), 

keturunan dari pihak bapak (laki-laki) dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi 

serta hak-haknya juga akan mendapatkan lebih banyak. Susunan sistem 
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kekerabatan ini terdapat pada masyarakat Suku Bali, suku Rejang, suku batak 

dan suku Makassar, dan Bangsa Arab. 

3. Sistem Kekerabatan Matrilineal  

Menurut Bushar Muhammad, dalam masyarakat yang susunannya 

matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting, sehingga 

menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan 

meresap diantara para warganya yang seketurunan menurut garis ibu, hal mana 

yang menyebabkan tumbuhnya konsekuensi (misalkan, dalam masalah warisan) 

yang jauh lebih banyak dan lebih penting daripada keturunan menurut garis 

bapak. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat pada Suku Indian di Apache 

Barat, Suku Khasi di Meghalaya, India Timur Laut, Suku Nakhi di provinsi 

Sichuan dan Yunnan, Tiongkok,Suku Minangkabau di Sumatera Barat, Kerinci 

dan orang Sumendo.12 

b. Proses Pewarisan dalam Hukum Waris Adat 

Proses pewarisan yang berlaku menurut hukum adat di dalam masyarakat 

Indonesia hanya ada dua bentuk. Pertama, proses pewarisan yang dilakukan 

semasa pewaris masih hidup. Kedua, proses pewarisan yang dilakukan setelah 

pewaris wafat. Apabila proses pewarisan dilakukan semasa pewaris masih hidup 

maka dapat dilakukan dengan cara penerusan, pengalihan, berpesan, berwasiat, 

dan beramanat. Sebaliknya, apabila dilaksanakan setelah pewaris wafat, berlaku 

cara penguasa yang dilakukan oleh anak tertentu, anggota keluarga atau kepada 

                                                           
       12 Wignjodipoero, Soerojo, 1990, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, PT. Temprin, 

Jakarta, 1990, Hal. 161 
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kerabat, sedangkan dalam pembagian dapat berlaku pembagian ditangguhkan, 

pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum agama. 

Mengenai hibah pada masyarakat parental adalah bagian dari proses 

pewarisan yang dilakukan sebelum orang tua atau pewaris meninggal. 

Selanjutnya,hibah pada masyarakat matrilineal pada dasarnya tidak dikenal. Dan 

hibah pada masyarakat patrilineal mempunyai arti pemberian (sebagian kecil) 

harta kepada anak perempuan yang bukan bagian dari ahli waris. Hibah ada dua 

macam, pertama, hibah biasa yaitu hibah yang diberikan pada waktu pewaris 

masih hidup, kedua, hibah wasiat yaitu hibah yang dilaksanakan ketika pewaris 

telah meninggal dunia. Sedangkan terkait harta warisan setelah pewaris wafat 

karena alasan - alasan tertentu ada yang dibagi-bagikan dan ada yang 

pembagiannya ditangguhkan. Adapun dalam alasan-alasan penangguhan itu 

antara lain : 

1. Terbatasnya harta pusaka 

2. Tertentu jenis macamnya 

3. Para waris belum dewasa 

4. Belum adanya waris pengganti 

5. Diantara waris belum hadir 

6. Belum diketahui hutang piutang pewaris. 13 

Pembagian harta waris dapat dilakukan dapat mengikuti hukum adat dan 

mengikuti hukum waris Islam. Hilman Hadikusuma menyebutkan bahwa pada 

umumnya masyarakat Indonesia menerapkan pembagian berimbang yaitu di 

                                                           
       13 Iman Sudiyat, 1981, Hukum Adat Sketsa Asas, Yogyakarta, Liberty, Hal. 152 
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antara semua waris mendapat bagian yang sama, seperti dilakukan oleh 

masyarakat Jawa, dan banyak pula yang menerapkan hukum waris Islam di mana 

setiap waris telah mendapatkan jumlah bagian yang telah ditentukan.14 

c. Harta Warisan dalam Hukum Waris Adat 

Harta warisan menurut hukum waris adat adalah bukan semata-mata yang 

bernilai ekonomis tetapi termasuk juga yang non ekonomis, yaitu yang 

mengandung nilai-nilai kehormatan adat dan yang bersifat magis religius. 

Sehingga apabila ada pewaris wafat maka bukan saja harta warisan yang 

berwujud benda yang akan diterukan atau dialihkan kepada para waris, tetapi 

juga yang tidak berwujud benda.15  

Jenis-jenis harta warisan menurut hukum adat adalah sebagai berikut 

1. Kedudukan atau jabatan adat 

Kedudukan atau jabatan adat yang bersifat turun temurun merupakan 

warisan yang tidak berwujud benda. Misalnya kedudukan kepala adat  atau 

petugas-petugas adat. Termasuk warisan kedudukan adat adalah hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban sebagai anggota prowatin adat (dewan tua-tua adat) yang 

mempertahankan tata tertib adat, mengatur acara dan upacara adat, penggunaan 

alat-alat perlengkapan dan bangunan-bangunan adat serta bertindak sebagai 

penengah dalam penyelesaian perselisihan kekerabatan adat. 

2. Harta Pusaka 

                                                           
       14 Hadikusuma Hilman, 1997, Hukum Kekerabatan Adat, Jakarta, Fajar Agung, Hal. 24 

       15 Hilman Hadikusuma, 1993, Hukum Waris Adat, PT. Citra Aditnya Bakti, Bandung, Hal. 96 
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Harta pusaka terbagi menjadi dua jenis yakni harta puska tinggi dan harta 

pusaka rendah. harta pustaka tinggi adalah semua harta berwujud benda, benda 

tetap seperti bangunan, dan tanah, benda bergerak seperti perlengkapan pakaian 

adat dan perhiasan adat, alat senjata, alat-ala pertanian, perikanan, peternakan, 

jimat-jimat. Sedangkan yangberbentuk benda tidak berwujud adalah seperti 

ilmu-ilmu ghaib dan amanat-amanat pesan tertulis. Harta pusaka rendah adalah 

semua harta warisan yang juga tidak terbagi-bagi, yang berasal dari mata 

pencarian jerih payah kakek/nenek atau ibu/ayah dan kebanyakan tidak terletak 

di kampung asal. 

3. Harta Bawaan 

Semua harta warisan yang berasal dari bawaan suami dan atau bawaan istri 

ketika melangsungkan perkawinan adalah harta bawaan. Jenis harta bawaan 

dapat berupa barang tetap atau barang bergerak. 

4. Harta Pencarian 

Harta pencarian adalah semua harta warisan yang berasal dari hasil jerih 

payah suami dan istri bersama selama dalam ikatan perkawinan.16 

d. Ahli Waris dalam Hukum Adat  

Di Indonesia antara daerah yang satu dengan yang lainnya terdapat suatu 

perbedaan tentang para waris, baik terhadap ahli waris yang berhak mewarisi 

maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan. Berhak atau tidaknya 

para waris sebagai penerima warisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan 

                                                           
       16 Ibid, Hal. 36-42 
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dan agama yang dianut. Djaren Saragih mengemukakan bahwa pada dasarnya 

ahli waris itu terdiri dari berikut ini: 

 

1) Garis pokok keutamaan 

Yaitu garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara 

golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan 

yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Golongan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a) Kelompok keutamaan I adalah keturunan pewaris 

b) Kelompok keutamaan II adalah orang tua pewaris 

c) Kelompok keutamaan III adalah saudara-saudara pewaris dan  

keturunannya 

d) Kelompok keutamaan IV adalah kakek dan nenek pewaris 

2) Garis pokok penggantian 

Yaitu garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-

orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris, 

golongan tersebut yaitu : 

a) Orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris 

b) Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris 

Berdasarkan pengaruh dari prinsip garis keturunan yang berlaku pada 

masyarakat itu sendiri, maka yang menjadi ahli waris tiap daerah akan berbeda. 

Masyarakat yang menganut prinsip patrilineal seperti Batak, yang merupakan 

ahli waris hanyalah anak laki-laki, demikian juga di Bali. Berbeda dengan 

masyarakat di Sumatera Selatan yang menganut matrilineal, golongan ahli waris 
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adalah tidak saja anak laki-laki tetapi juga anak perempuan. Masyarakat Jawa 

yang menganut sistem bilateral, baik anak laki-laki maupun perempuan 

mempunyai hak sama atas harta peninggalan orang tuanya. 

Hukum waris adat tidak mengenal azas “legitieme portie” atau bagian 

mutlak sebagaimana hukum waris barat dimana untuk para waris telah 

ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana 

diatur dalam pasal 913 BW. Hukum waris adat juga tidak mengenal adanya hak 

bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada 

para waris sebagaimana disebut dalam alinea kedua dari pasal 1066 BW. Akan 

tetapi jika si waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak 

mendapat waris, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk dapat 

menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat 

dengan para waris lainnya.17 

Yang menjadi ahli waris terpenting adalah anak kandung, sehingga anak 

kandung dapat menutup ahli waris lainnya. Di dalam hukum adat juga dikenal 

istilah : 

1. Anak angkat 

Dalam hal status anak angkat, setiap daerah mempunyai perbedaan. Putusan 

Raad Justitie tanggal 24 Mei 1940 mengatakan anak angkat berhak atas barang-

barang gono gini orang tua angkatnya. Sedangkan barang-barang pusaka (barang 

asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya, (Putusan M.A. tanggal 18 Maret 

1959 Reg. No. 37 K/SIP/1959). 

                                                           
       17 Djaren Saragih, 1980, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Bandung,  Tarsito, Hal. 170  
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2. Anak tiri 

Terhadap bapak dan ibu kandungnya anak tersebut merupakan ahli waris, 

namun anak tersebut tidak menjadi ahli waris orang tua tirinya. Kadang-kadang 

begitu eratnya hubungan antara anggota rumah tangga, sehingga anak tiri 

mendapat hak hibah dari bapak tirinya, bahkan anak tiri berhak atas penghasilan 

dari bagian harta peninggalan bapak tirinya demikian sebaliknya. 

3. Anak luar nikah 

Anak diluar nikah hanya dapat menjadi ahli waris ibunya. 

4. Kedudukan janda 

Didalam hukum adat kedudukan janda didalam masyarakat di Indonesia 

adalah tidak sama sesuai dengan sifat dan system kekelurgaan. Sifat kekelurgaan 

Matrilineal : harta warisan suaminya yang meninggal dunia kembali kekeluarga 

suaminya atau saudara kandungnya. 

5. Kedudukan duda 

Di Daerah Minangkabau dengan sifat kekeluargaan matrilineal suami pada 

hakekatnya tidak masuk keluarga isteri, sehingga duda tidak berhak atas warisan 

isteri.18 

e. Bagian Masing-Masing Ahli Waris dalam Hukum Adat  

Dalam pembagian dapat berlaku pembagian ditangguhkan, pembagian 

dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum agama. Menurut Djaren 

Saragih, sistem pewarisan yang ada dalam masyarakat Indonesia adalah sebagai 

berikut : 

                                                           
       18 Hilman Hadikusuma, 1997, Hukum Kekerabatan Adat, Jakarta, Fajar Agung, Hal. 38 



27 
 

1. Sistem pewarisan di mana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan. Sistem 

umumnya terdapat pada masyarakat yang bilateral seperti di Pulau Jawa. 

2. Sistem pewarisan dimana harta peninggalan tidak dapat dibagi-bagikan. 

System ini umumnya terdapat pada masyarakat unilateral, system ini dapat 

dibedakan lagi dalam bentuk system pewarisan kolektif dan system pewarisan 

mayorat. 

a) Sistem pewarisan kolektif, yaitu harta peninggalan dilihat sebagai 

keseluruhan dan tidak terbagi-bagi dimiliki bersama-sama oleh para ahli 

waris, seperti pada masyarakat Minangkabau dan Ambon.  

b) Sistem Pewarisan mayorat, yaitu harta peninggalan secara keseluruhan 

tidak dibagi-bagi, tetapi jatuh ke tangan anak yang tertua. Dalam sistem 

pewarisan mayorat, ada yang bersifat mayorat laki-laki yang berarti harta 

peninggalan jatuh ke tangan anak laki- laki tertua dan mayorat perempuan 

di maana harta peningglan jatuh ke tangan anak perempuan yang tertua.19 

Sedangkan menurut Soerojo Wignjodipoerodijumpai tiga sistem pewarisan 

dalam hukum adat di Indonesia, yaitu sebagai berikut : 

1. System kewarisan individual, cirinya harta peninggalan dapat dibagi-bagi 

diantara pihak ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa. 

2. Sistem kewarisan kolektif, cirinya harta peninggalan itu diwarisi oleh 

sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam bidang 

hukum di mana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-

bagikan pemilikannya di antara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh 

                                                           
       19 Djaren Saragih, op.cit, Hal. 163 
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dibagikan pemakainya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai 

saja) seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau. 

3. Sistem kewarisan mayorat, cirinya harta peninggalan diwarisi 

keseluruhannya atau sebagian anak saja, seperti halnya di Bali di mana 

terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di Tanah Semendo 

Sumatera Selatan dimana terdapat hak mayorat anak perempuan yang 

tertua.20 

4. Tinjauan Tentang Hukum Waris Islam 

a. Pengertian dan dasar Hukum Waris Islam 

Waris adalah bentuk isim fa‟il dari kata waritsa, yaritsu, irtsan, fahuwa, 

waritsun, yang bermakna orang yang menerima waris. Kata-kata itu berasal dari 

kata waritsa yang bermakna perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka. 

Sehingga secara istilah, ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses 

perpindahan harta pusaka peninggalan mayit kepada ahli warisnya.21 

Hukum waris menurut fiqih mawaris adalah fikih yang berkaitan dengan 

pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada 

mengetahui bagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari 

harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya. Dalam bahasa Arab 

berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum 

kepada kaum lain disebut Al-mirats, sedangkan makna Al-mirats menurut istilah 

yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang 

                                                           
       20 Wignjodipoero, Soerojo, Ibid, Hal. 165 

       21 Hasbiyallah, 2007, Belajar Mudah Ilmu Waris. Ctk. Pertama, PT. Remaja Rosda Karya,  

Bandung, Hal. 1 
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meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu 

berupa harta, tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal menurut syar’i.22 

Al-faraidh secara etimologi kata “faraid” merupakan jama‟ dari furud‟ 

dengan makna maf’ul mafrud berarti sesuatu yang ditentukan jumlah. Secara 

istilah disebut “hak-hak kewarisan yang jumlahnya telah ditentukan secara pasti 

dalam Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi”.23 Al-tirkah tarikah atau tirkah, dalam 

pengertian bahasa, searti dengan mirats atau harta yang ditinggalkan. Karenanya, 

harta yang ditinggalkan oleh seorang pemilik harta mawarits sesudah 

meninggalnya, harta yang ditinggalkan oleh seorang pemilik harta mawarits 

sesudah meninggalnya, untuk waritsnya, dinamakan tarikah dari mati (tarikatul 

mayiti).24 

Warits adalah orang yang mewarisi. Muwarits adalah orang yang 

memberikan waris (mayit). Al-irts adalah harta warisan yang siap dibagi. 

Waratsah adalah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Tirkahadalah 

semua harta peninggalan orang yang telah meninggal.Dalam ketentuan umum 

Pasal 171 KHI sebagai berikut: Menyatakan bahwa Hukum waris menurut KHI 

adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan 

pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa 

bagiannya masing-masing.25 

                                                           
       22 Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1995, Pembagian Waris Menurut Islam, Di Terjemahkan 

Oleh Gema Insani Press, Jakarta, Hal. 33 

       23 Amir Syarifudin, 2005, Permasalahan Dalam Pelaksanaan Faraid, IAIN-IB Press, Padang, 

Hal. 6 

       24 Hasbi Ash-Shidieqy, 2005, Fiqhul Mawarits Hukum-Hukum Warisan dalam Syari’at Islam,  

Bulan Bintang, Jakarta, Hal. 21 

       25 Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 

2009, Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan, Hal. 276 
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Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara 

keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum 

waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab 

setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan 

kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa 

hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan 

dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal 

duni tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat 

meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Untuk pengertian hukum 

“waris” sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun didalam 

kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, 

sehingga istilah untuk hukum waris masih beragam. Misalnya saja, Wirjono 

Prodjodokoro, menggunakan istilah “hukum warisan”. Hazairin, 

mempergunakan istilah “hukum kewarisan” dan Soepomo menyebutnya istilah 

“hukum waris”.26 

Pada Tahun 1991 diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tentang 

Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI). KHI merupakan salah satu 

bentuk Ijtihad para ulama dalam menentukan Hukum waris Islam sebagai hukum 

positif di Indonesia. Ketentuan mengenai Kewarisan Islam diatur pada Buku II 

KHI Pasal 171 sampai dengan Pasal 209.27 

b. Proses Pewarisan dalam Hukum Waris Islam 

                                                           
       26 Eman Suparman, 2011, Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat, dan BW, 

Yogyakarta, Refika Aditama, Hal. 1 

       27 Abdurahman, 1995, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Cetakan ke III, Jakarta, 

Akademika Pressindo, Hal. 12 
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Pembagian warisan merupakan proses bagaimana pewaris berbuat untuk 

meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada 

waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan 

penguasa dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian 

warisan kepada para waris setelah pewaris wafat. Ketentuan umum yang 

terdapat dalam KHI berisi penjelasan mengenai wewenang pembagian hukum 

waris, pewaris, wasiat, hibah, anak angkat dan baitul mal. Sebagaimana yang 

ditetapkan dalam Pasal 171 KHI sebagai berikut : 

1. Adapun wewenang ini (pembagian waris) diberikan kepada Pengadilan 

Agama dengan menentukan ahli waris yang berhak dan bagiannya masing-

masing setelah diketahui jumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris. 

2. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalkan atau dinyatakan 

meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan 

ahli waris dan harta peninggalan. 

3. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau 

lembaga yang akan berlaku setalah pewaris meninggal dunia. 

4. Hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari 

seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk memiliki. 

5. Anak angkat adalah anak yang diurus, dididik, dan dibiayai bukan oleh orang 

tua kandungnya tetapi oleh orang tua angkatnya berdasarkan keputusan 

Pengadilan. 

6. Baitul Maladalah Balai Harta Keagamaan. 
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Wasiat dan hibah itu juga dapat diberikan kepada lembaga termasuk hal ini 

adalah lembaga keagamaan seperti masjid, madrasah dan yayasan.Wasiat dan 

hibah dalam katagori ini, karena jika ada seseorang yang tidak akan 

mendapatkan waris karena terhalang oleh ahli waris lainnya, seorang pewaris 

dapat memberikan sebelum meninggalnya dengan cara berwasiat atau hibah. 

Wasiat atau hibah adalah cara lain dalam memberikan harta yang dimilikinya 

kepada orang atau lembaga yang tidak termasuk kategori ahli waris atau 

termasuk kategori ahli waris tetapi mahjub (terhijab) oleh ahli waris lain. 

Salah satu orang yang tidak berhak menerima waris adalah anak angkat, 

pemberian waris kepada anak angkat dalam KHI hanya didasarkan pada 

pertimbangan adat dan kemanusian bagi pemenuhan hak waris bagi anak angkat. 

Oleh karena itu pewaris dapat memberikan harta peninggalannya dengan cara 

wasiat atau hibah, atau dalam KHI pada pasal 209 anak angkat dapat menerima 

wasiat wajibah. Mengenai pasal yang tertera diatas dapat dipahami bawasannya 

seluruh anak pasal yang ada dalam Pasal 171 telah sejalan dengan fiqih. 28 

 

 

c. Harta Warisan dalam Hukum Waris Islam 

Menurut KHI Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam harta waris adalah 

harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk 

keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah 

                                                           
       28 Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 

Ibid, Hal 276 
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(tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Menurut Muhammad 

Ali Ash-Shabuni Harta bawaan atau harta peninggalan adalah sesuatu yang 

ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda 

(harta bergerak) dan hak-hak kebendaan serta hak-hak yang bukan hak 

kebendaan. 29 Jadi hak-hak peninggalan itu dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan. Yang termasuk dalam 

kategori ini adalah benda bergerak, benda tidak bergerak, piutang-piutang 

(termasuk diyah wajibah/denda wajib, uang pengganti qishas) 

2. Hak-hak kebendaanYang termasuk dalam kategori ini adalah sumber air 

minum, irigasi pertanian dan perkebinan dan lain-lain. 

3. Hak-hak yang bukan kebendaan yang termasuk dalam kategori ini adalagh 

khiyar, hak syuf'ah, hak beli yang diutamakan bagi salah seorang anggota 

syarikat atau hak tetangga atau tanah pekarangan dan lain-lain. 

Sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris, terlebuh dahulu 

harus dikeluarkan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan si 

mayit, yang terdiri dari : 

 

1. Zakat atas harta peninggalan 

Yaitu zakat yang semestinya harus dibayarkan oleh si mayit, akan tetapi 

zakat itu belum dapat direalisasikan, lantas ia meninggal, maka zakat tersebut 

harus dibayar dari harta peninggalannya tersebut seperti zakat pertanian dan 

zakat harta. 

                                                           
       29 Suhrawardi dan Komis, Op.Cit, Hal. 50 
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2. Biaya pemeliharaan mayat  

Yaitu biaya yang dikeluarkan untuk peyelenggaraan jenazah, seperti kafan 

dan penguburan. 

3. Biaya utang-utang yang masih ditagih oleh kreditor (pemberi pinjaman) 

Hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang artinya 

berbunyi sebagai berikut: Jiwa orang mukmin disangkutkan dengan utangnya, 

sehungga utang itu dilunasi. 

4.  Wasiat 

Yang dimaksud wasiat disini adalah wasiat yang bukan untuk kepentingan 

ahli waris, dan jumlah keseluruhan wasiat adalah tidak boleh lebih dari sepertiga 

(1/3) dari jumlah keseluruhan harta peninggalan.30 

d. Ahli Waris dalam Hukum Islam 

Menurut hukum Islam hak waris itu diberikan baik kepada keluarga wanita 

(anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan, ibu dan nenek pihak perempuan, 

saudara perempuan sebapak seibu, sebapak atau seibu saja). Para ahli waris 

berjumlah 25 orang, yang terdiri dari 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 dari 

pihak perempuan. Ahli waris dari pihak laki-laki ialah: 

1. Anak laki-laki (al ibn) 

2. Cucu laki-laki, yaitu anak laki-laki dan seterusnya kebawah (ibnul ibn)  

3. Bapak (al ab) 

4. Datuk, yaitu  bapak dari bapak (al jad) 

5. Saudara laki-laki seibu sebapak (al akh as syqiq) 

                                                           
       30 Ibid, Hal. 50 
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6. Saudara laki-laki sebapak (al akh liab) 

7. Saudara laki-laki seibu (al akh lium) 

8. Keponakan laki-laki seibu sebapak (ibnul akh as syaqiq) 

9. Keponakan laki-laki sebapak (ibnul akh liab) 

10. Paman seibu sebapak 

11. Paman sebapak (al ammu liab) 

12. Sepupu laki-laki seibu sebapak (ibnul ammy as syaqiq) 

13. Sepupu laki-laki sebapak (ibnul ammy liab) 

14. Suami (az zauj) 

15. Laki-laki yang memerdekakan, maksudnya adalah orang yang 

memerdekakan seorang hamba apabila sihamba tidak mempunyai ahli 

waris. 

Sedangkan ahli waris dari pihak perempuan adalah : 

1. Anak perempuan (al bint) 

2. Cucu perempuan (bintul ibn) 

3. Ibu (al um) 

4. Nenek, yaitu ibunya ibu ( al jaddatun) 

5. Nenek dari pihak bapak (al jaddah minal ab) 

6. Saudara perempuan seibu sebapak (al ukhtus syaqiq) 

7. Saudara perempuan sebapak (al ukhtu liab) 

8. Saudara perempuan seibu (al ukhtu lium) 

9. Isteri (az zaujah) 
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10. Perempuan yang memerdekakan (al mu’tiqah).31 

e. Bagian Masing-Masing Ahli Waris dalam Hukum Islam 

Bagian masing-masing ahli waris adalah isteri mendapat ¼ bagian apabila 

sipewaris mati tidak meninggalkan anak atau cucu, dan mendapat bagian 1/8 

apabila sipewaris mempunyai anak atau cucu, dan isteri tidak pernah terhijab 

dari ahli waris. Adapun yang menjadi dasar hukum bagian isteri adalah firman 

Allah dalam surat An Nisa’ ayat 12, yang artinya : “Para isteri memperoleh 

seperempat harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak, dan 

jika kamu mempunyai anak, maka isteri-isteri memperoleh seperdelapan dari 

harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat atau setelah dibayar 

hutang-hutangmu”. 

Suami mendapat ½ bagian apabila pewaris tidak mempunyai anak dan 

mendapat ¼ bagian apabila pewaris mempunyai anak, berdasarkan firman Allah 

surat an Nisa’ ayat 12, yang artinya : “Dan bagimu (suami-suami) seperdua 

bagian dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika tidak mempunyai 

anak, dan jika ada anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 

ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat dan sesudah dibayar hutang-hutangnya”. 

Sedangkan bagian anak perempuan adalah: 

1. Seorang anak perempauan mendapat ½ bagian, apabila pewaris mempunyai 

anak laki – laki. 

                                                           
31 Jatimurah’s, “Sistem Pembagiann Waris Menurut Hukum Islam dan BW Hukum Perdata”, 

https://jatimmurah.wordpress.com, di akses tanggal 20 Oktober 2017 

https://jatimmurah.wordpress.com/sistem-pembagian-waris-menurut-hukum-islam-dan-bw-hukum-perdata
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2. Dua anak perempauan atau lebih, mendapat 2/3 bagian, apabila pewaris tidak 

mempunyai anak laki-laki. 

3. Seorang anak perempuan atau lebih, apabila bersama dengan anak laki-laki, 

maka pembagiannya dua berbanding satu (anak laki-laki mendapat dua 

bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian), hal ini berdasarkan 

firman Allah dalam Surat An Nisa’ Ayat 11 yang artinya : “Jika anakmu, yaitu 

bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak 

perempuan”. 

Bagian anak laki-laki adalah: 

1. Apabila hanya seorang anak laki-laki saja, maka dia mengambil semua 

warisan sebagai ashabah, jika tidak ada ahli waris dzawil furudz, namun jika 

ada ahli waris dzawil furudz maka ia hanya memperoleh ashabah (sisa) 

setelah dibagikan kepada ahli waris dzwil furudz tersebut (ashabah bin 

nafsih). 

2. Apabila anak laki-laki dua orang atau lebih, dan tidak ada anak perempauan, 

serta ahli waris dzwil furudz yang lain, maka ia membagi rata harta warisan 

itu, namun jika ada anak perempuan, maka dibagi dua banding satu (ashabah 

bil ghair), berdasarkan surat Anisa’ ayat 11 dan 12 tersebut. 

Ibu dalam menerima pusaka/bagian  harta waris adalah sebagai berikut: 

1. Ibu mendapat seperenam, apabila pewaris meninggalkan anak. 

2. Ibu mendapat sepertiga bagian, apabila pewaris tidak mempunyai anak. 

 Diantara ahli waris yang ada, apabila ada ibu maka yang dihijab ibu adalah 

nenek dari pihak ibu, yaitu ibu dari ibu dan seterusnya keatas. Nenek dari pihak 
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bapak yaitu ibu dari bapak dan seterusnya keatas. Hal ini berdasarkan surat An 

Nisa’ ayat 11 yang artinya:”Dan untuk dua orang ibu bapak, baginya seperenam 

dari harta yang ditinggalkan, jika pewaris itu  mempunyai anak”. 

Bagian Bapak adalah: 

1. Apabila sipewaris mempunyai anak laki-laki atau cucu dari anak laki-laki, 

maka bapak mendapat 1/6 dari harta peninggalan dan sisanya jatuh kepada 

anak laki-laki. 

2. Apabila pewaris hanya meninggalkan bapak saja, maka bapak mengambil 

semua harta peninggalan dengan jalan ashabah. 

3. Apabila pewaris meninggalkan ibu dan bapak, maka ibu mendapat 1/3 dan 

bapak mengambil 2/3 bagian. 

Sedangkan bagian nenek adalah: 

1. Apabila seorang pewaris meninggalkan seorang nenek saja, dan tidak 

meninggalkan ibu, maka nenek mendapat bagian 1/6. 

2. Apabila seorang pewaris meninggalkan nenek lebih dari seorang dan tidak 

meninggalkan ibu, maka nenek mendapat 1/6 dibagi rata diantara nenek 

tersebut. 

Menurut hukum waris Islam, oarng yang tidak berhak mewaris adalah: 

1. Pembunuh pewaris, berdasrkan hadtis yang diriwayatkan oleh At tirmidzi, 

Ibnu Majah, Abu Daud dan An Nasa’i. 

2. Orang murtad, yaitu keluar dari agama Islam, berdasarkan hadits yang 

diriwayatkan oleh Abu Bardah. 
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3. Orang yang berbeda agama dengan pewaris, yaitu orang yang tidak menganut 

agama Islam atau kafir. 

4. Anak zina, yaitu anak yang lahir karena hubungan diluar nikah, berdasarkan 

hadits yang diriwayatkan oleh At Tirmidzi.32 Perlu diketahui bahwa jika 

pewaris meninggalkan ibu, maka semua nenek terhalang, baik nenek dari 

pihak ibu sendiri maupun nenek dari pihak ayah (mahjub hirman). Dan jika 

semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah  hanya 

anak (baik laki-laki  maupun perempuan),  ayah, ibu, dan janda atau duda 

sedangkan ahli waris yang lain terhalang (mahjub) (Pasal 174  Ayat (2) KHI). 

B. Tinjauan Umum Mengenai Penyelesaian Hukum Sengketa Waris 

Dalam menyelesaikan kasus perdata, biasanya terdapat dua jalur yang 

menjadi penawaran bagi pihak yang bersengketa jalur liigasi dan non-litigasi. 

Yang dimaksud dengan litigasi adalah  persiapan dan presentasi dari setiap 

kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana 

proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari 

permasalahan yang tak terduga. Sedangkan  Jalur litigasi adalah penyelesaian 

masalah hukum melalui jalur pengadilan. 

 

 

1. Secara Litigasi 

Umumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Gugatan adalah suatu 

tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang 

                                                           
32 Hazairin, 1964, Hukum Kewarisan Menurut Qur’an dan Hadis, Jakarta, Tintamas, Hal. 57 
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mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, 

menuntut upaya hukum atau adil. Terdakwa diperlukan untuk menanggapi 

keluhan penggugat. Jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam 

mendukung penggugat, dan berbagai perintah pengadilan mungkin dikeluarkan 

untuk menegakkan hak, kerusakan penghargaan, atau memberlakukan perintah 

sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan. Orang yang 

memiliki kecenderungan untuk litigasi daripada mencari solusi non-yudisial 

yang disebut sadar hukum. 

Hukum positif di Indonesia masih membuka ruang bagi para pihak memilih 

dasar hukum yang akan dipakai dalam penyelesaian pembagian harta warisan 

yang nantinya memberikan konsekuensi terhadap pengadilan mana yang 

berwenang untuk mengadili sengketa tersebut. Pilihan hukum di sini maksudnya 

sengketa tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri bila penyelesaiannya 

tunduk pada Hukum Adat atau KUHPerdata (Civil Law) atau dapat diajukan ke 

Pengadilan Agama bila penyelesaiannya tunduk pada Hukum Islam. Hal ini 

terkait Indonesia masih menganut sistem pluralisme hukum. 

Bagi Pewaris yang beragama Islam, dasar hukum utama yang menjadi 

pegangan  adalah UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Penjelasan Umum UU tersebut 

dinyatakan: “Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk 

memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan, dinyatakan 

dihapus”. Secara eksplisit, Hukum Islamlah yang harusnya menjadi pilihan 

hukum bagi mereka yang beragama Islam. Namun, ketentuan ini tidak mengikat 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25602/node/636/uu-no-3-tahun-2006-perubahan-atas-undang-undang-nomor-7-tahun-1989-tentang-peradilan-agama
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25602/node/636/uu-no-3-tahun-2006-perubahan-atas-undang-undang-nomor-7-tahun-1989-tentang-peradilan-agama
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karena UU Peradilan Agama ini tidak secara tegas mengatur persoalan 

penyelesaian pembagian harta waris bagi Pewaris yang beragama Islam 

(personalitas Keislaman Pewaris) atau Non-Islam. 

Di dalam praktik, pilihan hukum ini menimbulkan berbagai masalah, karena 

ahli waris bisa saling gugat di berbagai pengadilan. Permintaan fatwa kepada 

Mahkamah Agung dan atau mengajukan upaya hukum kasasi untuk menentukan 

pengadilan mana yang berwenang memutus adalah konsekuensi yang harus 

dibayar oleh para pihak bila tidak bersepakat dalam menentukan mau tunduk 

terhadap hukum yang mana dalam penyelesaian sengketa waris. 

2. Secara Non-Litigasi 

Sedangkan pada jalur Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah 

hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian 

Sengketa Alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini  diakui di dalam 

peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 UU 

Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman 

disebutkan ” Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau 

melalui wasit (arbitase) tetap diperbolehkan” . di Indonesia istilah ADR 

(Alternative Dispute Resolution) relative baru dikenal, tetapi sebenarnya 

penyelesaian-penyelesaian sengketa secara consensus sudah lama dilakukan 

oleh masyarakat, yang intinya menekankan pada upaya musyawarah mufakat, 

kekeluargaan, perdamaian dan sebagainya. ADR mempunyai daya Tarik khusus 

di Indonesia karena keseraisannya dengan system social budaya tradisionala 

berdasarkan musyawarah mufakat. ADR merupakan kehendak sukarela dari 
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pihak-pihak yang berkepentingan untuk meyelesaikan sengketa diluar 

pengadilan, dalam arti di luar mekanisme ajudikasi standard konvensiaonal. 

Oleh karena itu, meskipun masih berada dalam lingkup dan sangat eart dengan 

pengadilan, tetapi menggunkan prosedur judikasi non-standard, mekanisme 

tersebut masih merupakan ADR. Dalam Bab I ketentuan umum UU No.30 

Tahun 1999, Pasal 1 butir 10, disebutkan bahwa ADR adalah lembaga 

penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh 

para pihak dengan cara Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi atau penilaian 

para ahli.   

a. Konsultasi , merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu 

pihak (klien) dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan 

pendapatnya atau saran  kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan 

kebutuhan klien. Konsultan hanya memberikan pendapat (hukum) 

sebagaimana diminta oleh kliennya, dan selanjutnya keputusan mengenai 

penyelesaian sengketa tersebut akan diambil oleh para pihak. 

b. Negoisasi, penyelesaian sengketa melalui musyawarah/perundingan 

langsung diantara para pihak yang bertikai dengan maksud  mencari dan 

menemukan bentuk-bentuk  penyelesaian yang dapat diterima para pihak. 

Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan 

dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak.  

c. Mediasi, merupakan penyelesaian sengketa  melalui perundingan dengan 

dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak/netral guna memperoleh 

penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak. 
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d. Konsiliasi, Consilliation dalam bahasa Inggris berarti perdamaian , 

penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga 

yang netral (konsisliator) untuk membantu pihak yang berdetikai dalam 

menemukan bentuk penyelesaian yang disepakati para pihak.  Hasil 

konsilisiasi ini ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara 

bersama oleh para pihak yang bersengketa, selanjutnya harus didaftarkan di 

Pengadilan Negeri. Kesepakatan tertulis ini bersifat final dan mengikat para 

pihak. Pendapat ahli, upaya menyelesaikan sengketa dengan menunjuk ahli 

untuk memberikan pendapatnya terhadap masalah yang dipersengketakan 

untuk mendapat pandangan yang obyektif.33 

Salah satu sumber obyek sengketa dalam kehidupan sehari-hari antar 

manusia atau dengan manusia yang lain, terutama dalam suatu keluarga yang 

dulunya bersatu kemudian bercerai-berai adalah persoalan pembagian warisan 

yang tidak proporsional sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagaimana 

diketahui bahwa warisan merupakan bentuk harta yang dapat saja membuat 

orang menjadi kaya raya karena hal tersebut. Sebaliknya juga orang atau setiap 

manusia dapat menjadi miskin karena tidakmendapatkan harta warisan tersebut, 

bahkan dapat saja membuat setiap orang menjadi gila sampai meninggal dunia 

akibat tidak mendapatkan harta warisan. 

Dalam hukum waris, pembagian harta warisan yang diberikan kepada ahli 

waris dalam prosesnya dapat berlangsung tanpa sengketa atau dengan sengketa. 

Pada prinsipnya pelaksanaan pembagian harta warisan berlangsung secara 

                                                           
       33 Hendra Frans Winarta, 2012, Hukum Penyelesaian Sengketa, Jakarta, Sinar Grafika hal. 7-8 
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musyawarah. Musyawarah dilakukan oleh keluarga secara internal untuk 

menentukan bagian masing-masing ahli waris. Apabila musyawarah tidak dapat 

menyelesaikan sengketa, maka persengketaan diselesaikan melalui pengadilan. 

Pada dasarnya prosedur penyelesaian sengketa disini adalah prosedur 

penyelesaian sengketa mengenai pembagian harta warisan jalur non litigasi 

(diluar pengadilan). Apabila seorang kepala desa menangani suatu perkara 

perdata yang diajukan kepadanya oleh warga/penduduknya adalah dibenarkan 

menurut hukum atau secara hukum tindakan demikian adalah sudah tepat dan 

benar. Ketentuan pasal ini pulalah yang menjadi dasar hukum bagi Kepala desa 

menjalankan fungsinya sebagai hakim perdamaian desa. 

Ada dua macam penyelesaian perkara mengenai pembagian harta warisan 

yang diajukan oleh penduduk kepada kepala desanya, yakni sebagai berikut: 

Pertama, Perkara pembagian warisan yang diajukan tanpa didahului sengketa 

antara pihak-pihak (ahli waris) yang bersangkutan. Kedua, Perkara pembagian 

warisan yang diajukan oleh penduduk desa kepada kepala desa dengan didahului 

sengketa antara ahli waris yang bersangkutan. 

Kedua macam perkara ini agak berbeda prosedur penyelesaiannya. Sebab 

antara keduanya mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda yang dalam 

penyelesaiannya mempunyai kelemahan dan keunggulan. Untuk perkara 

pembagian warisan yang diajukan kepada kepala desa didahului terjadinya 

sengketa antara pihak (ahli waris) yang bersangkutan. Untuk perkara ini pada 

umumnya prosedur agak mudah dan sederhana, pada umumnya setelah 
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terjadinya kematian seseorang, maka para ahli warisnya berkumpul untuk 

merundingkan pembagian atas harta warisnya yang ada. 

Dalam perundingan itu biasanya ada atau ditunjuk seseorang juru bicara 

berwibawa dan dianggap mampu menangani masalah yang sedang dihadapinya. 

Biasanya orang yang seperti ini diambilkan salah satu diantara mereka sendiri 

(ahli waris) akan tetapi sering pula terjadi harus mengambil orang luar (bukan 

ahli waris) yaitu dalam hal mereka sendiri kurang mampu memahami terhadap 

masalah yang sedang dihadapi. Sehingga dengan demikian mereka terpaksa 

mencari orang lain yang dianggap perlu. Mereka menganggap bahwa apa yang 

telah disetujui itu berlaku sebagai ketentuan yang harus dijalankan. Keadaan 

semacam ini apabila dikaitkan dengan model yang diatur dalam KUHPeradata 

adalah sesuai dengan ketetapan Pasal 1338 yang mengatakan semua persetujuan 

yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang 

membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali karena 

alasan-alasan yang oleh Undang-Undang cukup untuk itu. Persetujuan-

persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. 

Kalaupun model penyelesaian seperti ini sesuai dengan apa yang diatur 

dalam KUHPerdata, namun hukum yang digunakan untuk penyelesaian model 

seperti ini tetap mengacu pada hukum Islam dan hukum adat. Kalaupun ada 

kesamaan dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata 

hanyalah faktor kebetulan saja. Artinyahukum yang dipakai tetap mengacu pada 

hukum adat dan hukum Islam. Kebanyakan yang ada di lapangan rendahnya 

kualitas pendidikan di desa ini membuat peran tokoh masyarakat sangat 



46 
 

dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat desa, untuk menyelesaikan berbagai 

persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh penduduk desa sendiri. Begitu juga 

dengan sengketa harta warisan, masyarakat lebih mempercayakan penyelesaian 

dengan bantuan kepala desa.34 

 

 

                                                           
       34 Wignjodipuro, Surojo, 1992, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta, Gunung 

Agung. Hal 103 


