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ABSTRAK 

 

Arip Mahendra, NIM 503200004, 2022. Implementasi 

Kewarisan Pada Keluarga Penyandang 

Disabilitas Di Desa Karangpatihan 

(Perspektif Sosiologi Hukum) 

 

 Di dalam pembahasan warisan terdapat dua aspek 

penting yaitu aset/harta dan kerabat/keluarga. Maka, warisan 

harus diatur supaya terwujud keadilan hak dan kewajiban di 

antara ahli waris. Tetapi, ahli waris yang sudah ditetapkan di 

dalam pedoman hukum waris tidak selamanya memiliki mental 

dan kesehatan yang sempurna atau penyandang disabilitas. 

Ahli waris penyandang disabilitas secara implisit dijelaskan 

tetap memiliki hak mendapatkan warisan, walaupun melihat 

penyandang disabilitas tidak dapat melakukan perbuatan 

hukum atau suatu perjanjian dan kewajiban, yang mana di 

dalam manjadi ahli waris berarti ada kewajiban untuk 

mengelola harta warisan tersebut sehingga bermanfaat bagi 

keluarga yang ditinggalkan. Dengan demikian, peneliti ingin 

menganalisis lebih lanjut bagaimana implementasi kewarisan 

pada masyarakat Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, 

Kabupaten Ponorogo dengan perspektif sosiologi hukum, 

mulai dari analisis konsep kewarisan, landasan hukum yang 

dipakai dan bagaimana hak-hak disabilitas dapat terpenuhi. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan 

pendekatan kualitatif induktif dan dilihat dari rumusan masalah 

yang diajukan mengambarkan penelitian ini bersifat nyata dan 

empiris sehingga peneliti dapat memahami hakikat kehidupan 

masyarakat Desa Karangpatihan, dengan data-data yang 

didapat melalui observasi, interview, dokumentasi dan 

triangulasi. Adapun tahapan-tahapan pengolahan data 

diantaranya adalah tahapan pemeriksaan ulang, klasifikasi data, 

analisis data dan kesimpulan. Analisis diulas dengan teori dan 



 
 

iii 

indikator-indikator sosiologi hukum dan kes impulan didapat 

dari menghubungkan hasil analisis data dengan rumusan 

masalah atau kegelisahan peneliti. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, 

implementasi kewarisan pada keluarga penyandang disabilitas 

mempraktikkan konsep sendiri atau dengan konsep pembagian 

turun-temurun, yang mendapatkan harta waris secara sosiologis 

sesuai dengan konteks kemampuan di dalam pengetahuan, 

pemahaman, sikap dan perilaku keluarga penyandang 

disabilitas terhadap kewarisan. Selama bisa menjaga 

kerukunan, memenuhi kebutuhan harian dan tidak 

menimbulkan konflik. Kedua, perlindungan terhadap hak harta 

warisan pada keluarga penyandang disabilitas secara peribadi 

atau mandiri di dalam pelaksanaannya tidak memiliki 

kemampuan, tetapi dengan cara kolektivitas atau pemanfaatan 

harta bersama, dengan menggunakan konsep gotong-royong 

dalam menjaga aset harta warisan, tidak hanya penyandang 

disabilitas tetapi juga dibantu oleh kerabat, masyarakat dan 

perangkat desa. 

 

Kata Kunci : Penyandang Disabilitas, Hukum Waris, 

Sosiologi Hukum 
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ABSTRACT 

 

 

Arip Mahendra, NIM 503200004, 2022. Implementation of 

Inheritance in Families with Disabilities in 

Karangpatihan Village (Sociology of Law 

Perspective) 

 

 In the discussion of inheritance there are two important 

aspects, namely assets/properties and relatives/family. So, 

inheritance must be regulated in order to realize the justice of 

rights and obligations among the heirs. However, the heirs who 

have been stipulated in the inheritance law guidelines do not 

always have perfect mental and health or persons with 

disabilities. The heirs of persons with disabilities are implicitly 

explained as having the right to inherit, even though they see 

that persons with disabilities cannot carry out legal actions or 

an agreement and obligation, which in being an heir means that 

there is an obligation to manage the inheritance so that it is 

beneficial for the bereaved family. Thus, the researcher wants 

to further analyze how the implementation of inheritance in the 

community of Karangpatihan Village, Balong District, 

Ponorogo Regency with a legal sociology perspective, starting 

from an analysis of the concept of inheritance, the legal basis 

used and how disability rights can be fulfilled. 

 This research is a field research, with an inductive 

qualitative approach and seen from the formulation of the 

problem proposed to describe this research is real and 

empirical so that researchers can unde rstand the nature of the 

life of the people of Karangpatihan Village, with data obtained 

through observation, interviews, documentation and 

triangulation. The stages of data processing include the stages 

of re-examination, data classification, data analysis and 

conclusions. The analysis is reviewed with the theory and 
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indicators of the sociology of law and conclusions are obtained 

from connecting the results of data analysis with the 

formulation of the problem or anxiety of the researcher. 

 The results of the study show that first, the 

implementation of inheritance in families with disabilities 

practices their own concept or with the concept of hereditary 

division, which gets inheritance sociologically according to the 

context of ability in the knowledge, understanding, attitudes 

and behavior of families with disabilities towards inheritance. 

As long as they can maintain harmony, meet daily needs and 

do not cause conflict. Second, the protection of inheritance 

rights for families with disabilities personally or independently 

in its implementation does not have the ability, but by means of 

collectivity or the use of joint assets, using the concept of 

gotong royong in maintaining inherited assets, not only for 

persons with disabilities but also assisted by relatives, 

community and village officials. 

 

Keywords: Persons with Disabilities, Inheritance Law, 

Sociology of Law 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

A. Latar Belakang 

Hukum waris atau yang lebih populer disebut ilmu 

farā‟id, adalah ilmu yang membahas tentang peralihan atau 

pembagian harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada 

ahli waris atau kerabat yang masih hidup. Hukum waris juga 

termasuk di dalam hukum keluarga, karena berhubungan 

dengan ruang lingkup kehidupan masyarakat atau keluarga. 

Terdapat dua aspek penting dalam warisan yaitu aset/harta dan 

kekerabatan. Setiap orang yang hidup akan mengalami 

kematian, sehingga terdapat hak dan kewajiban terhadap si 

mayit dan kerabat yang ditinggalkan. Oleh karena itu, 

pembagian harta waris khususnya di Indonesia sudah diatur 

dalam beberapa hukum, yaitu: hukum Islam, hukum adat, 

hukum barat.
1
 Kewarisan dalam hukum Islam atau dikenal 

dengan pembagian harta peninggalan, merupakan pembagian 

harta yang dilihat dari ahli waris adalah ashab al-furudz (ahli 

                                                           
1
 Lalu Junaidi,” Sosiologi Hukum Terhadap Adat Kewarisan 

Masyarakat Des. Mangkung Kec. Praya Barat Kab. Prov. Lombok Tengah”, 

Al-Ihkam Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah. Volume Ix Nomor 1 (2017): 66-67. 
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waris yang mempunyai bagian tertentu), „asabah (ahli waris 

yang mendapatkan seluruh atau sisa harta setelah dibagikan 

kepada ashab al-furudz), dan zawil arham (mendapatkan harta 

waris dari wasiat wajibah).
2
 

Ditinjau dari segi pembagian pewarisan, Islam 

memerlukan perhitungan khusus atau ada enam persentase 

pembagian, yaitu: setengah (1/2), seperempat (1/4), sepertiga 

(1/3), seperenam (1/6), seperdelapan (1/8), dan dua pertiga 

(2/3). Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Sūrat al-Nisāʼa 

ayat 7 (Tujuh) yang menjelaskan bahwa laki-laki dan 

perempuan mendapatkan bagian atau hak harta kedua orang 

tuanya sesuai yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur’an. 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, tampak jelas 

bagaimana hukum Islam membahas hukum waris beserta 

pembagiannya, yang telah diatur dengan seadil-adilnya. 

Dengan tujuan untuk menghindari perselisihan dalam keluarga 

tersebut.
1
 Selanjutnya, kewarisan dalam hukum adat. Dilihat 

dari pembagiannya terhadap ahli waris dibedakan menjadi tiga 

yaitu patrilinial atau garis keturunan pria (dari pihak ayah) 

yang menjadi ahli waris utama dan secara ideologis anak 

                                                           
2
 Elsa Dwi Aprilia,”Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris 

Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Waris Islam,” Pactum Law Journal. 

Volume 1 Nomor 04 (2018): 363. 
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perempuan bukan termasuk ahli waris, matrilinial atau garis 

keturunan perempuan (dari pihak ibu) dan laki-laki menjadi 

pendamping dari ahli waris tersebut, dan parental/bilateral atau 

garis keturunan dua sisi dari ayah dan ibu yang tidak 

membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan dalam 

kewarisan.
3
  

Kemudian sistem pewarisan dalam hukum adat 

dibagi menjadi tiga yaitu sistem pewarisan individual, sistem 

pewarisan kolektif dan sistem pewarisan mayorat. Sistem 

pewarisan individual yaitu semua harta waris yang telah dibagi 

menjadi kekuasaan dari individu-individu ahli waris dalam 

mengelolanya. Sistem kolektif yaitu kewarisan tidak dibagi 

kepada individu-individu ahli waris, tetapi menjadi kesatuan 

yang tidak dibagi-bagi kepemilikan dan kekuasaannya, 

sehingga semua ahli waris berhak untuk mengelola dan 

memanfaatkan harta waris tersebut. Sistem mayorat sama 

seperti sistem kolektif, hanya saja ada ahli waris yang 

dituakan/anak tertua menjadi pemimpin keluarga pengganti 

orang tuanya, baik ibu maupun ayah. Terakhir, pembagian 

harta waris dalam hukum barat/perdata diatur dalam Kitab 

                                                           
3
 Sigit Sapto Nugroho, Hukum Waris Di Indonesia (Solo: 

Pustaka Iltizam, 2016). 37-71. 
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Undang-undang Perdata (KUHPerdata), ketentuan tersebut 

diatur dari pasal 830-1130 KUHPerdata tentang pewarisan 

karena kematian. Syarat terjadinya pewarisan adanya yang 

meninggal (pewaris), ahli waris dan harta warisan. Ahli waris 

dalam hukum perdata menjadi dua macam yaitu ahli waris 

karena hubungan perkawinan dan darah, serta ahli waris dari 

surat wasiat.
4
  

Ahli waris dalam KUHPerdata digolongkan menjadi 

empat, yaitu: gologan pertama dalam pasal 852, anak (garis 

lurus ke bawah), anak luar nikah, anak adopsi, suami/istri. 

Golongan kedua dalam pasal 854, 857 dan 859, ayah dan ibu 

(garis lurus ke atas), saudara saudari. Golongan ketiga dalam 

pasal 850 dan 853, nenek dan kakek (garis lurus ke atas). 

Golongan keempat dalam pasal 858, saudara saudari dari orang 

tua. Kemudian pembagian anak dalam KUHPerdata, peratama 

anak sah (anak yang lahir dari hubungan perkawinan), kedua 

anak luar kawin yang diatur dalam pasal 43 ayat 1 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu anak yang dilahirkan di 

luar perkawinan yang hukum keperdataanya mengikuti ibunya 

dan ayahnya jika dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan 

                                                           
4
 Indah sari,” Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab 

Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (Bw),” Jurnal 

Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma. 

Volume 5 Nomor 1 (2014): 3-4.  



5 
 

 
 

dan teknologi, ketiga anak adopsi yang dibuktikan dengan surat 

dari pengadilan. Dan semua pembagian harta waris kepada ahli 

waris tersebut di atas, dapat dilakukan setelah tidak ada surat 

wasiat.
5
 

Penjelasan secara rigkas di atas tentang hukum-

hukum dalam penyelesaian warisan, menjadi contoh kecil yang 

menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia adalah Negara yang 

memiliki keberagaman sosial (pluralisme sosial) mulai dari 

agama, kebudayaan, ras, bahasa, suku, adat-istiadat, serta 

hukum-hukum di dalam penyelesaian masalah pidana maupun 

perdata. Keragaman inilah yang menyebabkan masyarakat di 

Indonesia tidak bisa menerapkan satu hukum saja. Sehingga 

dalam hukum waris khususnya, kebanyakan masyarakat 

mengunakan kombinasi antara hukum-hukum tersebut, untuk 

menyelesaikan pembagian harta waris. Misalnya dengan cara 

hibah, yaitu dibagikanya harta waris sebelum pewaris 

meninggal dunia. Walaupun demikian, setiap hukum waris 

Islam maupun hukum adat atau bahkan hukum waris 

                                                           
5
 Elviana Sagala,” Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum 

Waris Perdata” Jurnal Ilmiah “Advokasi”. Volume 06 Nomor 01 (2018): 

117-119. 
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barat/perdata semuanya mempunyai tujuan yang sama untuk 

ahli waris, yaitu keadilan dan kepastian hukum.
6
 

Implementasi hukum mawaris pada keluarga, 

diharapkan mampu membantu terwujudnya keadilan dan 

kepastian hukum untuk ahli waris. Akan tetapi, kenyataan di 

masyarakat menunjukkan bahwa kewarisan masih dibumbui 

konflik, dan masih ada rasa ketidak adilan di dalam pembagian 

harta waris. Beberapa konflik antar ahli waris yang disebabkan 

warisan telah sampai pada ranah hukum atau pidana, 

contohnya pada bulan Agustus 2021 seorang kakek warga 

Kecamatan Jambon, Ponorogo tega membacok tangan 

keponakannya sendiri dan harus dihukum lima tahun penjara.
7
 

Kasus yang terjadi pada keluarga tersebut menjadi salah satu 

contoh, belum terwujudnya keadilan dan kepastian hukum 

dalam pembagian harta warisan. Memang syarat-syarat untuk 

menjadi ahli waris dalam memperoleh harta warisan belum 

dijelaskan secara rinci di dalam hukum Islam atau Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) dan hukum adat. Hukum waris hanya 

                                                           
6
 Soerjono Soekanto,”Membudayakan Hukum Dalam 

Masyarakat” Jurnal Hukum & Pembangunan. Volume 7 Nomor 5 (1977): 

328. 
7
 Charoline Pebrianti, "Berpangkal Masalah Warisan, Kakek di 

Ponorogo Bacok Keponakan" Detik.com, (online), (2021) dalam  

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5697516/berpangkal-masalah-

warisan-kakek-di-ponorogo-bacok-keponakan. diakses 28 februari 2022. 

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5697516/berpangkal-masalah-warisan-kakek-di-ponorogo-bacok-keponakan
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5697516/berpangkal-masalah-warisan-kakek-di-ponorogo-bacok-keponakan
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menjelaskan secara umum, adapun syarat menjadi ahli waris 

yang ditemukan dalam pedoman hukum waris adalah memiliki 

hubungan dengan pewaris, hubungan darah atau hubungan 

karena perkawinan, sehingga semua orang dengan syarat 

tersebut bisa mendapatkan warisan.
8
 

Ahli waris yang sudah ditetapkan juga tidak 

selamanya memiliki mental dan kesehatan yang sempurna, 

misalnya penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas 

walaupun telah memenuhi syarat menjadi ahli waris, namun 

terkadang masih menemui berbagai tantangan. Tantangan bagi 

penyandang disabilitas khususnya di Indonesia bersumber dari 

cara pandang, sikap dan perilaku masyarakat, serta minimnya 

fasilitas publik, penyediaan lapangan pekerjaan khusus dan 

hambatan terkait fasilitas keagamaan. Cara pandang naif dan 

mistis yang berlandaskan pada rasa iba dan kasihan terhadap 

disabilitas, akhirnya menimbulkan stigma yang negatif kepada 

disabilitas itu sendiri. Hal tersebut tidak memberikan manfaat, 

namun malah menjadi beban bagi orang di sekelilingnya 

ataupun keluarga mereka sendiri. Hal tersebut juga didukung 

                                                           
8
 Muhammad Shofwanul Mu’minin,” Konflik Keluarga Akibat 

Pembagian Harta Waris dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” 

Journal of Family Studies. Volume 4 Issue 3 (2020): ISSN (Online): 2580-

9865. 
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dengan keterbatasan fasilitas publik, pendidikan, fasilitas 

keagamaan, serta minimnya lapangan pekerjaan khusus bagi 

disabilitas. Sehingga mereka dianggap tidak produktif, tidak 

mampu mengerjakan tugas, menghambat perkembangan sosial 

bermasyarakat. Selain itu, penanggungjawab penyandang 

disabilitas diserahkan kepada keluraga masing-masing. Padahal 

menurut UU No 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan 

Rativikasi Konvensi Internasional Hak Penyandang Disabilitas, 

mendefinisasikan bahwa disabilitas adalah sebuah konsep yang 

terus berkembang dan berubah, yaitu interaksi antara individu 

dengan keterbatasan kemampuan, sikap masyarakat dan 

lingkungan yang menghambat partisipasi individu dalam 

masyarakat. Dari definisi tersebut tidak hanya faktor 

keterbatasan kemampuan individu saja yang disoroti, tetapi 

juga ada faktor sosial masyarakat dan lingkungan baru yang 

dapat dikatakan sebagai penyandang disabilitas. Jadi 

diharapkan terwujudnya perubahan cara pandang dan 

dukungan tidak hanya terhadap keluarga, masyarakat, ataupun 

lingkungan. Akan tetapi juga perubahan pemerintah, sehingga 

dapat terwujud layanan publik yang ramah disabilitas.
9
 

                                                           
9
 Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Perhimpunan 

Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Pusat Studi dan Layanan 

Disabilitas (PSLD) Unibraw, Fiqih penguatan Penyandang Disabilitas 

(Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018 ) 20-21. 
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Ragam disabilitas tersebut memiliki karakteristik dan 

kompetensi yang dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

disabilitas berat atau mampu rawat, dimana penyandang 

disabilitas pada kategori ini tidak mampu melakukan aktivitas 

keseharian sendiri dan harus dibantu orang lain. Kedua 

disabilitas sedang atau mampu latih, di dalam kesehariannya ia 

mampu melaksanakan aktivitas sendiri misalnya makan, 

minum, mandi, berpakaian, serta dapat dilatih dalam membuat 

kerajinan tangan, membantu bekerja dan lain-lain. Ketiga 

disabilitas ringan atau mampu didik, mereka mampu 

bersekolah, bersosialisasi dengan masyarakat dan hidup seperti 

orang normal pada umumnya. Karakteristik penyandang 

disabilitas dapat dinyatakan ringan, sedang dan berat dengan 

menggunakan indikator penguji diantaranya hambatan dalam 

panca indra, mobilitas, komunikasi, mempelajari sesuatu, 

konsentrasi, daya ingat, bersosialisasi, interaksi sosial, 

menerima perubahan, menjalani pertemanan, dan mengontrol 

tingkah laku.
10

 

Berdasarkan pemaparan secara singkat tentang 

ragam dan karakteristik penyandang disabilitas di atas, dapat 

kita jadikan sebagai acuan penentuan indikator dalam 

                                                           
10

 Ibid,. 22. 
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melakukan survei dan riset di Negara Indonesia tentang 

penyandang disabilitas. contohnya Survei Sosial Ekonomi 

Nasional (SUSENAS) Tahun 2018 misalnya, menunjukkan 

penyandang disabilitas pada kelompok usia 2-6 tahun dengan 

karakteristik sedang berjumlah 1.150.173 jiwa dan berat 

berjumlah 309.784 jiwa, kelompok usia 7-18 tahun dengan 

karakteristik sedang berjumlah 1.327.688 jiwa dan berat 

berjumlah 433.297 jiwa, kelompok usia 19-59 tahun dengan 

karakteristik sedang berjumlah 15.834.339 dan berat berjumlah 

2.627.531 jiwa, dan kelompok lebih dari 60 tahun dengan 

karakteristik sedang berjumlah 12.073.573 dan berat berjumlah 

3.381.134 jiwa.
11

 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

(Kemenkes RI) juga melaksanakan pencatatan data 

penyandang disabilitas dengan mengadakan Riset Kesehatan 

Dasar (Riskesdas) pada tahun 2007, 2013 dan 2018. Dengan 

mengelompokkan penyandang disabilitas berdasarkan umur 

yaitu anak (5-17 tahun) sebanyak 3,3%, dewasa (18-59 tahun) 

sebanyak 20% dan lansia (>60 tahun) 3,8%. Kehidupan 

disabilitas tersebut masih terdapat kekurangan dan hambatan 

                                                           
11

 Frichy Ndaumanu, “Hak Penyandang Disabilitas,” Antara 

Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah”,Jurnal Ham. 

Volume 11  Nomor 1 (2020): 131-133. 
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atau keterbatasan di dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. 

Sehingga dengan mengetahui jumlah penyandang disabilitas 

dan mengetahui ragam dan karakteristiknya, akan sangat 

memudahkan dalam memberikan fasilitas-fasilitas yang ada 

secara adil dan ramah terhadap penyandang disabilitas.
12

  

Dijelaskan secara implisit juga dalam Al-Qur’an 

Sūrat al-Nūr ayat 61 tentang kesetaraan sosial manusia. Dapat 

dipahami bahwa antara penyandang disabilitas maupun orang 

normal pada umumnya harus diperlakukan secara adil, diterima 

secara ramah dan tidak ada diskriminasi dalam kehidupan 

sosial/bermasyarakat. Kesetaraan hak tersebut termasuk di 

dalam pembagian harta warisan. Perlakuan kepada penyandang 

disabilitas di dalam penerimaan harta warisan memang tidak 

dibeda-bedakan di dalam haknya, tetapi hak tersebut juga 

diatur dalam hukum Islam, contohnya pada Sūrat al -Nisāʼa 

ayat 5 yang menjelaskan tentang harta yang tidak boleh 

diberikan sampai ia balig (dewasa). Oleh karena itu, butuh 

wali/pengampu untuk mengelola harta atas kepentingan yang 

diampu. Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 107 ayat 2 

menyebutkan perwalian meliputi perwalian diri dan harta 

                                                           
12

 Kementerian Kesehatan RI Pusat Data dan Informasi,” 

Indonesia Inklusi dan Ramah Disabititas”, (Jakarta Selatan: Jl. HR. Rasuna 

Said Blok X5 Kav. 4-9 Lantai 10 Blok A, 2019). 
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kekayaannya. Dari uraian tersebut penyandang disabilitas bisa 

mendapat harta warisan, walaupun jumlah harta dan konsep 

pembagian harta waris tidak disebutkan secara eksplisit.
13

 

Seperti keadaan masyarakat di Desa Karangpatihan, 

Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo terdapat Sembilan 

puluh warga penyandang disabilitas, lima keluarga diantaranya 

sudah menikah. Desa tersebut populer dengan julukan 

kampung idiot, dari julukan tersebut bisa menggambarkan cara 

pandang dan sikap masyarakat di dalam maupun di luar Desa 

Karangpatihan. Sebutan tersebut menunjukkan bahwa mereka 

perlu untuk dikasihani dan harus disantuni, karena menyantuni 

mereka adalah kebajikan. Disabilitas bukan hanya masalah 

takdir, bukan semata-mata menjadi fenomena 

duniawi/manusiawi. Oleh karena itu, cara pandang naif dan 

mistis harus diiringi cara pandang yang kritis. Sehingga warga 

masyarakat tidak boleh menyimpulkan bahwa ketika orang itu 

tidak seperti orang pada umumnya pada aspek psikologi, fisik, 

dan struktur serta fungsi anatomi tubuh, maka dia dianggap 

tidak dapat melaksankan kewajiban dan bertanggung jawab 

pada dirinya sendiri. Selain itu, masyarakat dilarang 

                                                           
13

 Lailatul Fitriyah, Moh. Muhibbin, Ahmad Bastomi. 

“Pembagian Hak Waris Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) 

Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kuhperdata.” Jurnal Dinamika. 

Volume 27 Nomor 8 (2021): 1215-1232. 
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mengganggap para penyandang disabilitas tidak berhak dalam 

haknya, sebagaimana hak yang ditetapkan pada orang yang 

normal. Begitu juga dalam hal hukum waris, jangan sampai 

timbul permasalahan dalam pembagian harta waris kepada ahli 

waris yang memiliki kekurangan atau para penyandang 

disabilitas.
14

 

Fenomena yang menarik atau unik khususnya dalam 

pembagian harta warisan di Desa Karangpatihan menurut 

pekerja kantor kelurahan bagian pengembangan dan 

kesejahterahan, pertama pembagian harta waris yang merata, 

tidak membedakan antara ahli waris yang normal dan 

disabilitas. Kedua, pengalihan harta waris kepada saudara jika 

seorang disabilitas tidak punya keturunan. Ketiga, pembagian 

harta waris dengan cara hibah sebelum pewaris meninggal 

dunia dengan didampingi wali atau saudara. Serta pernyataan 

bahwa penyandang disabilitas tidak mampu dalam mengelola 

harta dan mereka cukup hanya dipenuhi kebutuhan harian 

seperti makan dan minum saja. Dengan demikian, peneliti 

ingin menganalisis lebih lanjut bagaimana implementasi 

kewarisan pada masyarakat Desa Karangpatihan, Kecamatan 

                                                           
14

 Admin Desamind. ”Kampung Idiot dari Jawa Timur” 

desamind.com, (online), (2021), dalam http:/www.desamind.com, diakses 

29 September 2021.  
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Balong, Kabupaten Ponorogo berdasarkan perspektif sosiologi 

hukum. Mulai dari analisis praktik pembagiannya, landasan 

hukum yang dipakai dan bagaimana hak-hak disabilitas dapat 

terpenuhi. Hal tersebut didasarkan pada indikator yang ada 

seperti pemahaman hukum waris, Informasi atau sosioalisasi 

hukum waris, sikap dan perilaku masyarakat dan efektivitas 

kegunaan hukum waris bagi keluarga disabilitas di Desa 

Karangpatihan.  

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana implementasi kewarisan dalam keluarga 

disabilitas di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, 

Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana perlindungan hak harta waris pada keluarga 

disabilitas di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, 

Kabupaten Ponorogo? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian yang sesuai dengan rumusan 

masalah tersebut diatas sebagai berikut: 

1. Memperoleh gambaran yang lengkap, rinci, dan jelas 



15 
 

 
 

mengenai praktik pelaksanaan kewarisan bagi ahli waris 

penyandang disabilitas pada masyarakat Desa 

Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. 

2. Mengetahui bagaimana perlindungan hak harta waris 

terhadap ahli waris penyandang disabilitas dalam sistem 

kemasyarakatan Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, 

Kabupaten Ponorogo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat memberikan salah satu alternatif penyelesaian 

masalah khususnya dalam bidang waris penyandang 

disabilitas. 

b. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan sumbangsih serta memperkaya khazanah ilmu 

pengetahuan mengenai kewarisan kepada ahli waris yang 

penyandang disabilitas dilihat dari segi sosial. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi 

untuk penelitian yang terkait bagi peneliti-penelitian di 

masa mendatang, yakni yang berkaitan dengan kewarisan 

kepada ahli waris yang penyandang disabilitas dilihat dari 

segi sosial. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

kontribusi dalam meningkatkan kesadaran dalam 

memberikan hak kepada ahli waris yang penyandang 

disabilitas, merubah cara pandang dan terpenuhinya 

fasilitas ramah disabilitas. 

b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini guna menambah 

wawasan pengetahuan serta diharapkan dapat 

mengaplikasikan secara praktis bagaimana kewarisan 

kepada ahli waris yang penyandang disabilitas. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi kepada seluruh masyarakat, khususnya 

masyarakat di desa Karangpatihan tentang pembagian hak 

ahli waris penyandang disabilitas dalam mendapat harta 

waris yang sesuai dan adil.  
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E. Definisi Operasional 

Demi mendapatkan pemahaman dan gambaran yang 

jelas tentang topik penelitian ini, maka peneliti akan 

menjelaskan beberapa unsur istilah yang terdapat dalam judul 

tesis ini, diantaranya: 

1. Implementasi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia) diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.
15 

2. Waris dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 

diartikan sebagai orang yang berhak menerima harta 

pusaka dari orang yang telah meninggal.
16 

3. Disabilitas dalam wikipedia bahasa indonesia 

(ensiklopedia bebas) adalah istilah yang meliputi 

gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan 

partisipasi.
17 

4. Sosiologi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 

diartikan sebagai pengetahuan atau ilmu tentang sifat, 

                                                           
15

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesi, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 580. 

16
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar,.1617. 

17
 Wikipedia, Difabel, disabilitas, ketunaan atau keterbatasan 

diri, Accessed Des 12, 2021. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Difabel#cite_note-1 
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perilaku, dan perkembangan masyarakat, ilmu tentang 

struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya.
18 

5. Hukum dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 

diartikan sebagai peraturan yang dibuat oleh penguasa 

(pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang 

dalam suatu masyarakat (negara).
19

 
 

 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah 

penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data 

induktif atau gambaran seperti kata-kata tertulis atau data lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian 

ini merupakan penelitian lapangan, yakni dimana peneliti 

mengumpulkan data di lapangan secara langsung ke Desa 

Karangpatihan, untuk memperoleh informasi secara langsung 

mengenai kewarisan terhadap penyandang disabilitas. 

Berdasarkan pendekatan kualitatif induktif yang digunakan 

peneliti serta dilihat dari rumusan masalah yang diajukan, 

maka dapat mengambarkan bahwa penelitian ini bersifat nyata, 
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 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar, 1371. 

19
 Ibid., 531. 
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empiris dan dapat dilihat secara langsung. Sehingga peneliti 

dapat memahami hakikat kehidupan masyarakat Desa 

Karangpatihan berdasarkan pada data-data yang didapat 

melalui observasi, interview, dokumentasi dan triangulasi. 

Khususnya cara berpikir masyarakat setempat yang 

melatarbelakangi mereka dalam mengimplementasikan hukum 

kewarisan atau pembagian harta warisan terkhusus untuk ahli 

waris penyandang disabilitas tersebut. Sehingga, ilmu waris 

tersebut masih mampu bertahan di tengah-tengah masyarakat 

Desa Karangpatihan hingga saat ini.
20

 

2. Kehadiran Peneliti  

Kehadiran peneliti di dalam sebuah penelitian 

khususnya penelitian kualitatif berperan sebagai sebuah 

instrumen kunci, ia menjadi kunci keberhasilan sebuah 

penelitian tersebut. Sehingga, kualitas data penelitian kualitatif 

tergantung pada kualitas dan kuantitas kehadiran peneliti, 

karena ia yang mencari dan memaparkan data, menelaah, 

menafsirkan dan menganalisis data. Selain itu, pada penelitian 

ini kehadiran peneliti sebagai instrumen utama yang bertindak 

sebagai pengumpul data-data sebagai bahan untuk analisis, 
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 Sugiyono, Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R 

&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), 4.  
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karena hanya manusialah yang mampu berhubungan dengan 

responden atau objek lainya dalam melaksanakan pengambilan 

data berupa wawancara yang mendalam. Sehingga, hanya 

peneliti yang bisa mendapatkan data yang valid dan objektif 

terkait implementasi kewarisan penyandang disabilitas di Desa 

Karangpatihan. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang akan diteliti adalah Desa 

Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. 

Topografi ketinggian desa ini berupa daratan sedang, yaitu 

sekitar 153 M di atas permukaan air laut. Desa Karangpatihan 

memiliki luas 1336,6 ha dan terdiri dari empat dukuh, yaitu: 

Krajan, Bibis, Bendo dan Tanggungrejo.
21

  

Peneliti memilih lokasi di Desa Karangpatihan 

karena di setiap dusun terdapat penyandang disabilitas, jumlah 

keseluruhan penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan 

yaitu sembilan puluh delapan orang dan lima keluarga telah 

menikah. Keluarga penyandang disabilitas inilah yang menjadi 

sumber data di dalam penelitian. 
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 Dokumentasi kantor Kepala Desa Karangpatihan Kecamatan 

Balong, Kabupaten Ponorogo. 
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4. Data dan Sumber Data 

Sesuai dengan latar belakang dan fokus penelitian 

yang telah diangkat peneliti, maka dalam penelitian ini 

dibutuhkan data dan sumber data penelitian sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data Primer yaitu data yang diambil dari sumber 

yang pertama. Data yang dimaksud adalah data wawancara 

atau interview yang diambil secara langsung kepada subjek 

penelitian dan informan.
22

 Adapun data primer pada penelitian 

ini dilakukan dengan wawancara mendalam yang langsung 

dilakukan kepada informan, diantaranya meliputi:  

1) Keluarga Disabilitas 

Keluarga penyandang disabilitas yang akan 

diwawancarai sebagai bahan data primer penelitian ini adalah 

keluarga penyandang disabilitas (kerabat penyandang 

disabilitas yang normal) yang sudah menikah, dan dari jumlah 

98 orang penyandang disabilitas. Terdapat lima pasangan yang 

sudah berkeluarga, dengan sesama penyandang disabilitas 

diantaranya:  
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 Sugiyono, Metode Penulisan, 305-306.  



22 
 

 

Tabel. 1.1. 

Data penyandang disabilitas yang sudah menikah
23

 

No Nama 

Alamat 

Penyandang 

Disabilitas Dukuh 
R

T
 

R
W

 

1 

Misidi  
T

an
g
g
u
n
g
rejo

 

5 1 

Intelektual, 

tunawicara 

(Sedang-

berat) 

Boini 

Intelektual, 

tunarungu 

(ringan-

sedang) 

2 

Parmin  

5 2 

Intelektual 

(ringan) 

Parmi 

Intelektual, 

tunanetra 

(ringan) 

3 Toiran  5 2 Intelektual, 
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 Dokumentasi kantor Kepala Desa Karangpatihan Kecamatan 

Balong, Kabupaten Ponorogo. 
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tunawicara 

(ringan-

sedang) 

Paerah 

Intelektual, 

tunawicara, 

tunarungu 

(Sedang-

berat) 

4 
Alm. Katimun 

dan Warni 
3 2 

Intelektual, 

(sedang) 

5 
Alm. Wandi 

dan Sarinem 
1 2 

Intelektual, 

tunawicara 

(sedang) 

 

Hasil observasi di Dukuh Tanggungrejo, menyebut 

penyandang disabilitas yang kurang dalam pendengaran, 

penglihatan dan bicara, dengan sebutan tunarungu, tunanetra 

dan tunawicara. Tetapi, penyandang disabilitas tersebut masih 

dapat mendengar, melihat dan berbicara walapun memang 

sangat terbatas. 
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2) Ketua RT atau penjabat desa dan tokoh masyarakat 

Data yang tidak kalah penting juga dapat diambil 

dari ketua RT, mayarakat dan atau tokoh masyarakat, karena 

merekalah orang yang terdekat dan mengetahui kondisi 

keseharian atau yang dikenal dengan tentangga dekat, serta 

mampu merespon bagaimana implementasi kewarisan pada 

keluarga penyandang disabilitas yang ada di sekitar mereka. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder yaitu data yang bersifat 

menyempurnakan, membantu dan menunjang serta melegkapi 

dan memperkuat data primer yang sudah ada. Peran data 

sekunder yaitu berupa penjelasan dan pemaparan informasi 

tentang topik masalah yang diangkat oleh peneliti di dalam 

sebuah penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data 

sekunder diantaranya buku-buku, jurnal, artikel yang terkait 

dengan topik masalah yang diangkat, yaitu kewarisan 

penyandang disabilitas. Dan juga termasuk data keluarga 

penyandang disabilitas yang ada di Desa Karangpatihan.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data ini menjadi langkah yang 

paling utama dalam sebuah penelitian, sebab mendapatkan data 

merupakan tujuan utama dari penelitian. Pengumpulan data 

dapat dilakukan dengan berbagai sumber dan berbagai cara 
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Macam 
Teknik 

Pengumpulan 
Data

Observasi

Wawancara Dekumentasi 

Triangulasi

atau teknik.
24

 Bila dilihat dari sumber datanya, maka 

pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan 

sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan 

sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat 

orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari 

segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik 

pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi 

(pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), 

dokumentasi dan gabungan keempatnya.
25

 

Gambar 1.1 Macam-macam Teknik Pegumpulan Data 

 

 

 

 

 

Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan beberapa teknik, yaitu: 
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 Sugiyono,
 
Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R & 

D, (Bandung: Alfabeta, 2011), 308. 
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 Ibid, 308-309. 
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1) Wawancara  

Teknik wawancara ini dilakukan karena tidak semua 

data atau informasi dapat diperoleh dengan cara pengamatan 

saja, sehingga dibutuhkan cara atau metode dimana ide dan 

informasi saling bertukar dari satu orang kepada orang lain 

dengan tanya jawab atau percakapan. Maksud dari percakapan 

di sini adalah percakapan yang memiliki makna atau tujuan 

untuk mengontruksikan makna dalam satu topik masalah, dan 

inilah yang disebut dengan wawancara.
26

 

Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai 

pihak-pihak yang terkait dengan fokus masalah yaitu kewarisan 

pada keluarga disabilitas. Dengan jenis wawancara 

semiterstruktur, yang dapat dilaksanakan dengan cara yang 

lebih bebas. Selain itu tujuannya untuk mendapatkan 

permasalahan atau topik masalah secara lebih terbuka dan 

mendalam, serta mempermudah narasumber dalam 

menyampaikan ide dan pendapatnya. Adapun pihak-pihak yang 

dimaksud adalah keluarga penyandang disabilitas, ketua RT, 

tokoh masyarakat yang akan dilaksanakan secara mendalam 

sehingga mendapatkan data valid yang bisa dibuat sebagai 

bahan analisis.   
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2) Observasi  

Observasi adalah salah satu metode yang digunakan 

untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian dengan 

datang langsung ke lokasi, serta melaksanakan pengamatan dan 

meninjau secara cermat guna untuk mendapatkan data dan 

informasi sesuai objek masalah penelitian. Jenis observasi 

diantaranya observasi partisipatif yaitu keterlibatan peneliti di 

dalam kegiatan harian orang yang diamati atau informan guna 

memperoleh data yang lengkap, tajam dan sampai mengetahui 

makna dari perilaku yang tampak. Kedua observasi terus terang 

atau tersamar yaitu dimana peneliti di dalam mengumpulkan 

data dengan menyatakan terus terang bahwa ingin 

melaksanakan penelitian, tetapi suatu saat peneliti juga tidak 

terus terang atau tersamarkan, supaya data yang dirahasiakan 

dapat terungkap, observasi tidak berstruktur adalah 

pengumpulan data dilakukan secara tidak terencana karena 

peneliti tidak mengetahui apa yang akan diamati atau baru akan 

melakukan pengamatan.
27

 Objek penelitian dalam penelitian 

kualitatif yang diobservasi terdiri atas tiga komponen, yaitu: 

place (tempat), actor (pelaku) dan activities (aktivitas).
28
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28
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Untuk kegiatan observasi ini menggunakan metode 

observasi terus terang atau tersamar, peneliti akan datang 

langsung ke Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, 

Kabupaten Ponorogo sehingga data lebih terjamin keaslian. 

3) Dokumentasi 

Untuk kepentingan dokumentasi, peneliti akan 

mempelajari hal-hal atau variabel berupa data-data, buku 

catatan, transkip, buku dan dokumen yang dianggap perlu di 

dalam mengetahui proses penerapan kewarisan pada keluarga 

penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan. 

6. Analisis Data 

Penalaran yang akan digunakan oleh peneliti yaitu 

metode penalaran induktif, yakni pendekatan untuk berpikir 

logis dan kritis dengan membuat pernyataan umum dari hal-hal 

spesifik atau khusus yang terjadi sebelumnya atau pola 

penerapan penalaran dengan menghubungkan hukum atau teori 

yang ada dengan fenomena yang terjadi dan bersifat khusus ke 

umum. Data yang sudah diperoleh melalui pengumpulan data 

tersebut di atas, kemudian akan diolah menjadi data yang 

sistematis dan struktur, sehingga dalam proses analisis menjadi 

mudah dan terbantu.  

Adapun tahapan-tahapan pengolahan data 

diantaranya adalah tahapan pemeriksaan ulang yaitu fokus di 
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dalam aspek kesesuaian, kejelasan dan kelengkapan data. 

Tahapan klasifikasi data yaitu mengelompokkan data-data 

sesuai dengan rumusan masalah, tahapan pembuktian yaitu 

data yang sudah didapat melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi diverifikasikan kepada sumber primer. Tahapan 

analisis data yaitu data yang sudah diverifikasikan akan 

dianalisis, diulas dengan teori dan indikator-indikator, sehingga 

terdapat kesimpulan. Terakhir tahapan kesimpulan yaitu 

menyimpulkan dari hasil analisis data dengan menghubungkan 

rumusan masalah atau kegelisahan peneliti. Dalam hal ini 

adalah kewarisan pada keluarga penyandang disabilitas di Desa 

Karangpatihan berdasarkan perspektif sosiologi hukum. 

Sosiologi hukum yang dimaksud adalah pendapat Soerjono 

Soekanto yang memandang hukum adalah suatu perilaku 

dengan indikator-indikator seperti pengetahuan hukum, 

pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. 

 

G. Kajian Terdahulu 

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh 

peneliti, ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh 

beberapa peneliti dengan tema hukum waris sebagai berikut: 

1. Penelitian dalam bentuk Jurnal yang dilakukan oleh Alfa 

Syahriar (2018), mahasiswi Universitas Islam Nahdlatul 
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Ulama Jepara, dengan judul penelitian “Mekanisme 

Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Cacat Mental 

Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa 

Mantingan Kec. Tahunan Kab. Jepara)”. Fokus masalah 

mekanisme pembagian harta warisan pada ahli waris 

penderita cacat mental dilihat dari hukum Islam. Kajian ini 

dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan yuridis sosiologis. Tujuan kajian ini 

dimaksudkan untuk meneliti lebih dalam tentang praktik 

pembagian warisan bagi ahli waris dalam kondisi cacat 

mental di Desa Mantingan, dan juga untuk 

membedakannya dalam pandangan hukum waris Islam. 

Hasil penelitian ditinjau berdasarkan hukum waris Islam. 

Praktik tersebut mempunyai kesesuaian dengan ketentuan 

dalam kaidah hukum waris Islam yaitu dari sebab 

mendapatkan warisan yakni didahului meninggalnya 

seseorang.
29

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

yang akan dilakukan peneliti adalah fokus masalah 

mengenai penerapan kewarisan yang dilakukan masyarakat 

Desa Karangpatihan kepada ahli waris dilihat dari 
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 Alfa Syahriar, Arina Manasika
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perspektif sosiologi hukum. 

2. Penelitian dalam bentuk Jurnal yang dilakukan oleh Elsa 

Dwi Aprilia (2018), Mahasiswa Bagian Hukum 

Keperdataan Lampung. “Perlindungan Hukum Bagi Ahli 

Waris Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Waris 

Islam”. Penelitian ini adalah penelitian normatif didukung 

dengan data Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh) 

kemudia data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. 

Tujuan penelitian ingin mengetahui bagaimana 

perlindungan hak ahli waris jika wali dari ahli waris 

berkebutuhan khusus tidak melaksankan kewajibanya. 

Hasil penelitian antara lain penegakan aturan atau hukum 

terkait perwalian oleh peradilan Agama sudah terlaksana 

tinggal bagaimana pelaksana atau wali menunaikan 

kewajibanya terhadap ahli waris yang berkebutuhan 

khusus.
30

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

akan dilakukan peneliti adalah peneliti ingin lebih fokus 

pada landasan hukum yang digunakan dan penerapan 

pemanfaatan harta warisan di dalam pembagian waris 

kepada ahli waris disabilitas. 

  

                                                           
30

 Elsa Dwi Aprilia, Perlindungan Hukum,.362-372. 
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3. Penelitian dalam bentuk Jurnal yang dilakukan oleh 

Potalfin Siregar (2020) Magister Ilmu Hukum Fakultas 

Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Dengan judul 

“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Cacat 

Mental Sebagai Ahli Waris Dalam Menjual Harta Warisan 

(Studi Putusan Nomor 185/Pdt.P/2018/Pn.Mdn).” Fokus 

masalah pada perlindungan anak penyandang cacat mental 

untuk mendapatkan haknya. Metode penelitian hukum 

normatif atau doktrinal, tujuan penelitian adalah 

mengetahui perlindungan hukum pengampu terhadap ahli 

waris cacat mental dalam sistem hukum waris Indonesia, 

kedudukan ahli waris di bawah pengampu atau wakil. 

Hasil penelitian kedudukan ahli waris yang di bawah 

pengampuan terhadap hak waris miliknya dalam sistem 

hukum waris Indonesia. Ahli waris penyandang cacat 

mental tetap memiliki hak mewaris menurut Hukum 

Perdata dan Hukum Islam, hanya saja ia berada di bawah 

wali pengampu (Kurator) menurut Hukum Perdata atau 

perwalian menurut Hukum Islam.
31

 Perbedaan penelitian 

                                                           
31

 Potalfin Siregar,” Perlindungan Hukum Terhadap Anak 

Penyandang Cacat Mental Sebagai Ahli Waris Dalam Menjual Harta 

Warisan (Studi Putusan Nomor 185/Pdt.P/2018/Pn.Mdn”, Jurnal Hukum 

dan Kemasyarakatan Al-Hikma. 

Volume 1 Nomor 1 (2020).  



33 
 

 
 

ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah 

peneliti ingin lebih fokus pada implementasi hak dan 

kewajiban wali dalam perwalian penyandang disabilitas, 

untuk mengelola dan memenuhi hak-hak disabilitas.  

 

H. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan dan gambaran 

secara umum tentang penelitian ini, yang 

terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Definisi Operasional, Kajian 

Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika 

Pembahasan.  

 

BAB II : KAJIAN TEORI  

Bab ini berisi penjelasan teoritik tentang 

Sosiologi hukum dan kewarisan kepada ahli 

waris disabilitas. Fungsi dari bab ini adalah 

untuk menjelaskan secara teoritis terkait 

landasan dasar penelitian ini sebagai alat 

analisis penelitian. 
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BAB III : KEWARISAN DALAM KELUARGA 

DISABILITAS DI DESA KARANGPATIHAN, 

KECAMATAN BALONG, KABUPATEN PONOROGO 

Bab ini berisi tentang implementasi kewarisan 

kepada ahli waris disabilitas: paparan 

deskriptif data lapangan dan analisis data 

lapangan. 

BAB IV : PERLINDUNGAN HAK HARTA WARISAN 

PADA KELUARGA DISABILITAS DI DESA 

KARANGPATIHAN, KECAMATAN BALONG, 

KABUPATEN PONOROGO 

Bab ini merupakan analisis rumusan masalah 

yang kedua, yakni perlindungan hak harta 

warisan pada keluarga disabilitas di Desa 

Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten 

Ponorogo, di dalamnya akan mengulas 

mengenai paparan deskriptif data lapangan dan 

analisis data lapangan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari setiap 

rumusan masalah, saran dan kata penutup yang 

juga akan dilengkapi dengan daftar pustaka. 
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BAB II 

SOSIOLOGI HUKUM DAN KEWARISAN DISABILITAS 

 

 

A. Sosiologi Hukum 

1. Sejarah dan Perkembangan Sosiologi Hukum 

Pada tahun 1882 seorang pakar dari Itali Anzilotti 

permata kali menggunakan istilah Sosiologi hukum, yang lahir 

dari pemikiran di bidang filsafat hukum, ilmu hukum maupun 

sosiologi. Perkembangan sosiologi hukum yang dipengaruhi 

filsafat hukum memiliki pengaruh yang khas. Menurut Roscoe 

Pound seorang sosiolog dan pakar filsafat yang lahir di 

Amerika Serikat pada tahun 1887 dan meninggal pada tahun 

1964. Menurut pendapatnya hukum adalah suatu proses, maka 

ia membedakan law in action dengan law in book. Law in book 

adalah hukum sebagaimana yang tersurat dalam berbagai 

sumber hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, 

keputusan hakim dan lain sebagainya. Adapun law in action 

adalah hukum yang dipraktikkan oleh masyarakat dan dapat 

dideskripsikan sebagai gejala sosioal yang empiris. Dengan 

demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan 

nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum 
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positif tertulis saja. Tetapi juga dapat diberikan makna sebagai 

sistem ajaran tentang kenyataan, serta melihat realita yang 

terjadi di masyarakat.
1
 

Selanjutnya sosiologi hukum dipengaruhi oleh ilmu-

ilmu hukum, menurut ajaran Hans Kelsen yang lahir 11 

Oktober 1881 dan meninggal 19 April 1973, ia adalah seorang 

ahli hukum dan filsuf Austria, menjelaskan tentang The Pure 

Theory of Law atau teori ajaran murni tentang hukum, 

mengakui bahwa hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor politisi 

sosiologis, filosofis dan seterusnya. Kelsen juga 

mengemukakan bahwa setiap data hukum merupakan susunan 

dari kaidah-kaidah yang berisikan suatu tata kaidah hukum 

merupakan sistem kaidah-kaidah hukum secara hierarki. 

Susunan kaidah-kaidah hukum yang sangat disederhanakan 

dari tingkat terbawah ke atas diantaranya kaidah-kaidah 

individuil dari badan-badan pelaksana hukum terutama 

pengadilan. Kaidah-kaidah umum di dalam Undang-undang 

atau hukum kebiasaan, kaidah daripada konstitusi. Dan sahnya 

kaidah hukum dari golongan tingkat yang lebih rendah 

tergantung atau ditentukan oleh kaidah yang termasuk dalam 

                                                           
1
 Ridha Nur Arifa,” Biografi Roscoe Pound”, Pandai Hukum, 

2017, Accessed Jan, 10, 2022, 

Http://Pandaihukum.Blogspot.Com/2018/06/Biografi-Roscoe-Pound.Html. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Austria
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golongan tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, yang 

terkenal dari perkataan Hans Kelsen adalah hukum dinilai 

bukan karena dinilai baik atau adil, karena ditulis dan disahkan 

oleh pemerintah atau penguasa.
22

 

Terakhir dipengaruhi oleh Sosiologi dari ajaran-

ajaran Durkheim yang lahir 15 April 1858 dan meninggal 15 

November 1917 di Prancis dan Weber yang lahir 21 April 

1864 di Prusia dan meninggal 14 Juni 1920 di Jerman, 

keduanya melihat hukum dari segi sosiologi. Durkheim 

berpendapat bahwa hukum sebagai kaidah yang bersanksi, 

dimana berat ringan sanksi tergantung pada sifat pelanggaran, 

anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya 

perilaku tertentu, peranan sanksi tersebut dalam masyarakat. 

Setiap kaidah hukum mempunyai tujuan berganda yaitu 

menetapkan dan merumuskan kewajiban-kewajiban dan 

menetapkan serta merumuskan sanksi-sanksi. Sedangkan 

ajaran-ajaran yang menarik dari Max Weber adalah tipe-tipe 

ideal dari hukum yang sekaligus menunjukkan suatu 

perkembangan yaitu hukum irrasional dan materiil, yaitu 

dimana pembentuk undang-undang dan hakim mendasarkan 

                                                           
2 

Samekto, "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang 

Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis," Jurnal Hukum 

Progresif. Volume 7 Nomor 1 (2019): 1-19.  



38 
 

 

keputusannya semata-mata pada nilai emosional tanpa 

menunjuk pada suatu kaidah apapun. Hukum irrasioanal dan 

formil yaitu dimana pembentuk undang-undang dan hakim 

berpedoman pada kaidah-kaidah di luar akal. Oleh karena 

didasarkan pada wahyu atau ramalan, hukum rasional dan 

materiil yaitu dimana keputusan-keputusan para pembentuk 

undang-undang dan hakim menunjuk pada suatu kitab suci, 

kebijaksanaan penguasa atau ideologi. Sedangkan hukum 

rasional dan formil, yaitu dimana hukum dibentuk semata-mata 

atas dasar konsep-konsep abstrak dari ilmu hukum. Yang 

paling penting kelebihan dari ajaran Max Weber adalah objek 

kajian dari Weber adalah pola tingkah laku masyarakat. 

Sehingga setiap masyarakat akan memiliki struktur dan 

penerapan hukum yang berbeda antara satu dengan yang lain.
33

  

Pengaruh disiplin-disiplin ilmu tersebut masih terasa 

hingga saat ini, pengaruh berupa terbentuknya faktor-faktor 

dari berbagai aliran atau mahzab-mahzab sosiologi hukum, 

yaitu aliran hukum alam dengan faktor-faktor yang relevan 

diantaranya hukum dan moral, kepastian hukum dan keadilan 

yang dianggap sebagai syarat dan tujuan utama dari hukum. 

Mahzab Formalisme dengan faktor-faktor diantaranya logika 

                                                           
3
 Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum, (Bandung: PT Refika 

Aditama., 2013), 43-49. 
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hukum, fungsi keajegan dari hukum, peranan formil dari 

penegak atau petugas dan penjabat hukum. Mahzab 

kebudayaan dan sejarah faktor-faktornya yang meliputi 

kerangka kebudayaan dari hukum, hubungan antara hukum 

dengan sistem nilai-nilai, hukum dan perubahan-perubahan 

sosial. Aliran Utiliatarinism dan Sociological Jurisprudence 

dengan faktor-faktor yang relevan, diantaranya konsekuensi 

sosial dari hukum, penggunaan yang tidak wajar dari 

pembentukan undang-undang, klasifikasi tujuan dan 

kepentingan, warga dan masyarakat serta tujuan sosial. Dan 

yang terakhir aliran Sociological Jurisprudence dan Legal 

Realism yang faktor-faktor pendukung meliputi hukum sebagai 

mekanisme pengendalian sosial, faktor politik dan kepentingan 

dalam hukum, stratifikasi sosial dan hukum, hubungan antara 

hukum tertulis/resmi dengan kenyataan hukum/hukum yang 

hidup, hukum dan kebijaksanaan umum, segi perikemanusiaan 

dari hukum dan studi tentang keputusan pengadilan dan pola 

perikelakuan (hakim).
44

 

Sosiologi hukum  merupakan ilmu tentang kenyataan 

hukum yang ruang lingkupnya adalah dasar sosial dari hukum 

                                                           
4
 Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum bagi 

Kalangan Hukum, (Bandung: Alumni, 1976), 11.  

http://idtesis.com/
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yang timbul serta tumbuh dari proses sosial lainnya dan efek 

hukum terhadap gejala sosial lainnya dalam masyarakat. 

Apabila yang dipersoalkan adalah perspektif penelitiannya, 

maka dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sosiologi hukum 

teoritis yang bertujuan untuk menghasilkan 

generalisasi/abstraksi setelah pengumpulan data, pemeriksaan 

terhadap keteraturan-keteraturan sosial dan pengembangan 

hipotesa-hipotesa yang dilakukan secara kepustakaan sebagai 

sumber data utama. Kedua sosiologi hukum empiris, yang 

bertujuan untuk menguji hipotesa-hipotesa dengan cara 

mempergunakan atau mengolah data yang dihimpun, di dalam 

keadaan yang nyata dalam masyarakat dan dikendalikan secara 

sistematis dan metodologis. Dari uraian tersebut, 

kesimpulannya adalah bahwa dalam kerangka akademis, maka 

penyajian sosiologi hukum dimaksudkan sebagai suatu usaha 

untuk memungkinkan pembentukan teori hukum yang bersifat 

sosiologis.
55

 

2. Sosiologi Hukum menurut Soerjono Soekanto 

Soerjono Soekanto adalah Lektor Kepala Sosiologi 

dan Hukum Adat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia 

                                                           
5 

Soerjono Soekanto,” Penelitian Hukum Dan Pendidikan 

Hukum”,Jurnal Hukum Dan Pembangunan. Volume 6 Nomor 6 (1976): 

435-437.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Indonesia
http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/issue/view/201
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yang lahir di Jakarta pada 30 Januari 1942. Soerjono Soekanto 

Pernah menjadi Kepala Bagian Kurikulum Lembaga 

Pertahanan Nasional pada tahun 1965-1969. Ia juga pernah 

menjadi pembantu dekan bidang administrasi pendidikan 

fakultas ilmu-ilmu sosial, Universitas Indonesia pada tahun 

1970-1973, menjadi pembantu dekan bidang penelitian dan 

pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia 

sejak tahun 1978. Ia mendapat gelar Sarjana Hukum dari 

Fakultas Universitas Indonesia pada tahun 1965, sertifikat 

metode penelitian ilmu-ilmu sosial dari Universitas Indonesia 

pada tahun 1969, Master of Arts dari University of California, 

Betkeley pada tahun 1970, Sertifikat dari Academy of American 

and International Law, Dallas pada tahun 1972 dan gelar 

doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 

1977. Ia diangkat sebagai Guru Besar Sosiologi Hukum di 

Universitas Indonesia pada tahun 1983.
66

 

Selain gelar-gelar yang sudah diraih Soerjono 

Soekanto, beliau juga memiliki karya-karya dan sumbangsih ke 

Negara Indonesia dibidang pengembangan hukum, diantaranya 

pada tahun 1977 menulis disertasi tentang kesadaran hukum 

                                                           
6 

“Soerjono Soekanto”, Wikipedia bahasa Indonesia 

(ensiklopedia bebas), 2014, accessed Jan 11, 2022, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Soerjono_Soekanto#Riwayat_Hidup.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Soerjono_Soekanto#Riwayat_Hidup
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dan kepatuhan hukum. Kesadaran hukum menurutnya adalah 

sebuah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri 

manusia sendiri atau perasaan hukum tentang hukum yang 

sudah ada maupun yang akan ada dan sangat erat atau 

berkaitan dengan kebudayaan hukum. Sedangkan kepatuhan 

hukum merupakan proses internalisasi atau proses menjadikan 

sebuah nilai sebagai bagian dari diri seorang yang dimulai saat 

seseorang dihadapkan pada pola perikelakuan baru, 

sebagaimana yang diharapkan oleh hukum. Selanjutnya pada 

tahun 1983 menguraikaan pidato pengukuhan tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya 

undang-undang, penegak hukum, sarana atau fasilitas, 

masyarakat dan kebudayaan atau nilai-nilai. Penegakan hukum 

dilihat sebagai proses atau penerapan diskresi yang 

menyangkut di dalam pembuatan hukum yang tidak sesuai 

dengan aturan kaidah hukum yang ada tetapi mempunyai unsur 

penilaian pribadi padahal diskresi berada di antara hukum dan 

moral. Kemudian pada tahun 1984 Soerjono Soekanto 

membentuk atau mendirikan penghimpun Indonesia untuk 

peminat studi hukum dan masyarakat.
77
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 Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum, 14. 
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Menurut Soerjono Soekanto sebagai guru besar 

sosiologi hukum, memandang hukum sebagai perilaku etis 

yaitu perilaku dari hati nurani yang suci, dalam bidang 

kepercayaan, kesusilaan, kesopanan dan hukum. Sehingga 

dapat diputuskan perhatian pada hukum sebagai gejala sosial 

(perilaku tertib dan perilaku unik) dengan pengaruh timbal 

balik terhadap gejala sosial lainya (yaitu perilaku juga). 

Dengan demikian dapat disimpulkan hukum dianggab sebagai 

faktor yang mempengaruhi (independent variable) dan di lain 

pihak hukum sebagai faktor yang dipengaruhi (dependent 

variable). Oleh karena itu perlu diadakan penelitian secara 

mendalam, tetapi sosiologi hukum tidak mengadakan prioritas. 

Sebab kedua kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah pusat 

perhatian ilmu sosiologi hukum. Sosiologi hukum bertolak 

balik pada bidang ilmu hukum dan ilmu sosiologi, sehingga 

dengan menggunakan analisis sosiologi dapat menghasilkan 

data hal-hal yang ideal dan data kenyataan yang berlaku dalam 

masyarakat. Dan fokus sosiologi hukum dalam sebuah 

penelitian adalah identifikasi peraturan atau hukum tertulis dan 

hukum tidak tertulis, serta taraf efektivitas hukum tertulis 

(positif) maupun hukum tidak tertulis (adat).
8
 
8
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 Soerjono Soekanto, “Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap 
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Karena salah satu fungsi hukum dalam proses 

pembangunan suatu negara adalah untuk pembaharuan 

masyarakat. Dengan berbagai cara misalnya peningkatan dan 

penyempurnaan bimbingan hukum, pembaharuan, kodifikasi 

serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu, dengan jalan 

memperhatikan kesadaran masyarakat. Disinilah peran 

sosiologi hukum muncul dalam mencari data sosiologi 

masyarakat, dalam artian sebagai patokan menilai efektivitas 

peraturan-peraturan yang ada, yang hasiln ya adalah efektifnya 

suatu hukum terwujud karena dukungan sosial. Dan sebagai 

landasan dalam membuat hukum-hukum di masa yang akan 

datang sesuai dengan pengalaman dan kenyataan yang terjadi 

pada masyarakat.
99

 

Berdasarkan uraian di atas, menurut Soerjono 

Soekanto sosiologi hukum adalah proses meneliti, mengapa 

manusia dapat patuh terhadap hukum dan mengapa manusia 

gagal dalam mematuhi atau mentaati hukum, serta faktor sosial 

yang mempengaruhi hukum. Dan dapat disimpulkan juga 

bahwa dengan mendalami sosiologi hukum, maka dapat 

                                                                                                                           
Pembinaan Hukum” Jurnal Hukum & Pembangunan. Volume 05 (2017): 

27-29. 
9 

Soekanto, Soerjono” Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan 

Hukum” Jurnal Hukum & Pembangunan. Volume 7 Nomor 6 742  (1977): 

464-467. 
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diperoleh kemampuan untuk memahami hukum dalam konteks 

sosial, kemampuan untuk menganalisis dan konstruksi terhadap 

efektivitas hukum dalam masyarakat baik sebagai sarana 

pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk merubah 

masyarakat dan kemampuan mengadakan evaluasi terhadap 

efektivitas hukum dalam masyarakat.
1010

 

Pendekatan sosiologi hukum yang digunakan untuk 

mengevaluasi dapat dibedakan menjadi tiga, diantaranya 

pendekatan ontologis yaitu kajian yang mendalam tentang 

sosial dan hukum yang terdapat di suatu masyarakat, 

pendekatan epistemologis yakni mengkaji secara mendalam 

tentang kebenaran suatu ilmu pengetahuan yang ada di 

masyarakat, pendekatan aksiologis, yaitu kajian yang 

mendalam tentang filsafat ilmu bagaimana masyarakat sosial 

melaksanakan hukum yang berlaku di masyarakat dalam 

penerapan dan kesadaran dalam, hukum sehingga mencapai 

manfaat dan hakikat hukum.
11 11

  

Berdasarkan uraian pendek di atas, maka peneliti 

lebih memilih untuk menggunakan cara pandang sosiologi 
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 Soerjono Soekanto, Mengenal Sosiologi Hukum, Bandung: 

Citra Aditya Bakti (1993). 

11
 Muryanti, Sosiologi Hukum dan Kriminal, Yogyakarta: 

Manggar Media, 2020. 19-30. 
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hukum dalam penelitian, karena dengan perspektif sosiologi 

hukum peneliti dapat memahami hakikat kehidupan 

masyarakat Desa Karangpatihan, khusunya cara berpikir 

masyarakat setempat yang melatarbelakangi. Sehingga hukum 

kewarisan atau pembagian harta warisan terkhusus untuk ahli 

waris disabilitas tersebut, masih mampu bertahan di tengah-

tengah masyarakat Desa Karangpatihan hingga saat ini. 

3. Karakteristik dan Objek Kajian Sosiologi Hukum 

Berdasarkan ruang lingkup sosiologi hukum, yaitu 

identifikasi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau 

kebiasaan yang lazim disebut hukum adat dengan kriteria 

berupa perilaku teratur dan perilaku unik, serta efektivitas 

hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.
1212

Maka dapat 

diketahui dan dipahami bahwa karakteristik kajian sosiologi 

hukum adalah fenomena hukum di dalam masyarakat dalam 

mewujudkan deskripsi, penjelasan, pengungkapan dan prediksi. 

Selanjutnya, akan diuraikan beberapa karakteristik kajian 

sosiologi hukum sebagai berikut. Pertama, sosiologi hukum 

berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik 

hukum. Kedua, sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan 
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 Erna Susanti,” Kajian Sosiologi Hukum Terhadap 

Problematika Bullying Dalam Dunia Pendidikan”, Jurnal Ilmu Hukum. 

Volume 7 Nomor1 (2016): 1-18. 
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mengapa suatu praktik-praktik hukum di dalam kehidupan 

sosial masyarakat itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa 

yang berpengaruh, latar belakangnya, dan sebagainya. Ketiga, 

sosiologi hukum senantiasa menguji keabsahan empirik dari 

suatu peraturan atau pernyataan hukum sehingga mampu 

memprediksi suatu hukum yang sesuai dan atau tidak sesuai 

dengan masyarakat tertentu. Keempat, sosiologi hukum tidak 

melakukan penilaian terhadap hukum, tingkah laku yang 

menaati hukum dan yang tidak menaati hukum sama-sama 

merupakan objek pengamatan, tidak menilai yang satu lebih 

dari yang lain. Perhatian sosiologi hukum yang utama hanyalah 

pada memberikan penjelasan terhadap objek yang 

dipelajarinya. Pendekatan yang demikian ini sering 

menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin 

membenarkan praktik yang menyimpang atau melanggar 

hukum. Tetapi dalam sebuah penelitian dengan sosiologi 

hukum dijelaskan bahwa hasil penelitian tidak memberikan 

penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas 

semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap 

fenomena hukum yang nyata.
13 13

 

                                                           
13

 Soerjono Soekanto, “Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap 

Pembinaan Hukum” Jurnal Hukum & Pembangunan. Volume 05 (2017): 

28-29. 
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Oleh karena itu, Soerjono Soekanto mengemukakan 

tujuh masalah yang disoroti oleh sosiologi hukum, yaitu hukum 

dan sistem sosial masyarakat, persamaan dan perbedaan 

sistem-sistem hukum, sistem hukum yang bersifat dualistis, 

hukum dan kekuasaan, hukum dan nilai-nilai sosial budaya, 

kepastian hukum dan kesebandingan, peranan hukum sebagai 

alat untuk mengubah masyarakat yang mengkaji persoalan-

persoalan diantaranya pengadilan, efek dari suatu peraturan 

perundang-undangan dalam masyarakat, tertinggalnya hukum-

hukum dibelakang perubahan-perubahan sosial dalam 

masyarakat, definisi hukum dan perlembagaannya, hubungan 

antara para penegak dan pelaksana hukum, masalah 

keadilan.
1414

 

Selanjutnya yang dijadikan objek dalam kajian 

sosiologi hukum antara lain model kemasyarakatan, struktur 

sosial dan perilaku. pertama, model kemasyarakatan adalah 

bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjadi di dalam kehidupan 

bermasyarakat, adapun model kemasyarakatan yaitu interaksi 

sosial adalah istilah yang dikenal oleh para ahli sosiologi 

secara umum sebagai aspek inti bagi berlangsungnya 

                                                           
14

 Handar Subhandi,”Objek Kajian Sosiologi Hukum”,handar 

subhandi.blogspot.com, 2014, accessed Jan 13, 2022, 

http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/obyek-kajian-sosiologi-

hukum.html. 

https://www.blogger.com/profile/15475773881821671599
http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/obyek-kajian-sosiologi-hukum.html
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kehidupan bersama yang menunjukan dinamika dalam 

masyarakat. Sebuah dinamika diartikan sebagai tingkah laku 

individu yang mempengaruhi orang lain dan terjadi timbal 

balik, tanpa itu masyarakat tidak mengalami perkembangan. 

Sistem sosial yaitu jaringan terpola secara umum yang 

membentuk keseluruhan elemen, sehingga terjadi 

kesinambungan proses interaksi antara pelaku sosial serta 

sistem diartikan sebagai jaringan relasi, dan perubahan sosial 

yang merupakan suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah 

diterima yang disebabkan. Baik karena perubahan-perubahan 

kondisi geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, 

ideologi maupun adanya difusi ataupun penemuan-penemuan 

baru dalam masyarakat tertentu. Kedua, struktur sosial adalah 

suatu hubungan yang secara relatif tetap antara unsur-unsur 

sosial atau tingkatan dalam masyarakat, unsur-unsur sosial 

yang pokok adalah kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga 

kemasyarakatan bertujuan serta bertugas untuk memenuhi 

kebutuhan pokok manusia dalam mewujudkan ketertiban, 

kelompok-kelompok sosial diartikan sebagai kesatuan-kesatuan 

manusia yang hidup bersama dari adanya hubungan di antara 

masyarakat dan lapisan-lapisan sosial. Ketiga, perilaku, 

perangai, tabiat, adat istiadat atau yang disebut behavior 
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merupakan kenyataan hukum di dalam masyarakat, sehingga 

terkadang apa yang dicita-citakan oleh masyarakat dalam 

mewujudkan kepastian hukum justru tidak sesuai dari apa yang 

diharapkan.
1515

 

4. Indikator-indikator Munculnya Kesadaran Hukum 

Soerjono Soekanto mengukapkan bahwa indikator-

indikator kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk 

konkret tentang taraf kesadaran hukum. Dan dijelaskan juga 

bahwa kesadaran hukum merupakan persoalan nilai-nilai yang 

terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada, atau 

tentang hukum yang diharapakan akan ada, serta kesadaran 

hukum ini terbentuk tidak lepas dari gabungan norma agama, 

sosial dan hukum. Penekanan yang dimaksud dalam kesadaran 

hukum adalah pada nilai-nilai tentang fungsi hukum dalam 

masyarakat yang bersangkutan. Jadi kesadaran hukum dalam 

hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan 

ketentuan hukum, dan dalam masyarakat merupakan semacam 

jembatan yang menghubungkan antara peraturan–peraturan 

dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.
1616

 

                                                           
15

 Fithriatus Shalihah, Sosiologi Hukum, (Depok: Rajawali 

Pers, 2017), 49-50. 

16
 Faizal Amrul Muttaqin, ”Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai 

Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat”, Jurnal As-Syakhsiyyah. 

Volume 1 Nomor 2 (2019): 201-203. 
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Berbicara tentang kesadaran hukum juga harus 

berbicara tentang budaya hukum di dalam masyarakat. Kedua 

hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan, sebab kesadaran hukum dan budaya hukum sangat 

berhubungan dengan pelaksanaan hukum di dalam masyarakat. 

Sehingga, untuk mengenal tentang budaya hukum dan 

kesadaran hukum masyarakat, tidak cukup hanya dengan 

menggunakan ilmu hukum normatif yang kita pahami 

sekarang. Akan tetapi, perlu menggunakan indikator-indikator 

yang menyangkut tentang pemikiran kembali tujuan hukum 

dan merumuskan batasan dengan sudut pandang yang lain, 

tentang fungsi dan penerapan hukum dalam masyarakat. 

Dengan demikian budaya hukum dan kesadaran hukum 

merupakan dua hal yang dapat dikembangkan secara terpadu, 

agar hukum itu dapat diterima sebagai pedoman tingkah laku 

dalam masyarakat.  

Walaupun hukum yang dibuat telah memenuhi 

persyaratan yang ditentukan secara filosofis dan yuridis, tetapi 

jika kesadaran hukum masyarakat tidak berimplikasi pada 

respon untuk menaati dan mematuhi peraturan hukum yang 

ada, maka hukum yang telah dibuat tidak akan berlaku efektif 

di dalam masyarakat. Penataan kelembagaan dan pembaharuan 
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di dalam berbagai perangkat perundang-undangan tidak akan 

berfungsi dengan efektif, apabila kesadaran hukum dan budaya 

hukum tidak dimiliki secara penuh oleh masyarakat. Maka 

daripada itu, perlu dikembangkan upaya-upaya pembinaan, 

pembaharuan yang sistematis dan arahan mengenai orientasi 

pemikiran, sikap dan kebiasaan berperilaku dalam kehidupan 

masyarakat luas di dalam bidang hukum.
1717

 

Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator 

kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman 

hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Pertama, 

pengetahuan hukum yaitu seseorang mengetahui bahwa suatu 

perilaku telah diatur oleh hukum dan peraturan hukum yang 

dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang 

tidak tertulis seperti hukum adat. Kedua, pemahaman hukum 

yaitu sekumpulan data-data dan informasi yang dimiliki oleh 

seseorang mengenai isi dari peraturan tertulis maupun 

peraturan tidak tertulis yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat 

dari peraturan. Ketiga, sikap hukum adalah seseorang 

mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian 

tertentu terhadap hukum suatu kecenderungan untuk menerima 

                                                           
17

 Andi Setiawan,” Kesadaran Hukum Mahasiswa Universitas 

Mercu Buana Jakarta Terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumenjurnal”, Lentera Bisnis, Vol. 7 No. 2, November 

2018, 14-16. 
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atau menolak hukum, karena adanya penghargaan atau 

keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan 

manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap 

aturan hukum. Keempat, perilaku hukum adalah tentang 

berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, 

jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu 

dan sejauh mana masyarakat mematuhinya, dimana seseorang 

dalam suatu masyarakat mematuhi peraturan yang berlaku.
1818

 

Selain hal tersebut, terdapat pula faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, 

diantaranya adalah pengetahuan tentang hukum, pengakuan 

terhadap ketentuan-ketentuan hukum, penghargaan terhadap 

ketentuan-ketentuan hukum, kepatuhan masyarakat terhadap 

ketentuan-ketentuan hukum dan ketaatan masyarakat terhadap 

hukum. Pertama pengetahuan tentang hukum, secara umum 

jika ada peraturan perundang-undangan yang telah disahkan, 

maka peraturan tersebut akan disebar luaskan dan diketahui 

oleh masyarakat umum, tetapi masih sering ditemukan dalam 

masyarakat kurangnya pengetahuan tentang peraturan atau 

perundang-undangan. Kedua, tentang pengakuan terhadap 

                                                           
18 

Soerjono Soekanto,”Kesadaran Hukum dan Kepatuhan 

Hukum”,Jurnal Hukum dan Pembangunan. Volume 7 Nomor 6 (1977):  

464-467. 

http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/issue/view/203
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ketentuan hukum yang berlaku, pengakuan masyarakat 

terhadap ketentuan hukum berarti bahwa masyarakat 

mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum 

tertentu. Namun hal ini belum menjadi jaminan, bahwa warga 

masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum 

tersebut akan mematuhinya, tetapi perlu diakui juga bahwa 

pemahaman pada suatu ketentuan hukum tertentu adakalanya 

cenderung untuk mentaatinya.  

Ketiga, penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan 

hukum, penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan 

hukum, yaitu sampai sejauh mana suatu tindakan atau 

perbuatan yang diperbolehkan dan dilarang oleh hukum dapat 

diterima sebagian besar warga, serta bagaimana reaksi 

masyarakat yang didasarkan pada sistem norma atau nilai yang 

berlaku. Keempat, kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan-

ketentuan hukum, salah satu tugas hukum yang terpenting 

adalah mengatur kepentingan-kepentingan seluruh warga 

masyarakat yang bersumber dari norma atau nilai yang berlaku. 

Kelima, ketaatan masyarakat terhadap hukum, ketaatan 

masyarakat terhadap hukum bergantung pada kepentingan-

kepentingan warga masyarakat dalam aspek-aspek tertentu 

dapat terpenuhi atau malah berkurang. Ada pula suatu 

anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya 
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rasa takut pada sanksi yang diberikan, ingin memelihara 

hubungan baik dan karena kepentingannya terlindungi, 

disebabkan karena cocok dengan nilai yang dianutnya.
1919

 

 

B. Kewarisan  

1. Hukum Waris Islam 

Pembagian harta waris sudah terjadi sejak sebelum 

zaman Nabi Muhammad ṣallā allāhu ʻalayhi wasallam diutus 

atau sejak zaman jahiliah, pembagian hanya untuk kerabat laki-

laki yang telah dewasa, mampu berperang dan melindungi 

keluarga. Sedangkan kerabat perempuan diangkap lemah dan 

menjadi aib bagi keluarga, sehingga tidak mendapatkan harta 

warisan. Maka setelah Nabi diutus untuk menyampaikan 

wahyu Al-Qur’an, derajat kaum perempuan mulai terangkat 

dengan mendapatkan bagian dari harta warisan. Hal ini benar-

benar dijelaskan dalam kitab suci Al-Qur’an. Pembagian waris 

secara rinci terdapat dalam Al-Qur’an salah satunya Sūrat al -

Nisāʼa ayat 11.20. 
2020

 

                                                           
19

 Masyanto, ”Respon Masyarakat Terhadap Pencatatan 

Perkawinan Di KUA Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono 

Soekantoa”, Tesis (Malang :Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang, 2019), 42-46. 
20

 Ayu Faizah, Adib, Ahmad Faqih Hasyim,” Konsep Keadilan 

Gender Dalam Pembagian WarisanStudi Komparatif Pemikiran M. Quraish 
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Wahyu Al-Qur’an mengatur pembagian harta waris, 

tidak hanya diberikan pada kerabat laki-laki yang sudah 

dewasa. Akan tetapi, kerabat perempuan dan anak-anak berhak 

dalam menerima harta warisan.
2121

Selain itu ayat Al-Qur’an 

menegaskan secara definitif ahli waris yang berhak 

memperoleh warisan yang disebut dengan al-furud al-

muqaddarah atau bagian yang telah ditentukan, dan bagian sisa 

(„aṣābah), serta Ahli waris dhawil al-arḥam (orang-orang yang 

tidak termasuk ahli waris al-furud dan ʻaṣabah).
2222

Di dalam 

Sūrat al -Nisāʼa: 11 misalnya, surah tersebut tidak hanya 

menjelaskan tentang ahli waris saja, melainkan mencakup 

penjelasan tentang praktik, syarat/sebab dan jumlah harta yang 

dibagikan.  

Syarat mendapatkan warisan adalah pewaris benar-

benar sudah meninggal dunia, ahli waris benar-benar masih 

hidup dan memenuhi syarat serta sebab menjadi ahli waris, 

yaitu: adanya hubungan perkawinan dan hubungan 

                                                                                                                           
Shihab dan Munawir Sjadzali”, Jurnal Diya al-Afkar. Volume 4 Nomor 02 

(2016): 24-26. 

21
 Ahmad Khisni, “Hukum Waris Islam”, (Semarang: 

Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT),2017). 3-6. 

22
 Sukris Sarmadi, “HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA 

(Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Sunni)”, (Perpustakaan 

Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2013).25-40. 
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nasab/keturunan. Sedangkan ahli waris yang terhalang atau 

tidak mendapatkan harta warisan karena membunuh dengan 

sengaja dan berbeda agama/kafir antara pewaris dan ahli waris, 

sesuai dengan hadist Nabi yang menjelaskan bahwa seorang 

muslim tidak bisa mewarisi harta orang kafir atau sebaliknya. 

Konsep pembagian harta waris Islam dapat disimpulkan pada 

tabel di bawah ini.
2323

 

2.1.Tabel Pembagian Hukum Waris Islam
2424

 

No Ahli Waris Syarat 

T
irk

a
h

 

Dasar Hukum 

A
l-

Q
u
ran

/ 

H
ad

ist 

 

P
asal K

H
I 

Hubungan Perkawinan (yang masih terikat status) 

1 Istri/Janda 

Bila tidak ada 

anak/cucu. 
¼ 

Sūrat al-

Nisāʼa 12 
180 

Bila ada 

anak/cucu. 
1/8 

2 Suami/ Duda 
Bila tidak ada 

anak/cucu. 
½ 

Sūrat al-

Nisāʼa 12 
179 

                                                           
23

 Moh. Aminuddin,” Penetapan Ahli Waris Dan Pembagian 

Warisan”, Media Bina Ilmiah. Volume 13 Nomor 6 (2018): 1294-1298. 

24
 Nasichun Amin, “Tabel Pembagian Waris”, (Penghulu Muda 

di KUA Kec. Gresik). 
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Bila ada 

anak/cucu. 
¼ 

Hubungan Darah/Nasab 

1 
Anak 

Perempuan 

Sendirian 

(tidak ada 

anak dan 

cucu lain). 

½ 

Sūrat al-

Nisāʼa 11 

176 

Dua atau 

anak 

perempuan 

tidak ada 

anak atau 

cucu laki-

laki. 

2/3 

2 Anak Laki-Laki 

Sendirian 

atau bersama 

anak/cucu 

lain (laki-laki 

atau 

perempuan). 

„a
ṣa

b
a
h

 

Sūrat al-

Nisāʼa 

11/Hadist 01 

Keterangan: 

Pembagian 
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antara laki-

laki dan 

perempuan 2 

banding 1. 

3 Ayah Kandung 

Bila tidak 

ada 

anak/cucu. 

1/3 
Sūrat al-

Nisāʼa 11 
177 

Bila ada 

anak/cucu. 
1/6 

4 Ibu Kandung 

Bila tidak ada 

anak/cucu dan 

tidak ada dua 

saudara atau 

lebih dan 

tidak bersama 

Ayah 

Kandung. 

1/3 

Sūrat al-

Nisāʼa 11 
178 

Bila ada 

anak/cucu dan 

/ atau ada dua 

saudara atau 

lebih dan 

1/6 
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tidak bersama 

Ayah 

Kandung. 

Bila tidak ada 

anak/cucu dan 

tidak ada dua 

saudara atau 

lebih tetapi 

bersama Ayah 

Kandung (Sisa 

sesudah 

diambil 

istri/suami). 

1/3 

5 

Saudara laki-laki 

atau perempuan 

seibu 

Sendirian 

tidak ada 

anak/cucu dan 

tidak ada 

Ayah 

Kandung. 

1/6 

Sūrat al-

Nisāʼa 12 
181 

Dua orang 

lebih tidak ada 

anak/cucu dan 

1/3 
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tidak ada 

Ayah 

Kandung. 

6 

Saudara 

perempuan 

kandung atau 

Seayah 

Sendirian 

tidak ada 

anak/cucu 

dan tidak ada 

Ayah 

Kandung. 

1/2 

An-Nisa’ 

12 

182 

Dua orang 

lebih tidak 

ada 

anak/cucu 

dan tidak ada 

Ayah 

Kandung. 

2/3 

7 

Saudara laki-

laki kandung 

atau seayah 

Sendirian 

atau bersama 

saudara lain 

dan tidak ada 

anak/cucu 

dan tidak ada 

„a
ṣa

b
a
h
 

Sūrat al-

Nisāʼa 

12/Hadist 

01 
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ayah 

kandung. 

Keterangan: 

Pembagian 

antara laki-

laki dan 

perempuan 2 

banding 1. 

8 Cucu/Keponakan 

Menggantikan 

kedudukan 

orang tuanya 

yang menjadi 

ahli waris. 

Persyaratan 

berlaku sesuai 

kedudukan 

ahli waris 

yang diganti. 

- 
Tidak 

ada/Ijtihad 
185 

 

Uraian singkat di atas menjelaskan tentang hukum 

waris Islam yang memaparkan tentang pembagian harta waris. 

Pemaparan meliputi penentuan ahli waris, syarat, sebab, tirkah 

dan terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan harta warisan 
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yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadist, tetapi pemaparan 

tersebut belum secara eksplisit membahas tentang ahli 

waris/pembagian harta waris penyandang disabilitas. Akan 

tetapi dalam Sūrat al-Nūr ayat 61 secara eksplisit menegaskan 

adanya kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan 

mereka yang bukan penyandang disabilitas/manusia normal 

secara fisik maupun psikologis. Mereka harus diperlakukan 

secara adil dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi dalam 

kehidupan sosial masyarakat.
2525

 

Menurut hukum Islam penyandang disabilitas harus 

mendapatkan perlakuan secara adil dan tidak ada diskriminasi 

pada semua aspek kehidupan, termasuk hak menerima harta 

warisan atau menjadi ahli waris yang sah dengan sebab 

nasab/keturunan dan hubungan pernikahan.
2626

Pada pasal 184 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa ahli waris 

yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan 

kewajiban mendapatkan harta warisan dapat didampingi oleh 

                                                           
25

 MUHAYAH,” Difabel Dalam Al-Qur'an” Pengadilan Tinggi 

Agama Banten, 2021, accessed Des 16,2021, https://www.pta-

banten.go.id/artikel-pengadilan/876-difabel-dalam-al-qur-andra-hj-

muhayah-s-h-m-h. 
26

 Lailatul Fitriyah, Moh. Muhibbin, Ahmad Bastomi. 

“Pembagian Hak Waris Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) 

Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kuhperdata”. 1230-1234. 
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wali berdasarkan keputusan/usulan anggota keluarga atau 

hakim. Oleh karena itu, penyandang disabilitas diperbolehkan 

menerima harta warisan dengan didampingi wali, jika dianggap 

tidak mampu dalam melakukan hak dan kewajibannya.
2727

 

2. Hukum Waris Adat 

Landasan hukum adat di Indonesia adalah pasal 18B 

ayat (2) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa masyarakat 

adat/masyarakat hukum adat dan semua tradisionalnya diakui 

dan dihormati keberadaanya selagi masih hidup dan tidak 

berlawanan dengan prinsip Negara Indonesia.
2828

Hukum adat 

di dalam masyarakat yang bersifat dinamis dan mengalami 

perkembangan sejalan dengan tingkah laku manusia atau 

perkembangan zaman, serta mengalami perubahan sesuai 

dengan kemajuan dan kesepakatan masyarakat yang ada di 

suatu daerah. Kebenaran hukum adat sendiri mendapatkan 

pengakuan oleh masyarakat tersebut. Karena hukum adat 

bersifat dinamis atau berubah-ubah dan termasuk 

                                                           
27

 Asep Saipul Rahman,” Analisis Pembagian Harta Warisan 

Bagi Ahli Waris Penderita Cacat Mental Dalam Novel Tentang Kamu 

Karya Tere Liye: Prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, Tesis-Skripsi 

(Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta,2020), 6-7. 

28 
 Tim FH Unja, “Keberadaan Hukum Adat Dalam Sistem 

Hukum Indonesia”,UNJA, 2020, accessed Des 16,2021, 

https://law.unja.ac.id/keberadaan-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-

indonesia/ 
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peraturan/norma yang tidak tertulis, maka perlu dilakukan 

kesepakatan antar masyarakat untuk menjadikan hukum adat 

tersebut menjadi hukum positif, supaya mempertahankan 

eksistensi dan kekuatan hukum yang tetap.
2929

 

Hukum adat memandang hukum waris sebagai 

sebuah rangkaian peraturan atau norma yang mengatur 

perpindahan/peralihan aset peninggalan atau harta warisan dari 

satu keturunan kepada keturunan yang lain dalam satu kerabat 

keluarga, baik mengenai aset yang berbentuk materiil seperti 

sawah, kebun, tanah, bangunan rumah dan hewan ternak, 

maupun berbentuk immateriil seperti gelar, adat, kedudukan 

dan jabatan adat. Sekaligus menjelaskan bahwa proses 

pembagian aset warisan tidak harus dilaksanakan dalam 

keadaan kematian atau menunggu pewaris meninggal terlebih 

dahulu. Sehingga ditemukan dalam hukum waris adat, sebuah 

fenomena atau tindakan-tindakan mengenai perpindahan aset 

waris semasa pewaris masih hidup. Praktik tersebut berbeda 

dengan pembagian waris dalam hukum Islam yang 

menyebutkan aset warisan tersebut adalah hibah bukan lagi 

waris, akan tetapi berjalannya waktu setelah pewaris meninggal 
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dunia, pada masyarakat menyebut hibah sebagai harta 

warisan.
3030

 

Pembagian harta waris dilihat dari ahli waris 

pembagiannya dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu: 

patrilinial atau garis keturunan pria (dari pihak ayah) yang 

menjadi ahli waris utama, matrilinial atau garis keturunan 

perempuan (dari pihak ibu), dan parental/bilateral atau garis 

keturunan dua sisi dari ayah dan ibu yang tidak membedakan 

ahli waris laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta 

waris.
 
Konsep dan jumlah bagian pembagaian harta warisan 

dibagi menjadi tiga, yaitu: Pertama, sistem pewarisan 

individual yaitu semua harta waris yang telah dibagi menjadi 

kekuasaan dari individu-individu ahli waris dalam 

mengelolanya. Kedua, sistem pewarisan kolektif yaitu 

pembagian harta warisan tidak dibagi kepada individu-individu 

ahli waris tetapi menjadi kesatuan yang tidak dibagi-bagi 

kepemilikan dan kekuasaannya, sehingga semua ahli waris 

berhak untuk mengelola dan memanfaatkan harta waris 

tersebut. Ketiga, sistem mayorat yaitu sama seperti sistem 

kolektif hanya saja ada ahli waris yang dituakan/anak tertua 
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menjadi pemimpin keluarga pengganti orang tuanya (ibu 

maupun ayah). Sedangkan besar bagian ahli waris memang 

tidak dijelasakan secara mutlak seperti pada hukum waris 

Islam, karena hukum waris adat berubah sesuai dengan kondisi 

sosial masyarakat atau sesuai hasil musyawaroh dan keputusan 

kerabat pewaris.
3131

  

Ahli waris dalam hukum waris adat dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu: garis pokok keutamaan dan garis pokok 

pengganti. Ahli waris garis pokok keutamaan yang terdiri dari 

keturunan pewaris, orang tua pewaris, saudara serta 

keturunanya dan kakek serta nenek pewaris. Dan ahli waris 

garis pokok pengganti dengan kriteria sudah tidak ada lagi 

hubungan dengan pewaris serta tidak ada hubungan dengan 

pewaris misalnya anak tiri dan anak angkat. Sedangkan ahli 

waris yang terhalang atau tidak menerima harta warisan di 

dalam hukum waris adat tidak disebutkan, tetapi dilihat dari 

hukum waris yang lain salah satu penyebab ahli waris tidak 
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berhak menerima warisan adalah adanya tindakan pidana 

seperti membunuh atau memfitnah.
3232

  

Sedangkan ahli waris penyandang disabilitas dalam 

penjelasan singkat di atas tentang hukum waris adat tidak 

dibahas secara eksplisit, tetapi dilihat dari sebab menjadi ahli 

waris dan sebab terhalang atau tidak menerima harta warisan, 

tidak ditemukan bahwa penyandang disabilitas tidak 

diperbolehkan menerima harta warisan. Penyandang disabilitas 

memang berhak menerima haknya sebagai ahli waris, yang 

terpenting mempunyai hubungan dengan pewaris. Dasar 

pemberian warisan adalah adanya hubungan pernikahan 

ataupun hubungan karena keturunan, walaupun memang 

jumlah dan konsep belum dijelaskan dalam hukum waris adat, 

sebab akan diatur di dalam masyarakat sesuai dengan tingkah 

laku dan fenomena yang ada dalam daerah masing-masing. 

Dan di dalam pemanfaatan harta warisan untuk disabilitas, hal 

yang berat adalah harus adanya kerabat yang mendampingi, 

sehingga kebutuhan sehari-hari dan hak-hak lainya dapat 

dipenuhi secara sempurna.
3333
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3. Hukum Waris Perdata 

Hukum perdata melihat waris adalah konsep 

mengatur nasib harta kekayaan setelah meninggal dunia dan 

menentukan pengelola harta tersebut. Hukum waris Perdata 

membahasa tentang hak kebendaan dan cara mendapatkan hak 

kebendaan, oleh karena itu ada beberapa unsur yang timbul 

dalam hukum warisan yaitu seseorang meninggalkan warisan, 

seseorang atau beberapa orang ahli waris dan harta warisan. 

Dalam hukum waris perdata terdapat beberapa asas, asas 

barang atau harta yang diwariskan adalah mencakup hak dan 

kewajiban, tidak hanya bernilai dengan uang saja, dan asas 

semua hak dan kewajiban pewaris setelah meninggal dunia 

dilimpahkan secara keseluruh kepada ahli waris yang ada. 

Semua ketentuan tersebut terdapat pada Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata, buku I bab XII – XVIII dari pasal 830-

1130.
3434

 

Ahli waris dalam KUHP perdata disebabkan karena 

ada hubungan perkawinan dan hubungan darah atau pewarisan 

menurut undang-undang, serta ahli waris berdasarkan surat 
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wasiat. Jika ahli waris tersebut tidak ada atau terhalang haknya 

karena tidak pantas dalam mendapatkan harta warisan, maka 

negara yang berhak menjadi ahli waris.
3535

Ahli waris tersebut 

digolongkan menjadi empat golongan. Golongan pertama, garis 

lurus ke bawah yang meliputi anak-anak beserta keturunannya, 

suami atau isteri yang ditinggal oleh pewaris karena 

meninggal. Golongan kedua, meliputi orang tua dan saudara 

pewaris beserta keturunannya. Golongan ketiga, meliputi 

kakek, nenek, dan leluhur garis lurus ke atas. 

Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke 

samping dan kerabat lainnya sampai derajat keenam. Dalam 

hukum waris perdata tidak dibedakan ahli waris perempuan 

dan laki-laki, tetapi golongan pertama bisa menutupi golongan 

kedua dan golongan seterusnya.
3636

 

Sebab ahli waris dapat mewarisi harta pewaris 

karena kematian pewaris, sebab yang lain yaitu ahli waris 

masih hidup pada waktu warisan dibagikan, tidak tergolong 

orang yang tidak pantas dan tidak menolak harta warisan. 

Sebab terhalangnya ahli waris yaitu membunuh sesuai 
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keputusan hakim, memfitnah pewaris telah meninggal dunia 

dan megajukan ke hakim, tindakan mengancam atau kekerasan 

terhadap pewaris dalam menulis wasiat dan ahli waris yang 

memalsukan atau merusak surat wasiat.
3737

Pembatasan dalam 

wasiat juga dijelaskan dalam hukum waris perdata diantaranya 

dilarang bewasiat yang jumlahnya melebihi hak pewaris dalam 

harta persatuan, memberikan wasiat kepada teman berzina 

pewaris, pemberian kepada orang yang dijatuhi hukuman 

karena telah membunuh pewaris, menggelapkan, 

memusnahkan atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau 

dengan paksaan atau kekerasan untuk mencabut atau 

mengubah isi surat wasiatnya.
3838

 

Berdasarkan pada pemaparan hukum waris perdata 

di atas belum ditemukan penjelasan secara eksplisit. Tidak 

ditemukaan penjelasan di dalam pasal-pasal Hukum Perdata 

masalah ahli waris penyandang disabilitas dari aspek asas-asas 

kewarisan, subyek hukum kewarisan, syarat mewarisi, 

                                                           
37

Agung Krisna Kumala Dewi, Nyoman Putu Budiartha, Diah 

Gayatri Sudibya,” Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Tidak Dapat 

Ditentukan Keberadaannya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata”, Jurnal Preferensi Hukum. Volume 1 Nomor 2 (2020): 11-15. 
38

 Letezia Tobing, “Pembatasan-Pembatasan Dalam Membuat 

Surat Wasiat”, Hukum Online.Com, 2014, accessed Des 24, 

2021,Https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/ Ulasan/ 

Lt54a26aef28cfb/ Pembatasan-PembatasanDalam-Membuat-Surat-Wasiat/ 

https://www.hukumonline.com/Klinik/Detail/%20Ulasan/%20Lt54a26aef28cfb/%20Pembatasan-Pembatasan
https://www.hukumonline.com/Klinik/Detail/%20Ulasan/%20Lt54a26aef28cfb/%20Pembatasan-Pembatasan
https://www.hukumonline.com/Klinik/Detail/%20Ulasan/%20Lt54a26aef28cfb/%20Pembatasan-Pembatasan


72 
 

 

golongan ahli waris. Akan tetapi, jika diperhatikan pada pasal 

1046 yang tidak dapat menerima warisan adalah wanita yang 

sudah bersuami, anak dibawah umur, orang dalam pengampuan 

tidak dapat menerima dengan sah. Apabila orang-orang 

tersebut hendak menerima harta waris harus dibantu oleh orang 

lain misalnya istri dibantu suaminya, anak dibawah umur 

dibantu walinya dan orang dalam pengampuan dibantu 

pengampunya (kurator). Dari uraian tersebut penyandang 

disabilitas bisa mendapat harta warisan dengan melewati 

pengampuan dan yang menjadi pedoman norma bagi 

penyandang disabilitas adalah Undang-undang No. 8 Tahun 

2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
3939

Dari uraian tersebut 

penyandang disabilitas bisa mendapat harta warisan, walaupun 

jumlah harta dan konsep pembagian harta waris tidak 

disebutkan secara eksplisit. 

 

C. Penyandang Disabilitas  

1. Deskripsi Penyandang Disabilitas 

Pergeseran istilah penyadang disabilitas dari abad 

ke-19 sampai saat ini memiliki sepuluh istilah yang berbeda, 

diantaranya: cacat, orang-orang dengan jasmani dan rohani 
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yang kurang, orang-orang terganggu/tidak bisa menjaga 

kehidupannya, tuna, penderita cacat, penyandang kelainan, 

anak luar biasa/berkebutuhan khusus, penyandang cacat, 

difabel dan penyandang disabilitas. Tetapi istilah yang resmi 

digunakan dalam dokumen nasional dan internasional adalah 

istilah penyandang disabilitas. Pergeseran istilah penyandang 

disabilitas ini menurut aktivis gerakan disabilitas supaya 

stigma negatif/cara pandang negatif yang menganggap 

disabilitas ini sebuah penderitaan, korban, kelainan, aib, 

terganggu dan lain-lain, pada masyarakat dapat dihilangkan 

dan berubah menjadi cara pandang yang kritis.
40 40

 

Pada tahun 1981 WHO (World Health Organization) 

membuat tiga istilah penyandang disabilitas yaitu impairment, 

disability dan handicap, tetapi semuanya dikritik oleh aktivis 

gerakan disabilitas yang berargumentasi bahwa penyebab 

individu yang memiliki hambatan fisik dan psikologis disebut 

disabilitas (terbatas) adalah masyarakat sendiri. Disebabkan 

karena cara pandang masyarakat yang negative, membuat 

penyandang disabilitas kesulitan di dalam interaksi sosial dan 

berpartisipasi dalam masyarakat, maka WHO merevisi dan 
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menambahkan faktor utama/penentu yang mempengaruhi 

disebutnya disabilitas adalah faktor sosial selain faktor fisik 

dan psikologis. Dan pendekatan yang diambil adalah sosial 

model, dimana dalam penyelesaian penyandang disabilitas 

lebih diutamakan perbaikan sosial masyarakat mulai cara 

pandang dan pelayanan publik yang ramah penyandang 

disabilitas.
4141

 

Pada tahun 1997 pemerintah Indonesia dalam 

membahas penyandang disabilitas membuat Undang-undang 

No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat. Istilah 

penyandang cacat tersebut juga mendapat kritikan dari aktivis 

gerakan disabilitas karena kata cacat tidak tepat disematkan 

pada manusia karena lebih sesuai disematkan ke benda, dalam 

KKBI arti kata cacat yaitu lecet (kerusakan dan noda) atau 

kekurangan yang mengakibatkan nilai dan mutu tidak baik. 

Untuk menyikapi hal tersebut aktivis gerakan penyandang 

disabilitas pada tahun 1998 mengadakan lokakarya di Daerah 

Yogyakarta, hasil yang disepakatan bersama aktivis LSM 

(Lembaga Swadaya Masyarakat) adalah menyepakati istilah 

difabel sebagai pengganti istilah penyandang cacat. Pemilihan 
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istilah difabel berdasarkan pemahaman bahwa setiap individu 

memiliki prestasi dan potensi yang sama dan tidak 

membedakan latar belakang jenis kelamin, suku, bangsa dan 

lain-lain. Hanya dalam mengembangkannya setiap individu 

memiliki cara dan kemampuan yang berbeda-beda, dan harus 

didukung dengan memberikan hak dan kesempatan yang sama, 

sehingga dapat berpartisipasi dan berkontribusi pada 

masyarakat sosial.
4242

 

Pada tahun 2010 kementerian sosial mengadakan 

Semiloka tentang terminologi penyandang cacat, karena 

melihat perkembangan cara berfikir kritis penyandang 

disabilitas yang meningkat dari waktu ke waktu. Dan dari 

Semiloka tersebut dihasilkan kesepakatan bahwa istilah yang 

resmi dipakai adalah penyandang disabilitas dan dikuatkan 

dengan terbitnya Undang-undang No 19 Tahun 2011 Tentang 

Pengesahan Rativikasi Konvensi Internasional Hak 

Penyandang Disabilitas. Dan menghasilkan definisi 

penyandang disabilitas adalah hasil dari interaksi antara orang-

orang dengan keterbatasan kemampuan individu dengan sikap 

dan lingkungan masyarakat yang menghalangi/menghambat 
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partisipasi dalam masyarakat secara penuh berdasarkan 

kesetaraan dengan yang lain. Kemudian diterbitkan lagi 

Undang-undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 

Disabilitas, yang membahas khusus hak-hak penyandang 

disabilitas. Dalam peraturan tersebut definisi penyandang 

disabilitas adalah setiap individu yang mengalami keterbatasan 

fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu 

lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan masyarakat 

dapat mengalami kesulitan dan hambatan untuk berpartisipasi 

secara efektif dan penuh dengan warga negara lainnya 

berdasarkan kesiamaan hak.
4343

 

2. Ragam dan Karakteristik Penyandang Disabilitas 

Ragam penyandang disabilitas sudah diatur dalam 

Undang-undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 

Disabilitas pasal 4 ayat 1 yaitu penyandang disabilitas fisik 

berkaitan dengan fungsi gerak atau anatomi tubuh antara lain 

amputasi, lumpuh kaku, stroke, akibat kusta. Penyandang 

disabilitas intelektual berkaitan dengan fungsi fikir yang lemah 

atau lambat merespon sesuatu dan kecerdasan di bawah rata-

rata, penyandang disabilitas mental berkaitan dengan emosi 

dan perilaku, penyandang disabilitas sensorik yang berkaitan 

                                                           
43

 Ibid,.17-20. 



77 
 

 
 

dengan panca indra diantaranya netra, rungu dan wicara serta 

penyandang disabilitas ganda atau multi yaitu memiliki dua 

atau lebih ragam disabilitas yang ada.
4444

 

Disabilitas mental atau kelainan mental dan 

intelektual terdiri dari tiga kelompok. Pertama mental tinggi 

atau sering dikenal dengan orang yang memiliki bakat 

intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di 

atas rata-rata manusia pada umumnya, dia juga memiliki 

kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.  Kedua, mental 

rendah atau kapasitas intelektual/IQ (Intelligence Quotient) di 

bawah rata-rata, dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak 

lamban belajar (slow learnes) yaitu anak yang memiliki IQ 

antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ di bawah 70 

dikenal dengan anak penyandang disabilitas. Ketiga, 

berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar 

(achievment) yang diperoleh.
4545
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Penyebab disabilitas intelektual ini dikaitkan atau 

disebabkan oleh bawaan sejak lahir, di antaranya yaitu: masa 

postnatal, masa prenatal, masa perinatal. Pertama, masa 

prenatal yaitu pada masa prenatal atau saat bayi masih di dalam 

kandungan, bayi tersebut memiliki risiko menyandang 

disabilitas intelektual dengan penyebab tertentu yakni 

gangguan kromosom, metabolisme, gangguan dalam 

pembentukan otak janin, dan keadaan lingkungan sekitar tidak 

baik untuk ibu mengandung atau masa kehamilan. Kedua, pada 

masa perinatal atau saat proses melahirkan bayi, ada beberapa 

penyebab yang menjadi alasan terjadinya disabilitas 

intelektual. Bisa jadi ada yang namanya anoxia atau 

kekurangan oksigen saat proses lahiran, karena ketubannya 

pecah atau mandet dalam proses pembukaan, bayi dengan berat 

badannya kurang juga berpengaruh terhadap kejadian 

disabilitas intelektual. Ketika bayi lahir prematur maka risiko 

komplikasi tinggi, penyebab lainnya adalah infeksi yang 

dimiliki ibu, misalnya infeksi sifilis atau herpes yang 

ditularkan waktu kelahiran.
46 46
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Ketiga, pada masa postnatal atau setelah melahirkan, 

penyebab disabilitas intelektual yang dapat terjadi adalah 

infeksi, malnutrisi, toksin, dan lingkungan yang kurang 

menstimulasi anak. Infeksi yang terjadi pada saraf 

menyebabkan disabilitas intelektual, karena dapat 

menyebabkan hilangnya fungsi-fungsi tertentu seperti 

penglihatan, pendengaran, atau bahkan kapasitas intelektual. 

Selain itu, malnutrisi juga sangat memengaruhi, serta toksin 

atau zat-zat berbahaya juga demikian, nature genetik juga 

menjadi faktor yang kuat, faktor lingkungan yang cukup kuat 

menjadi titik rentan di masa sebelum, saat, dan setelah 

melahirkan. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang 

kondisi penyandang disabilitas intelektual masih sangat rendah. 

Akhirnya kerap penyandang disabilitas mendapatkan 

stigma/cara pandang negatif dan dikucilkan dari lingkungan 

masyarakat. Padahal, penyandang disabilitas intelektual 

bukanlah sebuah aib yang harus dijauhi. Oleh karena itu, 

pengetahuan tentang penyandang disabilitas sangat dibutuhkan 

dalam membentuk cara pandang masyarakat yang kritis, 

sehingga membentuk lingkungan yang ramah penyandang 

disabilitas khususnya intelektual.
4747
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Ragam disabilitas tersebut memiliki karakteristik dan 

kompetensi yang dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: Pertama, 

disabilitas berat atau mampu rawat dimana penyandang 

disabilitas pada kategori ini tidak mampu melakukan aktivitas 

keseharian sendiri harus dibatu orang lain. Kedua, disabilitas 

sedang atau mampu latih di dalam kesehariannya mampu 

melaksanakan aktivitas sendiri misalnya makan, minum, 

mandi, berpakaian, serta dapat dilatih dalam membuat 

kerajinan tangan, membantu bekerja dan lain-lain. Ketiga, 

disabilitas ringan atau mampu didik mereka mampu 

bersekolah, bersosialisasi dengan masyarakat dan hidup seperti 

orang normal pada umumnya. Karakteristik penyandang 

disabilitas dapat dinyatakan ringan, sedang dan berat dengan 

menggunakan indikator penguji diantaranya hambatan dalam 

paca indra, mobilitas, komunikasi, mempelajari sesuatu, 

konsentrasi, daya ingat, bersosialisasi, interaksi sosial, 

menerima perubahan, menjalani pertemanan, dan mengontrol 

tingkah laku.
4848

 

Berdasarkan pemaparan secara singkat tentang 

ragam dan karakteristik penyandang disabilitas di atas. Dapat 
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dijadikan sebuah indikator dalam melakukan survei dan riset di 

Negara Indonesia. contohnya Survei Sosial Ekonomi Nasional 

(SUSENAS) tahun 2018 misalnya, menunjukkan penyandang 

disabilitas pada kelompok usia 2-6 tahun dengan karakteristik 

sedang berjumlah 1.150.173 jiwa dan berat berjumlah 309.784 

jiwa. Pada kelompok usia 7-18 tahun dengan karakteristik 

sedang berjumlah 1.327.688 jiwa dan berat berjumlah 433.297 

jiwa. Pada kelompok usia 19-59 tahun dengan karakteristik 

sedang berjumlah 15.834.339 dan berat berjumlah 2.627.531 

jiwa. Sedangkan untuk kelompok lebih dari 60 tahun dengan 

karakteristik sedang berjumlah 12.073.573 dan berat berjumlah 

3.381.134 jiwa.
4949

 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga 

melaksanakan pencatatan data penyandang disabilitas dengan 

mengadakan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 

2007, 2013 dan 2018. Dengan mengelompokkan penyandang 

disabilitas berdasarkan umur yaitu anak (5-17 tahun) sebanyak 

3,3%, dewasa (18-59 tahun) sebanyak 20%, dan lansia (>60 

tahun) 3,8%. Kehidupan disabilitas tersebut masih terdapat 

kekurangan dan hambatan atau keterbatasan di dalam 
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mencukupi kebutuhan hidupnya. Sehingga dengan mengetahui 

jumlah penyandang disabilitas dan mengetahui ragam dan 

karakteristiknya akan sangat memudahkan dalam memberikan 

fasilitas-fasilitas yang ada secara adil dan ramah bagi 

penyandang disabilitas.
5050

 

3. Hak Penyandang Disabilitas 

Ulama usul fikih telah sepakat bahwa maḥkum 

ʻalayh  adalah seseorang  yang perbuatannya dikenai khiṭab 

Allah SWT yang disebut mukalaf. Sejalan dengan Jumhur 

ulama usul fikih yang mengatakan bahwa dasar adanya taklif 

terhadap seorang mukalaf adalah akal dan pemahaman. 

Kemampuan menerima pembebanan hukum dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu: ahliyyah al-wujub dan ahliyyah al-ada‟. 

Ahliyyah al-wujub adalah kecakapan dalam menerima hak dan 

kewajiban, dalam hak dan kewajiban manusia dikelompokkan 

menjadi tiga, diantaranya: Pertama, manusia di dalam 

kandungan (tidak sempurna) hanya memiliki hak misalnya hak 

nasab dan hak waris, tetapi tidak menerima kewajiban. Kedua, 

manusia di luar kandungan yaitu menerima hak dan kewajiban, 

tetapi kewajiban diberikan setelah mumayyiz atau dewasa. 
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Ketiga, manusia meninggal dunia yaitu tidak menerima hak 

atau gugur haknya, tetapi tetap menerima kewajiban yang 

diwakilkan ahli warisnya misalnya masih terdapat hutang yang 

belum dibayar.
5151

 

Ahliyyah al-ada‟ adalah kecakapan dalam bertindak 

hukum syariat, dapat dikelompokkan menjadi tiga: Pertama, 

tidak memiliki kecakapan bertindak hukum syariat, contohnya 

bayi atau orang gila tidak sah di dalam melakukan tindakan 

syariat hukum, misalnya hukum kisas, tetapi orang tualah yang 

memiliki kewajiban menganti kerugian. Kedua, tidak sempurna 

dalam bertindak hukum syariat, contohnya anak kecil yang 

belum mumayyiz, jika perbuatan merugikan diri sendiri maka 

tindakannya dianggap tidak sah, jika tindakanya 

menguntungkan diri sendiri dianggap sah misalya diberikan 

hadiah atau hibah tanpa persetujuan wali dia sudah sah 

menerima, jika dalam satu perbuatanya merugikan sekaligus 

memberikan keuntungan maka kata Imam Hanafi dianggap 

sah, misalnya jual beli (yang tidak memiliki nilai yang sangat 
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besar). Ketiga, sempurna di dalam melakukan tindakan hukum 

syariat dengan ketentuan-ketentuan yang ada.
5252

 

Menurut ulama usul fikih, ukuran yang digunakan di 

dalam ahliyyah wujub adalah sifat kemanusiaannya yang tidak 

dibatasi oleh umur, dewasa/balig dan kecerdasan. Sedangkan 

yang menjadi ukuran dalam menentukan seseorang telah 

memiliki ahliyyah al-ada‟ adalah berakal, balig dan cerdas. 

Kecakapan untuk berbuat hukum atau ahliyyah al-ada‟ tidak 

berlaku untuk semua manusia. Kecakapan ini dibatasi oleh 

syarat-syarat tertentu, dalam hal ini adalah balig dan berakal. 

Bila seseorang sudah mencapai usia dewasa yang menurut 

biasanya diiringi dengan kemampuan akal, maka ia dinyatakan 

cakap untuk melaksanakan hukum atau mukalaf. Begitu juga 

penyandang disabilitas di dalam bertindak hukum syariat dan 

menerima hak dan kewajiban, jika berkategori ringan maka 

memiliki hak dan kewajiban dengan kententuan yang berlaku, 

tetapi jika berkategori sedang dan berat maka haknya tidak 

gugur dan kewajiban bisa diwakilkan kepada wali atau 

pengampu.
5353
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Imam al-Ghāzālī membagi kebutuhan atau hak 

utama manusia menjadi tiga kebutuhan diantaranya ḍarūriy, 

ḥājiy dan taḥsīniy. Kebutuhan ḍarūriy yaitu hak primer atau 

kebutuhan pokok yang wajib terpenuhi, yang mencangkup lima 

dasar pokok dalam Islam ḥifẓu al-Dīni (memelihara agama), 

ḥifẓu al-Nafsi (memelihara jiwa), ḥifẓu al-ʻAqli (memelihara 

akal), ḥifẓu al-Nasli (memelihara keturunan), ḥifẓu al-Māli 

(memelihara harta). Kebutuhan ḥājiyy yaitu hak sekunder atau 

kebutuhan yang digunakan dalam mempermudah, 

melapangkan kehidupan manusia. Kebutuhan taḥsīniyy yaitu 

hak tersier atau kebutuhan yang dituntut oleh harga diri dan 

pola hidup/tatanan kehidupan seperti keindahan tampilan.
5454

  

Hak atau kebutuhan di atas haruslah terpenuhi 

kepada penyandang disabilitas. Oleh karena itu, dalam 

Undang-undang No 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang 

Disabilitas pasal 5 dijelaskan tentang hak-hak disabilitas, 

diantaranya: hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan 

perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, 

keagamaan, olahraga, kebudayaan, kesejahteraan sosial, 

aksesibilitas, pelayanan publik, pelindungan dari bencana, 
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habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup mandiri, 

dilibatkan dalam masyarakat, berkomunikasi, ekspresi, 

memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan 

serta bebas dari tidakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, 

dan eksploitasi. Selain hak-hak tersebut wanita yang 

penyandang disabilitas juga memiliki hak seperti kesehatan 

reproduksi, menolak atau menerima alat KB, perlindungan 

berlapis dari diskriminasi dan perlindungan dari tindak 

kekerasan seksual/pelecehan. Begitu juga pada penyandang 

disabilitas anak mereka mendapat perlindungan dari 

diskriminasi, pelecehan, kejahatan, seksual, kekerasan, 

mendapat perawatan dan pengasuhan untuk tumbuh secara 

optimal, dilindungi di dalam mengambil keputusan, perlakuan 

terhadap anak sesuai dengan hak-hak anak, memenuhi 

kebutuhan khusus, diperlakuan sama seperti anak lainnya di 

dalam interaksi soisal, serta hak mendapatkan pendampingan 

sosial.
5555

 

Pada Undang-undang penyandang disabilitas juga 

ditemukan beberapa hak yang didapatkan oleh penyandang 

disabilitas intelektual khususnya. Pertama hak untuk hidup, 
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diantaranya mendapatkan perhatian dan pengayoman yang 

menjamin kehidupnya baik, bebas dari penelantaran, 

pengurungan, pemasungan, dan pengucilan, bebas dari 

ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi, penyiksaan, 

perlakuan dan penghukuman yang kejam, serta merendahkan 

martabat manusia. Kedua hak untuk privasi dan hukum, 

diantaranya membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan 

keturunan melalui perkawinan yang sah, mendapat 

pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga, 

dilindungi kerahasiaan atas data pribadi dan surat-menyurat 

termasuk informasi kesehatan, diakui sebagai subjek hukum, 

memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya 

dalam hal keperdataan dan berperkara pengadilan. Ketiga hak 

dalam bekerja, diantaranya penempatan kerja yang adil, 

proporsional, dan bermartabat, memperoleh kesempatan dalam 

mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang 

melekat di dalam diri. Keempat hak dalam kesehatan, 

diantaranya memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas 

sumber daya di bidang kesehatan, memperoleh kesamaan dan 

kesempatan pelayanan, kesehatan yang aman, bermutu, dan 

terjangkau. Kelima hak dalam pendidikan, diantaranya 

mendapatkan pendidikan yang layak pada satuan pendidikan di 
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semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan 

khusus atau ramah disabilitas, mendapatkan akomodasi yang 

layak sebagai peserta didik.
5656

 

Penyandang disabilitas juga berhak memiliki dan 

mewarisi harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak 

seperti dijelaskan dalam Undang-undang No 08 Tahun 2016 

Tentang Penyandang Disabilitas pasal 9 tentang keadilan dan 

perlindungan hukum yang meliputi perlakuan yang sama di 

depan hukum, diakui sebagai subyek hukum, mengontrol 

keuangan atau menunjuk wali di dalam mengelola keuangan, 

mendapatakan akses pelayanan jasa di perbankan, dilindungai 

dalam pengambilan hak kepemilikan, memilih orang lain 

dalam mewakili di luar atau di dalam pengadilan dan 

dilindungi seluruh kekayaan intelektual. Karenanya 

penyandang disabilitas tidak lagi mendapatkan kesusahan dan 

hambatan di dalam masalah harta warisan dan dalam 

mengelola atau memanfaatkan harta tersebut secara mandiri 

atau meminta perwalian di dalam pengelolaan harta 

warisan.
5757
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Perwalian sudah diatur dalam KHI yaitu 

kewenangan yang diberikan kepada orang lain untuk 

melaksanakan perbuatan hukum sebagai wakil dari orang yang 

berkepentingan dan atas anak kecil yang tidak mempunyai 

orang tua atau orang tua yang tidak cakap hukum. Perwalian 

untuk menjaga diri seseorang juga harta kekayaannya, semua 

itu dilakukan hanya supaya hak-hak orang dalam perwalian 

terpenuhi secara adil dan baik. Selain anak kecil masalah 

perwalian juga pada ODGJ (Orang Dengan Ganguan Jiwa) dan 

Shafih (Disabilitas). Syarat menjadi wali diantaranya orang 

mukalaf yaitu orang dewasa yang dibebani hukum agama, 

muslim, balig dan berakal sehat, tidak bermaksiat dan dapat 

dipercaya. Hal tersebut sudah sesuai dengan pasal 107 ayat 4 

KHI. Hak dan kewajiban perwalian juga sudah dijelaskan pada 

Al-Qur’an Sūrat al -Nisāʼa ayat 6 yang isinya membahas 

tentang kewajiaban wali harus menjaga orang dalam perwalian 

beserta harta kekayaan. Hak wali boleh menggunakan harta itu 

jika memang kekurangan dan harus menghidupi keluarganya 

sendiri tetapi secara baik tidak berlebihan, jika dia mampu 

maka haknya ada di sisi Allah/pahala.
5858
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4. Tantangan Penyandang Disabilitas di Indonesia 

Secara umum ada lima poin tantangan yang dialami 

penyandang disabilitas khususnya di Indonesia, diantaranya 

problem cara pandang naif dan mistis, sikap dan perilaku, 

layanan publik ramah disabilitas, keterbatasan peluang kerja 

dan keterbatasan melaksanakan kewajiban keagamaan. 

Tantangan tersebut di luar keterbatasan fisik, intelektual, 

mental dan psikologis yang dialami penyandang disabilitas.  

a. Cara pandang naif dan mistis  

Cara pandang mistis adalah sudut pandang yang 

menilai keterbatasan sebagai takdir dari Tuhan, sehingga 

manusia hanya bisa pasrah menjalani karena menjadi manusia 

dengan atau tanpa keterbatasan semua ketetapan Tuhan. 

Bahkan sebagian masyarakat menyebut penyandang disabilitas 

sebagai aib atau sebuah kutukan serta harus disantuni, karena 

menyatuni penyandang disabilitas adalah sebuah kebajikan. 

Kemudian cara pandang naif adalah cara pandang dengan 

menilai keterbatasan sebagai keturunan, infeksi penyakit, 

kecelakaan, penuaan dan termasuk fenomena yang terjadi pada 

manusia bukan faktor ukhrawi. Oleh karena itu, fokus 

masyarakat menyikapi keterbatasan fisik, mental dan 
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intelektual atau penyandang disabilitas yang ada dengan 

fokusnya adalah memberikan pendidikan, pelatihan, kursus, 

keterampilan dan semacamnya untuk menjalani hidup lebih 

baik.
5959

Cara pandang tersebut benar, tetapi semua berasaskan 

rasa kasihan, sehingga menanamkan dalam diri penyandang 

disabilitas sebuah stigma bahwa mereka tidak memberikan 

manfaat, serta membebani bagi orang-orang di sisinya. Stigma 

tersebut diikuti oleh diskriminasi fasilitas publik, pendidikan, 

fasilitas keagamaan dan pekerjaan. Akhirnya penyandang 

disabilitas dianggap tidak produktif, orang cacat, tidak bisa 

menjalankan tugas, tanggung jawab akhirnya hak-hak mereka 

diabaikan. Maka cara pandang kritis (konstruksi sosial-politik) 

merupakan salah satu solusi untuk menghilangkan stigma yang 

negatif, bahwa penyandang disabilitas tidak hanya sebuah 

takdir atau semata-mata fenomena manusiawi, sehigga dengan 

cara pandang kritis ini diharapkan di dalam memenuhi 

kebutuhan penyandang disabilitas tidak hanya menjadi 

tanggung jawab kelompok disabilitas, keluarga tetapi juga 

masyarakat, lingkungan sosial dan pemerintah. Sehingga 

                                                           
59

 Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Perhimpunan 

Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Pusat Studi dan Layanan 

Disabilitas (PSLD) Unibraw, Fiqih penguatan Penyandang Disabilitas,5-6. 



92 
 

 

dapatlah terwujud situasi sosial yang ramah, disertai fasilitas 

publik yang ramah disabilitas.
6060

  

b. Sikap dan perilaku  

Penyandang disabilitas biasanya dianggap sebagai 

aib, bahkan menjadi sebuah kutuka serta cacat pikiran, lemah 

daya tangkap, idiot, keterbelakangan mental. Akibat dari cara 

pandang tersebut menimbulkan sikap diskriminasi dalam 

peraturan, kebijakan pemerintah di dalam membuat syarat 

dalam bekerja dan dalam masyarakat menimbulkan sikap dan 

perilaku aib dan kutukan. Selain itu, anggapan penyandang 

disabilitas tidak produktif berdampak pada keluarga, yang 

menimbulkan sikap malu karena penyandang disabilitas ini 

berbeda dengan yang lain. Tetapi mereka layaknya manusia 

biasa, pasti punya bakat dan kemampuan sendiri yang harus 

diberikan sarana prasarana. Oleh karena itu, merubah cara 

pandang dan memberikan dukungan terhadap penyandang 

disabilitas oleh pemerintah, masyarakat dan keluarga ini bisa 

merubah sikap dan perilaku yang negatif.
6161
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c. Keterbatasan layanan Publik  

UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 

Disabilitas membahas tentang pemenuhan hak-hak kelompok 

disabilitas merupakan salah satu kewajiban pemerintah, bukan 

sekedar santunan. Tetapi sampai saat ini fasilitas dan pelayanan 

publik yang diharapkan ramah disabilitas misalnya jalan raya, 

transportasi darat, laut dan udara masih banyak ketidak 

sesuaian dengan penyandang disabilitas. Sehingga mereka akan 

lebih banyak meminta bantuan orang lain untuk menjalani 

aktivitas di luar rumah. Begitu juga pada pelayanan kesehatan 

dan pendidikan yang merupakan kebutuhan utama atau pokok 

setiap manusia, pelayanan kesehatan yang ada masih 

menyulitkan penyandang disabilitas ketika berobat, sedangkan 

pendidikan masih banyak ditemukan lembaga pendidikan yang 

belum mampu mengakomodasi dan memberikan pelayanan 

khusus terhadap penyandang disabilitas seperti anak-anak didik 

lain pada umumnya.
6262

 

d. Keterbatasan peluang kerja  

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun 

perusahaan swasta belum terlalu peduli dengan penyandang 

disabilitas. Belum banyaknya peluang untuk bekerja, sehingga 
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penyandang disabilitas tidak mendapatkan penghasilan untuk 

kebutuhan hidup pribadi, akhirnya penyandang disabilitas 

bertumpu pada keluarganya. Hal tersebut menjadikan 

penyandang disabilitas tidak berkembang, padahal mereka 

punya hasrat dan keinginan seperti manusia pada umumnya. 

Tantangan yang dialami di dunia pekerjaan diantaranya stigma 

ketidak produktifan, sehingga berdampak pada rekrutmen 

pegawai, masih banyak bangunan fisik yang belum ramah 

disabilitas dan pembangunan fasilitas tersebut berarti 

menambah anggaran sehingga jarang yang menerima 

penyandang disabilitas. Sebagian masyarakat belum bisa 

berfikiran objektif. Hal tersebut menghambat penyandang 

disabilitas dalam mendapatkan kenaikan gaji dan promosi 

kerja. Disamping itu, belum adanya pengawas tenaga kerja 

penyandang disabilitas, dan pendataan penyandang disabilitas 

masih menghasilkan berbedaan jumlah maupun kondisinya.
6363

 

e. Hambatan pelaksanaan kewajiban keagamaan 

Hambatan penyandang disabilitas dalam 

melaksanakan kewajiban keagamaan ini juga masih terkendala, 

contohnya di masjid jarang ditemukan fasilitas untuk 
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penyandang disabilitas. Keterbatasan penyandang disabilitas 

tidak hanya dalam aspek-aspek ibadah saja tetapi juga 

keterbatasan yang meliputi terbatas bahan bacaan Al Qur'an, 

hadist dan fiqih khususnya bagi tuna netra, terbatasnya Da’i 

dan Ustadz dikalangan disabilitas yang ramah disabilitas 

sebagai fasilitas di dalam menanyakan perihal permasalahan-

permasalahan dalam konteks agama. Selain itu, majlis ta'lim 

atau kegiatan-kegiatan keagamaan masih ditemukan 

masyarakat dan penceramah seringkali tidak ramah 

penyandang disabilitas, sehingga timbul ketidak nyamanan 

penyandang disabilitas.
6464

 

 

 

 

 

                                                           
64

 Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Perhimpunan 

Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Pusat Studi dan Layanan 

Disabilitas (PSLD) Unibraw, Fiqih penguatan Penyandang Disabilitas, 9-10. 
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BAB III 

IMPLEMENTASI KEWARISAN DALAM KELUARGA 

PENYANDANG DISABILITAS DI DESA 

KARANGPATIHAN, KECAMATAN BALONG, 

KABUPATEN PONOROGO 

 

 

Bab ini berfokus pada dua pembahasan, pertama 

fokus pada paparan deskriptif implementasi kewarisan dalam 

keluarga penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan, 

Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Kedua, analisis 

kewarisan dalam keluarga penyandang disabilitas di Desa 

Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo 

perspektif sosiologi hukum. 

 

A. Paparan Deskriptif Implemetasi Kewarisan Dalam 

Keluarga Penyadang Disabilitas Di Desa 

Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten 

Ponorogo. 

Desa Karangpatihan terletak di sebelah selatan kota 

Ponorogo dengan jarak sekitar 22 Km, memiliki luas 1.336,6 

ha, terbagi menjadi empat  Dukuh yaitu Krajan, Bibis, Bendo 

dan Tanggungrejo, serta dibatasi oleh wilayah desa-desa 
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tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Jonggol 

Kecamatan Jambon, Di sebelah Barat berbatasan dengan Hutan 

Negara Kabupaten Pacitan Di Sebelah Selatan berbatasan 

dengan Desa Ngendut Kecamatan Balong, sedangkan di 

Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sumberejo Kecamatan 

Balong. Jumlah penduduk pada tahun 2020 adalah 5.845 jiwa 

dengan pembagian laki-laki 2.811 jiwa, perempuan 3.034 jiwa 

dan KK (Kepala Keluarga) 1.870 KK. Jumlah penduduk 

tersebut ditemukan 98 jiwa penyandang disabilitas yang 

terpencar di seluruh Desa Karangpatihan, penyandang 

disabilitas terbanyak ditemukan di  Dukuh Tanggungrejo 

dengan jumlah 72 jiwa. Dan dari 1.870 KK terdapat 5 KK yang 

merupakan keluarga penyandang disabilitas. Dari keluarga 

tersebut peneliti melakukan wawancara dan observasi untuk 

menemukan implementasi kewarisan pada keluarga disabilitas 

khususnya.
1
 

Keluarga disabilitas tersebut diantaranya keluarga 

Misidi dan Boini, Parmin dan Parmi, Toiran dan Paerah, Alm. 

Katimun dan Warni, terakhir keluraga Alm. Wandi dan 

Sarinem, dan kelima keluraga tersebut berada di  Dukuh 

                                                           
1
Dokumentasi kantor Kepala Desa Karangpatihan Kecamatan 

Balong, Kabupaten Ponorogo. 
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Tanggungrejo. Dilihat dari Geografis  Dukuh paling ujung 

barat Desa Karangpatihan ini, berbatasan dengan Hutan Negara 

Kabupaten Pacitan, dan berada di bawah bukit sehingga 

perumahan dikelilingi oleh kebun dan hutan, serta medan 

perjalanan yang naik turun dengan jalanan mulai dari aspal, 

makadam dan tanah. Dilihat dari segi perekonomian di Desa 

Karangpatihan atau lebih khususnya di Dukuh Tanggungrejo 

mayoritas adalah petani, berternak dan pedagang. Begitu juga 

kegiatan penyandang disabilitas sama seperti masyarakat pada 

umumnya, tetapi khusus penyandang disabilitas terdapat rumah 

harapan, yaitu tempat dimana para penyandang disabilitas 

diajari membuat keset dan membuat kain batik.
2
 

Penyandang disabilitas tersebut dari sembilan puluh 

delapan, tidak semuanya bisa melakukan aktivitas harian 

seperti orang normal pada umumnya, tergantung ragam dan 

karakteristik dari penyandang disabilitas. Seperti yang 

dijelaskan oleh pak Samuji selaku jogo boyo/peragkat desa, 

bahwa penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan ini dibagi 

berdasarkan ragamnya menjadi 4 yaitu intelektual, tunarungu, 

tunawicara dan tunanetra. Dari ragam tersebut dapat  dikategori 

                                                           
2
 Samuji, Jogo Boyo/Perangkat desa, Pembagian Harta Waris 

Pada Keluarga Disabilitas, wawancara, di Kediaman Pak Samuji, Dukuk 

Tanggungrejo, Karangpatihan, Balong, Kamis, Tanggal 23 Desember 2021, 

Pukul 11.00-12.00. 
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menjadi 3 yaitu kategori ringan, sedang dan berat. Pertama, 

kategori ringan yaitu penyandang disabilitas yang masih dapat 

melaksanakan kegiatan seperti orang normal pada umumnya, 

tetapi intelektualnya lebih rendah dibandingkan orang lain, 

dalam komunikasi juga masih sangat baik terhadap keluarga 

dan masyarakat. Kedua, kategori sedang yaitu mereka yang 

dapat melakukan aktivitas sendiri seperti makan, berpakaian, 

mandi atau bahkan merumput, tetapi harus diperhatikan karena 

sewaktu-waktu bisa menjadi kategori berat, tergantung pada 

keadaan psikis atau depresi. Ketiga, kategori berat yaitu 

penyandang disabilitas yang tidak dapat lagi melaksanakan 

aktivitas sendiri harus ada yang membantu di dalam aktivitas 

keseharian. Jadi dapat disimpulkan mereka yang berkategori 

ringan dan sedang yang dapat diarahkan dan diajari misalnya di 

dalam membuat keset atau bahkan membuat batik di rumah 

harapan, dan mereka juga menjalani kehidupan seperti biasa 

walapun ada keterbatasan.
3
 

   Sedangkan dari sisi hukum yang menjadi acuan di 

dalam menyelesaikan masalah khususnya di  Dukuh 

Tanggungrejo lebih condong kepada hukum adat atau bisa 

dibilang mengikuti sesuatu yang sudah ada atau turun-temurun. 

                                                           
3
 Ibid, Samuji, Jogo Boyo… 
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Contohnya dalam bidang kewarisan, hasil wawancara yang 

sudah dilakukan terhadap lima keluarga penyandang disabilitas 

tentang bagaimana implementasi kewarisan, dapat dirincikan 

sebagai berikut: 

1. Keluarga Misidi dan Boini 

Dalam keluarga disabilitas ini terdiri dari Pak Misidi, 

Bu Boini dan dua orang anak. Pak Misidi seorang penyandang 

disabilitas intelektual dan tunawicara, dengan kategori sedang 

sampai berat, sedangkan Bu Boini penyandang disabilitas 

intelektual dan tunarungu, dengan kategori sedang dan kedua 

anaknya dalam kondisi normal, sekarang sudah bersekolah di 

tingkat Sekolah Dasar (SD). Untuk aktivitas harian yaitu 

merumput, bercocok tanam, memelihara kambing dan 

membuat keset. Keluarga/saudara kandung Pak Misidi 

berjumlah empat orang dan kedua orang tuanya sudah 

meninggal dunia, rumah tinggal Pak Misidi juga berada di 

sebelah rumah kakaknya yaitu Pak Yameran. Sedangkan 

Keluarga/saudara kandung Bu Boini berjumlah 5 orang dan 

kedua orang tuanya juga sudah meninggal, jadi Bu Boini ikut 

dengan Pak Mesidi.  

Dalam hal harta warisan dari keluarga Pak Mesidi 

sesuai dengan penjelasan kakaknya Pak Yameran bahwa harta 

warisan dari orang tuanya berupa bangunan rumah dan tanah 
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yang mengelilingi rumah yang tidak begitu luas, serta sudah 

digunakan juga untuk membangun rumah Pak Mesidi dan 

sebagian menjadi kandang hewan akhirnya tidak dibagikan 

harta waris tersebut, tetapi langsung turun-temurun, setelah 

orang tua meninggal harta tersebut secara otomatis menjadi 

harta anak-anaknya. Sehingga harta warisan tersebut digunakan 

bersama-sama, sedangkan kakanya yang pertama sudah 

meninggal dunia dan kakak nomor dua ikut dengan istrinya di 

lain desa. Untuk pengelolaan harta waris oleh keluarga Pak 

Mesidi dan kakaknya Pak Yameran. Untuk harta warisan Bu 

Boini karena keluarganya dari luar desa jadi kurang 

mengetahui, selama berkeluarga dengan Pak Mesidi belum ada 

dari pihak keluarga memberikan harta warisan. Tetapi keluarga 

dari Bu Boini yang jauh datang untuk menjenguk dan diberikan 

makanan dan lain-lain.
4
 

2. Keluarga  Parmin dan Parmi 

Keluarga Pak Parmin, Bu Parmi tinggal bertiga dengan 

ibu Bu Parmi dan anaknya sudah meninggal dunia waktu masih 

kecil. Pak Parmin seorang penyandang disabilitas intelektual 

dengan kategori ringan, sedangkan Bu Parmi penyandang 

                                                           
4
Yameran, Kakak Pak Mesidi, Pembagian Harta Waris, 

wawancara, Rumah Pak Yameran, Dukuh Tanggungrejo Desa 

Karaangpatihan, Senin, Tanggal 31 Januari 2022, Pukul 10.30-13.30. 
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disabilitas intelektual dan tunanetra dengan kategori ringan. 

Untuk aktivitas harian yaitu bercocok tanam, memelihara 

kambing dan membuat keset. Keluarga/saudara kandung Pak 

Parmin berjumlah enam orang, tiga orang bersama ibunya di 

lain desa, saudara perempuan sudah menikah ikut suaminya, 

satu lagi sudah meninggal dunia. Sedangkan keluarga Bu 

Parmi memiliki satu saudara tetapi sudah meninggal dan 

ayahnya juga sudah meninggal dunia, jadi sekarang bersama 

ibunya dan suaminya. 

Dalam hal harta warisan dari keluarga Pak Parmin 

setelah bapaknya meninggal dunia, harta warisan dibagi secara 

rata, tetapi untuk yang dibagi masih ibu, adeknya yang 

sekarang ikut suaminya dan Pak Parmin, sedangkan untuk tiga 

saudaranya yang lain bersama ibunya, sambil menemani, 

menjaga dan ikut mengelola harta warisan yang diterima 

ibunya, karena ketiga-tiganya juga penyandang disabilitas 

tunawicara dan belum ada yang menikah. Untuk keluarga Bu 

Parmi tidak terdapat harta warisan karena ayahnya tidak 

memiliki harta yang diwariskan karena sudah dihabiskan oleh 

saudara ayahnya, sehingga Bu parmi dan ibunya tidak 

mendapat harta warisan. 
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3. Keluarga Alm. Katimun dan Warni 

Dalam keluarga Alm. Katimun dan Warni selama 

berkeluarga dan sudah memiliki dua anak laki-laki, mereka 

tinggal bersama orang tua Alm. Katimun. Tapi Bu Warni dan 

anaknya yang sudah dewasa setelah Pak Katimun meninggal 

mereka berdua pindah atau bertempat tinggal bersama ibunya 

karena bapaknya juga sudah meninggal dan yang sekarang 

menempati rumah orang tua Alm. Katimun adalah ibunya Bu 

Sipan dan anak Bu Warni yang masih sekolah di SD, karena 

suami dari Bu Sipan juga sudah meninggal dunia, jadi setelah 

Alm. Katimun/anaknya meninggal kemudia suaminya juga 

meninggal. Alm. Katimun merupakan anak satu-satunya dari 

BU Sipan, sedangkan Bu Warni memiliki satu saudara yang 

sudah berkeluarga juga berdekatan dengan rumah orang 

tuanya. Untuk aktivitas harian keluarga Bu Warni dan Bu 

Sipan yaitu merumput, memelihara kambing dan bercocok 

tanam. Bu Warni merupakan penyandang disabilitas intelektual 

dengan kategori ringan.  

Dalam hal harta warisan keluarga menurut Bu Sipan 

selaku ibu dan istri dari bapaknya Alm. Katimun menjelaskan 

bahwa harta warisan tidak dibagi-bagi melainkan masih 

menjadi satu dan harta yang ditinggal dari suami dan anaknya 

hanya rumah yang sekarang ditempati dan sepetak kecil kebun 
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jadi hanya dikelola bersama dengan cucunya saja, karena 

sekarang yang di rumah hanya Bu Sipan dan Bambang Mursita 

yang sekarang kelas 6 SD. Untuk harta warisan Bu Warni 

sepengetahuan Bu Sipan juga tidak dibagi mas karena setelah 

bapaknya meninggal dunia anak-anaknya juga masih bersama 

orang tuanya, sepertinya dimanfaatkan bersama-sama, karena 

keluarga Bu Warni dilain desa makanya jarang mengunjugi 

keluarga yang ada di Karangpatihan.
5
  

4. Keluarga Toiran dan Paerah 

Keluarga Pak Toiran dan Bu Paerah memiliki satu 

orang anak yang sudah berumur 15 tahun, untuk orang tua Pak 

Toiran sudah meninggal semua dan Bu Paerah tinggal ibunya 

saja. Saudara kandung Pak Toiran ada satu orang dan saudara 

kandung Bu Paerah juga satu orang, untuk semua saudara Pak 

Toiran dan Bu Paerah sudah menikah semua. Letak rumah Pak 

Toiran dan Bu Paerah berada di dekat rumah ibunya Bu 

Paerah, untuk aktivitas mulai dari cari rumput, bercocok tanam 

dan memelihara hewan. Pak Toiran seorang penyandang 

disabilitas intelektual dan tunawicara dengan kategori ringan 

                                                           
5
 Sipan, orang tua Alm. Katimun dan Warni, Pembagian Harta 

Waris, wawancara, di rumah Bu Sipan, Dukuh Tanggungrejo Desa 

Karangpatihan Balong, Senin, Tanggal 31 Januari 2022, Pukul 10.30-13.30. 
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sampai sedang, sedangkan Bu Paerah penyandang disabilitas 

intelektual, tunawicara dan tunarungu dengan kategori sedang.   

Dalam hal harta warisan dari keluarga Pak Toiran 

setelah orang tuanya meninggal dunia harta warisan secara 

otomatis yang mengelola adalah keturunanya, jadi tidak ada 

pembagian tapi sudah turun-temurun. Begitu juga dengan harta 

warisan keluarga Bu Paerah setelah meninggal bapaknya 

semua peninggalan seperti bangunan rumah dan tanah tidak 

dibagi tetapi dimanfaatkan bersama oleh istri dan anak-

anaknya, tetapi yang sekarang yang mengelola adalah Bu 

Paerah beserta ibunya, karena saudaranya yang sudah menikah 

ikut dengan suami di desa lain.
6
 

5. Keluraga Alm. Wandi dan Sarinem 

Keluarga Bu Sarinem memiliki lima saudara yang 

perempuan dua, laki-lai tiga dan semua sudah berkeluarga. Bu 

Sarinem seorang penyandang disabilitas intelektual dan 

tunawicara dengan kategori sedang, sekarang tinggal hanya 

bersama anaknya yang masih sekolah di SD, untuk 

pertumbuhan anaknya juga kurang baik. Aktivitas keseharian 

                                                           
6
 Ririn, Ketua RT 05, Pembagian Harta Waris Penyandang 

Disabilitas, wawancara, rumah Pak Ririn, Dukuh Tanggungrejo Desa 

Karangpatihan, Rabu, Tanggal 2 Februari 2022, Pukul 11.00-14.00. 



106 
 

 

Bu Sarinem mulai dari mencari rumput, membuat keset, 

bercocok tanam dan memelihara kambing. 

 Untuk hal harta warisan dari bapaknya Bu Sarinem 

dibagi sebelum meninggal bapaknya kepada seluruh anak-

anaknya termasuk Bu Sarinem, tapi berjalanya waktu harta 

waris tersebut digunakan bersama-sama untuk selain 

memenuhi kehidupan masing-masing anaknya juga untuk 

kehidupan ibunya yang masih hidup. Untuk hal waris dari 

suaminya Alm Pak Wandi untuk istri dan anak tidak ada 

pembagian karena secara otomatis yang memanfaatkan adalah 

istri dan anaknya.
7
 

 

3.1. Tabel Rangkuman implementasi kewarisan keluarga 

penyandang disabilitas 

No Nama 
Penyandang 

Disabilitas 
Kewarisan 

1 Misidi Intelektual, 

tunawicara 

(Sedang-

berat) 

Tidak dilaksanakannya 

pembagian harta warisan 

,tetapi secara otomatis atau 

turun-temurun harta warisan 

tersebut menjadi milik ahli 

                                                           
7
Mariyo, Ketua RT 01, Pembagian Harta Waris Penyandang 

Disabilitas, wawancara, rumah Pak Mariyo Dukuh Tanggungrejo Desa 

Karangpatihan, Rabu, Tanggal 2 Februari 2022, Pukul 11.00-14.00. 
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waris atau istri dan anak 

keturunanya 

Boini Intelektual, 

tunarungu 

(ringan-

sedang) 

Tidak diberikan warisan  

2 Parmin Intelektual 

(ringan) 

Harta warisan dibagikan 

secara adil kepada ahli 

waris tetapi didahulukan 

yang sudah menikah dan 

pembagian dilaksanakan 

sesudah orang tua 

meninggal dunia  

Parmi Intelektual, 

tunanetra 

(ringan) 

Tidak ada warisan yang bisa 

diwariskan  

3 Toiran Intelektual, 

tunawicara 

(ringan-

sedang) 

Tidak dilaksanakannya 

pembagian harta warisan 

,tetapi secara otomatis atau 

turun-temurun harta warisan 

tersebut menjadi milik ahli 

waris atau istri dan anak 

Paerah Intelektual, 

tunawicara, 
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tunarungu 

(Sedang-

berat) 

keturunanya,  

4 Alm. 

Katimun 

dan 

Warni 

Intelektual, 

(sedang) 

Tidak dilaksanakannya 

pembagian harta warisan 

,tetapi secara otomatis atau 

turun-temurun harta warisan 

tersebut menjadi milik ahli 

waris atau istri dan anak 

keturunanya. 

5 Alm. 

Wandi 

dan 

Sarinem 

Intelektual, 

tunawicara 

(sedang) 

Harta warisan dibagikan 

secara adil kepada ahli 

waris dan pembagian 

dilaksanakan sebelum orang 

tua meninggal dunia 

 Dari hasil pemaparan data wawancara secara ringkas di 

atas, dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa implementasi 

kewarisan pada keluarga disabilitas di Desa Karangpatihan, 

Kecamatan Balong sebagai berikut: 

1. Harta warisan dibagikan secara adil kepada ahli waris dan 

pembagian dilaksanakan sebelum orang tua meninggal 

dunia atau hibah. 
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2. Harta warisan dibagikan secara adil kepada ahli waris dan 

pembagian dilaksanakan sesudah orang tua meninggal 

dunia. 

3. Tidak dilaksanakannya pembagian harta warisan ,tetapi 

secara otomatis atau turun-temurun harta warisan tersebut 

menjadi milik ahli waris atau istri dan anak keturunanya, 

serta seluruhnya bisa memanfaatkannya untuk kebutuhan 

hidup (Kolektivitas). 

4. Harta warisan penyandang disabilitas yang tidak menikah, 

ketika meninggal dunia hartan warisan tersebut akan jatuh 

kepada saudara kandungnya.  

5. Harta waris dibagikan kepada ahli waris atau keturunan 

yang sudah menikah khususnya penyandang disabilitas.  

  Selain paparan data implementasi pembagian harta 

waris tersebut, dapat kita lihat juga data tentang pandangan 

keluarga disabilitas terhadap istilah dalam hukum waris mulai  

dari harta waris, ahli waris dan pewaris yang terdapat di Desa 

Karangpatihan, dan dapat dirincikan seperti beriku: 

1. Tentang harta warisan yang diberikan 

  Yang dimaksud harta warisan oleh warga atau keluarga 

penyandang disabilitas adalah berupa tanah dan bangunan 

rumah.  

2. Ahli waris atau orang yang menerima harta warisan,  
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  Yang dimaksud dengan ahli waris menurut pendapat 

warga atau keluarga disabilitas adalah istri atau suami dan anak 

keturunan walapun dalam kondisi penyandang disabilitas, 

tetapi ahli waris lebih kepada anak keturunan di dalam 

pembagian harta warisan. 

3.  Pewaris atau orang yang mewariskan harta 

  Pewaris menurut warga atau keluarga disabilitas adalah 

orang tua masing-masing, atau lebih kepada bapak sebagai 

pewaris. 

B. Analisis Kewarisan Dalam Keluarga Penyandang 

Disabilitas Di Desa Karangpatihan, Kecamatan 

Balong, Kabupaten Ponorogo Perspektif Sosiologi 

Hukum 

Pedoman pembagian harta waris sudah dijelaskan di 

dalam beberapa hukum diantaranya hukum Islam, hukum adat 

dan hukum perdata, kemajemukan hukum tersebut dikarenakan 

ragam dan karakteristik warga Negara Indonesia yang sangat 

bermacam-macam, serta Negara Indonesia merupakan negara 

yang demokratis sehingga bebas di dalam menentukan pilihan. 

Oleh karena itu,  perlu adanya sebuah hukum atau peraturan 

supaya bisa terwujud keadilan dan ketertiban atas seluruh 

warga Indonesia. Di dalam pembentukan hukum atau sebuah 

peraturan harus menyangkut dua aspek yaitu hukum itu sendiri 
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dan sosial. Masyarakat tanpa peraturan atau hukum akan 

menjadi kacau, bertindak semaunya tanpa memikirkan orang 

lain, begitu juga dengan peraturan atau hukum tanpa adanya 

masyarakat hukum tidak berlaku, jadi keduanya adalah aspek 

penting yang harus ada di dalam peraturan atau hukum.
8
 

Dalam teori pilihan rasional, dijelaskan bahwa manusia 

akan memilih sesuatu yang masuk akal atau rasional di antara 

pilihan-pilihan yang tersedia. Di bidang hukum masyarakat 

bisa memilih sebuah ketentuan diantara ketentuan yang ada 

sepanjang kesemuanya adalah disetujui atau legal.
 
Pada kasus 

perilaku pembagian harta waris tersebut dari sekian pedoman 

hukum yang ada, masyarakat akan memilih hukum mana yang 

memberikan kemaslahatan atau keadilan bagi kerabat keluarga 

dan bahkan diluar dari pedoman hukum tersebut selama tidak 

ada pihak yang dirugikan.
9
 

Dari pilihan-pilihan tersebut menimbulkan respon 

masyarakat, secara umum terhadap pedoman hukum waris 

tersebut setidaknya ada tiga macam diantaranya pertama, ada 

                                                           
8
 Soekanto, Soerjono” Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan 

Hukum” Jurnal Hukum & Pembangunan vol 7.no 6,. 742, Desember 1977 

462-463. 

9
 Agus Purnomo, “Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba 

di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum” De Jure : Jurnal Hukum dan 

Syari’ah, Vol. 8, No. 1, 2016, h. 15-23, 21-22. 
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masyarakat yang mengetahui pedoman hukum waris, sehingga 

melaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Kedua, 

ditemukan juga masyarakat yang mengetahui pedoman hukum 

tersebut, tetapi tidak mempraktekkan hukum tersebut. Ketiga, 

ada masyarakat yang memang tidak mengetahui pedoman 

hukum waris, sehingga mereka menerapkan hukum atau 

peraturan apa yang sudah ada dari keluarga masing-masing. 

Dan sebab itulah pelaksanaan pembagian waris ini di dalam 

masyarakat menjadi bermacam-macam atau antara keluarga 

satu dengan yang lain menjadi berbeda. Seperti halnya 

kewarisan pada keluarga disabilitas di Desa Karangpatihan 

ditemukan beberapa kewarisan yang berbeda mulai dari 

pembagian setelah orang tua meninggal, pembagian sebelum 

orang tua meninggal atau hibah dan ada pembagian secara 

otomatis turun-temurun.
10

 

Proses pelaksanaan kewarisan di Desa Karangpatihan 

pada keluarga penyandang disabilitas tersebut memang terjadi 

secara alami atau mereka di dalam pembagian tidak 

mengetahui mereka memakai landasan hukum atau pedoman 

hukum yang mana, tetapi jika dikaitkan dengan hukum adat 

                                                           
10

 Samuji, Jogo Boyo/Perangkat desa, Pembagian Harta Waris 

Pada Keluarga Disabilitas, wawancara, di Kediaman Pak Samuji, Dukuk 

Tanggungrejo, Karangpatihan, Balong, Kamis, Tanggal 23 Desember 2021, 

Pukul 11.00-12.00. 
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memiliki banyak kemiripan. Pertama, dilihat dari segi ahli 

waris dalam kewarisan penyandang disabilitas lebih kepada 

pembagian secara rata atau menyeluruh, dalam hukum adat 

bisa disebut dengan parental atau bilateral yaitu tidak 

membedakan antara keturunan dari pihak ayah dan ibu, jadi 

ahli waris laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. 

Kedua, kewarisan, dalam prakteknya ditemukan setiap ahli 

waris dapat memiliki harta warisan masing-masing setelah 

dibagikan secara penuh dan terdapat juga yang tidak dibagi 

sehingga pemanfaatan menjadi hak seluruh ahli waris yang ada 

di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dalam hukum adat 

hal tersebut dinamakan sistem pembagian waris individual 

berarti masing-masing ahli waris memanfaatkan harta warisan 

secara mandiri dan menjadi hak penuh, sedangkan sistem 

kolektif berarti pemanfaatan harta warisan menjadi hak seluruh 

ahli waris tanpa ada pembagian terlebih dahulu. Ketiga, 

kewarisan untuk penyandang disabilitas di dalam hukum adat 

juga tidak ditemukan secara eksplisit. 

 Dari identifikasi hukum di atas terhadap kewarisan 

penyandang disabilitas dapat terlihat kesadaran masyarakat 

khususnya keluarga penyandang disabilitas terhadap hukum 

waris masih sangat kurang. Pernyataan tersebut dikuatkan 
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dengan indikator-indikator kesadaran hukum sebagai berikut 

ini : 

1. Pengetahuan hukum  

Pengetahuan hukum yang dimaksudkan yaitu seseorang 

mengetahui bahwa suatu tindakan atau perilaku telah diatur 

oleh hukum. Pengetahuan tentang hukum warisan di Desa 

Karangpatihan mayoritas masyarakatnya masih sangat minim, 

apa lagi keluarga penyandang disabilitas sama sekali tidak 

memiliki pengetahuan tentang pedoman hukum warisan, yang 

diketahui keluarga penyandang disabilitas hanya sebatas 

pengetahuan terhadap apa yang sudah turun-temurun diperbuat 

oleh orang tua zaman dulu. 

2. Pemahaman hukum 

Yang dimaksud pemahaman hukum ialah pemahaman 

seseorang mengenai isi dari peraturan tertulis maupun 

peraturan tidak tertulis yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat 

dari peraturan. Pemahaman seperti itulah yang tidak didapatkan 

dalam keluarga penyandang disabilitas terhadap hukum waris 

yang ada, seperti halnya pengetahuan tentang hukum waris. 

Pemahaman mereka terhadap waris ialah waris itu ada supaya 

mereka bisa kerja dan bisa hidup, serta menghidupi keluarga.   

3. Sikap hukum  
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Sikap hukum adalah seseorang mempunyai 

kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap 

hukum, untuk menerima atau menolak hukum. Kenyataanya di 

lapangan keluarga penyandang disabilitas di dalam kewarisan 

ditemukan konsep turun-temurun, ini menunjukan bahwa 

mengabaikan pedoman hukum waris yang ada, tetapi secara 

tidak sadar ada beberapa pembagian waris yang mereka 

lakukan memiliki kemiripan dengan hukum waris yang ada. 

4. Perilaku hukum  

Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya 

suatu aturan hukum dalam masyarakat dan sejauh mana 

berlaku atau tidaknya hukum tersebut. Secara eksplisit hukum 

waris yang ada oleh keluarga disabilitas tidak digunakan atau 

ditinggalkan, mereka akan menghargai atau menggunakan 

aturan yang mana dengan itu membuat mereka tetap rukun dan 

damai diantara kerabat keluarga.  

 Kemudian dari uraian siangkat tersebut secara 

sosiologi hukum dapat menyimpulkan bahwa hukum waris 

sebagai faktor yang dipengaruhi (dependent variable) atau 

implementasi hukum waris dalam kewarisan pada keluarga 

disabilitas dipengaruhi oleh perilaku atau gejala sosial 

masyarakat di Desa Karangpatihan. Sehingga ditemukan 

perbedaan kewarisan antara keluarga penyandang disabilitas, 
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yang masing-masing keluarga mempraktikkan konsep sendiri 

atau kebiasaan pembagian warisan yang turun-temurun, selama 

tidak menimbulkan konflik dan hak dari pada penyandang 

disabilitas juga dipenuhi secara adil sebagaimana ahli waris 

yang normal lainnya. 
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BAB IV 

PERLINDUNGAN HAK HARTA WARIS PADA 

KELUARGA DISABILITAS DI DESA 

KARANGPATIHAN, KECAMATAN BALONG, 

KABUPATEN PONOROGO 

 

 

Bab ini berfokus pada dua pembahasan, yang 

pertama, paparan deskriptif perlindungan hak harta waris pada 

keluarga disabilitas di Desa Karangpatihan, Kecamatan 

Balong, Kabupaten Ponorogo. Kedua, analisis paparan 

deskriptif perlindungan hak harta waris pada keluarga 

disabilitas di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, 

Kabupaten Ponorogo berdasarkan Perspektif Sosiologi hukum. 

 

A. Paparan Deskriptif Perlindungan Hak Harta Waris 

Pada Keluarga Disabilitas Di Desa Karangpatihan, 

Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo 

Aktivitas harian keluarga penyandang disabilitas di 

Desa Karangpatihan seperti kegiatan masyarakat pada 

umumnya, misalnya berkebun atau bercocok tanam di lahan 
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sendiri maupun lahan milik kumpulan desa atau kelompok tani. 

Selain itu, mereka berternak dan mencari rumput untuk hewan 

peliharaan sendiri maupun hewan ternak milik orang lain dan 

membuat keset serta batik Ciprat di Rumah Harapan. Tetapi 

aktivitas tersebut hanya bisa dilakukan oleh penyandang 

disabilitas dalam kategori ringan sampai dengan sedang. 

Sedangkan penyandang disabilitas dalam kategori berat, 

aktivitas harian mereka hanya diam atau tidur di rumah, 

sehingga yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan harian 

adalah anggota keluarga lainnya. Sebagaian besar yang tidak 

dapat beraktivitas secara normal adalah penyandang disabilitas 

intelektual dengan kategori berat, jika penyandang disabilitas 

tunarungu, tunawicara masih dapat beraktivitas secara normal, 

tetapi untuk penyandang disabilitas tunanetra yang kategori 

berat memang memerlukan bantuan orang lain dalam 

beraktitivitas harian.
1
 

Penyandang disabilitas dengan kategori berat, atau 

disabilitas intelektual kategori sedang yang sering kambuh, 

sampai tidak mengenali orang-orang sekelilingnya, ini 

membutuhkan penjagaan dan pengawasan yang lebih ketat. 

                                                           
1
Mariyo, Ketua RT 01, Pembagian Harta Waris Penyandang 

Disabilitas, wawancara, rumah Pak Mariyo Dukuh Tanggungrejo Desa 

Karangpatihan, Rabu, Tanggal 2 Februari 2022, Pukul 11.00-14.00. 



119 
 

 
 

Misalnya Pak Mesidi, dalam aktivitas harian biasanya 

didampingi oleh kakaknya Pak Yameran, yang setiap harinya 

bekerja sebagai petani mengelola dan bercocok tanam dari 

tanah peninggalan orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan 

harian, sebab mereka memiliki keluarga masing-masing. 

Imbasnya ada beberapa hal yang tidak bisa diselesaikan oleh 

Pak Yameran selaku kakaknya, akhirnya perangkat desa atau 

tetangga yang berperan membantu, misalnya mendaftarkan 

anak-anak mereka untuk bersekolah, menguruskan surat tanah 

supaya tidak ada yang bisa mengambil tanah tersebut dan 

bahkan mengurusi dan menjadi wali nikah, contohnya yang 

mengurusi pernikahan keluarga Pak Mesidi adalah Pak 

Yameran, pak RT dan Jogo Boyo.  

Uraian siangkat di atas menjelaskan terkait 

pengampuan, bahwa pengertian pengampu yang dipahami oleh 

keluarga penyandang disabilitas adalah orang yang membantu 

mereka di dalam mengurusi aktivitas harian dan menyelesaikan 

masalah yang terjadi pada keluarga penyandang disabilitas. 

Maksud dari pengampu yang dipahami oleh keluarga 

penyandang disabilitas ialah keluarga atau kerabat, tetangga 

serta perangkat desa. Sedangkan pengampu penyandang 

disabilitas dalam hak harta waris dan pemanfaatanya yang 

paling utama adalah keluarga, walaupun pengampu yang 
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dimaksud tidak ada proses pemilihan atau bahkan keputusan 

dari Pengadilan Agama (PA). Pegampu tersebut secara 

otomatis ada, tergantung siapa anggota keluarga yang 

bertempat tinggal berdekatan dengan penyandang disabilitas 

tersebut. Dan ketika terjadi konflik yang tidak dapat 

diselesaikan oleh pengampu dalam hal harta warisan, barulah 

melaporankan masalah tersebut kepada ketua RT, yang 

kemudian akan disampaikan kepada Jogo Boyo atau perangkat 

desa lain untuk diselesaikan.
2
 

Terdapat perbedaan praktik pengampuan yang terjadi 

pada penyandang disabilitas yang sudah menikah dengan 

penyandang disabilitas yang belum menikah. Pengampuan 

penyandang disabilitas yang sudah menikah lebih intensif dan 

ekstensif dari pada penyandang disabilitas yang belum 

menikah, misalnya dalam hal harta warisan, kegiatan harian, 

pendidikan anak, bantuan pemerintah dan kesehatan. Sebab 

penyandang disabilitas yang sudah menikah memiliki 

kebutuhan yang jauh lebih banyak, karena mereka harus 

berpisah dengan orang tua dan ikut dengan suami atau istri, 

serta mereka harus memenuhi kebutuhan, yang tidak hanya 

                                                           
2
Samuji, Jogo Boyo/Perangkat desa, Pembagian Harta Waris 

Pada Keluarga Disabilitas, wawancara, di Kediaman Pak Samuji, Dukuk 

Tanggungrejo, Karangpatihan, Balong, Kamis, Tanggal 23 Desember 2021, 

Pukul 11.00-12.00. 
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untuk kebutuhan diri mereka sendiri tetapi juga untuk keluarga 

dan anak-anak mereka. Sehingga pengawasan dan perhatian 

lebih kepada keluarga penyandang disabilitas, tidak hanya 

berasal dari keluarga atau kerabat yang bertempat tinggal dekat 

dengan penyandang disabilitas, tetapi mulai dari masyarakat, 

ketua RT dan perangkat desa atau Jogo Boyo. 

Selain itu, terdapat tantangan pada fasilitas dari 

keluarga penyandang disabilitas yang terdapat di Desa 

Karangpatihan, yang dapat menunjang dan mempengaruhi 

keterbatasan aktivitas harian para keluarga penyandang 

disabilitas di dalam semua aspek kebutuhan hidup mereka, 

diantaranya: 

1. Cara pandang dan sikap 

Sikap atau perilaku masyarakat terhadap penyandang 

disabilitas dalam aktivitas harian tidak ditemukan sikap 

diskriminasi, tapi yang ada adalah rasa kasihan terhadap 

penyandang disabilitas. Secara keseluruhan penyandang 

disabilitas didukung oleh keluarga dan lingkungan masyarakat 

dalam menjalani aktivitas harian. Tetapi dalam lingkungan 

masyarakat di Desa Karangpatihan masih ditemukan cara 

pandang yang negatif, dilihat dari pemberian julukan atau 

panggilan penyandang disabilitas misalnya dengan sebutan 

pekok, kurang bek, bodo, ora patek beres, dsb. Walaupun 
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penyandang disabilitas tidak mempermasalahkan hal tersebut, 

tapi bagi keluarga atau kerabat dari penyandang disabilitas 

yang mendengar hal tersebut pasti akan merasa terganggu. 

2. Layanan publik kesehatan 

Fasilitas kesehatan untuk para penyandang 

disabilitas yaitu dibuatkan BBJS untuk mempermudah biaya 

berobat, tapi dalam penyuluhan tentang kesehatan masih jarang 

dilakukan oleh layanan publik kesehatan, terkhusus 

penyuluhan kesehatan bagi penyandang disabilitas juga belum 

ada. Akhirnya bagi penyandang disabilitas intelektual, 

tunarungu, tunawicara, tunanetra belum mendapatkan 

perawatan secara khusus atau pengecekan perkembangan 

mereka. Hal tersebut tidak hanya terjadi pada orang dewasa 

saja, tetapi juga untuk anak-anak yang juga penyandang 

disabilitas.  

3. Layanan publik pendidikan 

Dalam hal pendidikan penyandang disabilitas 

memang terkendala karena keterbatasan intelektual, jadi 

tenanga pengajar juga kesulitan di dalam mengajar, karena 

faslitas sekolah atau progam pendidikan khusus penyandang 

disabilitas belum ada, akhirnya penyandang disabilitas dalam 

pendidikannya mengikuti kondisi anak-anak normal pada 

umumnya.  
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4. Layanan publik lapangan kerja  

Lingkungan kerja penyandang disabilitas terbatas di 

lingkungan masing-masing, karena ketika keluar desa misalnya 

akan mendapatkan kesulitan dalam mencari pekerjaan, sebab 

keterbatasan yang dimiliki dan lapangan pekerjaan yang lebih 

memilih untuk pekerja yang memiliki kemampuan lebih baik. 

Oleh karena itu, biasanya masyarakat sekitar di Desa 

Karangpatihan akan menitipkan kambingnya untuk dipelihara 

penyandang disabilitas, mereka akan mencarikan rumput dan 

lain-lain, ketika sudah beranak maka anaknya tersebut 

sebagaian untuk penyandang disabilitas sebagai jasa karena 

telah memeliharanya.  

5. Layanan publik keagamaan   

Fasilitas dakwah dalam hal ini adalah pengajian atau 

penyuluhan keagamanan tentang bagaimana penyandang 

disabilitas beribadah atau konsultasi perihal keibadahan ini 

masih sangat jarang, karena tenaga mubalig juga sangat 

terbatas. Akhirnya pengetahuan tentang keagaman mereka 

masih sangat awam, contohnya dalam hal waris bagaimana 

penempatan atau perlindungan penyandang disabilitas terhadap 

hak harta warisan. Hal tersebut penting karena mayoritas 

masyarakat Desa Karangpatihan adalah beragama Islam.  
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Terkait perlindungan keluarga disabilitas di dalam 

memperoleh harta warisan yang ada di Desa Karangpatihan 

mengalami perbedaan antara setiap keluarga, sebab pada 

kewarisan juga didapatkan beberapa perbedaan diantara 

keluarga penyandang disabilitas. Adapun sebab penyandang 

disabilitas mendapatkan atau tidak mendapatkan harta waris 

dapat dirincikan sebagai berikut: 

1. Ahli waris penyandang disabilitas tidak mendapatkan harta 

waris. Misalnya penyandang disabilitas dengan kategori 

berat dalam pembagian tidak mendapatkan waris, karena 

untuk keseharian saja bergantung kepada orang lain, 

sehingga walaupun tidak mendapatkan, tetapi setidaknya 

keluarga memenuhi kebutuhan harian khususnya 

kebutuhan pokok. Seperti halnya keluarga Bu Boini yang 

sampai saat ini belum mendapat harta warisan, tetapi 

seluruh anggota keluarga Bu Boini tetap berhubungan 

baik.  

2. Ahli waris penyandang disabilitas tidak mendapat warisan 

karena belum menikah, tapi ikut mengelola harta warisan 

bersama ibunya, sekaligus menemani dan menjaga. 

Misalnya pada keluarga Pak Parmin yang memiliki empat 

saudara, setelah bapaknya meninggal harta waris dibagikan 

masih kepada pak Parmin, adeknya dan ibunya saja, 
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sedangkan tiga saudaranya yang disabilitas intelektual dan 

tunawicara belum mendapatkan warisan.  

3. Ahli waris penyandang disabilitas mendapatkan harta 

warisan karena harus menemani ibunya, misalnya Bu 

Paerah walaupun penyandang disabilitas intelektual dan 

tunawicara tetap mengelola kebun dan merumput untuk 

hewan peliharan karena ibunya sudah tua. 

4. Ahli waris penyandang disabilitas mendapat harta warisan 

karena pembagian dengan sistem kolektif, jadi tanpa 

dibagi untuk masing-masing individu ahli waris, tapi 

semua memanfaatkan warisan secara berjamaah, seperti 

misalnya pada keluarga Pak Mesidi. 

Dari paparan data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

semua penyandang disabilitas dengan kategori ringan sampai 

dengan kategori berat semuanya dapat ikut merasakan 

manfaatnya dari harta peninggalan orang tua, serta 

mendapatkan perhatian atau perlindungan yang khusus dari 

keluarga masing-masing. Akan tetapi untuk jumlah harta 

warisan tidak diketahui, dan hak mutlak atau hak kepemilikan 

harta benda tersebut secara administrasi tidak ada, karena yang 

terpenting menurut keluarga atau pengampu penyandang 

disabilitas adalah kerukunan dan bisa memenuhi kebutuhan 

pokok mereka setiap harinya. 
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B. Analisis Perlindungan Hak Harta Waris Pada 

Keluarga Disabilitas Di Desa Karangpatihan, 

Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo Perspektif 

Sosiologi Hukum  

Banyak orang yang mempertanyakan atau 

mempermasalahkan apakah ahli waris penyandang disabilitas 

memiliki hak untuk mendapatkan warisan atau tidak, karena 

orang penyandang disabilitas tidak dapat melakukan perbuatan 

hukum atau suatu perjanjian dan kewajiban, yang mana dalam 

manjadi ahli waris berarti ada sebuah kewajiban untuk 

mengelola harta warisan tersebut sehingga bermanfaat bagi 

keluarga yang ditinggalkan pewaris, sebab waris berarti 

berhubungan dengan aset/harta dan kerabat/keluarga. 

Ketentuan hukum yang terdapat dalam pasal 184 KHI 

misalnya, yang menjelaskan bahwa bagi ahli waris yang belum 

dewasa atau tidak mampu melaksanakan kewajiban seperti 

peyandang disabilitas, maka bagi ahli waris tersebut diangkat 

pengampu berdasarkan keputusan hakim Pengadilan Agama 

atau pengampu adalah usulan dari anggota keluarga. 

Berdasarkan isi pasal tersebut maka ahli waris penyandang 

disabilitas dipersamakan dengan orang-orang yang belum 

dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya 

seperti yang dijelaskan dalam pasal tersebut.  
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Kemudian dikuatkan lagi bahwa penyandang 

disabilitas juga berhak memiliki dan mewarisi harta bergerak 

maupun harta yang tidak bergerak seperti dijelaskan dalam 

Undang-undang No 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang 

Disabilitas pasal 9 tentang keadilan dan perlindungan hukum 

yang meliputi perlakuan yang sama di depan hukum, diakui 

sebagai subyek hukum, mengontrol keuangan atau menunjuk 

pengampu di dalam mengelola keuangan, mendapatkan akses 

pelayanan jasa di perbankan, dilindungai dalam pengambilan 

hak kepemilikan, memilih orang lain dalam mewakili di luar 

atau di dalam pengadilan dan dilindungi seluruh kekayaan 

intelektualnya. Pengampu memiliki kewajiban membantu 

penyandang disabilitas atas pelindungan dari segala tekanan, 

cara pandang negatif, penganiayaan, kekerasan, diskriminasi, 

dan perampasan atau pengambilalihan hak milik. Karenanya 

penyandang disabilitas tidak lagi mendapatkan kesusahan dan 

hambatan di dalam masalah harta warisan dan dalam 

mengelola atau memanfaatkan harta tersebut secara mandiri 

atau meminta pengampuan di dalam pengelolaan harta warisan.  

Implementasi di Desa Karangpatihan tentang hak 

penyandang disabilitas dalam menerima atau tidak menerima 

harta warisan dapat dirincikan menjadi empat kategori. 

Pertama, ahli waris penyandang disabilitas dengan kategori 
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berat tidak mendapatkan harta waris, tetapi keluarga memenuhi 

kebutuhan harian khususnya kebutuhan pokok. Kedua, ahli 

waris penyandang disabilitas dengan kategori ringan dan 

sedang tidak mendapat warisan karena belum menikah, tapi 

ikut mengelola harta warisan bersama ibunya, sekaligus 

menemani dan menjaganya. Ketiga, ahli waris penyandang 

disabilitas kategori berat mendapatkan harta warisan karena 

harus menemani ibunya. Keempat, ahli waris penyandang 

disabilitas mendapat harta warisan karena pembagian dengan 

sistem kolektif dan penyandang disabilitas yang sudah 

menikah.  

Dari kategori-kategori tersebut di atas secara 

eksplisit keluarga penyandang disabilitas hanya berfokus pada 

bagaimana kebutuhan hidup harian dapat terpenuhi secara 

bersama-sama dalam satu keluarga, tidak mempermasalahkan 

tentang praktik pembagian, ahli waris yang disabilitas dan 

praktik pengampu. Penyandang disabilitas di dalam harta 

warisan hanya ikut memanfaatkan atau mengelola, tetapi tidak 

mempunyai hak penuh terhadap harta tersebut, karena 

kebanyakan harta waris juga sangat terbatas atau sedikit 

jumlahnya dan anggota keluarga atau saudara kandung yang 

banyak, serta diprioritaskan kepada penyandang disabilitas 

yang sudah menikah serta memiliki keluarga sendiri.  
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Pengetahuan masyarakat secara umum dan keluarga 

penyandang disabilitas khususnya terhadap peraturan atau 

hukum Undang-undang yang mengatur tentang penyandang 

disabilitas memang tidak diketahui. Begitu juga dalam 

pemahaman tentang isi dari hukum tersebut, misalnya hak-hak 

penyandang disabilitas diantaranya hak hidup, bebas dari 

stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, 

pekerjaan, kesehatan, politik, keagamaan, olahraga, 

kebudayaan, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan 

publik, pelindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, 

konsesi, pendataan, hidup mandiri, dilibatkan dalam 

masyarakat, berkomunikasi, ekspresi, memperoleh informasi, 

berpindah tempat dan kewarganegaraan dan bebas dari tidakan 

diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Karena 

pengetahuan dan pemahaman tentang hukum penyandang 

disabilitas yang sangat kurang maka hukum tersebut belum 

ditaati atau diterima dalam masyarakat secara penuh, dan 

praktik hukumnya dalam masyarakat juga berbeda atau tidak 

sesuai dengan hukum tersebut. Praktik perlindungan terhadap 

hak-hak penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan 

disebabkan oleh rasa kasihan, simpati dan gotong-royong, hal 

tersebut sudah turun-temurun tanpa diajarkan dan menjadi 

sebuah norma yang melekat di Desa Karangpatihan, tidak 
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hanya kepada penyandang disabilitas tetapi berlaku kepada 

masyarakat umum. 

Praktik hukum tentang perlindungan hak-hak 

penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan dipengaruhi 

oleh perilaku sosial atau gejala sosial. Sehingga praktik 

pengampuan sebagai saranan di dalam perlindungan keluarga 

penyandang disabilitas di dalam hak-haknya tidak terwujud 

atau tidak ditemukan di Desa Karangpatihan sebagaimana 

tertulis pada pedoman hukum yang ada. Akan tetapi cara 

perlindungan hak-hak keluarga penyandang disabilitas 

khususnya terhadap harta warisan, dengan menggunakan 

konsep gotong-royong dan pemanfaatan harta bersama. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian yang telah disampaikan dalam bab-bab 

sebelumnya, pada bagian bab ini akan dijelaskan beberapa poin 

kesimpulan yang disusun atas permasalahan yang ada di 

rumusan masalah sebelumnya: 

1. Kewarisan dalam keluarga penyandang disabilitas di Desa 

Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. 

Implementasi kewarisan pada keluarga penyandang 

disabilitas mempraktikkan konsep sendiri atau dengan konsep 

pembagian turun-temurun, yang mendapatkan harta waris 

secara sosiologis sesuai dengan konteks kemampuan di dalam 

pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku keluarga 

penyandang disabilitas terhadap kewarisan. Selama bisa 

menjaga kerukunan, memenuhi kebutuhan harian dan tidak 

menimbulkan konflik. 
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2. Perlindungan hak harta waris pada keluarga penyandang 

disabilitas di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, 

Kabupaten Ponorogo. 

Perlindungan terhadap hak harta warisan pada 

keluarga penyandang disabilitas secara peribadi atau mandiri di 

dalam pelaksanaannya tidak memiliki kemampuan, tetapi 

dengan cara kolektivitas atau pemanfaatan harta bersama, 

dengan menggunakan konsep gotong-royong dalam menjaga 

aset harta warisan, tidak hanya penyandang disabilitas tetapi 

juga dibantu oleh kerabat, masyarakat dan perangkat desa.  

 

B. Saran 

Terdapat beberapa masukan dalam penelitian ini 

secara khusus dan untuk pengembangan penelitian selanjutnya, 

adapun saran-saran tersebut dibawah ini: 

1. Untuk kalangan akademisi, supaya di dalam penelitian 

selanjutnya lebih berfokus pada implementasi Undang-

undang No 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang 

Disabilitas terhadap pemenuhan hak-hak di dalam keluarga 

disabilitas.  

2. Kepada masyarakat Desa Karagpatihan dan masyarakat 

secara umum, supaya meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman hukum tentang penyandang disabilitas, yang 
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diinginkan adalah menghilangkan cara pandang yang 

negatif dan lebih terpenuhinya lagi hak-hak penyandang 

disabilitas.  

3. Kepada pemerintah daerah, supaya implementasi Undang-

undang No 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang 

Disabilitas benar-benar terwujud, di dalam peningkatan 

pelayan publik yang ramah disabilitas khususnya layanan 

publik kesehatan dan pendidikan. 
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