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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terdiri dari berbagai 

masyarakat adat yang tersebar diseluruh wilayahnya. Masyarakat adat 

tersebut memiliki adat istiadat masing-masing yang khas seperti bahasa, 

perkawinan, pakaian dan rumah adat. Oleh karena itu menjadikan masyarakat 

Indonesia adalah masyarakat yang majemuk namun tetap rukun dengan 

berpedoman semboyan Bhinneka Tunggal Ika (berbeda tetapi tetap satu juga). 

Pengakuan terhadap masyarakat adat dinyatakan pada Pasal 18B ayat 

(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

menyatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih 

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, yang dianut dalam Undang-Undang.” 

Pada pasal tersebut tercantum unsur-unsur dan syarat-syarat 

konstitusionalitas bagi masyarakat adat diakuinya masyarakat adat, yaitu 

masyarakat adat tersebut dianggap masih hidup, sesuai dengan perkembangan 

masyarakat, sesuai dengan prinsip Negara Kesaturan Republik Indonesia, dan 

diatur dalam Undang-Undang.
1
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Namun, pengakuan bersyarat tersebut dinilai tidak sungguh-sungguh 

diwujudkan karena terdapat kata “sepanjang” dan “sesuai”, akhirnya 

pemaknaan ini berdampak merugikan keberadaan masyarakat hukum adat 

dan hak ulayatnya,
2
 pengakuan diserahkan kepada politik hukum negara 

Indonesia.
3
 Selain itu, hak masyarakat adat bukan merupakan entitas hukum 

di dalam hukum positif sehingga terjadi pembiaran, yang menimbulkan 

hubungan superior-inferiori pada negara dengan masyarakat.
4
 

Pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat berkaitan dengan hak 

ulayat diperhatikan dalam putusan-putusan hakim di pengadilan, namun 

dalam peraturan perundang-undangan hak ulayat pertama kali diatur dalam 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria.
5
 

Unsur utama keberadaan masyarakat adat masih diakui apabila dalam 

kenyataannya memenuhi syarat-syarat: a. Masyarakat yang berbentuk 

paguyuban; b. Masih ada penguasa adat beserta lembaganya; c. Wilayah adat 

dengan batas teritorial; d. Sekelompok orang terikat dan tunduk pada Hukum 

Adatnya; dan e. Keterikatan antar sekelompok orang berdasarkan kesamaan 

keturunan atau tempat tinggal.
6
 

Berdasarkan data AMAN, masyarakat adat di Indonesia berjumlah 

2.373 komunitas adat yang hidup menempati wilayah adat secara turun-

                                                 
2
 Ibid. 

3
 Muazzin, 2014, Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber Daya Alam: 
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Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, hlm. 30. 
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temurun,
7
 memiliki tingkat sosial dan ekonomi yang berbeda, hidup dalam 

kelompok kecil di pegunungan, rawa-rawa, hutan rimba, bahkan laut. 

Masyarakat adat dapat berbentuk berdasarkan genealogis dan territorial.
8
 

Pada masyarakat adat genealogis terikat oleh garis keturunan berasal dari 

leluhur yang sama sedangkan masyarakat adat territorial terikat pada wilayah 

atau daerah yang sama. Bentuk dari masyarakat adat genealogis dikenal 

dengan istilah sistem kekerabatan
9
 yang mempengaruhi sistem keturunan, 

sistem perkawinan adat, dan sistem pewarisan adat.
10

 

Sistem kekerabatan pada masyarakat adat digolongkan menjadi 3 

(tiga) jenis yaitu sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan parental. 

Sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan dari pihak laki-laki 

atau bapak, sistem kekerabatan matrilineal menarik garis keturunan dari pihak 

perempuan atau ibu, sedangkan sistem kekerabatan parental menarik garis 

keturunan dari kedua orang tua secara berimbang yaitu bapak dan ibu.
11

 

Meskipun beberapa masyarakat adat memiliki sistem kekerabatan yang sama, 

tidak diartikan memiliki hukum adat yang sama, tetapi memiliki perbedaan 

dalam hukum adat seperti hukum perkawinan adat dan pewarisan adat.
12

 

Sistem kekerabatan digunakan oleh suku-suku di Indonesia yaitu suku 

Lampung beradat Pepadun, Malind, Bali dan Batak dengan sistem 

                                                 
7
 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Profil Kami, http://www.aman.or.id/, tanggal akses 4 

Januari 2019 
8
 Fifik Wiryani, (I), op.cit, hlm. 12-13. 

9
 Masrukin, Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat di Indonesia, http://syariah.uin-

malang.ac.id/2016, tanggal akses 4 Januari 2018. 
10

 Essi Hermaliza, 2011, Sistem Kekerabatan Suku Bangsa Kluet di Aceh Selatan, Banda 

Aceh, Jurnal Widyariset, Vol. 14 No. 1, hlm. 3. 
11

 Marhaeni Ria Siombo dan J.M. Henny Wiludjeng, op.cit, hlm. 31. 
12

 Hilman Hadikusuma, 2015, (I) Hukum Waris Adat, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 

24. 
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kekerabatan patrilineal, Minangkabau di Sumatera Barat dan Semendo di 

Sumatera Selatan dengan sistem kekerabatan matrilineal, dan Suku Jawa, 

Aceh, Ammatowa dan Riau dengan sistem kekerabatan parental.
13

 

Sistem kekerabatan tersebut memiliki sistem perkawinan adat yang 

berbeda-beda. Sistem perkawinan adat digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu 

perkawinan endogami, perkawinan eksogami, dan perkawinan eleutherogami. 

Perkawinan endogami terjadi pada perkawinan yang dilakukan antara suku, 

klan, atau marga yang sama, sedangkan perkawinan eksogami terjadi pada 

perkawinan yang dilakukan diluar suku, klan, atau marga.
14

 Perkawinan 

eleutherogami tidak terdapat larangan atau keharusan dengan siapa seseorang 

melakukan perkawinan.
15

 Sehingga sistem perkawinan adat mengatur tentang 

dengan siapa seseorang dapat melakukan perkawinan, di dalam atau di luar 

sukunya. 

Perkawinan endogami biasanya terjadi pada sistem kekerabatan 

matrilineal, hal ini bertujuan untuk melindungi keberlanjutan keturunan 

sukunya
16

 sehingga anak perempuan yang telah menikah tetap berada pada 

kerabatnya sendiri dan pihak laki-laki bergabung ke kerabat istrinya. Contoh 

adalah masyarakat Semendo dalam perkawinan Semendo Ngangkit.
17

 

                                                 
13

 Yuliatin, 2011, Pluralitas Hukum Waris Adat di Indonesia, Jurnal Media Akademika, 

Vol. 26, No.3, hlm. 8-9. 
14

 Diah Ayu N.R., 2016, Hubungan Perkawinan Endogami dengan Kelainan Bawaan 

Lahir, Jurnal Antrounairdotnet, Vol. V, No. 2, hlm. 2. 
15

 Debora Maria Paramita Pasar Ribu (et.al), 2017, Perkembangan Sistem Perkawinan Adat 

Batak di Kota Medan, Vol. 6, No.2, hlm. 3. 
16

 Albar S. Subari (et.al), 2010, Pokok-Pokok Hukum Adat, Palembang: Universitas 

Sriwijaya, hlm. 19. 
17

 Lia Putri Handayani, 2008, Penerapan Sistem Kewarisan Adat Tunggu Tubang di 

Daerah Semendo, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan, Depok: Skripsi pada 

Program Sarjana Hukum Universitas Indonesia, hlm. 68. 
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Perkawinan ini juga dapat terjadi pada sistem kekerabatan patrilineal yaitu 

pada masyarakat Lampung beradat pepadun.
18

 

Perkawinan eksogami terjadi pada sistem kekerabatan patrilineal yang 

menganggap perkawinan ideal diambil dari luar marganya sendiri,
19

 sehingga 

dapat memperluas marganya. Misalnya masyarakat Batak. Namun dapat 

terjadi pada sistem kekerabatan matrilineal yaitu masyarakat Minangkabau 

yang mengharuskan perkawinan antara laki-laki dan perempuan harus berasal 

dari datuak yang berbeda.
20

 Perkawinan eleutherogami dapat terjadi pada 

semua sistem kekerabatan, terutama sistem kekerabatan parental, yang 

biasanya tidak mengatur teknis dari perkawinan adat tersebut, yaitu pada 

masyarakat Aceh. Perkawinan eleutherogami juga dapat terjadi pada sistem 

kekerabatan matrilineal dan patrilineal yang sudah mulai luntur, terjadi pada 

masyarakat Batak di perkotaan.
21

 

Percampuran antara sistem kekerabatan dan sistem perkawinan adat 

menimbulkan bentuk perkawinan adat yang terdiri dari 3 (tiga) bentu yaitu 

perkawinan jujur, perkawinan semenda, dan perkawinan bebas. Perkawinan 

jujur terjadi dengan cara pihak laki-laki melamar kepada pihak perempuan,
22

 

ciri dari perkawinan jujur adalah patrilokal yaitu pada suami dan istri yang 

                                                 
18

 Indah Putriana, 2008, Pelaksanaan Pengangkonan (Pengangkatan Anak) dalam 

Perkawinan Beda Suku pada Masyarakat Lampung Pepadun di Desa Negeri Sakti Kabupaten 

Pesawaran Provinsi Lampung, Semarang: Tesis pada Program Magister Kenotariatan Universitas 

Diponegoro, hlm. 6. 
19

 Albar S. Subari (et.al), op.cit, hlm. 20. 
20

 Nola Putriyah P. dan A. Bunyan Wahib, 2015, Perkawinan Eksogami: Larangan 

Perkawinan Satu Datuak di Nagari Ampang Kuranji, Sumatera Barat, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 8, 

No. 2, hlm. 2. 
21

 Debora Maria Paramita Pasar Ribu (et.al), op.cit, hlm. 7. 
22

 Hilman Hadikusuma, 1989, (II) Masyarakat dan Adat-Budaya Lampung, Bandung: 

Mandar Maju, hlm. 162. 
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melakukan perkawinan berdomisili bersama di tempat suami, seperti yang 

terjadi pada masyarakat Batak.
23

 

Perkawinan semenda terjadi dengan cara pihak keluarga perempuan 

yang melakukan pelamaran kepada pihak keluarga laki-laki, perkawinan ini 

terjadi pada masyarakat matrilineal.
24

 Ciri perkawinan semenda adalah 

matrilokal yaitu suami mengikuti kedudukan istri berada,
25

 seperti yang 

terjadi pada masyarakat Semendo, Sumatera Selatan. Perkawinan bebas 

terjadi pada masyarakat parental yang pelamaran dilakukan oleh pihak 

keluarga laki-laki kepada pihak perempuan, setelah sah perkawinan maka 

diberi kebebasan untuk menentukan tempat tinggal, tidak diwajib untuk di 

tempat suami atau istri sesuai dengan kehendak mereka.
26

 Perkawinan bebas 

ini mencerminkan dari sistem kekerabatan parental dan sistem perkawinan 

eleutherogami. 

Bentuk perkawinan akan menentukan posisi dominan di dalam 

keluarga atau kerabat, posisi dominan tersebut akan mempengaruhi cara 

pembagian harta warisan, yang dikuasai atau dimiliki oleh keturunan laki-laki 

atau keturunan perempuan atau dapat dimiliki secara seimbang oleh 

keturunan laki-laki dan perempuan. Sistem pewarisan adat terbagi menjadi 3 

(tiga) jenis yaitu individual, kolektif, dan mayorat. Dari masing-masing 

sistem pewarisan adat tersebut dapat dilaksanakan pada setiap sistem 

                                                 
23

 Albar S. Subari (et.al), loc.cit 
24

 Hilman Hadikusuma, 2007, (III) Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 

hlm. 8. 
25

 Albar S. Subari (et.al), op.cit, hlm. 19. 
26

 Hilman Hadikusuma, (III), op.cit, hlm. 9-10. 
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kekerabatan, terkecuali sistem kekerabatan parental yang tidak dapat 

melaksanakan sistem pewarisan mayorat. 

Sistem kekerabatan patrilineal dapat melaksanakan semua jenis sistem 

pewarisan adat pada masyarakat adat tertentu, sistem pewarisan individual 

pada masyarakat patrilineal dianut masyarakat Batak, sistem pewarisan 

kolektif dianut oleh masyarakat Lampung beradat pepadun terhadap tanah 

menyanak atau tanah repong
27

, dan sistem pewarisan mayorat pada 

masyarakat Lampung beradat pepadun untuk harta lainnya oleh anak 

punyimbang.
28

 

Pada masyarakat sistem kekerabatan matrilineal yaitu masyarakat adat 

Minangkabau dan Semendo, pada masyarakat minangkabau menganut sistem 

pewarisan kolektif untuk harta pusaka tinggi, namun harta pusaka rendah 

berlaku sistem pewarisan individual bersama-sama dengan keturunan laki-

laki (individual-bilateral) karena mendapat pengaruh Hukum Islam.
29

 

Sedangkan pada masyarakat adat Semendo menggunakan sistem pewarisan 

mayorat terhadap harta tunggu tubang.
30

 

Pada masyarakat sistem kekerabatan parental hanya berlaku sistem 

pewarisan individual dan kolektif, karena sistem pewarisan mayorat pada 

dasarnya dikuasai oleh seseorang anak yang paling tua dalam keluarga pada 

sistem kekerabatan unilateral. Sistem pewarisan individual-parental dianut 

                                                 
27

 Redaksi Wacana, Buay, Cara Masyarakat Lampung Berasosiasi, 

http://www.wacana.co/2014, tanggal aksesl 5 Januari 2019. 
28

 Hilman Hadikusuma, (I), op.cit, hlm. 29. 
29

 Yelia Nathassa Winstar, 2007, Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat 

Adat Minangkabau, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 37, No. 2, hlm. 3. 
30

 Hilman Hadikusuma, (I), loc.cit. 
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masyarakat Jawa,
31

 sedangkan sistem pewarisan kolektif-parental dianut oleh 

masyarakat Minahasa
32

 untuk tanah kelakeran yang dapat digunakan para 

anggota famili.
33

 

Hukum waris adat pernah mendapat perhatian pada tahun 1960, yang 

mengatur bahwa pewarisan terhadap anak dan janda dilakukan dengan 

memperhatikan agama dan adat, diatur pada Ketetapan MPRS No. II/1960 

tanggal 3 Desember 1960 mengenai Rancangan Dapernas tentang Pola 

Pembangunan Nasional Sementara Berencana Tahapan Pertama 1961-1969, 

yaitu khusus mengenai 402 huruf c sub 4, buku I Jilid III,  Lampiran A 

Ketetapan MPRS tersebut.
34

 Pemerintah melalui kebijakannya memberikan 

pedoman dalam hukum kewarisan nasional khususnya mengenai hak waris 

dari anak-anak dan janda, menetapkan bahwa semua harta warisan pewaris 

adalah untuk anak-anak dan janda, sehingga anak laki-laki atau perempuan 

bersama-sama dengan janda berhak sebagai ahli waris dari almarhum 

suaminya.
35

 

Menurut Mr. Cornelis Van Vollenhoven, terdapat 19 (sembilan belas) 

lingkungan hukum adat (adatrechtskring) yang dikategorikan sebagai suku-

suku di Indonesia, dimana masyarakat suku Daya merupakan bagian salah 

satu dari 19 (sembilan belas) lingkungan hukum adat tersebut yaitu pada 

lingkungan hukum adat Palembang, Sumatera Selatan dengan nama jelma 

                                                 
31

 Ibid, hlm. 25. 
32

 Priscilla Agnes, Sistem Kekerabatan Orang Minahasa, http://www.wacana.co/2010, 

tanggal akses 5 Januari 2019. 
33

 Hilman Hadikusuma, (I), op.cit, hlm. 26-27. 
34

 Sudarsono, 1994, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 219. 
35

 Edo Handrako, 2015, Hak Waris Anak Perempuan Terhadap Harta Peninggalan (Studi 

Kasus Putusan MA RI No. 4766/Pdt/1998), Jurnal Lex Privatum, Vol. III, No. 1, hlm. 4. 
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daya,
36

 jelma dalam bahasa Daya berarti orang, sehingga sebutan jelma daya 

berarti orang Daya. 

Masyarakat suku Daya menganut sistem kekerabatan patrilineal yang 

menarik garis keturunan dari pihak laki-laki. Dengan sistem kekerabatan 

tersebut, bentuk perkawinan yang dianut adalah perkawinan jujur dengan cara 

pihak laki-laki melakukan pelamaran kepada pihak perempuan. Berkaitan 

dengan pewarisan, masyarakat suku Daya memberi kedudukan lebih tinggi 

laki-laki dibandingkan perempuan, terutama anak laki-laki tertua karena 

menganggap keturunan laki-laki sebagai nyimbang dan pemegang peran 

penting dalam keluarga tersebut sehingga tetap eksis dalam masyarakat, 

sehingga sistem pewarisan yang dianut adalah mayorat. Namun, kedudukan 

anak perempuan dapat dipertimbangkan dengan keadaan tertentu. 

Dengan latar belakang yang demikian, membuat peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai hukum waris masyarakat suku Daya sehingga 

mengetahui lebih jelas mengenai “Pelaksanaan Sistem Pewarisan Hukum 

Adat Masyarakat Suku Daya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 

Provinsi Sumatera Selatan”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang diteliti adalah 

pelaksanaan sistem pewarisan hukum adat suku Daya di Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Selatan, dengan permasalahan sebagai berikut: 

                                                 
36

 Marhaeni Ria Siombo dan J.M. Henny Wiludjeng, op.cit, hlm. 19-20. 
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1. Apa asas-asas hukum waris adat yang digunakan masyarakat Daya? 

2. Kapan saat terjadinya pewarisan pada masyarakat Daya? 

3. Siapa yang memiliki kedudukan sebagai pewaris dan ahli warisnya 

masing-masing pada masyarakat Daya? 

4. Bagaimana pengelompokkan harta warisan pada masyarakat Daya? 

5. Bagaimana pelaksanaan proses pewarisan pada masyarakat Daya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui dan memahami sistem pewarisan adat menurut hukum adat 

suku Daya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan diantaranya: 

1. Untuk mengetahui asas-asas hukum waris adat yang dianut masyarakat 

Daya. 

2. Untuk mengetahui saat terjadinya pewarisan pada masyarakat Daya. 

3. Untuk mengetahui pewaris dan ahli warisnya masing-masing pada 

masyarakat Daya. 

4. Untuk mengetahui pengelompokkan harta warisan pada masyarakat 

Daya. 

5. Untuk mengetahui pelaksanaan pewarisan pada masyarakat Daya. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Harapan peneliti dari hasil penelitian memiliki kegunaan sebagai 

berikut: 
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1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberi penambahan pengetahuan, 

informasi, dan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan mengenai 

pewarisan hukum adat suku Daya, karena masih kurangnya penelitian 

ataupun tulisan-tulisan mengenai masyarakat suku daya. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat suku Daya baik 

yang berada didalam maupun diluar kabupaten OKUS dalam melakukan 

pewarisan sesuai dengan hukum waris adat yang berlaku. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Mahasiswa 

Selain sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum, 

harapannya penelitian ini juga dapat menambah wawasan tentang sistem 

pewarisan hukum adat masyarakat suku daya. 

2. Bagi Pemerintah 

Dengan adanya hasil penelitian ini, pemerintah dapat 

menggunakan sebagai dasar pembangunan hukum berasal dari hukum 

adat dan hukum waris adat yang berlaku dapat dipertimbangkan dalam 

menjatuhkan putusan di Pengadilan Negeri. 

3. Bagi Masyarakat 

Dengan adanya penelitian ini, harapannya adalah masyarakat 

dapat mengetahui lebih lengkap, terang, dan jelas tentang sistem 
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pewarisan hukum adat masyarakat suku Daya, sehingga dapat dijadikan 

panduan oleh masyarakat suku Daya untuk membagi harta warisan 

. 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan 

yuridis sosiologis yaitu penelitian mempunyai objek kajian mengenai 

perilaku masyarakat.
37

 Lebih khusus lagi pendekatan yuridis sosiologis ini 

adalah identifikasi hukum yaitu penelitian terhadap hukum tidak tertulis 

dan peneliti berhadapan langsung dengan warga yang menjadi objek 

penelitian,
38

 hal ini dimaksudkan untuk mengetahui hukum tidak tertulis 

yaitu hukum waris adat yang berlaku pada masyarakat suku Daya di 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Gunung Terang, 

Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 

Provinsi Sumatera Selatan. Alasan pemilihan daerah tersebut sebagai 

lokasi penelitian dikarenakan sesuai dengan objek penelitian ini tentang 

hukum waris adat pada masyarakat suku Daya, karena mayoritas 

masyarakat di Desa Gunung Terang, Kecamatan Buay Sandang Aji, 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah masyarakat suku Daya 

asli. 

                                                 
37

 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 

Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 51. 
38

 Zainuddin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 30-31. 
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3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian 

adalah sebagai berikut: 

a. Data primer yaitu data empiris yang langsung diperoleh dari sumber 

pertama,
39

 yang dalam penelitian empiris diperoleh dari proses 

wawancara langsung kepada ketua adat, tokoh adat, dan masyarakat 

adat dari suku Daya yang pernah menerima pembagian harta warisan 

di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. 

b. Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari menelaah pada 

berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian yaitu hukum waris 

masyarakat suku daya, data sekunder ini disebut juga dengan bahan 

hukum.
40

 Bahan hukum penelitian ini sebagai berikut: 

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif 

atau memiliki otoritas artinya dihasilkan oleh lembaga yang 

berwenang untuk itu. Bahan hukum primer tersebut antara lain 

mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan 

pengadilan yang berhubungan dengan hukum waris dan 

masyarakat Daya.
41

 

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi 

penjelasan pada bahan hukum primer
42

 yang bersifat resmi dapat 

berupa buku-buku, jurnal-jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan 

                                                 
39

 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: 

Rajawali Press, hlm. 30. 
40

 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, op.cit, hlm. 156. 
41

 Zainuddin Ali, op.cit, hlm. 47. 
42

 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, op.cit, hlm. 157. 
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website yang berhubungan dengan hukum waris dan masyarakat 

Daya.
43

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam memperoleh data-data yang diperlukan guna penelitian, 

maka peneliti dalam melakukan pengumpulan data-data dengan 

menggunakan 2 (dua) cara, yaitu: 

a. Teknik wawancara, yaitu teknik yang dimaksudkan untuk melakukan 

tanya jawab secara langsung kepada narasumber atau informan yaitu 

ketua adat, tokoh adat, dan masyarakat suku daya yang pernah 

menerima pembagian harta warisan untuk mendapatkan informasi 

yang relevan.
44

 Dalam pelaksanaannya wawancara ini, dengan 

menggunakan panduan pertanyaan disertai dengan tanya jawab secara 

bebas sehingga peneliti dapat memperoleh informasi ataupun data 

yang dibutuhkan berkaitan dengan sistem kekerabatan, sistem 

perkawinan, bentuk perkawinan dan sistem pewarisan yang dianut 

masyarakat suku Daya di kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. 

Sehingga peneliti menentukan populasi dan sampel yaitu: 

1) Populasi 

Populasi adalah keseluruhan dari unit atau manusia yang 

dalam hal ini dapat berbentuk gejala atau peristiwa dimana 

mempunyai ciri-ciri yang sama.
45

 Sehingga dapat diketahui bahwa 

populasi memiliki objek yang besar dan meluas. Selain itu, 

                                                 
43

 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, hlm. 141. 
44

 Ibid, hlm. 161. 
45

 Amiruddin dan Zainal Asikin, op.cit, hlm. 95. 
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penentuan populasi ini harus sinkron dengan topik penelitian yang 

dilaksanakan yaitu berkaitan dengan pewarisan adat. Sehingga 

dalam hal penelitian ini, peneliti menentukan bahwa yang menjadi 

populasi penelitian adalah seluruh warga masyarakat adat suku 

Daya yang pernah melakukan pewarisan di Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Selatan. 

2) Sampel 

Untuk melakukan penelitian terhadap suatu populasi dalam 

jumlah besar terkadang tidak dimungkinkan untuk terwujud, hal 

ini disebabkan adanya faktor penghambat dan keterbatasan untuk 

melakukan penelitian seperti dana, waktu dan tenaga, sehingga 

dibutuhkan sampel yang dapat mewakili populasi dalam jumlah 

besar tersebut. Sampel adalah contoh dari suatu populasi yang 

cukup besar jumlahnya, dimana contoh tersebut harus dapat 

mewakili populasi yang ada.
46

 

Teknik sampling yang digunakan peneliti adalah purposive 

sampling, yaitu dilakukan dengan cara pemilihan beberapa subjek 

atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang bersangkutan dengan ciri-

ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.
47

 

Sehingga sampel yang dipilih peneliti adalah subyek yang ahli dan 

mengetahui dalam bidang hukum pewarisan adat masyarakat 

Daya. Dengan demikian peneliti menentukan informan yaitu: 

                                                 
46

 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, op.cit, hlm. 172. 
47

 Amiruddin dan Zainal Asikin, op.cit, hlm. 106. 
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a) 1 (satu) orang ketua pemangku adat di Kecamatan Buay 

Sandang Aji, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan 

yaitu Cik Raden beralamat di Dusun IV No. 025 Desa Gunung 

Terang Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Selatan. 

b) 1 (satu) orang tokoh adat masyarakat suku Daya di Kecamatan 

Buay Sandang Aji, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera 

Selatan yaitu Sahidin beralamat di Dusun II No. 040 Desa 

Gunung Terang Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Selatan. 

c) 2 (dua) orang masyarakat suku Daya yang pernah menerima 

pembagian harta warisan, yaitu 

i. Ning Ijah beralamat di Dusun II No. 039 Desa Gunung 

Terang Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Selatan. 

ii. Andi Azwar beralamat di Dusun V No. 012 Desa Gunung 

Terang Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Selatan. 

b. Teknik studi kepustakaan, yaitu peneliti dengan melakukan 

penelaahan pada bahan-bahan tertulis berupa peraturan perundang-

undangan, putusan-putusan pengadilan, buku-buku, jurnal-jurnal, dan 

website internet yang berkaitan dengan hukum adat pada masyarakat 

suku daya. 
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5. Teknik Analisis Data 

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, kemudian 

dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, metode ini 

dengan melakukan analisis terhadap data-data atau bahan-bahan hukum, 

tidak hanya bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga 

memahami kebenaran.
48

 Sehingga dapat dipahami mengenai pelaksanaan 

pembagian hukum waris adat pada masyarakat suku Daya. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti membagi dalam 4 (empat) 

bab dan masing-masing terdiri atas sub bab dengan tujuan agar 

mempermudah pemahaman. Dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian uraian mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan mengenai kerangka teoritis dan 

kepustakaan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, dalam 

tinjauan pustaka ini dijelaskan mengenai beberapa hal yaitu Sistem 

Kekerabatan di Indonesia, Sistem Perkawinan Adat, dan Sistem 

Pewarisan Adat. 
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3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini peneliti menguraikan mengenai hasil dari penelitian 

berupa wawancara dan analisa terhadap permasalahan dengan 

mendasarkan pada kerangka teoritis sebagaimana dimaksud dalam BAB 

II. Bab ini berisi Profil Masyarakat Daya Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Selatan, Asas-Asas Hukum Waris Adat Masyarakat Daya, Saat 

Terjadinya Pewarisan Masyarakat Daya, Pewaris dan Ahli Waris pada 

Masyarakat Daya, Harta Warisan pada Masyarakat Daya, dan Proses 

Pewarisan pada Masyarakat Daya. 

4. BAB IV PENUTUP 

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan dan saran dari 

permasalahan yang diangkat. 


