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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 

Tubang,Masyarakat Adat Semendo 
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MOTO 

 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga 

mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka” 

 

(Q.S Ar-ra'd : 11) 

 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu selesai 

(dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan 

hanya kepada Allahlah hendaknya kamu berharap” 

 

(Q.S Alam Nasyrah : 6-8) 

 

“Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak” 

 

(Albert Einstein) 

 

“ Kamu bisa, jika kamu mencoba” 

(Anonim) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Hukum waris merupakan salah satu hukum yang timbul akibat suatu proses 

perkawinan. Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan khusus 

yang mengatur tentang hukum waris yang berlaku secara nasional. Di Indonesia 

berlaku hukum waris yang beragam terdiri dari hukum waris menurut hukum 

Perdata Barat, hukum waris menurut hukum Islam, dan hukum waris menurut 

hukum Adat. 

 

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 dan dari generasi ke generasi berikutnya. 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.
1
 

 

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 

                                                           
1
 Absyar Surwansyah, Tesis: “Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat 

Bangko Jambi” (Semarang: Universitas Diponegoro, 2005), Hlm. 27. 



2 
 

kerabat, sedangkan dalam pembagian dapat berlaku pembagian ditangguhkan, 

pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum agama.
2
 

Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat 

kekerabatan yang berbeda.  

 

Pada dasarnya sistem kekerabatan di Indonesia dibedakan menjadi tiga yaitu 

patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Sistem keturunan patrilineal 

adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak (garis lelaki). 

Sistem keturunan matrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis 

keturunan ibu (garis wanita). Sistem keturunan parental atau bilateral adalah 

sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan orang tua, yaitu bapak dan 

ibu bersama-sama sehingga kedudukan keduanya tidak dibedakan dalam 

pewarisan.
3
 

 

Hukum waris adat mempunyai corak terendiri dari alam pikiran masyarakat yang 

tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, 

matrilineal, parental atau bilateral walaupun pada bentuk kekerabatan yang sama 

belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama.
4
 

 

Sistem kewarisan pada masyarakat adat terdapat tiga macam, yaitu sistem 

kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif dan sistem kewarisan mayorat. 

Sistem kewarisan individual adalah sistem pewarisan dimana setiap waris 

mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan 

menurut bagiannya masing-masing, yang berarti setiap waris berhak memakai, 

                                                           
2
Ibid 

3
Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, CV Mandar Maju, 

Bandung, 2014, Hlm. 105-106. 
4
Ibid. Hlm. 203. 
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mengolah dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikannya, terutama 

setelah pewaris wafat.
5
 Sistem kewarisan kolektif adalalah sistem pewarisan 

dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris 

kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan 

pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan 

atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu.
6
 Sistem kewarisan mayorat adalah 

sistem pewarisan dimana harta pusaka tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai anak 

tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang 

pria dan wanita sampai mereka berdiri sendiri.
7
 

 

Salah satu contohnya adalah suku Semendo. Suku Semendo merupakan salah satu 

suku yang ada di Sumatera Selatan yang menganut sistem kekerabatan matrilineal 

dengan sistem kewarisan mayorat perempuan. Sistem pewarisan mayorat 

perempuan ialah sistem pewarisan dimana harta peninggalan diteruskan dan 

dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada anak tertua perempuan sebagai satu 

kesatuan yang tidak terbagi bagi penguasaan dan pemilikannya dilimpahkan 

kepada anak tertua perempuan yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga 

atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala 

keluarga. Anak tertua perempuan yang menjadi ahli waris pada masyarakat adat 

Semendo di sebut Tunggu Tubang. 

 

Tunggu Tubang sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat 

berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain terutama 

                                                           
5
Ibid. Hlm. 204 

6
Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 

26. 
7
Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Loc.Cit. 
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bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih 

kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu wadah 

kekerabatan mereka yang turun temurun.
8
 Anak Tunggu Tubang hanya 

mempunyai hak memakai dan hak menikmati harta bersama itu tanpa hak 

menguasai atau memilikinya secara perseorangan, jadi tidak boleh dijual atau 

dialihkan kepada pihak lain dengan cara peralihan lainnya. 

 

Pada suku Semendo apabila pewaris wafat maka harta warisan tidak dibagi tetapi 

tetap tidak berubah sebagaimana semula yang diteruskan penguasaan dan 

pengurusannya oleh anak tertua wanita sebagai Tunggu Tubang, yaitu penunggu 

harta peninggalan orang tua. Dalam ia menguasai dan mengurus harta warisan itu 

ia didampingi oleh saudara kandungnya yang tertua pria yang disebut Payung 

Jurai, pelindung keturunan.
9
 

 

Selain di wilayah Sumatera Selatan, Suku Semendo juga menyebar ke wilayah 

lainnya di Sumatera termasuk di Lampung salah satunya yaitu di Pekon Way Petai 

Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. Masyarakat Semendo di 

Pekon Way Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat masih 

mempertahankan eksistensi budaya Tunggu Tubang atau sistem pewarisan pada 

masyarakat Semendo. Hal tersebut dibuktikan oleh penelitian Febriyanti, 

mahasiswa Universitas Lampung pada tahun 2015 yang berjudul “Faktor-faktor 

Pendukung Eksistensi Budaya Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semende di 

Pekon Way Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat”. 

 

                                                           
 

8
Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Op.Cit., Hlm. 28. 

 
9
Ibid. Hlm. 75. 
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Dalam masyarakat adat Semendo yang menjadi ahli waris atau Tunggu Tubang 

adalah anak tertua perempuan. Pada faktanya tidak semua keluarga memiliki anak 

perempuan. Pada masyarakat adat Semendo jika dalam suatu keluarga tidak 

memiliki anak perempuan maka dapat dilakukan Kawin Semendo Ngangkit yaitu 

perkawinan yang dilakukan oleh anak laki-laki dari keluarga tersebut dengan 

seorang perempuan dari anak saudara ayah atau ibunya agar tetap didapati seorang 

perempuan sebagai Tunggu Tubang dalam keluarga tersebut. 

 

Namun pada kenyataan sekarang ini anak laki-laki dapat menjadi ahli waris jika 

tidak terdapat anak perempuan dalam suatu keluarga tanpa harus melakukan 

Kawin Semendo Ngangkit. Kasus seperti ini masih dapat kita lihat pada 

masyarakat adat Semendo di Pekon Way Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten 

Lampung Barat. Di Pekon Way Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten 

Lampung Barat terdapat 5 (lima) pasang suami isteri yang memberikan harta 

warisan kepada anak laki-lakinya. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan 

menuangkan kedalam skripsi dengan judul “Hak Mewaris Bagi Anak Laki-Laki 

Pada Masyarakat Semendo di Pekon Way Petai Kecamatan Sumberjaya 

Kabupaten Lampung Barat”. 
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B. Rumusan Masalah dan Pokok Bahasan 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Bagaimanakah hak mewaris anak laki-laki pada masyarakat Semendo di Pekon 

Way Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. 

 

2. Pokok Bahasan 

a. Struktur masyarakat adat Semendo 

b. Sistem pewarisan pada masyarakat adat Semendo 

c. Subjek dan objek pewarisan pada masyarakat adat Semendo 

d. Hak mewaris bagi anak laki-laki pada masyarakat adat Semendo 

 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup materi kajian dalam penelitian ini adalah bidang ilmu hukum 

keperdataan khususnya hukum waris adat yang di dalamnya membahas tentang 

hak waris anak laki-laki pada masyarakat Semendo di Pekon Way Petai 

Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat.  

 

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Menjelaskan mengenai hak waris anak laki-laki pada masyarakat semendo di 

Pekon Way Petai Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu : 
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a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru mengenai waris 

adat yang ada di Indonesia. Fokus kajiannya adalah terhadap waris adat semendo 

yaitu hak waris anak laki-laki pada suku Semendo. 

 

Penelitian ini juga sebagai upaya perluasan keilmuan dan peningkatan 

keterampilan menulis karya ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu hukum, 

khususnya hukum perdata. 

b. Kegunaan Praktis 

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini pun memberikan kegunaan praktis sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta wawasan baru 

bagi penulis pribadi, masyarakat luas, serta ilmu pengetahuan yang 

berhubungan dengan penelitian ini.  

2. Penelitian ini juga bisa dijadikan rujukan dengan penelitian yang sama yaitu 

mengenai hukum waris adat Semendo. Hasil kajian ini diharapkan menjadi 

referensi yang mudah diterima masyarakat baik yang menguasai kajian ilmu 

hukum maupun yang belum menguasai kajian ilmu hukum. 

3. Penelitian ini juga berguna sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk 

memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan tentang Hukum Adat 

 

1. Pengertian Hukum Adat 

Istilah hukum adat berasal dari kata-kata Arab “Huk’m” dan “Adah”. Huk’m 

(jamaknya Ahkam) artinya suruhan atau ketentuan. Adah atau Adat artinya 

kebiasaan, yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi hukum adat adalah 

hukum kebiasaan.
10

 

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak 

manusia itu diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya 

berkeluarga, kemudian bermasyarakat,  dan kemudian bernegara. Sejak manusia 

itu berkeluarga mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut 

kebiasaan mereka. 

Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat, lambat 

laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua 

anggota masyarakat, sehingga menjadi hukum adat. Hukum adat merupakan adat 

yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan.
11

 

                                                           
10

Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Op.Cit., Hlm. 8. 
11

Ibid. Hlm. 1 
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Menurut Bushar Muhammad, hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah 

laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan 

keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di 

masyarakat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, 

maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi 

atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa 

adat.
12

 

Hukum adat adalah hukum kebiasaan di luar perundangan. Yang di maksud 

hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi, sedangkan istilah adat yang 

tidak mengandung sanksi adalah kebiasaan yang normatif, yaitu kebiasaan yang 

berwujud aturan tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat.
13

 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa hukum adat adalah kebisaan-kebiasaan 

yang diterima dan dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat bersangkutan 

serta dipertahankan keberadaannya untuk mengatur  ketentraman hidup 

bermasyarakat. 

2. Corak Hukum Adat 

Hukum adat indonesia yang normatif pada umumnya menunjukkan corak yang 

tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, 

dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi, musyawarah dan mufakat.
14

 

 

a. Tradisonal  

                                                           
 

12
 Abdurrahman, Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional, 

Penerbit Alumni, Bandung, 1978, Hlm. 50. 
13

Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Op.Cit., Hlm 9-10. 
14

Ibid. Hlm.33-38. 
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Hukum adat itu pada umumnya bercorak tradisional, artinya bersifat turun-

temurun, dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang 

keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang 

bersangkutan. 

 

b. Keagamaan  

Hukum adat itu pada umumnya bersifat keagamaan (magis religieus), artinya 

perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan 

terhadap yang ghaib dan/atau berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha 

Esa. 

 

Corak keagamaan dalam hukum adat ini terangkat pula dalam Pembukaan UUD 

1945 alinea ketiga yang berbunyi “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa 

dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan 

yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. 

 

c. Kebersamaan 

Hukum adat mempunyai corak yang bersifat kebersamaan (komunal), artinya ia 

lebih mengutamakan kepentingan bersama, di mana kepentingan pribadi itu 

diliputi oleh kepentingan bersama. “Satu untuk semua dan semua untuk satu”. 

Hubungan hukum antar anggota masyarakat yang satu dan yang lain didasarkan 

oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong dan gotong-royong. 

 

d. Konkret dan Visual 

Corak hukum adat adalah “konkret”, artinya jelas, nyata, berwujud, dan “visual” 

artinya dapat dilihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi. Jadi sifat hubungan 
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hukum yang berlaku dalam hukum adat itu “terang dan tunai”, tidak samar-samar, 

terang disaksikan, diketahui, dilihat dan didengar orang lain, dan nampak terjadi 

“ijab-kabul” (serah terima)nya. 

 

e. Terbuka dan Sederhana 

Corak hukum adat itu “terbuka” artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur 

yang datang dari luar asalsaja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu 

sendiri. Corak dan sifatnya yang “sederhana”, artinya bersahaja, tidak rumit, tidak 

banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan 

dilaksanakan berdsar saling percaya-mempercayai. 

 

f. Dapat Berubah dan Menyesuaikan 

Hukum adat itu dapat berubah, menurut keadaan, waktu dan tempat. Adat yang 

nampak pada kita sekarang sudah jauh berbeda dari adat di masa Hindia Belanda. 

Di masa sekarang hukum adat banyak yang sudah disesuaikan dengan 

perkembangan zaman. Maka tinggallah adat yang tak lekang di panas tak lapuk di 

hujan. 

 

g. Tidak Dikodifikasi 

Hukum adat kebanyakan tidak ditulis, walaupun ada juga yang dicatat dalam 

aksara daerah, bahkan ada yang dibukukan dengan cara yang tidak sistematis, 

namun hanya sekedar sebagai pedoman bukan mutlak harus dilaksanakan, kecuali 

yang bersifat perintah Tuhan. Jadi hukum adat pada umumnya tidak dikodifikasi 

seperti hukum barat (Eropa), yang disusun secara teratur dalam kitab yang disebut 

prundangan. Oleh karenanya, maka hukum adat itu mudah berubah, dan dapat 

disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. 
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h. Musyawarah dan Mufakat 

Hukum adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, didalam keluarga, 

di dalam hubungan kekerabatan dan ketetanggaan, baik untuk memulai sesuatu 

pekerjaan maupun dalam mengakhiri pekerjaan, apalagi yang bersifat “peradilan” 

dalam menyelesaikan perselisihan antara yang satu dan yang lain. Didalam 

menyelesaikan perselisihan selalu diutamakan jalan penyelesaian secara rukun 

dan damai dengan musyawarah dan mufakat, dengan saling memaafkan, tidaklah 

tergopoh-gopoh begitu saja langsung menyampaikan ke pengadilan Negara. Jalan 

penyelesaian damai itu membutuhkan adanya I’tikad baik dari para pihak dan 

adanya semangat yang adil dan bijaksana dari orang yang dipercayakan sebagai 

“penengah” atau semangat dari majelis permusyawaratan adat. 

 

B. Tinjauan tentang Masyarakat Hukum Adat 

1. Masyarakat Hukum Adat 

Masyarakat bangsa Indonesia adalah masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika, 

yang berbeda-beda suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA), yang 

kemudian bersatu dalam satu-kesatuan negara Pancasila sejak tanggal 17 Agustus 

1945.
15

 Kebhinekaan masyarakat Indonesia yang disebut dengan istilah Suku 

Agama Ras Antargolongan (SARA) sudah ada sejak zaman leluhur, sejak zaman 

Melayu Polinesia, sebagai akibat berbeda-bedanya asal-usul keturunan, tempat 

kediaman dan alam lingkungan, dan masuknya pengaruh agama Hindu-Budha, 

                                                           
15

Ibid. Hlm. 102. 
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Islam dan Kristen/Khatolik yang bercampur dengan budaya asli setempat di 

seluruh Nusantara.
16

 

Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat 

itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat territorial dan genealogis. Di 

samping adanya masyarakat hukum yang terdapat di kalangan rakyat tersebut. Ter 

Haar mengemukakan adanya kelompok-kelompok masyarakat di lingkungan raja-

raja dan kaum bangsawan dan di lingkungan kaum pedagang. Kelompok-

kelompok masyarakat ini dipengaruhi oleh kehidupan hukum adat dan tempat 

kediaman yang terpisah dari masyarakat umum. 

 

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia kelompok-kelompok masyarakat, raja-

raja dan bangsawan tersebut sebagian besarsudah tinggal namanya saja, begitu 

pula kelompok-kelompok masyarakat pedagang dengan kehidupan hukum 

adatnya sendiri dapat dikatakan sudah tidak ada lagi pengaruhnya. Namun 

mengenai masyarakat hukum atau persekutuan hukum adat sebagian besar masih 

tetap hidup dengan hukum adatnya masing-masing berdasarkan ikatan territorial 

atau berdasarkan ikatangenealogis, dan/atau campuran antara keduanya yaitu yang 

bersifat genealogis-territorial.
17

 

 

Masyarakat hukum adat sebagaimana dikemukakan oleh Hazairin adalah 

kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan 

untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan 

penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan 

air bagi semua anggotanya. Bentuk hukum kekeluargaannya (patrilineal, 

                                                           
16

Ibid. Hlm. 4. 
17

Ibid. Hlm. 102-103.  
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matrilineal, atau billateral) mempengruhi sistem pemerintahannya. Semua 

anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri 

komunal, dimana gotong-royong, tolong-menolong, serasa dan selalu mempunyai 

peranan yang besar.
18

 

 

Ciri khas dari hukum adat adalah persekutuan hukum adat. Inti dari masyarakat 

hukum (persekutuan hukum) adalah
19

: 

a. Kesatuan manusia yang teratur; 

b. Menetap di suatu daerah tertentu; 

c. Mempunyai penguasa-penguasa; dan 

d. Mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud, di mana para 

anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat 

sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun di antara 

para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan 

ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan 

diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya. 

 

2. Macam Masyarakat Hukum Adat 

Berikut beberapa macam masyarakat hukum:
20

 

a. Masyarakat Hukum Territorial 

Menurut pengertian yang dikemukakan para ahli hukum adat di zaman Hindia 

Belanda, yang dimaksud dengan masyarakat hukum atau persekutuan yang 

territorial adalah masyarakat yang tetap teratur, yang anggota-anggota 

                                                           
18

Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, 

Hlm. 93-94. 
19

Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, Hlm. 

21-22. 
20

Hilman Hadikusuma, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Op.Cit., Hlm 103-111. 
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masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan 

duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat 

pemujaan terhadap roh-roh leluhur. 

 

Para anggota masyarakatnya merupakan anggota-anggota yang terikat dalam 

kesatuan yang teratur baik ke luar maupun ke dalam. Di antara anggota yang pergi 

merantau untuk waktu sementara masih tetap merupakan anggota kesatuan 

territorial itu. Begitu pula orang yang datang dari luar dapat masuk menjadi 

anggota kesatuan dengan memenuhi persyaratan adat setempat. 

 

Menurut van Dijk persekutuan territorial itu dapat dibedakan dalam tiga macam, 

yaitu “persekutuan desa”, “persekutuan daerah” atau “perserikatan desa”. 

Termasuk persekutuan desaadalah seperti desa orang Jawa, yang merupakan suatu 

tempat kediaman bersama di dalam daerahnya sendiri termasuk beberapa 

pedukuhan yang terletak di sekitarnya yang tunduk pada perangkat desa yang 

berkediaman di pusat desa. 

 

Termasuk pengertian persekutuan daerah adalah seperti kesatuan masyarakat 

“Nagari” di Minangkabau, “Marga” di Sumatera Selatan dan Lampung, “Negorij” 

di Minahasa dan Maluku, di masa lampau, yang merupakan suatu daerah 

kediaman bersama dan menguasai tanah hak ulayat bersama yang terdiri dari 

beberapa dusun atau kampung dengan satu pusat pemerintahan adat bersama. 

 

Sedangkan yang dimaksud perserikatan desa adalah apabila diantara beberapa 

desa atau marga yang terletak berdampingan yang masing-masing berdiri sendiri 

mengadakan perjanjian kerja sama untuk mengatur kepentingan bersama, 
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misalnya kepentingan dalam mengatur pemerintahan adat bersama, pertahanan 

bersama, kehidupan ekonomi, pertanian dan pemasaran bersama. 

 

b. Masyarakat Hukum Genealogis 

Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat genealogis adalah suatu 

kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya terikat pada suatu 

garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena 

hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian 

perkawinan atau pertalian adat. Menurut para ahli hukum adat di masa Hindia 

Belanda masyarakat yang genealogis itu dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu 

yang bersifat patrilineal, matrilineal danbilateral atau parental. 

Masyarakat patrilineal adalah yang susunan masyarakatnya ditarik menurut garis 

keturunan bapak (garis lelaki), sedangkan garis keturunan ibu disingkirkan. 

Masyarakat yang matrilineal adalah yang susunan masyarakatnya ditarik menurut 

garis keturunan ibu (garis wanita), sedangkan garis keturunan bapak disingkirkan.  

Masyarakat yang bilateral atau parental adalah yang susunan masyarakatnya 

ditarik menurut garis keturunan orang tua, yaitu bapak dan ibu bersama-sama. 

Jadi hubungan kekerabatan antara pihak bapak dan ibu berjalan seimbang atau 

sejajar, masing-masing anggota masuk dalam klen bapak dan klen ibu. 

 

c. Masyarakat Territorial-Genealogis 

Yang dimaksud masyarakat hukum yang territorial-genealogis adalah kesatuan 

masyarakat yang tetap dan teratur di mana para anggotanya bukan saja terikat 

pada tempat kediaman pada suatu daerah tertentu, tetapi juga terikat pada 

hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan/atau kekerabatan. 
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Dengan demikian di dalam suatu daerah dimana terdapat masyarakat hukum yang 

territorial-genealogis, akan berlaku dualisme atau pluralisme hukum, yaitu hukum 

administrasi pemerintahan berdasarkan perundangan, hukum adat (yang baru) 

yang berlaku bagi semua anggota kesatuan masyarakat desa bersangkutan, dan 

hukum adat yang tradisional bagi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum tertentu 

menurut daerah asalnya masing-masing, dan tentu saja berlaku pula hukum antar 

daerah yang berbeda dalam pergaulan masyarakat yang campuran. 

 

d. Masyarakat Adat Keagamaan 

Di antara berbagai kesatuan masyarakat adat yang dikemukakan di atas akan 

terdapat kesatuan masyarakat adat yang khusus bersifat keagamaan di beberapa 

daerah tertentu. Jadi kesatuan masyarakat adat keagamaan menurut kepercayaan 

lama, ada kesatuan masyarakat yang khusus beragama Hindu, Islam, 

Kristen/Katolik, dan ada yang sifatnya campuran. 

 

Di lingkungan masyarakat yang didominasi kepercayaan dan agama tertentu, 

maka para anggotanya selain merupakan warga kesatuan desa menurut 

perundangan, tetapi juga merupakan warga adat yang tradisional dan warga 

keagamaan yang dianutnya masing-masing. Tetapi adakalanya kita melihat 

adanya suatu desa atau suatu daerah kecamatan yang tidak terdiri dari satu-

kesatuan masyarakat adat atau masyarakat agama tertentu, melainkan berbeda-

beda, sehingga karena adanya perbedaan itu, maka di antara masyarakat itu di 

samping sebagai anggota kemasyarakatan desa yang resmi, membentuk  kesatuan 

masyarakat adat keagamaan yang khusus sesuai dengan kepentingan adat 

keagamaan mereka. Jadi ada masyarakat yang merupakan kesatuan masyarakat 
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“desa umum”, berdasarkan ketentuan perundangan dan ada “desa adat” yang 

khusus. 

 

e. Masyarakat Adat di Perantauan 

Pada masyarakat adat Melayu, seperti orang-orang Aceh, Batak, Minangkabau, 

Lampung, Sumatera Selatan, dan lainnya yang berada di daerah perantauan 

cenderung untuk membentuk kelompok-kelompok kumpulan kekeluargaan, 

seperti “rukun kematian” atau bahkan membentuk sebagai “kesatuan masyarakat 

adat” yang berfungsi sebagai pengganti kerapatan adat di kampung asalnya. 

 

Kumpulan atau organisasi kekeluargaan tersebut sering kali juga bertindak 

mewakili anggota-anggotanya dalam penyelesaian perselisihan antara masyarakat 

adat (suku) yang satu dan yang lain. 

 

f. Masyarakat Adat Lainnya 

Selain dari adanya kesatuan-kesatuan masyarakat adat di perantauan yang 

anggota-anggotanya terikat satu sama lain karena berasal dari daerah yang sama, 

di dalam kehidupan masyarakat kita jumpai pula bentuk-bentuk kumpulan 

organisasi yang ikatan anggota-anggotanya didasarkan pada ikatan kekaryaan 

sejenis yang tidak berdasarkan pada hukum adat yang sama atau daerah asal yang 

sama, melainkan pada rasa kekeluargaan yang sama dan terdiri dari berbagai suku 

bangsa dan berbeda agama. 

 

Bentuk masyarakat adat ini kita temukan di berbagai instansi pemerintah atau 

swasta, atau di berbagai lapangan kehidupan sosial ekonomi yang lain. Kesatuan 

masyarakat adatnya tidak lagi terkait pada hukum adat yang lama melainkan 
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dalam bentuk hukum kebiasaan yang baru, atau katakanlah Hukum Adat 

Indonesia, atau hukum adat nasional. 

 

3. Sistem Kekerabatan pada Masyarakat Hukum Adat 

Dalam masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya terdapat tiga macam 

sistem kekerabatan yaitu patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral
21

. 

a. Patrilineal 

Masyarakat patrilineal adalah yang susunan masyarakatnya ditarik menurut garis 

keturunan bapak (garis lelaki), sedangkan garis keturunan ibu disingkirkan. 

Termasuk masyarakat patrilineal misalnya “marga genealogis” orang Batak. 

Masyarakat patrilineal ini juga terdapat seperti di Bali, Nusa Tenggara (Timor), 

Maluku dan Irian. 

 

b. Matrilineal 

Masyarakat yang matrilineal adalah yang susunan masyarakatnya ditarik menurut 

garis keturunan ibu (garis wanita), sedangkan garis keturunan bapak disingkirkan. 

Termasuk masyarakat yang matrilineal, misalnya susunan kekerabatan di 

Minangkabau, Kerinci, Semendo di Sumatera Selatan dan beberapa suku kecil di 

Timor. 

 

c. Parental atau Bilateral 

Masyarakat yang bilateral atau parental adalah yang susunan masyarakatnya 

ditarik menurut garis keturunan orang tua, yaitu bapak dan ibu bersama-sama. 

Jadi hubungan kekerabatan antara pihak bapak dan ibu berjalan seimbang atau 

sejajar, masing-masing anggota masuk dalam klen bapak dan klenibu, seperti 

                                                           
21

Ibid. Hlm. 105-106. 
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terdapat di Mollo (Timor) dan banyak di Melanesia. Tetapi kebanyakan sifatnya 

terbatas dalam beberapa generasi saja, seperti di kalangan masyarakat Aceh, 

Melayu, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. 

 

C. Tinjauan tentang Hukum Waris Adat 

1. Pengertian Hukum Waris Adat 

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

bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari 

pewaris kepada para waris dan dari generasi ke generasi berikutnya. Menurut Ter 

Haar dikatakan bahwa “hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang 

mengatur tentang cara bagaimana dari masa ke masa proses penerusan dan 

peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke 

generasi”.
22

 

Menurut Soepomo, “Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang 

mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan 

barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu 

angkatan manusia (generatie) kepada turunannya. Proses ini telah dimulai dalam 

waktu orang tua masih hidup.
23

 

Hukum waris adat sebagaimana berlaku di kalangan berbagai masyarakat 

Indonesia (asli) tidak hanya mengatur pewarisan sebagai akibat kematian 

seseorang, tetapi mengatur pewarisan sebagai akibat dan mengalihkan harta 

kekayaan baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik yang bernilai uang atau 
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tidak bernilai uang dari pewaris ketika ia masih hidup atau sudah mati kepada 

para waris terutama para ahli warisnya.
24

 

Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat 

dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi 

menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya. Harta warisan adat tidak 

boleh dijual sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada 

para waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana didalam hukum waris 

islam atau hukum waris barat. Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak 

dapat dibagi bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para waris dan ada 

yang dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para waris, 

ia tidak boleh dimiliki secara perseorangan, tetapi ia dapat dipakai dan 

dinikmati.
25

 

Hukum adat waris di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat 

kekerabatannya yang berbeda. Sebagaimana dikatakan Hazairin bahwa “Hukum 

waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang 

tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya Patrilineal, 

matrilineal, parental atau bilateral”, walaupun pada bentuk kekerabatannya yang 

sama belum tentu berlaku kewarisan yang sama.
26

 

 

Dengan demikian hukum waris itu mengandung tiga unsur yaitu adanya harta 

peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta 
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kekayaan dan adanya ahli waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang 

akan menerima bagiannya.
27

 

 

2. Sistem Kewarisan Adat 

Dilihat dari orang yang mendapat warisan (kewarisan) di Indonesia terdapat tiga 

macam sistem, yaitu sistem kewarisan individual, kewarisan kolektif, kewarisan 

mayorat. Di antara ketiga sistem kewarisan tersebut pada kenyataannya ada yang 

bersifat campuran.
28

 

a. Sistem Individual 

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan 

dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau 

memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan 

itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan 

memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati atau dialihkan 

(dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain. 

 

Sistem pewarisan individual ini banyak berlaku dikalangan masyarakat adat Jawa 

atau juga di kalangan masyarakat adat lainnya seperti masyarakat Batak dimana 

berlaku adat manjae (Jawa, mencar, mentas); atau juga dikalangan masyarakat 

adat yang kuat dipengaruhi hukum Islam, seperti dikalangan masyarakat adat 

Lampung beradat peminggir. 

 

Kebaikan dari sistem individual antara lain ialah bahwa dengan pemilikan secara 

pribadi maka waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya 

untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya lebih lanjut tanpa dipengaruhi 
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anggota-anggota keluarga yang lain. Ia dapat mentransaksikan bagian warisnya itu 

kepada orang lain untuk dipergunakannya menurut kebutuhannya sendiri atau 

menurut kebutuhan keluarga tanggungannya.  

 

Kelemahan dari sistem pewarisan individual ialah pecahnya harta warisan dan 

merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat ingin 

memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri. Sistem 

individual dalam pewarisan dapat menjurus kearah nafsu yang bersifat 

individualisme dan matrealisme. Hal mana kebanyakan menyebabkan timbulnya 

perselisihan-perselisihan antara anggota keluarga pewaris. 

 

b. Sistem Kolektif 

Pewarisan dengan sistem kolektif ialah pewarisan dimana harta peninggalan 

diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai 

kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap 

waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta 

peninggalan itu. Bagaimana cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan 

masing-masing waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh 

semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan dibawah bimbingan 

kepala kerabat. Sistem kolektif ini terdapat misalnya di daerah tanah Batak atau di 

Minahasa dalam sifatnya yang terbatas. 

Kebaikan dari sistem kolektif ini yang masih nampak apabila fungsi harta 

kekayaan itu diperuntukan buat kelangsungan hidup keluarga besar itu untuk 

sekarang dan masa seterusnya masih tetap berperanan, tolong menolong antara 
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yang satu dan yang lain dibawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung 

jawab masih tetap dapat dipelihara, dibina dan dikembangkan.  

 

Kelemahan sistem kolektif ialah menumbuhkan cara berfikir yang terlalu sempit 

kurang terbuka bagi orang luar. Disamping itu oleh karena tidak selamanya suatu 

kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktivitas hidup 

yang kian luas bagi para anggota kerabat, maka rasa setia kawan, rasa setia 

kerabat bertambah luntur. 

 

c. Sistem Mayorat 

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem 

pewarisan kolektip, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta 

yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai 

pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau 

ibu sebagai kepala keluarga. Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus 

tanggung jawab orang tua yang wafat berkewajiban mengurus dan memelihara 

saudara-saudaranya yang lain terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan 

kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga 

dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun temurun. 

Seperti halnya dengan sistem kolektip setiap anggota waris dari harta bersama  

mempunyai hak memakai dan hak menikmati harta bersama itu tanpa hak 

menguasai atau memilikinya secara perseorangan.  

 

Sistem mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang 

dianut, yaitu mayorat lelaki seperti berlaku dilingkungan masyarakat adat 

Lampung, terutama yang beradat pepadun, atau juga berlaku sebagaimana di 
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TelukYos Soedarso Kabupaten Jayapura Irian Barat dan sistem mayorat 

perempuan seperti berlaku dilingkungan masyarakat adat Semendo Sumatera 

Selatan. 

 

Kelemahan dan kebaikan sistem pewarisan mayorat terletak pada kepemimpinan 

anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat 

dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua 

anggota keluarga yang ditinggalkan. Anak tertua yang penuh tanggung jawab 

akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua 

waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangganya 

sendiri. Tetapi anak tertua yang tidak bertanggung jawab, yang tidak dapat 

mengendalikan diri terhadap kebendaan, yang pemboros dan lain sebagainya 

jangankan akan dapat mengurus harta peninggalan dan saudara-saudaranya 

malahan sebaliknya ia yang diurus oleh anggota keluarga yang lain.  

 

Anak tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal bukanlah pemilik 

harta peninggalan secara perseorangan, ia hanya berkedudukan sebagai penguasa, 

sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, 

dibatasi oleh kewajiban mengurus anggota keluarga lain yang ditinggalkan, tidak 

semata-mata berdasarkan harta peninggalan tetapi berdasarkan atas asas tolong-

menolong oleh bersama untuk bersama. 

 

Pada umumnya sistem kolektip dan sistem mayorat masih nampak berpengaruh 

atas harta pusaka kerabat, seperti bangunan rumah kerabat, tanah-tanah, alat-alat 

perlengkapan upacara adat, benda-benda magis, gelar-gelar keturunan dan 

sebagainya. Sedangkan terhadap harta pencaharian atau harta perkawinan orang 
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tua disana sini sering menimbulkan perselisihan sehingga diantara kerabat dimasa 

sekarang sudah memandang perlu untuk melakukan pembagian, baik pembagian 

untuk penguasaan, maupun untuk pemilikan.  

 

Jalan keluar dari kemungkinan menimbulkan perselisihan diantara para waris 

dikemudian hari pewaris dimasa hidupnya seringkali telah menunjukan cara 

bagaimana mengatur harta kekayaan keluarganya. Jadi sebelum pewaris 

meninggal ia telah berpesan yang telah disampaikannya dengan terang kepada 

isteri dan anak-anaknya tentang bagaimana kedudukan harta kekayaannya kelak 

apabila ia telah wafat. 

 

3. Harta Warisan 

Berikut adalah uraian harta warisan dalam hukum kewarisan adat:
29

 

a. Warisan 

Istilah ini menunjukan harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu 

telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Istilah ini dipakai untuk 

membedakan dengan harta yang didapat seseorang bukan dari peninggalan 

pewaris tetapi didapat sebagai hasil usaha pencaharian sendiri didalam ikatan 

perkawinan. Jadi warisan atau harta warisan adalah harta kekayaan seseorang 

yang telah wafat.  

 

b. Peninggalan  

Istilah ini menunjukan harta warisan yang belum terbagi atau tidak terbagi-bagi 

dikarenakan salah seorang pewaris masih hidup. Misalnya harta peninggalan ayah 

yang telah wafat yang masih dikuasai ibu yang masih hidup atau sebaliknya harta 
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peninggalan ibu yang masih dikuasai ayah yang masih hidup. Termasuk didalam 

harta peninggalan ini ialah harta pusaka. 

 

c. Pusaka 

Istilah ini yang lengkapnya disebut harta pusaka dapat dibedakan antara harta 

peninggalan dari zaman leluhur, yang dikarenakan adanya kedudukan dan sifatnya 

tidak dapat atau tidak patut dan tidak pantas dibagi-bagi. Sedangkan harta pusaka 

rendah adalah harta peninggalan dari beberapa generasi di atas ayah, misalnya 

harta peninggalan kakek atau nenek yang keadaannya, kedudukannya dan sifatnya 

tidak mutlak yang tidak dapat dibagi-bagi, baik penguasaan atau pemakaiannya 

atau mungkin juga pemilikannya. Garis batas yang mana yang dinamakan pusaka 

tinggi dan pusaka rendah tidak dapat ditarik perbedaan yang tegas, tergantung 

dengan susunan kemasyarakatan adat bersangkutan. 

 

d. Harta Perkawinan  

Istilah ini dipakai untuk menunjukan semua harta kekayaan yang dikuasai atau 

dimiliki oleh suami isteri disebabkan adanya ikatan perkawinan. Harta 

perkawinan ini dapat terdiri dari harta penantian, harta bawaan, harta pencaharian, 

harta pemberian. Harta perkawinan ini merupakan kesatuan didalam ikatan 

perkawinan yang kekal, tetapi jika perkawinan tidak kekal, atau karena tidak ada 

keturunan ada kemungkinan menjadi terpisah kembali sebagai akibat terjadinya 

putus perkawinan. 

 

e. Harta Penantian 

Istilah ini dipakai untuk menunjukan semua harta yang dikuasai dan dimiliki oleh 

suami atau isteri ketika perkawinan itu terjadi. Jika perkawinan isteri ikut kepihak 
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suami maka harta yang dikuasai atau dimiliki suami sebelum perkawinan 

merupakan harta penantian suami, atau harta pembujangan, dan jika sebaliknya 

suami ikut kepihak isteri maka harta yang dibawanya merupakan harta 

pembekalan, sedangkan isteri dengan harta penantian isteri. 

 

f. Harta Bawaan 

Istilah ini dipakai untuk menunjukan semua harta yang datang, dibawa oleh suami 

atau oleh isteri ketika perkawinan itu terjadi, jadi sebagai kebalikan dari harta 

penantian. Jika suami mengikuti pihak isteri maka harta bawaannya kita sebut 

harta bawaan suami dan jika sebaliknya isteri yang ikut kepihak suami maka harta 

bawaannya kita sebut harta bawaan isteri.  

 

g. Harta Pencaharian 

Istilah ini dipakai untuk menunjukan semua harta kekayaan yang didapat dari 

hasil usaha perseorangan atau usaha bersama suami isteri yang terikat didalam 

ikatan perkawinan. 

 

h. Harta Pemberian  

Istilah ini yang jelasnya ialah harta asal pemberian, dipakai untuk menunjukan 

harta kekayaan yang didapat suami isteri secara bersama atau secara perseorangan 

yang berasal dari pemberian orang lain.  

 

D. Gambaran Umum Masyarakat Adat Semendo 

1. Sejarah Singkat Masyarakat Adat Semendo 

Semendo adalah salah satu suku di Sumatera Selatan yang sebagian besar 

berdomisili di Kabupaten Muara enim, tepatnya di Kecamatan Semende Darat 
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Laut, Semende Darat Tengah, Semende Darat Ulu, dan sebagian lainnya berada di 

Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Komering 

Ulu.
30

 

 

Semendo atau menurut lafal setempat “semende” berasal dari dua kata yakni same 

dan nde. Same berarti sama dan Nde artinya milik, kepunyaan, atau hak. Jadi, 

Semende artinya sama mempunyai, sama memiliki, dan kepunyaan bersama. Adat 

istiadat semende sangat dipengaruhi oleh ajaran agama Islam yang mulai 

disiarkan oleh Syekh Nurqadim al-Baharuddin yang lebih di kenal dengan sebutan 

Puyang Awak.
31

 

 

Pada mulanya daerah Semende adalah sebidang tanah di wilayah Talang Tumutan 

Tujuh yang kemudian lama kelamaan semakin ramai oleh datangnya orang-orang 

yang hendak berguru kepada Syekh Nurqaddim. Setelah makin banyak orang 

yang berdiam disana, akhirnya Talang tersebut diresmikan oleh Ratu Agung Dade 

Abang sebagai desa yang dinamakan Para Dipe yang berarti “Para Penghulu 

Agama”. Dengan berjalannya waktu, para dipe mulai dilafalkan penduduk 

setempat sebagai pardipe. Pardipe inilah tempat Syekh Nurqadim al-Baharuddin 

(Puyang Awak) bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya memulai penerapan 

ajaran Islam bersamaan dengan penerapan adat yang mereka sebut Semende.
32

 

 

Saat ini, masyarakat Semendo tidak hanya tinggal di Sumatera Selatan namun 

telah menyebar ke berbagai daerah seperti di Lampung. Sama seperti adat lain 
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yang ada di Indonesia, suku Semendo juga memiliki berbagai kekhasan budaya 

seperti bahasa, pakaian adat, kesenian budaya, sistem kekerabatan, sistem 

kewarisan, dan sebagainya. 

 

2. Sistem Kewarisan Tunggu Tubang 

Masyarakat adat Semendo adalah masyarakat adat yang garis keturunannya 

matrilineal atau berdasarkan garis keturunan ibu. Sistem pewarisannya adalah 

sistem kewarisan mayorat perempuan atau yang dalam masyarakat Semendo di 

sebut Tunggu Tubang. 

 

Tunggu Tubang terdiri dari dua kata yang berlainan artinya yaitu “Tunggu” dan 

“Tubang”. Tunggu dapat diartikan menanti atau menunggu, sedangkan tubang 

adalah sepotong bambu yang terletak di bawah tirai di dapur yang dipergunakan 

untuk menyimpan bahan-bahan makanan sehari-hari seperti terasi, ikan kering, 

serta yang lain-lainnya, yang dalam pepatah disebutkan tak lekang karena panas 

dan tak lapuk karena hujan, begitulah kira-kira artinya sifat yang dimiliki oleh 

anak tunggu tubang.
33

 

 

Dalam masyarakat adat Semendo, wanita tertua berkedudukan sebagai Tunggu 

Tubang atas harta kerabat yang tidak terbagi-bagi, yang pengurusannya diwasi 

oleh saudara lelakinya yang tertua yang disebut payung jurai.
34

Tunggu Tubang 

merupakan sistem pewarisan mayorat perempuan yang berlaku di lingkungan adat 

masyarakat Semendo.  
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Sistem pewarisan mayorat perempuan ialah sistem pewarisan dimana harta 

peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada ahli 

waris sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi bagi penguasaan dan pemilikannya 

dilimpahkan kepada anak tertua perempuan yang bertugas sebagai pemimpin 

rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu 

sebagai kepala keluarga. Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus 

tanggung jawab orang tua yang wafat berkewajiban mengurus dan memelihara 

saudara-saudaranya yang lain terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan 

kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga 

dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun temurun.
35

 

 

Tunggu Tubang adalah anak perempuan tertua dari suatu keluarga yang bertugas 

menunggu dan memelihara serta mengusahakan harta pusaka nenek moyang 

secara turun temurun. Dalam suatu keluarga, anak perempuan tertua diserahi suatu 

jabatan dan pada mereka dibekali dengan sebidang sawah sebagai sumber awal 

pencarian yang harus digarap dan sebuah rumah tempat berdiam. Kedua harta ini 

tidak boleh dijual namun boleh dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk 

kesejahteraan keluarga. Anak perempuan tertua dalam suatu keluarga akan 

mempunyai status dan peranan sebagai tunggu tubang setelah ia menikah. 

Keadaan ini berlaku padanya dan terus berlaku turun-temurun pada anak 

cucunya.
36

 

 

Dalam perkawinan Tunggu Tubang, harta warisan (harta tunggu tubang) tidak 

dibagikan kepada ahli waris, tetapi merupakan harta komunal. Pemanfaatannya 
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diatur dan dikendalikan oleh anak Tunggu Tubang, sedangkan harta pencaharian 

orang tua (baik ayah maupun ibu) dapat dibagikan kepada anaknya sebagi ahli 

waris.
37

 

 

E. Kerangka Pikir 

 

 

 

  

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 

Dalam hukum adat Semendo berlaku sistem kewarisan adat dengan sistem 

pewarisanmayorat perempuan.Sistem pewarisan mayorat perempuan ialah sistem 

pewarisan dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari 

pewaris kepada ahli waris sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi bagi 
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penguasaan dan pemilikannya dilimpahkan kepada anak tertua perempuan yang 

bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan 

kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.  

 

Pada suku Semendo apabila pewaris wafat maka harta warisan tidak dibagi tetapi 

tetap tidak berubah sebagaimana semula yang diteruskan penguasaan dan 

pengurusannya oleh anak tertua perempuan sebagai Tunggu Tubang, yaitu 

penunggu harta peninggalan orang tua. Dalam masyarakat suku Semendo yang 

menjadi ahli waris atau Tunggu Tubang adalah anak tertua perempuan. Lalu 

timbul pertanyaan bagaimanakah hak waris pada anak laki-laki dalam masyarakat 

suku Semendo jika tidak terdapat anak perempuan dalam suatu keluarga.  

 

Pada masyarakat adat Semendo jika dalam suatu keluarga tidak memiliki anak 

perempuan maka dapat dilakukan Kawin Semendo Ngangkit yaitu perkawinan 

yang dilakukan oleh anak laki-laki dari keluarga tersebut dengan seorang 

perempuan dari anak saudara ayah atau ibunya agar tetap didapati seorang 

perempuan sebagai Tunggu Tubang dalam keluarga tersebut. Namun pada 

kenyataan sekarang ini anak laki-laki dapat menjadi ahli waris jika tidak terdapat 

anak perempuan dalam suatu keluarga tanpa harus melakukan Kawin Semendo 

Ngangkit. 

 

Hal tersebut menjadi latar belakang penulis untuk mengadakan penelitian 

mengenai hak mewaris anak laki-laki pada masyarakat Semendo di Pekon Way 

Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

empiris. Penelitian hukum empiris mencakup penelitian terhadap identifikasi 

hukum tidak tertulis dan penelitian terhadap efektivitas hukum.
38

 Penelitian 

terhadap identifikasi hukum tidak tertulis dimaksudkan untuk mengetahui hukum 

yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hukum 

tidak tertulis di Indonesia, yaitu hukum adat dan hukum Islam.  

 

Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas 

bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.
39

 Penelitian hukum empiris 

dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memahami hak anak laki-laki dalam 

sistem pewarisan pada masyarakat Semendo di Pekon Way Petai Kecamatan 

Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. 

 

B. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum 

deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk 

memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang bagaimana hak anak laki-laki 

                                                           
38

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 22. 
39

Ibid. Hlm. 30-31. 
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dalam sistem pewarisan pada masyarakat Semendo di Pekon Way Petai 

Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. 

 

C. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis, 

yaitu penelitian mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perilaku 

yang dialami masyarakat.
40

 Dalam penelitian ini yang menjadi subjek dan objek 

penelitian yaitu masyarakat Semendo di Pekon Way Petai Kecamatan Sumberjaya 

Kabupaten Lampung Barat. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum empiris adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 

masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-

bahan pustaka.
41

 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui 

wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang 

kemudian diolah oleh peneliti.
42

 Dalam penelitian ini data primer diperoleh 

melalui wawancara yang dilakukan pada informan yaitu tua-tua adat dan 

masyarakat adat Semendo di Pekon Way Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten 

Lampung Barat sebagai responden. 

 

                                                           
40

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2004, Hlm. 102.  
41

Soerjono Soekanto, Sri Samudji, 2012, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT Raja 

Grafindo, Hlm. 12. 
42

Zainuddin Ali, Op.Cit. Hlm. 175. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-

buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk 

laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.
43

 

Data sekunder terdiri dari: 

a. Bahan hukum primer, sumbernya perundang-undangan. 

b. Bahan hukum sekunder, sumbernya adalah buku literatur hukum, jurnal 

penelitian, laporan hukum media cetak atau media elektronik. 

 

E. Metode Pengumpulan data dan Metode Pengolahan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan 

secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-

macam. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan 

berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau 

interviewer dan pemberi informasi yang disebut informan dan responden.
44

 

Informan dalam penelitian ini adalah Bapak Salbani dan Ibu Maryanah selaku tua-

tua adat masyarakat adat Semendo di Pekon Way Petai Kecamatan Sumberjaya 

Kabupaten Lampung Barat. Responden dalam penelitian ini adalahlima orang 

pewaris yang memberikan harta warisan kepada anak laki-lakinya dan juga lima 

orang anak laki-laki yang menjadi ahli waris dalam keluarganya. 
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2. Studi Pustaka 

Data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari 

peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil 

penelitian.
45

 

 

Pengolahan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan beberapa cara:  

a. Pemeriksaan data (editing), yaitu melakukan pemeriksaan data yang 

terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai 

dengan permasalahan. Memperbaiki tulisan apabila sekiranya masih 

terdapat kesalahan dalam penulisan, dan pemeriksaan yang relevan dan 

data yang sesuai agar diseleksi mana yang tidak sesuai atau relevan 

dengan data yang diinginkan.  

b. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai 

dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis dan 

sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam permasalahan sehingga 

diperoleh data yang sebenar-benarnya. 

c. Sitematisasi data, yaitu dlakukan dengan cara menyusun dan 

menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan melihat jenisnya 

serta hubungannya yang sesuai dengan permasalahan sehingga 

memudahkan dalam pembahasannya. 

 

F. Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis yang bersifat 

kualitatif. Analisis kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum 
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yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan 

manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan 

menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh 

gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.
46

 

 

Data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun 

secara sistematis dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan sehingga diperoleh 

gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas. 
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V. PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Struktur masyarakat adat Semendo di Pekon Way Petai Kecamatan 

Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat adalah matrilineal yaitu menganut 

sistem keturunan dari garis keibuan atau perempuan sehingga yang menjadi 

penghubung garis keturunan dalam keluarga adalah perempuan. 

2. Sistem pewarisan pada masyarakat adat Semendo di Pekon Way Petai 

Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat masih memakai hukum 

waris adat. Pada masyarakat adat Semendo yang sistem kekerabatannya 

mayorat perempuan, berlaku sitem kewarisan mayorat perempuan yaitu 

sistem kewarisan dimana yang menjadi berhak mendapatkan warisan adalah 

anak tertua perempuan atau yang dalam masyarakat adat Semendo di sebut 

Tunggu Tubang.  

3. Subjek dalam pewarisan adalah pewaris dan ahli waris. Yang berkedudukan 

sebagai pewaris dalam pewarisan masyarakat adat Semendo adalah 

perempuan (ibu atau keluarga ibu). Sedangkan yang menjadi ahli waris 

adalah adalah anak tertua perempuan. Sedangkan objek dalam pewarisan 
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masyarakat adat semendo adalah harta warisan yang berupa harta peninggalan 

dari keluarga garis ibu.  

4. Hak anak laki-laki dalam sistem pewarisan ini ialah 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 tersebut menunjukkan 

adanya pergeseran dalam pembagian hukum waris pada masyarakat Semendo 

dimana seharusnya apabila tidak memiliki anak perempuan maka dapat 

dilakukan Kawin Semendo Ngangkit untuk mendapatkan ahli waris 

perempuan. Pergeseran dalam pembagian hukum waris tersebut dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu faktor pendidikan, persamaan kedudukan dan hak 

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

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saran dari penulis kepada 

masyarakat adat Semendo di Pekon Way Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten 

Lampung Barat agar tetap memegang teguh dan menjalankan hukum adat yang 

ada, mengenalkan dan mengajarkan nilai-nilai hukum adat kepada anak 

keturunannya, serta melestarikan adat dan kebudayaan yang ada sehingga hukum 

adat tersebut akan tetap hidup dan terjaga hingga generasi selanjutnya. 
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