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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam bab ini akan membahas tinjauan pustaka mengenai sistem 

kekerabatan di Indonesia, perkawinan adat, dan sistem pewarisan adat. Dalam 

kekerabatan yang menarik garis keturunan dari salah satu jenis kelamin akan 

memberikan harta warisan keluarga kepada anak yang berjenis kelamin tersebut. 

Sedangkan perkawinan adat berhubungan dengan pihak mana yang akan ikut pada 

keluarga barunya bisa berbentuk patrilokal, matrilokal ataupun bebas, sehingga 

dalam bentuk perkawinan adat tersebut dapat diketahui kepada siapa penerusan 

harta warisan. Dengan demikian, sistem kekerabatan dan perkawinan adat 

berkaitan erat dengan pewarisan adat. 

A. Sistem Kekerabatan di Indonesia 

Dalam hal pewarisan adat, tidak lepas dari sistem kekerabatan, karena 

sistem kekerabatan menentukan penarikan garis keturunan dalam keluarga 

yaitu dari pihak laki-laki atau dari pihak perempuan yang akan melanjutkan 

keturunan keluarga tersebut, sehingga pembagian harta warisan didasarkan 

pada penarikan garis keturunan dalam keluarga tersebut. 

Hukum adat kekerabatan adalah hukum adat mengatur kedudukan 

seseorang sebagai anggota keluarga, kedudukan anak dihadapan orang tua 

begitu juga sebaliknya, kedudukan anak dihadapan kerabat begitu sebaliknya, 

pada intinya hukum adat kekerabatan mengatur berkaitan dengan pertalian 

sanak famili, baik melalui darah, perkawinan maupun pertalian kekerabatan 
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adat.
1
 Kekerabatan berkaitan dengan hubungan darah dan keturunan serta 

pertalian adat, disebut kekerabatan genealogis. 

Kekerabatan diartikan sebagai unit-unit sosial yang didalamnya 

terdapat beberapa keluarga yang terdapat hubungan darah atau perkawinan.
2
 

Sistem kekerabatan tersebut tetap dipertahankan sehingga prinsip kekerabatan 

memiliki fungsi yang berkaitan dengan perkawinan yaitu keadaan untuk dapat 

melanjutkan keturunan, mengeksistensikan silsilah dan kedudukan keluarga.
3
 

Sistem kekerabatan genealogis tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) jenis sebagai 

berikut: 

1. Sistem Kekerabatan Patrilineal 

Secara etimologis, patrilineal berasal dari dua kata, yaitu pater 

(bahasa latin) yang berarti “bapak”,
4
 dan linea (bahasa latin) yang berarti 

garis. Sehingga kekerabatan patrilineal yaitu sistem kekerabatan yang 

garis keturunan dari pihak ayah atau dari pihak laki-laki,
5
 anak laki-laki 

berfungsi untuk meneruskan keturunan orang tuanya sedangkan anak 

perempuan untuk menjadi anak keluarga lain dalam kekerabatan yang 

sama sehingga kedudukannya menghasilkan keturunan keluarga lain, 

sedangkan apabila tidak mempunyai anak laki-laki maka dianggap putus 

keturunan,
6
 sehingga apabila dikaitkan dengan pewarisan, anak laki-laki 

                                                 
1
 Hilman Hadikusuma, 2003, (IV) Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung: 

Mandar Maju, hlm. 201. 
2
 Essi Hernaliza, op.cit, hlm. 1. 

3
 Ellyne Dwi Poespasari, 2014, Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pewarisan Ditinjau 

dari Sistem Hukum Kekerabatan Adat, Jurnal Perspektif, Vol. XIX No. 3, hlm. 212-222, hlm. 1. 
4
 Dominikus Rato, 2011, Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk 

Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia), Surabaya: Laksbang Yustitia, hlm. 22. 
5
 Bambang Danu Nugroho, 2015, Hukum Adat, Bandung: Refika Aditama, hlm. 78. 

6
 Ellyne Dwi Poespasari, op.cit, hlm. 3. 
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yang berhak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. contohnya 

adalah masyarakat Lampung, Batak, dan Bali. 

Dalam kekerabatan patrilineal, hak dan kedudukan yang dimiliki 

suami akan lebih tinggi daripada hak dan kedudukan istri. Tugas istri 

dalam keluarga adalah mendampingi dan membantu suami dalam 

berumah tangga, meneruskan keturunan dan memelihara baik hubungan 

kekerabatan antara keluarga suami dan keluarga istri. Berkaitan dengan 

harta asal, harta perkawinan, dan harta pemberian semuanya berada pada 

penguasaan suami, yang dimanfaatkan berdasarkan musyawarah suami 

dan istri.
7
 Sistem kekerabatan patrilineal terdapat 2 (dua) bentuk yaitu: 

a. Patrilineal Murni 

Patrilineal murni adalah bentuk sistem kekerabatan yang 

menarik garis keturunan pada laki-laki, namun berkaitan dengan 

sistem pewarisan tidak berpengaruh ada atau tidaknya anak laki-laki 

tidak mengakibatkan keturunan dalam keluarga tersebut putus,
8
 

meskipun dalam keluarga tersebut hanya memiliki anak perempuan, 

penerusan harta warisan tetap dapat dilakukan. 

b. Patrilineal beralih-alih 

Patrilineal beralih-alih adalah bentuk sistem kekerabatan yang 

menarik garis keturunan pada laki-laki, namun apabila tidak terdapat 

anak laki-laki, maka anak perempuan ditarik dalam keluarga orang 

                                                 
7
 Zainuddin Ali, 2010, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 

hlm. 25-26. 
8
 Sekar Maya P., Hukum Waris Kekeluargaan Adat, http://bem.law.ui.ac.id/2015, tanggal 

akses 21 Desember 2018  
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tuanya sehingga memiliki kedudukan hukum sebagai anak laki-laki 

meskipun secara biologis tetap sebagai perempuan, selain itu juga 

dapat diupayakan terdapat anak laki-laki dengan cara pengangkatan 

anak,
9
 sehingga anak laki-laki tersebut terputus pada keluarga asalnya 

dan memiliki hubungan kekeluargaan dan keturunan pada keluarga 

istrinya. Patrilineal beralih-alih memiliki konsep yang sama dengan 

sistem kekerabatan matrilineal. 

2. Sistem Kekerabatan Matrilineal 

Secara etimologis matrilineal berasal dari dua kata, yaitu mater 

(bahasa latin) yang berarti “ibu”,
10

 dan linea (bahasa latin) yang berarti 

garis. Sehingga kekerabatan matrilineal yaitu sistem kekerabatan garis 

keturunan dari pihak perempuan,
11

 sehingga keturunan perempuan 

berfungsi melanjutkan keturunan keluarganya, sedangkan keturunan laki-

laki hanya berfungsi memberikan keturunan pada keluarga 

perempuannya.
12

 Serta laki-laki sebagai suami melepaskan warga adatnya 

dan memasuki warga adat istrinya.
13

 Namun pelepasan warga adat 

matrilineal juga tergantung pada sistem perkawinan yang dilaksanakan, 

tidak selalu melepaskan adat tetapi juga dapat terikat pada adat masing-

masing, contohnya adalah Minangkabau dan Semendo. 

Dalam kekerabatan matrilineal, kebalikan dari patrilineal yaitu hak 

dan kedudukan yang dimiliki suami lebih rendah daripada hak dan 

                                                 
9
 Ibid. 

10
 Dominikus Rato, loc.cit. 

11
 Bambang Danu Nugroho, op.cit, hlm. 79. 

12
 Ellyne Dwi Poespasari, loc.cit. 

13
 Zainuddin Ali, op.cit, hlm. 26. 
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kedudukan istri, suami bertugas membantu istri. Apabila istri sebagai 

anak tertua dalam keluarganya, maka memiliki tugas tambahan untuk 

menjaga harta warisan tidak terbagi orang tuanya.
14

 Harta ini disebut 

harta pusaka keluarga, menjaga harta warisan tersebut disertai dengan 

pemanfaatan dan pengelolaannya dengan memperhatikan kepentingan 

saudara-saudaranya. 

Namun berkaitan dengan penguasaan harta, tidaklah kebalikan dari 

patrilineal yang mana semua harta dikuasai oleh suami, melainkan 

memiliki pola sendiri yaitu apabila terjadi perceraian, suami tetap berhak 

atas sebagian harta bersama dan tetap menguasai harta asal dan harta 

permberian yang dimilikinya.
15

 Namun dalam pewarisan apabila suami 

meninggal maka harta akan kembali kepada keluarga asalnya, sedangkan 

apabila istri yang meninggal maka akan diwariskan kepada anak 

perempuannya. Dalam kekerebatan ini, yang berhak mendapatkan harta 

warisan adalah anak perempuan. 

3. Sistem Kekerabatan Parental 

Secara etimologis parental berasal dari kata parens (bahasa latin) 

yang berarti induk atau orang tua, sehingga dengan melihat dengan 

perbandingan sistem kekerabatan sebelumnya, diketahui kekerabatan 

Parental adalah sistem kekerabatan menarik garis keturunan dari orang 

tua baik dari pihak perempuan dan dari pihak laki-laki secara bersama-

sama dan seimbang, contohnya adalah masyarakat pada suku Jawa dan 

                                                 
14

 Ibid, hlm. 26-27. 
15

 Ibid, hlm. 27. 
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Aceh.
16

 Sistem kekerabatan ini memberi bagian pada masing-masing 

anak baik laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh harta warisan 

dari orang tuanya, namun besaran bagian tersebut tergantung dari adat 

masing-masing. Dalam perkawinan pun kedudukan suami dan istri 

berimbang. 

Dalam kekerabatan parental, tidak dikenal adanya pembayaran jujur 

dan pembayaran semenda, dalam memilih tempat kediaman pun 

dibebaskan untuk menetap di tempat suami atau istri bahkan di rumah 

tersendiri yang terpisah dari pengaruh orang tuanya dan mendirikan 

kehidupan baru.
17

 Bentuk perkawinan yang digunakan kekerabatan 

parental adalah perkawinan bebas, keduanya masih terikat pada keluarga 

asalnya. 

Berkaitan dengan harta yaitu harta perkawinan, harta asal, dan harta 

pemberian yang ada, tidak dikuasai secara masing-masing oleh suami dan 

istri melainkan dikuasai secara bersama-sama,
18

 sehingga suami atau istri 

berhak untuk melakukan perbuatan hukum baik bersama-sama atau 

sendiri-sendiri baik di luar maupun di dalam pengadilan. 

 

B. Perkawinan Adat 

1. Pengertian Perkawinan Adat 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara 

                                                 
16

 Bambang Danu Nugroho, loc.cit. 
17

 Zainuddin Ali, loc.cit. 
18

 Ibid. 
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seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” 

Pelaksanaan perkawinan berdasarkan adat tidak terdapat larangan 

yang diatur dalam Undang-Undang sehingga dapat dilaksanakan upacara 

adat berdasarkan masing-masing adat. Dalam hukum adat, perkawinan 

tidak hanya berarti suatu perikatan perdata, tetapi juga perikatan adat dan 

perikatan kekerabatan.
19

 Perikatan tersebut mempengaruhi kehidupan 

mereka di dalam masyarakat, sehingga setiap proses perkawinan tidak 

dapat terlepas dari hukum adat. 

Perikatan adat yang dimaksud adalah perkawinan tersebut akan 

menimbulkan akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku di 

masyarakat. Akibat hukum tersebut bahkan timbul sebelum perkawinan, 

yaitu proses pelamaran yang timbul hubungan anak dan hubungan antar 

keluarga dan setelah perkawinan juga akan timbul hak dan kewajiban 

antar orang tua tersebut,
20

 seperti manjau pedom (adat Lampung) yaitu 

keluarga pihak laki-laki singgah tidur di rumah keluarga perempuan dan 

ini merupakan suatu kewajiban. 

Kekerabatan adat dan perkawinan adat memiliki hubungan erat, 

karena dalam kekerabatan tersebut akan menentukan bentuk dari 

perkawinan adat yaitu berbentuk perkawinan jujur, semenda, atau bebas 

dan dilaksanakan dengan sistem perkawinan endogami, eksogami atau 

                                                 
19

 Hilman Hadikusuma, 2007, (III), op.cit , hlm. 8. 
20

 Ibid, hlm. 8-9. 
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eleutherogami. Begitu juga hubungan perkawinan adat dengan pewarisan 

adat, karena dalam perikatan adat perkawinan didalamnya diatur 

pewarisan adat, sehingga terdapat perbedaan apabila pewaris sudah 

menikah atau belum, selain itu berkaitan dengan harta warisan tersebut 

akan diserahkan kepada ahli waris didasarkan pada bentuk perkawinan 

tersebut. 

Sistem kekerabatan berkaitan erat dengan perkawinan adat baik 

sistem perkawinan adat maupun bentuk perkawinan adat. Sistem 

kekerabatan tertentu memiliki pengaturan tata cara perkawinan adat 

tersendiri. Dalam sistem kekerabatan tersebut menentukan diperbolehkan 

atau tidaknya seseorang menikah dengan orang yang berada dalam suku 

atau diluar sukunya serta mengatur pihak yang akan melakukan 

pelamaran. 

2. Sistem Perkawinan Adat 

Dalam sistem perkawinan adat akan berkaitan dengan siapa 

seseorang dapat melangsungkan perkawinan menurut adat, sistem 

perkawinan adat mengatur seseorang yang dapat menjadi pasangan 

hidupnya apakah berasal dari luar suku atau dalam sukunya sendiri, 

sistem perkawinan adat ini dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Sistem Endogami 

Sistem ini hanya memperbolehkan seorang menikah dengan 

orang dari lingkungan, keluarga dan kerabatnya sendiri hal ini untuk 
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kepentingan persatuan antar keluarga,
21

 termasuk juga terdapat 

kesamaan suku/marga/famili, yang dulu terjadi di daerah Toraja.
22

 

Perkawinan ini biasanya terjadi karena perjodohan, bertujuan agar 

keturunan asli dari lingkungan, keluarga dan kerabatnya sendiri tidak 

punah, terus eksis di masyarakat, dan harta warisan keluarga akan 

tetap dikelola oleh keluarga sendiri. Masyarakat dengan sistem 

kekerabatan patrilineal dan matrilineal yang ingin mempertahankan 

kekerabatannya maka sistem perkawinannya adalah endogami.
23

 

Karena tidak ada percampuran dengan adat lainnya sehingga tidak 

merubah tata cara dalam kehidupan berkeluarga. 

Selain itu perkawinan endogami ini juga dapat menguatkan 

tali silaturahim kekeluargaan sehingga hubungan kekerabatan terjalin 

dengan baik, dimana dari perkawinan ini juga akan mendapatkan anak 

keturunan yang unggul. Perkawinan endogami ini sering dianggap 

oleh masyarakat akan membuat anak keturunan memiliki cacat, 

namun hal ini jarang terjadi.
24

 Contoh adalah masyarakat Bugis Bone 

yang melakukan perkawinan endogami. 

Perkawinan endogami biasanya terjadi pada sistem 

kekerabatan matrilineal, hal ini bertujuan untuk melindungi 

keberlanjutan keturunan sukunya hal ini dikarenakan jarang 

                                                 
21

 Bushar Muhammad, 2002, Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar, Jakarta: Pradnya 

Paramita, hlm. 26. 
22

 Hilman Hadikusuma, 1983, (V) Hukum Perkawinan Adat, Bandung: Alumni, hlm. 68. 
23

 Yelia Nathassa Winstar, op.cit, hlm. 6. 
24

 Nenni Rachman, 2016, Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam 

(Studi Terhadap Masyarakat Bugis Bone, Al-Risalah Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. II, No. 1 

hlm. 39-62., hlm. 6-9. 
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ditemukan masyarakat yang menganut sistem kekerabatan 

matrilineal,
25

 sehingga anak perempuan yang menikah tetap berada 

pada kerabatnya dan pihak laki-laki bergabung ke kerabat istrinya. 

Contohnya adalah masyarakat Semendo dalam perkawinan Semendo 

Ngangkit.
26

 Namun perkawinan endogami juga dapat terjadi pada 

sistem kekerabatan patrilineal yaitu pada masyarakat Lampung 

beradat pepadun.
27

 Perkawinan endogami jarang terjadi pada 

masyarakat kekerabatan parental, karena pada umumnya masyarakat 

parental tidak mengkhususkan perkawinan. 

b. Sistem Eksogami 

Sistem ini hanya memperbolehkan dan menuntut perkawinan 

seseorang yang ada dalam suatu suku, klan dan marga diharuskan 

dengan orang lain yang ada di luar suku, klan, dan marga, sehingga 

kesamaan suku, klan, dan marga dilarang dalam sistem perkawinan 

eksogami.
28

 Perkawinan eksogami terjadi pada sistem kekerabatan 

patrilineal yang menganggap perkawinan ideal diambil dari luar 

marganya sendiri.
29

 Misalnya masyarakat Batak (larangan perkawinan 

sesama marga). Perkawinan eksogami juga dapat terjadi pada sistem 

kekerabatan matrilineal yaitu masyarakat Minangkabau yang 

mengharuskan perkawinan antara laki-laki dan perempuan harus 

                                                 
25

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

Sriwijaya, hlm. 19. 
26

 Lia Putri Handayani, loc.cit. 
27

 Indah Putriana, loc.cit. 
28

 Ibid, hlm. 8. 
29

 Albar S. Subari (et.al), op.cit, hlm. 20. 
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berasal dari datuak yang berbeda.
30

 Apabila memiliki datuak yang 

sama, maka mereka akan diasingkan pada daerah tertentu. 

Dilarangnya melakukan perkawinan dalam satu suku, klan 

dan marga disebabkan oleh beberapa hal, yang diantaranya: 

1) Dapat menguatkan tali persaudaraan, karena perkawinan ini tidak 

hanya mempersatukan kedua pasangan namun juga 

mempersatukan keluarga diantara kedua pasangan tersebut. 

2) Memperluas keturunan, karena bertemunya dua keluarga yang 

memiliki beda suku dapat memperluas kekeluargaan. 

3) Menjaga fisik keturunan tetap baik, dikhawatirkan apabila terjadi 

pernikahan kerabat dekat dapat melahirkan anak keturunan lemah. 

4) Menghindari dan menjaga anak dari penyakit-penyakit yang 

menular atau cacat.
31

 

c. Sistem Eleutherogami 

Sistem ini mengatur dimana seorang laki-laki atau perempuan 

tidak lagi dilarang atau diharuskan untuk menikahi perempuan atau 

laki-laki yang berada di luar atau di dalam lingkungan kerabat/suku.
32

 

Hal ini terjadi pada sebagian masyarakat adat yang kekerabatannya 

telah maju, sehingga telah terjadi kelunturan adatnya. 

Perkawinan eleutherogami dapat terjadi pada semua sistem 

kekerabatan, terutama sistem kekerabatan parental, yang biasanya 

tidak mengatur keharusan dari perkawinan adat tersebut, misalnya 

                                                 
30

 Nola Putriyah P. dan A. Bunyan Wahib, loc.cit. 
31

 Ibid, hlm. 9-10. 
32

 Hilman Hadikusuma, (V), op.cit, hlm. 69. 
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masyarakat Aceh. Perkawinan eleutherogami dapat terjadi pada sistem 

kekerabatan matrilineal dan patrilineal yang sudah mulai luntur, 

terjadi pada masyarakat Batak di perkotaan.
33

 Sehingga masyarakat 

Batak perkotaan dapat melaksanakan perkawinan secara endogami 

dengan marga yang sama. 

Baik perkawinan di dalam atau diluar kerabat/suku sendiri 

sama-sama memiliki kelebihan masing-masing sebagaimana terdapat 

pada kelebihan sistem endogami dan eksogami yang pada intinya 

perkawinan tersebut mempererat atau menyatukan hubungan antara 2 

(dua) keluarga. 

3. Bentuk Perkawinan Adat 

Dari bentuk perkawinan adat ini memiliki hubungan erat dengan 

kekerabatan adat, sehingga dapat menentukan siapa yang akan melamar 

atau memberi sesuatu kepada keluarga pasangannya serta akan 

menentukan tempat pasangan yang menikah tersebut akan berdomisili. 

Selain itu bentuk perkawinan adat mengambil ciri dari sistem 

kekerabatan. Bentuk perkawinan adat ini terbagi menjadi 3 (tiga) jenis 

yaitu: 

a. Perkawinan Jujur 

Bentuk perkawinan ini terjadi pada sistem kekerabatan 

patrilineal, dimana pihak laki-laki memberi atau membayar uang jujur 

atau melamar kepada pihak perempuan dan keluarganya, setelah 

                                                 
33

 Debora Maria Paramita Pasar Ribu (et.al), op.cit, hlm. 7. 
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perkawinan tersebut terlaksana maka istri harus berdomisili dan 

bertempat tinggal mengikuti kedudukan dan kediaman suami yang 

disebut dengan patrilokal, contohnya adalah masyarakat Batak.
34

 

Dalam perkawinan jujur, bahkan sebelum akad perkawinan dilakukan, 

perempuan tersebut bisa saja telah berkedudukan di tempat suami, 

seperti masyarakat Lampung. 

Perkawinan jujur terjadi pada masyarakat patrilineal, dengan 

menarik garis keturunan dari pihak laki-laki yang akan membawa 

perempuan dari keluarga asalnya masuk ke dalam keluarganya, 

sehingga dalam perkawinan jujur, pihak laki-laki memberi sesuatu 

dengan menyesuaikan kondisi ekonomi dan kelas sosial berdasarkan 

permintaan yang telah terdapat permufakatan.
35

 Pemberian jujur 

bukan untuk mencari keuntungan tetapi memiliki fungsi memberi 

keseimbangan keluarga perempuan karena anak perempuannya telah 

berkurang dan berpindah keluarga, sehingga tidak terkait dengan 

menjual anak. 

Pemberian jujur ini menjadi syarat sahnya perkawinan dalam 

adat. Pemberian jujur ini jumlahnya menurut kesepakatan oleh kedua 

keluarga, pemberian jujur merupakan pemberian yang wajib, tidak 

sebagai pembelian anak perempuan atau ganti rugi terhadap keluarga 

perempuan. Fungsi dan tujuan dari pemberian jujur sebagai berikut: 

                                                 
34

 Hilman Hadikusuma, (II) loc.cit. 
35

 Rumasta Sinalongo dan Yusna Melianti, 2011, Fungsi Uang Jujur (Sinamot) pada 

Perkawinan Menurut Adat Masyarakat Batak Tova di Desa Sabungan Ni Huta Kecamatan 

Ronggur Ni Huta Kabupaten Samosir, JUPIIS, Vol. 3 No. 11, hlm. 3-4. 
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1) Yuridis, untuk mengubah status klan istri. 

2) Ekonomi, bentuk pergeseran kekayaan. 

3) Sosial, pemberian jujur mempunyai posisi yang dihormati.
36

 

b. Perkawinan Semenda 

Bentuk perkawinan ini dianut pada sistem kekerabatan 

matrilineal, perkawinan semenda diartikan sebagai perkawinan 

pelamaran dilakukan oleh pihak perempuan kepada laki-laki. Dalam 

perkawinan semenda, suami hanya dianggap sebagai tamu yaitu suami 

dan istri tetap pada keluarga asalnya namun anak-anak yang dari 

perkawinan tersebut berdasarkan hubungan hukum dan garis 

keturunan melalui ibunya dan keluarga ibunya.
37

 Ciri perkawinan 

semenda adalah matrilokal, seperti masyarakat Semendo di Sumatera 

Selatan dan Minangkabau.
38

 Namun terkadang tidak hanya dianggap 

sebagai tamu, karena dengan melaksanakan perkawinan semenda 

lepas mengakibatkan suami diharuskan berpindah pada keluarga 

istrinya.  

Terdapat dua jenis perkawinan semenda yaitu perkawinan 

keharusan dan penyimpangan. Perkawinan keharusan yaitu 

perkawinan sudah diatur dalam tata cara adatnya. Sedangkan 

perkawinan penyimpangan adalah seharusnya perkawinan tersebut 

menggunakan perkawinan semenda, namun keluarga tidak memiliki 
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keturunan perempuan.
39

 Sehingga anak laki-laki diangkat kedudukan 

sebagai anak perempuan dalam kekerabatan matrilineal dan 

dinikahkan dengan perempuan dengan perkawinan jujur, sehingga 

istri melepaskan kerabat pada keluarga asalnya. 

Perkawinan semenda terdapat 6 (enam) bentuk diantaranya: 

1) Semenda raja-raja, yaitu suami dan istri berkedudukan seimbang; 

2) Semenda lepas, yaitu istri membawa suami untuk tinggal di 

kediamannya (matrilokal); 

3) Semenda bebas, yaitu suami tetap tinggal pada kerabatnya; 

4) Semenda nunggu, yaitu suami dan istri tetap tinggal pada kerabat 

istri sampai adik istri dewasa dan dapat mandiri; 

5) Semenda ngangkit, yaitu suami membawa istrinya masuk 

kerabatnya untuk menjadi penerus keturunan ibu suami karena 

tidak mempunyai anak wanita; 

6) Semenda anak dagang, yaitu suami tidak menetap secara terus 

menerus ditempat kediaman istrinya, tetapi datang sewaktu-

waktu.
40

 

Sebagian bentuk perkawinan semenda ini beberapa sudah 

tidak berlaku lagi, diawali setelah diundangkannya Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bentuk dari perkawinan 

semenda yang masih berlaku yaitu semenda raja-raja, semenda bebas, 
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semenda nunggu, semenda lepas, dan semenda ngangkit.
41

 Karena di 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

memberi kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai 

ibu rumah tangga. 

c. Perkawinan Bebas 

Bentuk perkawinan bebas dilakukan dengan cara pelamaran 

oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan, 

dimana setelah sah perkawinan tersebut, pasangan tersebut memiliki 

kebebasan untuk menentukan domisili, tempat kedudukan dan 

kediaman dari suami istri tersebut, sesuai dengan kehendak mereka.
42

 

Suami dan istri sama-sama memiliki keterikatan dengan keluarga 

asalnya tetapi dalam memilih tempat kedudukan tidak terikat dengan 

orang tuanya seperti yang terjadi pada perkawinan jujur dan semenda. 

Bentuk perkawinan bebas umumnya terjadi pada masyarakat 

adat dengan sistem kekerabatan parental dan sistem perkawinan 

eleutherogami yang menempatkan kedudukan sama antara suami dan 

istri sehingga keluarga tidak terlalu ikut campur dalam urusan 

keluarga atau rumah tangga dari pasangan tersebut.
43

 Begitu juga 

dalam mengurus harta dalam perkawinan, harta tersebut dikuasai 

secara bersama-sama atau dapat dikuasai sendiri-sendiri oleh suami 

atau istri. 
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Bentuk perkawinan bebas ini merupakan bentuk perkawinan 

yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, dimana suami dan istri memiliki kedudukan yang sama 

atau seimbang, suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu 

rumah tangga. 

 

C. Pewarisan Adat 

1. Pengertian Hukum Waris Adat 

Sistem kekerabatan adat dan sistem perkawinan adat di Indonesia, 

sangat berpengaruh dan berkaitan dengan sistem pewarisan adat, sistem 

kekerabatan yang dianut dan pelaksanaan perkawinan adat akan 

menentukan kedudukan penting dalam keluarga dan mempengaruhi 

sistem keturunan dalam mewariskan harta warisan kepada ahli warisnya 

sedangkan bentuk perkawinan akan mencerminkan kedudukan harta 

perkawinan tersebut dan kedudukan pewaris terhadap ahli waris, karena 

antara bentuk perkawinan yang satu dengan lainnya akan berbeda 

memberi kedudukan seseorang sebagai pewaris dan ahli waris. Sebelum 

menuju pembahasan mengenai pelaksanaan pewarisan adat, perlu 

dipahami dahulu pengertian dari hukum waris adat menurut pendapat 

ahli. 

Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah serangkaian atau 

kumpulan peraturan hukum yang mengenai cara penerusan, pembagian 

dan peralihan dari harta kekayaan yang dimiliki seseorang baik berwujud 
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(materieel) maupun tidak berwujud (immaterieel) dari generasi ke 

generasi selanjutnya.
44

 

Menurut Soepomo, hukum waris adat adalah hukum adat yang 

didalamnya terkandung serangkaian peraturan yang mengatur cara 

prosedur penerusan dan pengalihan harta benda yang berwujud maupun 

harta benda yang tidak berwujud dari generasi manusia ke generasi 

manusia berikutnya (keturunannya), dimana proses tersebut telah 

dilaksanakan pada waktu orang tua masih hidup.
45

 

Menurut Zainuddin Ali, hukum waris adat adalah kumpulan 

peraturan yang didalamnya terdapat pengaturan terhadap penerusan dan 

pengoperan harta warisan yang dimiliki oleh pewaris kepada generasi 

keturunan sebagai ahli waris, baik harta warisan tersebut berbentuk harta 

benda maupun hak-hak kebendaan.
46

 

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa hukum waris adat adalah 

serangkaian peraturan yang mengatur tentang penerusan, pengalihan, 

pengoperan, dan pembagian harta warisan baik berbentuk harta benda 

maupun hak kebendaan dari generasi kepada generasi keturunannya 

sebelum atau setelah pewaris wafat, yang didasarkan pada adat kebiasaan 

masyarakat. 

Hukum waris adat Indonesia memiliki corak dan sifat yang 

tersendiri, perbedaannya terletak dari hukum waris adat mendasarkan 
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pada Pancasila. Sehingga berupaya mewujudkan kehidupan bersama antar 

masyarakat yang bersifat tolong menolong untuk mewujudkan kerukunan, 

keselarasan dan kedamaian dalam hidup meskipun berada pada 

masyarakat yang beragam.
47

 Hukum waris adat cenderung dipertahankan 

oleh masyarakat, karena hukum adat merupakan kearifan lokal dan sesuai 

dengan nilai-nilai kehidupan yang mereka anut. 

2. Asas-asas Hukum Waris Adat 

a. Asas Ketuhanan dan pengendalian diri 

Bahwa rezeki dan harta kekayaan manusia yang dikuasai dan 

dimiliki merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Apabila 

berpegang pada asas Ketuhanan, maka tidak akan terjadi orang yang 

akan membuat persengketaan dalam pewarisan diantara para ahli 

waris.
48

 Sehingga, terbagi atau tidak terbagi harta warisan tersebut 

bukan hal yang dituju melainkan kerukunan keluarga dan ahli waris 

adalah yang terpenting.
49

 Sengketa yang terjadi dikarenakan harta 

warisan dapat memperberat perjalanan arwah pewaris. Asas ini 

mendasarkan pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa. 

b. Asas Kesamaan Hak dan kebersamaan hak 

Asas ini berorientasi dimana setiap manusia harus diperlakukan 

secara wajar berdasarkan keadaannya sehingga berlaku kesamaan hak 

dan tanggung jawab dalam ikatan keluarga, pada hakekatnya tidak ada 
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pembedaan antara waris yang satu dengan yang lain,
50

 yang hak dan 

kewajiban diantara para ahli waris harus diseimbangkan berdasarkan 

porsi dan tanggung jawabnya masing-masing.
51

 Sehingga diantara 

para ahli waris tidak terjadi keributan, asas kesamaan hak dan 

kebersamaan hak mendasarkan pada Sila Kemanusiaan yang Adil dan 

Beradab. 

c. Asas Kerukunan dan kekeluargaan 

Apabila seorang pewaris wafat terdapat tuntutan bagi para ahli 

waris untuk memelihara kerukunan diantara ahli waris dengan adanya 

harta warisan itu.
52

 Asas ini dipertahankan untuk tetap memelihara 

hubungan kekeluargaan yang tentram dan damai dalam mengurus, 

menikmati dan memanfaatkan harta warisan yang tidak terbagi-bagi 

secara bersama-sama ataupun dalam menyelesaikan masalah 

pembagian pemilikan harta warisan yang terbagi-bagi pada masing-

masing ahli waris.
53

 Dengan demikian, asas kerukunan dan 

kekeluargaan dalam hukum waris adat merujuk pada Sila Persatuan 

Indonesia. 

d. Asas Musyawarah dan mufakat 

Asas musyawarah dan mufakat mengartikan dalam mengatur 

atau menyelesaikan harta warisan setiap anggota waris mempunyai 

rasa tanggung jawab yang sama dan/atau hak dan kewajiban yang 
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sama berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama.
54

 Musyawarah 

dan permufakatan tersebut dibimbing dan diarahkan oleh ahli waris 

yang tua, serta permufakatan yang diperoleh memang kesepakatan 

para ahli waris dan telah diterima dengan ikhlas.
55

 Namun 

musyawarah tidak hanya dipimpin diantara para ahli waris yang 

dituakan melainkan dapat dilakukan oleh orang yang dianggap 

berwibawa, dihormati, dan bijaksana oleh para ahli waris seperti tetua 

adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. 

e. Asas Keadilan dan Parimirma 

Keadilan bagi semua anggota waris mengenai harta warisan 

yang didasarkan atas status, kedudukan, dan jasa
56

 baik ahli waris 

maupun ahli waris yang bukan karena hubungan darah tetapi karena 

hubungan pengakuan saudara dan lain sebagainya menurut hukum 

adat setempat. Adil, wajar, dan baik disini juga dipengaruhi nilai 

kehidupan kemasyarakatan adat setempat.
57

 Dengan demikian, asas ini 

mendasarkan pada Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat 

Indonesia, yaitu keadilan diantara ahli waris. 

3. Sistem Pewarisan Adat: 

Berikut diuraikan 3 (tiga) sistem pewarisan adat yang ada di 

Indonesia, dimana sistem pewarisan adat ini juga akan berkaitan dengan 

sistem kekerabatan adat yaitu dengan penguasaan harta warisan dan ahli 
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waris berdasarkan sistem pewarisan adat, uraian dari sistem pewarisan 

adat tersebut diantaranya: 

a. Sistem Pewarisan Individual 

Sistem pewarisan individual adalah sistem pewarisan dimana 

semua ahli waris mendapatkan bagian untuk dapat menguasai dan 

memiliki harta warisan. Sehingga masing-masing ahli waris memiliki 

hak untuk menggunakan, mengolah, dan menikmati hasilnya atau 

juga hak untuk mentransaksikan, terutama apabila pewaris telah 

meninggal dunia, hal ini merupakan suatu kelebihan dari penerapan 

sistem pewarisan individual. Sistem pewarisan individual banyak 

berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya Parental 

yang memberi bagian harta warisan kepada semua anak.
58

 Sehingga 

sistem pewarisan individual dapat meminimalisir terjadi 

persengketaan harta warisan antar saudara karena sudah terbagi dan 

memiliki bagian masing-masing. 

Dalam sistem pewarisan individual yang terjadi pada 

kekerabatan parental, di dalamnya terdapat ketentuan adat mengenai 

bagian-bagian dari ahli waris, contoh dalam masyarakat Jawa, yang 

menempatkan semua anak sebagai ahli waris dengan porsi yang sama 

yaitu anak laki-laki dan perempuan mempunyai bagian yang sama 

(1:1), namun juga ada yang menggunakan asas sepikul segendongan 

dalam pewarisan, yang diartikan anak laki-laki dan anak perempuan 
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mendapat bagian memiliki bagian yang berbeda yaitu (2:1).
59

 

Pewarisan dalam adat Jawa juga tidak terbatas pada semua anak 

sebagai ahli waris tetapi janda atau duda mendapat harta warisan.
60

 

Apabila terdapat anak angkat maka berhak memperoleh harta warisan 

terhadap harta bersama (gono-gini) orang tua angkatnya namun tidak 

berhak untuk harta asal atau bawaan. Harta asal atau harta bawaan 

hanya boleh diwariskan kepada anak kandung, saudara kandung atau 

keluarga asalnya sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah 

Agung Nomor Registrasi 526/ K/Pdt/2012. 

Sistem pewarisan individual juga diterapkan pada masyarakat 

Batak yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, pewarisan ini 

dinamakan manjae.
61

 Dahulu sistem pewarisan masyarakat Batak 

hanya diberikan kepada anak laki-laki karena anak perempuan yang 

telah menikah dilepaskan dari paguyuban hidup kerabat asalnya 

sehingga tidak dapat melakukan penuntutan sebagai ahli waris, 

namun sesuai perkembangan zaman sistem pewarisan masyarakat 

Batak memberi kedudukan bagian anak laki-laki dan perempuan 

dalam hal pewarisan adalah sama serta menerapkan hukum waris 

barat yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan 

Nomor Registrasi 144/Pdt.G/2016/PN.Mdn. 
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Pada masyarakat dengan sistem kekerabatan matrilineal yaitu 

masyarakat Minangkabau yang menggunakan sistem pewarisan 

kolektif, berlaku pewarisan individual terhadap harta pusaka rendah 

karena adanya pengaruh dari hukum Islam, namun tidak hanya anak 

perempuan yang memperoleh harta warisan, anak laki-laki pun 

berhak atas harta pusaka rendah tersebut.
62

 Hal ini terdapat dalam 

putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor Registrasi 

14/Pdt.G/2013/PN.Lbs. 

b. Sistem Pewarisan Kolektif 

Sistem pewarisan kolektif adalah sistem pewarisan dimana 

para ahli waris mendapat harta warisan atau peninggalan terutama 

harta asal dan harta pusaka yang para ahli waris tersebut peroleh 

secara kolektif (bersama) dari pewaris, harta tersebut tidak dibagi-

bagi atau dimiliki oleh setiap perorangan (individual). Melainkan 

harta tersebut hanya dapat dibagi untuk digunakan, diusahakan atau 

diolah dan dinikmati hasilnya secara bersama-sama oleh para ahli 

waris.
63

 Sehingga sistem pewarisan kolektif, menggambarkan masih 

terdapat kekerabatan yang erat diantara para ahli waris. 

Pada umumnya sistem pewarisan ini meninggalkan harta 

warisan berupa harta peninggalan leluhur (harta pusaka), seperti 

tanah pusaka tinggi dan sawah pusaka yang digunakan oleh para 

kemenakan secara bersama-sama. Harta tersebut dijaga agar tidak 
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berpindah ke keluarga lain, namun di masa sekarang harta tersebut 

dapat ditransaksikan dengan permufakatan bersama antar anggota 

kerabat.
64

 Biasanya transaksi atas harta ini disebabkan keinginan dari 

anggota kerabat untuk memiliki harta warisan tersebut sehingga 

sistem pewarisan ini berubah menjadi sistem pewarisan individual. 

Kelemahan dalam sistem ini adalah tertutupnya keluarga 

tersebut bagi orang luar. Selain itu, dalam kekerabatan tersebut tidak 

selalu mempunyai kepemimpinan yang diandalkan karena kerabat 

yang semakin luas, sehingga keturunan berlanjut terus menerus dan 

rasa setia kerabat yang dimiliki oleh kerabat tersebut semakin luntur
65

 

dan berakhir pada pembagian harta warisan kepada masing-masing 

anggota kerabat (ahli waris). 

Masyarakat Minangkabau dengan sistem kekerabatan 

matrilinealnya menganut sistem pewarisan kolektif untuk harta 

pusaka berupa tanah pusaka, yang dikuasai secara bersama-sama dan 

tidak terbagi-bagi oleh anak perempuan.
66

 Dalam perkembangannya, 

tidak semua harta pusaka yang diwariskan secara kolektif kepada 

anak perempuan, tetapi hanya harta pusaka tinggi telah diwariskan 

secara turun temurun sebagaimana terdapat dalam kasus terjadi di 

Sumatera Barat putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. Registrasi 

32/Pdt.G/2011/PN.Prm. 
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Pada masyarakat Lampung beradat pepadun dengan sistem 

kekerabatan patrilinealnya menganut sistem pewarisan kolektif 

terhadap tanah menyanak atau tanah repong.
67

 Sedangkan pada 

sistem kekerabatan parental, sistem pewarisan ini dianut oleh 

masyarakat Minahasa terhadap tanah kelakeran yang dapat digunakan 

para anggota famili.
68

 Hal ini didasarkan pada Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 165/K/Sip/74, yang menyatakan tindakan jual beli 

terhadap tanah Kalakeran harus memperoleh izin dari semua anggota 

ahli waris karena tanah tersebut merupakan tanah milik bersama. 

c. Sistem Pewarisan Mayorat 

Sistem pewarisan mayorat adalah sistem pewarisan yang 

hampir sama dengan sistem pewarisan kolektif, tetapi harta 

peninggalan atau harta warisan terutama harta pusaka baik seluruh 

atau sebagian besar diwariskan atau diteruskan serta dikuasai kepada 

anak tertua yang bertanggung jawab sebagai penguasa atas harta 

warisan tersebut, sehingga hak untuk memakai, mengolah, dan 

memperoleh hasilnya berada pada anak tertua tersebut. Penguasaan 

atas harta warisan tersebut yang disertai dengan kewajiban mengurus 

dan memelihara adik-adiknya baik laki-laki maupun perempuan 

hingga mampu untuk hidup sendiri maupun berumah tangga (telah 

dewasa).
69

 Anak tertua diharapkan memiliki wibawa, kehormatan, 
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dan bersifat bijaksana agar dapat mengelola harta warisan serta 

mengatur kehidupan saudara-saudaranya agar tetap damai. 

Sistem pewarisan mayorat ini terdapat 3 (tiga) macam yang 

memegang kekuasaan atas harta warisan tersebut dikaitkan dengan 

sistem kekerabatan adat yaitu: 

1) Sistem pewarisan mayorat laki-laki, yaitu anak laki-laki tertua 

berlaku sebagai ahli waris tunggal dalam keluargaseperti yang 

diterapkan pada lingkungan masyarakat adat Lampung beradat 

pepadun (anak punyimbang) sebagaimana terdapat dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor Registrasi 

03/Pdt/G/2014/PN.Gns. 

2) Sistem pewarisan mayorat perempuan, yaitu anak perempuan 

tertua sebagai ahli waris tunggal dan tidak terbagi pada ahli waris 

lainnya seperti berlaku dilingkungan masyarakat adat Semendo 

(Tunggu Tubang).
70

 Hal ini terdapat dalam Putusan Pengadilan 

Negeri Baturaja No. Reg. 20/Pdt.G/2014/PN.Bta. yang 

menyatakan sistem kewarisan yang tidak dibagi-bagi kepada ahli 

waris melainkan dikelola oleh ahli waris yang telah ditentukan 

secara adat pada harta Tunggu Tubang yaitu anak perempuan 

tertua. 

Anak dalam sistem pewarisan mayorat bukanlah pemilik harta 

peninggalan secara perseorangan, ia hanya sebagai penguasa, sebagai 
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pemegang mandat orang tua yang dibatasi musyawarah keluarga, 

dibatasi oleh kewajiban mengurus anggota keluarga lain yang 

ditinggalkan, tidak semata-mata berdasarkan harta peninggalan tetapi 

juga berdasarkan asas tolong menolong.
71

 Sebelum pewaris 

meninggal dunia harus berpesan dengan terang tentang kedudukan 

harta kekayaan ketika telah meninggal dunia.
72

 Kedudukan harta 

warisan didasarkan atas hukum adat yang berlaku pada masyarakat, 

sehingga dapat menimalisir sengketa antar anggota keluarga. 

Pada umumnya sistem pewarisan kolektif dan mayorat masih 

diimplementasikan atas harta pusaka kerabat atau juga harta pusaka 

tinggi, seperti bangunan-bangunan rumah kerabat, alat-alat 

perlengkapan upacara adat, dan sebagainya.
73

 Karena harta pusaka 

tersebut berdasarkan sifatnya tidak dapat terbagi-bagi sehingga harus 

dijaga dan dikelola oleh salah satu anggota keluarga. 

Pada harta pencaharian orang tuanya sering menimbulkan 

perselisihan yang hal ini memiliki dampak sama halnya dengan 

sistem pewarisan kolektif yang berakhir pada pembagian harta 

warisan berupa harta pencaharian baik pembagian penguasaan 

maupun kepemilikan kepada masing-masing ahli waris. 

4. Harta Warisan 

Dalam hukum waris adat, harta warisan adalah harta kekayaan 

dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam 
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keadaan tidak terbagi-bagi pada ahli waris.
74

 Harta warisan diharuskan 

berbentuk harta yang berwujud, sehingga dapat dikuasai. Harta warisan 

terdiri atas 3 (tiga) jenis sebagai berikut: 

a. Harta Asal 

Harta asal adalah segala harta kekayaan yang dikuasai dan 

dimiliki oleh pewaris sejak awal bahkan sebelum pernikahan terjadi 

yang dapat berupa harta peninggalan (harta pusaka) atau harta 

bawaan, yang harta tersebut ikut masuk dalam perkawinan dan 

memiliki potensi bertambah selama perkawinan sampai akhir 

hidupnya.
75

 Harta asal dapat terjadi perubahan wujudnya selama 

perkawinan berlangsung, dimana perubahan tersebut tidak 

mengakibatkan hilangnya harta asal.
76

 Harta asal yang dimiliki oleh 

suami dan istri terdapat beberapa macam diantaranya: 

1) Harta Pusaka 

Harta pusaka terdiri dari dua yaitu harta pusaka tinggi dan 

harta pusaka rendah, harta pusaka tinggi adalah harta yang 

diwariskan atau diteruskan dari generasi ke generasi, yang awal 

kepemilikan barang tersebut asalnya hampir tidak diketahui yang 

diwariskan kepada generasi terakhir.
77

 Harta pusaka ini akan 

tetap berada dibawah penguasaan keluarga asal yang biasanya 

dianut dalam sistem pewarisan kolektif dan mayorat, dalam 
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kekerabatan patrilineal akan dikuasai anak laki-laki, pada 

kekerabatan matrilineal akan dikuasai anak perempuan, 

sedangkan dalam kekerabatan parental tidak terdapat harta 

pusaka tinggi. 

Sedangkan harta pusaka rendah adalah segala harta yang 

sudah ada pada generasi sebelumnya yang diwariskan kepada 

generasi terakhir, namun harta pusaka rendah semakin berkurang 

peranannya sehingga hanya sebagai harta serumah tangga,
78

 yang 

dalam hal ini semakin bergeser menjadi harta gono-gini dari 

orang tua.
79

 Sehingga harta pusaka rendah dinilai sama dengan 

harta pencaharian. 

2) Harta Bawaan 

Harta bawaan adalah harta yang sudah dimiliki seseorang 

sebelum dilakukan pernikahan yang harta tersebut dibawa masuk 

ke dalam pernikahannya.
80

 Harta bawaan yang dibawa kedalam 

perkawinan tersebut dapat berasal dari suami maupun istri yang 

memang sudah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

berkeluarga. 

Dalam kekerabatan patrilineal, harta bawaan suami 

menjadi harta pokok dalam keluarga dan harta bawaan istri 

sebagai harta tambahan, dimana kedua harta tersebut menjadi 

satu kesatuan dan dikuasai suami. Dalam kekerabatan 
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matrilineal, harta bawaan suami sebagai harta tambahan dari 

harta bawaan istri, dimana harta tersebut dapat menjadi satu 

kesatuan yang dikuasai istri atau terpisah. Dalam kekerabatan 

parental, harta bawaan suami dan harta bawaan istri berfungsi 

sebagai harta dalam perkawinan dan dapat digunakan secara 

bersama-sama atau sendiri-sendiri.
81

  

b. Harta Pencaharian 

Harta pencaharian adalah harta yang berbentuk benda material 

yang diperoleh oleh sepasang suami istri selama perkawinan melalui 

usaha-usaha yang mereka jalani.
82

 Harta bersama adalah harta yang 

didapat atau dihasilkan dari hasil suami istri selama perkawinannya 

dan harta tersebut menjadi satu kesatuan.
83

 Harta ini dapat berbentuk 

harta bersama atau harta milik masing-masing, tergantung 

kesepakatan dari suami dan istri sebelum pernikahan terjadi. 

Harta milik masing-masing yaitu terbagi menjadi 2 (dua) yaitu 

harta suami dan harta istri. Harta suami dalam kekerabatan 

patrilineal, semua harta pencaharian didalam perkawinan adalah 

dikuasai suami, dalam hal ini semua harta yang diperoleh istri ikut 

serta dalam harta yang dikuasai suami. Dalam kekerabatan 

matrilineal, harta kekayaan yang diperoleh suami menjadi milik 

suami sendiri. Dalam kekerabatan Parental, dapat terjadi bahwa 

suami dapat menjadikan harta suami sebagai harta gono gini atau 
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sebagai harta pribadi yang dikuasai oleh dirinya sendiri.
84

 Harta 

pencaharian suami pada semua sistem kekerabatan dikuasai sendiri. 

Pada kekerabatan patrilineal, penggunaan dalam jumlah besar 

diharuskan dengan musyawarah, berlaku juga bagi harta gono gini 

pada sistem kekerabatan parental. 

Harta istri sebagai harta utama pada masyarakat matrilineal 

dalam bentuk perkawinan semenda digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan, sedangkan pada masyarakat patrilineal harta istri dikuasai 

oleh suami, penguasaan oleh istri dimungkinkan pada keluarga yang 

pengaruh kerabat sudah lemah.
85

 Penguasaan harta pencaharian istri 

berada pada istri dalam kekerabatan matrilineal, sedangkan 

kekerabatan patrilineal mengatur bahwa harta pencaharian istri 

dikuasai oleh suami. 

c. Harta Pemberian 

Harta pemberian adalah segala harta yang asalnya diperoleh 

bukan dari bekerja sendiri baik suami atau istri melainkan karena 

hubungan cinta kasih, balas budi atau jasa, atau karena sesuatu 

tujuan. Harta pemberian dapat bersumber dari harta pemberian suami, 

harta pemberian orang tua, harta pemberian kerabat, harta pemberian 

anak kemenakan, harta pemberian orang lain, dan hadiah-hadiah.
86

 

Sehingga, kedudukan hukum harta pemberian ini sama halnya dengan 

harta bawaan, karena harta pemberian sebelum atau sesudah 
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pernikahan adalah harta bawaan.
87

 Namun harta pemberian ini hanya 

digunakan oleh penerima harta pemberian tersebut dan tidak 

termasuk dalam harta bersama keluarga tersebut. 

5. Pewaris 

Pewaris adalah seseorang yang menyerahkan harta warisannya 

kepada para ahli waris, mungkin semasa pewaris hidup atau setelah 

pewaris meninggal dunia.
88

 Menurut Zainuddin Ali, pewaris adalah 

seseorang yang telah wafat dan meninggalkan sesuatu yang dapat 

dialihkan kepada keluarganya yang hidup, baik melalui hubungan 

kekerabatan, perkawinan maupun persekutuan hidup di dalam rumah 

tangga.
89

 Dalam hukum adat, setiap orang dapat bertindak sebagai 

pewaris apabila dia memiliki harta kekayaan, karena harta kekayaan 

tersebut perlu didistribusikan agar lebih bermanfaat kepada ahli warisnya. 

Orang yang digolongkan sebagai pewaris adalah orang tua (baik 

ayah atau ibu), saudara yang belum berkeluarga atau yang sudah 

berkeluarga namun tidak memiliki anak keturunan, suami atau istri yang 

meninggal dunia,
90

 dan anak. Dalam setiap kekerabatan yaitu patrilineal, 

matrilineal dan parental masing-masing memiliki perbedaan dalam 

kedudukan sebagai pewaris. 

Dalam kekerabatan patrilineal, orang tua bertindak pewaris bagi 

anak laki-laki dan hanya anak laki-laki yang berhak atas harta warisan 
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orang tuanya. Namun apabila anak perempuan diberi harta warisan oleh 

orang tuanya, anak laki-laki tidak dapat membantah pemberian orang 

tuanya tersebut dan sebaliknya, hal ini didasarkan pada kebijaksanaan 

orang tua yang mempunyai kasih sayang kepada setiap anaknya.
91

 Dalam 

konteks patrilineal, mengingat semua harta dalam keluarga dikuasai oleh 

suami, orang tua yang dimaksud sebagai pewaris adalah ayah. 

Dalam kekerabatan matrilineal yang menarik garis keturunan dari 

pihak ibu, sehingga semua anak-anak dalam keluarga hanya dapat 

menerima harta warisan sebagai ahli waris dari ibunya sendiri. Sedangkan 

apabila ayah yang meninggal maka harta warisan yang dimiliki akan 

kembali ke keluarga asalnya yaitu kemenakan-kemenakannya.
92

 

Meskipun anak laki-laki maupun perempuan memiliki hubungan darah 

dengan ayahnya, secara adat mereka tidak memiliki hak sebagai ahli 

waris. 

Dalam kekerabatan parental, menarik garis keturunan dari ayah dan 

ibu secara bersama dan seimbang memiliki pola pewarisan yang berbeda 

dari kekerabatan patrilineal dan matrilineal, dimana semua anak baik laki-

laki maupun perempuan dapat memiliki kedudukan sebagai ahli waris dari 

kedua orang tuanya, baik dari ayah maupun dari ibu.
93

 Selain itu janda 

atau duda juga dapat menjadi ahli waris suami atau istrinya, berbeda 

dengan kekerabatan patrilineal dan matrilineal yang hanya menempatkan 

anak sebagai ahli waris. 
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6. Ahli Waris 

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan sehingga 

memiliki hak mewaris dari pewaris dimana waktu hak tersebut diperoleh 

yang menjadi pembeda hukum waris adat dengan hukum waris lainnya 

yaitu baik semasa pewaris hidup atau telah meninggal dunia.
94

 Ahli waris 

ditentukan berdasarkan dari sistem kekerabatan dari masyarakat adat itu 

sendiri, dalam kekerabatan patrilineal penerusan harta warisan lebih 

mengutamakan anak laki-laki, kekerabatan matrilineal dalam penerusan 

harta warisan lebih mengutamakan anak perempuan, sedangkan pada 

kekerabatan parental memiliki kedudukan yang sama.
95

 Dengan demikian 

para ahli waris tersebut diuraikan sebagai berikut: 

a. Patrilineal 

Dalam kekerabatan patrilineal, yang menjadi ahli waris yaitu: 

1) Anak laki-laki; 

2) Anak Angkat; 

3) Ayah dan ibu serta saudara-saudara sekandung dari si pewaris; 

4) Keluarga terdekat dalam derajat yang tidak tertentu; 

5) Persekutuan adat.
96

 

b. Matrilineal 

Dalam sistem kekerabatan matrilineal,  contoh dari hukum adat 

minangkabau, yang menjadi ahli waris tersebut diantaranya: 
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1) Waris bertali darah, yaitu ahli waris yang berhubungan darah; 

2) Waris bertali adat, yaitu waris sesama ibu asalnya yang berhak 

memperoleh hak warisnya bila tidak ada waris bertali darah.
97

 

c. Parental 

Dalam kekerabatan Parental yang dapat menjadi ahli waris 

diantaranya: 

1) Sedarah dan Tidak Sedarah, ahli waris sedarah yang dimaksud 

adalah anak kandung, orang tua, saudara, dan cucu sedangkan 

yang tidak sedarah yaitu anak angkat, dan janda atau duda. 

2) Kepunahan, kemungkinan seorang pewaris tidak mempunyai ahli 

waris, biasanya harta warisan tersebut diserahkan kepada desa.
98

 

7. Proses Pewarisan 

Proses pewarisan adalah cara pewaris bertindak untuk 

meneruskan atau melanjutkan harta kekayaan kepunyaannya kepada para 

ahli waris ketika dia masih hidup dan penguasaan, pemakaian dan 

pembagian harta warisan kepada ahli waris sesudah pewaris meninggal 

dunia. Dalam proses pewarisan juga terdapat kemungkinan hapusnya hak 

mewaris bagi ahli waris.
99

 Dalam hukum adat, proses pewarisan dapat 

terjadi pada 2 (dua) waktu yaitu: 

a. Ketika pewaris masih hidup, dapat dilakukan dengan cara: 

1) Penerusan atau pengalihan, yaitu penerusan atau pengalihan 

berupa hak, kewajiban dan harta kekayaan kepada ahli waris 
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sesuai dengan sistem kekerabatan dan pewarisannya.
100

 Penerusan 

atau pengalihan ini dapat juga disebut sebagai hibah, yaitu 

pemberian dari seseorang kepada orang lain ketika ia masih hidup. 

Hibah merupakan bentuk permulaan dalam pewarisan hukum adat 

apabila harta yang dihibahkan tersebut ditujukan kepada ahli 

warisnya,
101

 sehingga ketika pembagian harta warisan yang 

sesungguhnya ketika pewaris meninggal dunia, hibah tersebut 

diperhitungkan sebagai harta warisan yang telah diterima oleh ahli 

waris dan bagian ahli waris terhadap harta warisan yang terakhir 

menjadi berkurang. 

2) Penunjukkan, yaitu bentuk penerusan harta warisan yang hak 

pakai dan hak menikmati telah beralih kepada ahli waris namun 

penguasaan harta warisan tetap pada pewaris dan baru beralih 

setelah pewaris meninggal dunia.
102

 Tujuan dari penunjukkan ini 

adalah menentukan ahli waris atas suatu harta yang tertentu, 

seperti tanah, rumah, ladang, mobil dan harta-harta yang 

terkategori dalam bentuk benda yang bisa digunakan dan 

dimanfaatkan secara langsung, tidak termasuk uang. 

3) Wasiat, yaitu suatu yang ditetapkan oleh orang tentang harta 

peninggalannya yang dibagi oleh ahli warisnya, ketika orang 

tersebut telah meninggal dunia. Wasiat dapat dilakukan juga selain 

kepada anak sebagai ahli waris tetapi kepada orang lain. Wasiat 
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tidak disyaratkan dalam bentuk tertentu dapat lisan maupun tulisan 

yang terpenting adalah terpenuhi syarat disetujui oleh ahli 

waris.
103

 Wasiat ini berisi bagian masing-masing ahli waris yang 

biasanya menyimpangi dari hukum adat, orang yang secara adat 

tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris, dapat tercantum 

dalam wasiat. Hal ini terjadi karena orang tersebut memiliki jasa. 

b. Ketika pewaris telah meninggal dunia, dapat ditempuh 2 (dua) cara 

yaitu: 

1) Warisan tidak dapat langsung dibagikan, yaitu terdapat alasan 

bahwa harta warisan itu kepentingan bersama ahli waris karena 

harta tersebut merupakan harta milik bersama yang tidak dapat 

dibagi-bagi atau karena ditangguhkan, yang dalam hal ini dapat 

dikuasai oleh janda, anak tertua, anggota keluarga, atau tua-tua 

adat.
104

 Bagi penguasa harta warisan pewaris ini diwajibkan untuk 

menyelesaikan tanggungan pewaris. Warisan yang tidak langsung 

dibagikan yang dikuasai oleh janda terjadi karena anak sebagai 

ahli waris belum dewasa dan dinilai belum cakap untuk mengelola 

keuangan sendiri. 

2) Warisan langsung dibagikan, pembagian dapat langsung 

ditentukan waktu pembagian yang biasanya setelah upacara 

sedekah karena dalam pembagian harta warisan diwajibkan 

dihadiri semua ahli waris adalah setelah upacara sedekah dan juru 
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bagi yang diantaranya dapat dilakukan oleh orang tua yang masih 

hidup baik ayah maupun ibu, anak tertua laki-laki maupun 

perempuan, anggota keluarga tertua, atau anggota kerabat 

tetangga, pemuka masyarakat adat atau pemuka agama.
105

 Hal ini 

juga bertujuan agar tidak terjadi perselisihan diantara para ahli 

waris apabila harta warisan tersebut dikuasai oleh salah satu dari 

ahli waris. 

Ada kalanya seseorang yang seharusnya berkedudukan sebagai 

ahli waris dapat kehilangan hak mewaris dikarenakan perbuatan yang 

dilakukannya yang bertentangan dengan hukum adat, misalnya 

dikarenakan: 

a. Membunuh atau mencoba menghilangkan nyawa pewaris atau 

anggota keluarga pewaris; 

b. Murtad dari agama atau kepercayaan yang dianut oleh keluarga 

pewaris; 

c. Melakukan tindakan kekerasan atau merugikan kehidupan pewaris 

dan keluarga pewaris; 

d. Menjatuhkan nama baik pewaris karena perbuatan tercela.
106

 

Ahli waris yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut diatas 

memiliki kemungkinan untuk memperoleh harta warisan dengan syarat 

telah dimaafkan oleh pewaris sebelum pewaris meninggal dunia dan 

dimaafkan oleh ahli waris lainnya sebelum atau pada saat pembagian 
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harta warisan.
107

 Peluang memperoleh harta warisan tersebut, dinilai tidak 

dapat diperoleh apabila ahli waris membunuh pewaris atau anggota 

keluarga pewaris, karena merupakan dosa yang berat pada masyarakat 

adat dan sulit untuk dimaafkan. 
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