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Hukum waris adat merupakan aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang 

bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari 

pewaris kepada para waris dari generasi ke generasi berikutnya. Pada masyarakat 

adat Semendo yang sistem kekerabatannya matrilineal berlaku sistem kewarisan 

mayorat perempuan yang artinya harta peninggalan akan diteruskan dan dialihkan 

pemilikannya dari pewaris kepada anak tertua perempuan. Permasalahan dalam 

penelitian ini adalah mengenai hak mewaris bagi anak laki-laki pada masyarakat 

Semendo di Pekon Way Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat 

dengan pokok bahasan struktur masyarakat adat Semendo, sistem pewarisan 

masyarakat adat Semendo, subjek dan objek pewarisan pada masyarakat adat 

Semendo, serta hak mewaris bagi anak laki-laki pada masyarakat adat Semendo. 

 

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan tipe 

penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode 

pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. 

Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan nenunjukkan bahwa masyarakat adat Semendo 

di Pekon Way Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat adalah 

masyarakat matrilineal yaitu menganut sistem keturunan dari garis keibuan atau 

perempuan. Sistem kewarisan mayorat perempuan yang dianut menyebabkan anak 

tertua perempuan atau Tunggu Tubang yang berhak mendapat warisan. Subjek 

dalam pewarisan ini adalah pewaris dan ahli waris, sedangkan objek dalam 

pewarisan ini adalah harta peninggalan dari pewaris. Hak mewaris anak laki-laki 

dalam sistem pewarisan ini yaitu anak laki-laki khususnya anak laki-laki tertua 

(sulung) berhak menjadi ahli waris yang mewarisi segenap harta peninggalan 

pewaris atau harta Tunggu Tubang apabila tidak terdapat anak perempuan dalam 

suatu keluarga.   



 

Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dalam pembagian hukum waris yang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor pendidikan, persamaan kedudukan 

dan hak antara anak laki-laki dan perempuan, serta perkembangan zaman.  

 

Kata kunci: Hak Mewaris, Mayorat Perempuan, Tunggu 
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