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ABSTRAK 

Wahyudianto, Anjil. NIM. 210112062, 2016.“Praktik Pembagian Warisan di 

Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo” (Kajian Sosiologi 

Hukum)”Skripsi.FakultasSyari’ahdanEkonomi Islam,  Program 

StudiAhwalSyakhshiyyah, IAIN Ponorogo. PembimbingDr. Miftahul Huda, M. 

Ag. 

Kata Kunci :Praktik,pembagian warisan,istri pewaris, pasal 180 KHI 

  

 Seorang yang meninggal dunia selain meninggalkan saudara, juga 

meninggalkan harta benda yang disebut dengan warisan. Ketentuan hukum Waris 

Islam sudah dikukuhkan dan dikodifikasikan ke dalam undang-undang yang 

disebut Kompilasi Hukum Islam. Menurut ketentuan hukum Islam pembagian 

warisan itu dilaksanakan setelah adanya orang yang meninggal. Hal ini berbeda 

dengan praktik pembagian warisan masyarakat desa Karanggebang kecamatan 

Jetis kabupaten Ponorogo yang menunda pembagian warisan sampai batas yang 

tidak ditentukan ketika istri pewaris masih hidup sehingga berdampak harta 

warisan menjadi milik sang istri. Artinya ahli waris seperti anak-anak dan 

orangtua pewaris kehilangan hak kewarisannya karena terhalang oleh istri 

pewaris. Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 180 KHI bahwa istri 

mendapatkan seperdelapan bagian jika pewaris meninggalkan anak. Begitu juga 

dengan ketentuan hukum waris Islam. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin 

menelitinya dan merumuskan masalah sebagai berikut: 1.Bagaimana praktik 

pembagian warisan di Desa Karanggebang, dan mengapa memakai praktik hukum 

adat tersebut? 2.Mengapa terjadi penundaan pembagian harta warisan selama istri 

pewaris masih hidup masyarakat Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo?. Kemudian mengkajinya melalui teori hukum waris Islam serta 

ketentuan waris menurut KHI dan menghubungkannya dengan teori sosiologi 

hukum tentang kesadaran dan kepatuhan hukum. 

 Pendekatan penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian kualitatif, 

dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, yaitu 

pengamatan secara sistematis, kemudian wawancara. Setelah itu merangkum data 

dan menfokuskan hal-hal penting kemudian menyajikan kedalam pola baku pada 

laporan akhir penelitian dengan analisis dan penarikan kesimpulan yang dapat 

menggambarkan pola yang terjadi menggunakan teori-teori sehingga diperoleh 

kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan masalah. 

 Berdasarkan analisa, penulis menyimpulkan bahwa: 1). Pembagian 

warisan tidak dilaksanakan sepeninggal pewaris selama pewaris masih memiliki 

istri. Penggunaan hukum adat lebih memberikan kenyamanan dan maslahat. 

Kemudian dampak dari penundaan tersebut, Seorang istri tersebut mendapatkan 

seluruh harta almarhum suaminya, dan menghijab ahli waris lainnya seperti ayah, 

ibu, dan anak-anak yang sudah mandiri atau sudah mencar. 2). Alasan Tidak 

dilaksanakannya hukum positif oleh masyarakat desa Karanggebang terjadi 

karena beberapa faktor sosiologis:a).Kurangnya kesadaranhukum masyarakat 

mengenai ketentuan pasal 180 KHI, b).Warga merasa bahwa seorang anak tidak 

pantas jika membicarakan harta warisan selama istri pewaris masih hidup c). 

Tidak berfungsinya ketentuan pasal 180 KHI karena tidak adanya sanksi hukum 

jika warga tidak melaksankan ketentuan tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan setiap manusia pasti mengalami proses kelahiran dan 

kematian, karena hal tersebut sudah merupakan sunnatullah atau hukum 

Allah untuk setiap makhluk hidup. Peristiwa kelahiran seseorang 

menimbulkan akibat hukum dan hubungan hukum dengan orang tua maupun 

masyarakat sekitarnya. Begitu juga dengan peristiwa kematian juga 

menimbulkan akibat hukum yaitu hukum yang berkaitan dengan harta 

peninggalan. Setelah meninggalnya sesorang, maka harta yang dimilikinya 

akan beralih kepada para ahli waris yang telah ditentukan dalam ajaran Islam. 

Selain itu juga terdapat berbagai macam hak yang terkait dengan harta 

peninggalan mayit yang harus diprioritaskan, antara lain jika mempunyai 

hutang maka dibayarkan, jika ada wasiat maka ditunaikan wasiat yang tidak 

melebihi sepertiga harta peniggalan tersebut, dan biaya pemakaman,  

kemudian jika semua sudah ditunaikan maka sisa harta tersebut dibagikan 

kepada ahli waris.
1
 

Harta adalah titipan Allah SWT yang bermanfaat dan memiliki nilai 

harga yang akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah  

untuk didistribusikan secara adil. Ketika pemilik harta meninggal dunia, 

kepemilikan harta secara otomatis akan berpindah kepada ahli warisnya. 

Mereka secara bersama merupakan pemilik pengganti. Jika ada ahli waris 

menahan hak kepemilikan ahli waris lainnya, secara tidak langsung ia telah 

                                                           
1
Muhammad Jawwad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab (Jakarta: Lentera, 2011),536. 

1 
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mendzalimi ahli waris yang lain. Jika alasan menahan harta warisan itu 

karena mempertahankan nilai sejarah atau kenang-kenangan almarhum, jelas 

harus ada kesepakatan bersama di antara para ahli waris. Proses peralihan 

harta kekayaan dari seorang yang meninggal kepada yang masih hidup ini 

diatur dalam hukum Islam dengan sebutan berbagai nama. Dalam literatur 

hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan  hukum kewarisan 

Islam seperti mawaris atau faraid }. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi 

karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. 

Kata yang lazim dipakai adalah faraid}. 2 

Menurut kitab undang-undang hukum  perdata hukum kewarisan adalah 

hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan 

bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang 

pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih 

hidup.
3
 

Secara terminologi ilmu faraid } atau fiqh mawaris adalah ilmu yang 

membahas tentang hal ihwal pemindahan harta peninggalan dari seorang yang 

meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang 

ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan 

tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian 

pembagian harta peninggalan itu. Hasby Ash-Shiddiqy mendefinisikan Fiqh 

Mawaris sebagai ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan 

                                                           
2
 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta : Prenada media, 2004), 5. 

3
 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Bandung: Citra Umbara, 2013), 375. 
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warisan dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-

tiap ahli waris, dan cara pembagiannya.
4
 

Dalam hukum waris Islam pembagian harta peninggalan tersebut 

dilaksanakan setelah adanya kematian dari orang yang memiliki harta 

peninggalan tersebut. Para ulama madhhab sepakat bahwa harta peninggalan 

mayit beralih pemilikannya kepada ahli waris sejak kematian, sepanjang tidak 

ada hutang atau wasiat.
5
 

Menurut Ahmad Sarwat pembagian warisan harus segera dilaksanakan 

setelah adanya seorang yang meninggal dunia, dan tidak ditunda-tunda 

terutama ketika pewaris ialah seorang suami yang meninggalkan istri dan 

anak, maka harta warisan harus segera dibagi tanpa menunggu sang istri 

meninggal terlebih dahulu. Karena hak istri atas harta suaminya ialah hanya 

1/8 atau ¼ saja. Bila suami punya anak misalnya, maka istri hanya berhak 

mendapat 1/8 dari total harta milik suaminya. Sisanya 7/8 bagian menjadi hak 

anak-anaknya yang kini sudah menjadi anak yatim.
6
 

Dasar yang digunakan Ahmad Sarwat dalam hal ini adalah firman Allah 

SWT : 

                                
                                                           
4
 Hasby Ash-Shiddiqy, Fiqhul Mawaris (Semarang :Pustaka Rizki Putra, 2001), 6. 

5
Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab,538. 

6
Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan Mawaris (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2012),51. 
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"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh 

isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu 

mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 

ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) 

seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang 

kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai 

anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu 

tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah 

dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun 

perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, 

tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang 

saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis 

saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari 

seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi 

wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak 

memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu 

sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui 

lagi Maha Penyantun." 
7
 

 

                                                           
7
 Al-Qur’an, 4:12 
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Penundaan pembagian warisan tersebut merupakan penyimpangan yang 

terjadi dalam hukum waris Islam. Dampak yang terjadi dari hal ini ialah harta 

almarhum dikuasai oleh istri almarhum. Hal ini berarti istri menjadi penguasa 

tunggal atas harta suaminya, apalagi bila anak-anak masih kecil, boleh 

dibilang harta suami sudah pasti jadi milik istri seluruhnya.
8
 

Dari hal tersebut tidak menutup kemungkinan banyak harta peninggalan 

yang bersifat produktif seperti tanah, ladang sering terbengkalai. Dampak 

yang lebih besar dari itu diantaranya ialah seseorang dianggap memakan harta 

saudara atau kerabatnya secara batil, atau memakan harta anak yatim secara 

z}alim. Sebagaimana dalam al-Qur’an : 

  
   
  

  
„‟Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil‟‟.9 

Penundaan itu juga menyebabkan dampak negatif yaitu perselisihan dan 

putusnya hubungan kekerabatan antar keluarga dikemudian hari karena 

sebagian merasa didzalimi oleh saudaranya sendiri. Selain itu penundaan 

pembagian harta warisan juga akan mempersulit pembagian harta tersebut 

pada masa yang akan datang, apalagi jika penundaan tersebut berlangsung 

selama bertahun-tahun atau beberapa generasi, maka tidak menutup 

kemungkinan terjadi penambahan atau penyusutan harta warisan tersebut dan 

semakin lama semakin sulit melacak dan menghitungnya secara benar. 

                                                           
8
 Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan ,51. 

9
 Al-Qur’an, 4:29 



8 

 

 

Namun, pada kenyataannya banyak masyarakat khususnya di desa 

Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo yang memiliki latar 

belakang religius dari segi kehidupan sosial bermasyarakat tidak menerapkan 

hukum waris tersebut. Peralihan harta peninggalan tidak segera dilaksanakan 

walaupun ada seorang yang meninggal dunia, terutama jika mayit ialah 

seorang ayah atau kepala rumah tangga yang memiliki anak yang telah 

menikah. Pembagian harta peninggalan  ditangguhkan jika si ibu masih 

hidup. Sehingga seorang anak tidak menerima bagian sama sekali walaupun 

mereka sudah menikah. Bahkan sampai bertambahnya anak cucu dari 

pewaris, harta pusaka tersebut masih dalam status milik sang istri. Harta 

warisan akan dibagi ketika pasangan pewaris meninggal dunia terlebih 

dahulu. Hal ini tentu menimbulkan berbagai macam persoalan dan sering 

menjadi faktor penyebab sengketa dikemudian hari, serta bertentangan 

dengan ajaran Rasulullah SAW yang memerintahkan pembagian warisan 

sesuai yang telah ditentukan oleh al-Quran, yaitu surat an-nisa’ ayat 7: 

                    
”Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan 

kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta 
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peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut 

bahagian yang Telah ditetapkan”.
10

 
 

Salah satu faktor dari penundaan tersebut juga dikarenakan adanya rasa 

sungkan atau bahkan dianggap tabu bagi seorang anak untuk membicarakan 

masalah harta peninggalan ayah. Selain itu secara sosiologi, kesadaran 

masyarakat terhadap hukum waris Islam sangatlah kurang.
11

  

Fenomena yang terjadi dalam pembagian warisan di desa 

Karanggebang kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo tersebut tetap memakai 

sistem waris adat kebiasaan orang-orang terdahulu walaupun jika dilihat dari 

riwayat sejarah, masyarakat ini merupakan masyarakat yang religius karena 

dampak dari penyebaran agama Islam yang dibawa oleh kyai Ageng Besari di 

Tegalsari yang sekarang menjadi daerah wisata religi di wilayah Ponorogo. 

Semenjak dahulu pasca datangnya Islam melalui ajaran yang dibawa Kyai 

Ageng Besari, perlahan kebudayaan dan adat istiadat diwilayah desa ini 

dirubah perlahan menjadi adat istiadat yang berpatokan pada ajaran Islam, 

misalnya penghapusan tradisi adanya gambyongan atau kesenian gamelan 

yang sering menimbulkan dampak negatif  seperti kesurupan kemudian 

diganti dengan solawatan dengan rebana. Sehingga sampai sekarangpun desa 

Karanggebang tidak pernah mengadakan tradisi-tradisi seperti kesenian 

wayang kulit. Namun pada kenyataannya dampak masuknya ajaran Islam 

tidak mempengaruhi tradisi kewarisan yang sudah menjadi kebiasaan sejak 

dahulu. 

Adat Masyarakat di Jawa perihal kewarisan pada umumnya memakai 

sistem bilateral, pembagian waris antara laki-laki dan perempuan dibagi sama 

                                                           
10

 Al-Qur’an,4: 7 
11

Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan ,52. 
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rata kecuali ahli waris yang tinggal serumah dengan pewaris memperoleh 

bagian yang lebih dari pada ahli waris yang lain. Pemerintah Indonesia 

sendiri telah mengatur pembagian harta peninggalan dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) pasal 180 yang berbunyi : “Janda mendapat seperempat 

bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan 

anak maka janda mendapat seperdelapan bagian”.
12

 

Agama Islam mengharuskan umatnya untuk selalu melaksanakan segala 

sesuatu menurut syariat yang ditunjuk oleh na>s}-na>s} yang s}arih, meski dalam 

urusan pembagian harta pusaka sekalipun. Hal ini sesuai dengan dalil al-

Quran dan hadis: 

Sebagaimana ayat 14 pada surat an-nisa: 

                
“Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar 

ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api 

neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang 

menghinakan”(an-nisa‟: 4).  

Namun dalam praktiknya, masyarakat desa Karanggebang banyak yang 

tidak menerapkan hukum waris Islam dalam sistem pembagian warisan 

walaupun mayoritas penduduknya ialah muslim. Sedangkan di Indonesia juga 

sudah terdapat undang-undang mengenai ketentuan pembagian warisan 

berdasarkan hukum Islam yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam atau 

                                                           
12

Kompilasi ,378 
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KHI. Hal ini juga berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat setempat 

terhadap hukum waris Islam serta berkaitan dengan teori kepatuhan hukum.
13

  

Menurut Baharudin Lopa, Kesadaran Hukum merupakan faktor 

dominan dalam hukum dari pada peraturan hukum dan aparat penegakan 

hukum. Seseorang dikatakan mempunyai kesadaran hukum apabila mematuhi 

hukum karena ikhlas melakukannya, dan dengan sadar mengakui bahwa 

hukum itu berguna dan mengayominya. Kesadaran hukum merupakan 

tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam 

dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-

pesan dalam hukum.
14

 

Jadi begitu pentingnya kesadaran terhadap hukum terutama hukum 

waris Islam. Selain itu hukum waris Islam bukan sekedar peraturan yang 

mengatur masyarakat Arab melainkan untuk kemaslahatan seluruh manusia, 

dan tentunya dapat diterapkan dimasyarakat khususnya desa Karanggebang 

Kecamatan Jetis Kabupaten ponorogo. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin mengkaji dan 

mengadakan sebuah penelitian serta menuangkan dalam bentuk tulisan 

sehingga memberikan kejelasan tentang “apakah penerapan hukum waris di 

masyarakat telah sesuai dengan syari’at Islam”. Oleh karena itu skripsi ini 

berjudul: “PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DI DESA 

KARANGGEBANG KECAMATAN JETIS KABUPATEN 

PONOROGO” (Kajian Sosiologi Hukum)” 

B. Penegasan Istilah 

                                                           
13

Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan,52. 
14

Beni Ahmad Saebani, Sosiologi Hukum (Bandung: Pustaka Setia,2007),197. 
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Dari judul proposal skripsi diatas, terdapat beberapa istilah atau kata 

yang perlu dijelaskan serta ditegaskan. Diantaranya: 

Penundaan, menurut kamus besar bahasa Indonesia definisi kata penundaan 

ialah proses, cara, atau perbuatan menunda. Jika dikaitkan dengan judul 

skripsi di atas maksud dari penundaan artinya jika ada seorang meninggal 

dunia dan meninggalkan harta warisan, meninggalkan istri dan anaknya, 

maka harta yang dimiliki orang tersebut tidak dibagi kepada para ahli waris 

yang telah mempunyai hak menerima bagian warisan melainkan harta 

tersebut didiamkan atau dikuasai sang istri sepenuhnya sampai waktu yang 

tidak dapat ditentukan atau menunggu istri pewaris meninggal terlebih 

dahulu. Sehingga para ahli waris lainnya seperti anak-anak, ayah dan ibu 

tidak mendapatkan bagian. Hal ini suatu proses yang seharusnya dilaksanakan 

tidak dilaksanakan sesuai hukum Islam. Dan tentunya  bertentangan dengan 

salah satu teori dan asas-asas hukum kewarisan Islam, salah satunya asas 

Ijbari. Asas ijbari artinya peralihan harta tersebut berlaku dengan sendirinya 

menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau 

para ahli warisnya.
15

  

Harta Warisan (Mauruth) ialah suatu harta peninggalan yang 

ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Dalam istilah faraid } didefinisikan 

sebagai tirkah (peninggalan) atau mauruth, adalah sesuatu yang ditinggalkan 

oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lain yang 

dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya
16

. 

Pengertian lain menjelaskan bahwa harta peninggalan (mauruth) ialah harta 

                                                           
15

Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta:Prenada Media,2004),18. 
16

 Maman Abd. Djalal, Hukum Mawaris (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2006), 43. 
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benda yang ditinggalkan oleh si mayit yang akan dipusakai atau dibagi oleh 

para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang 

dan melaksanakan wasiat.
17

 

C. Rumusan Masalah 

Dalam pokok masalah penelitian ini yang menjadi fokus studi dapat 

diketahui sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik pembagian warisan di Desa Karanggebang Kecamatan 

Jetis Kabupaten Ponorogo dan mengapa menggunakan tradisi tersebut? 

2. Mengapa terjadi penundaan pembagian harta warisan selama istri pewaris 

masih hidup masyarakat Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo? 

 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan pokok masalah 

tersebut di atas, maka tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah: 

1. Aspek keilmuan (teoritik) 

a. Penelitian ini diharapkan menjadi wacana dan gambaran seputar 

fenomena yang terjadi dimasyarakat seputar hukum waris sehingga 

dapat digunakan sebagai bahan kajian-kaian teori berikutnya jika 

nantinya ada permasalahan yang serupa. 

b. Sebagai wacana bagi masyarakat, akademisi, instansi pemerintah, dan 

pihak-pihak lain. 

                                                           
17

 Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), 57. 
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2. Aspek praktis 

a. Mendeskripsikan dan menganalisis pengetahuan masyarakat desa 

Karanggebang kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo terhadap hukum 

waris Islam. 

b. Menjelaskan sikap dan paradigma masyarakat desa Karanggebang 

kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo terhadap hukum waris Islam. 

c. Mendeskripsikan pandangan hukum Islam mengenai penundaan 

pembagian harta warisan selama istri pewaris masih hidup di desa 

Karanggebang kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo. 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Diketahuinya persepsi masyarakat desa Karanggebang kecamatan Jetis 

kabupaten Ponorogo tentang hukum waris Islam. 

2. Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi terhadap masyarakat 

khususnya desa Karanggebang kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo untuk 

lebih memberikan kesadaran terhadap hukum waris Islam dan hukum 

waris yang ada di Indonesia, sehingga hak-hak para ahli waris dapat 

terlaksana dengan baik. 

3. Secara sosiologi dapat terciptanya perubahan sosial mengenai kepatuhan 

hukum yang lebih baik dari sebelumnya.   

4. Sebagai kontribusi peningkatan kesadaran masyarakat desa Karanggebang 

kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo mengenai hukum waris Islam, 

khususnya yang berkenaan dengan pembangunan keluarga. 

F. Telaah  pustaka 
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Para peneliti yang umumnya akademisi telah banyak melakukan 

pembahasan dan kajian terhadap ilmu kewarisan ini khususnya yang 

berkaitan tentang metode pembagian warisan yang dilakukan masyarakat di 

Indonesia. Namun tidak secara tajam mengkaji permasalahan penundaan 

pembagian warisan seperti yang telah penulis uraikan di atas. Kajian yang ada 

selama ini lebih umum menjelaskan fenomena pembagian waris secara adat 

kebiasaan di lokasi penelitian saja. Sehingga dengan landasan tersebut 

peneliti mengambil tema penundaan pembagian harta warisan selama istri 

pewaris masih hidup masyarakat desa Karanggebang kecamatan Jetis 

kabupaten Ponorogo. Kajian yang berkaitan dengan pembagian waris antara 

lain dilakukan oleh: 

Imam Burhan Sakdani, dalam skripsinya “Pemahaman Dan 

Pelaksanaan Pembagian Waris Masyarakat Dalam Hukum Islam ( Studi 

Kasus Di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)”.18
   Sekilas 

kajian yang dilakukan oleh Imam Burhan Sakdani ini memiliki pembahasan 

yang mirip dengan permasalahan penundaan pembagian harta warisan selama 

istri pewaris masih hidup masyarakat desa Karanggebang kecamatan Jetis 

kabupaten Ponorogo, namun perbedaannya terletak pada fokus pembahasan 

serta lokasi penelitian. Skripsi Imam Burhan Sakdani cenderung 

mendeskripsikan pemahaman masyarakat desa Joresan Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo terhadap teori pembagian waris dalam Hukum Islam, 

serta metode pelaksanaannya.  

                                                           
18

Imam Burhan Sakdani, “Pemahaman Dan Pelaksanaan Pembagian Waris Masyarakat Dalam 
Hukum Islam “Studi Kasus Di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo”,(Skripsi 

Stain,Ponorogo, 2014). 



16 

 

 

Poin penting yang menjadi pembeda antara penelitian yang penulis 

lakukan dengan skripsi Imam Burhan Sakdani ialah belum dan sudahnya 

dilaksanakannya pembagian warisan tersebut. 

Johan Wahyudi, dalam skripsinya “Epistemologi Hukum Kewarisan 

Islam (Kajian Terhadap Buku II Kompilasi Hukum Islam)”19
 kajian yang 

dilakukan oleh Johan Wahyudi ini juga berkaitan dengan kewarisan, namun 

fokus pembahasannya ialah metode penetapan hukum kewarisan yang ada 

dalam KHI serta corak pemikiran hukum yang terdapat dalam KHI. Hal ini 

berarti kajian ini berbeda dengan menelitian yang penulis lakukan karena 

kajian Johan Wahyudi cenderung kepada kajian kepustakaan. 

Enis Alfiati, dalam skripsinya “ Studi Komparatif Jumhur Ulama Dan 

Shi’ah Imamiyyah Tentang Kewarisan Anak Luar Nikah.”20
 Penelitian ini 

membahas tentang perbandingan pendapat Jumhur Ulama dengan Shi’ah 

Imamiyyah terkait kewarisan anak luar nikah, sehingga sudah dapat 

dipastikan pembahasan ini jauh berbeda dengan penelitian yang penulis 

lakukan. 

Dari beberapa skripsi yang sudah dilakukan oleh para peneliti di atas 

maka jelaslah bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan skripsi 

sebelumnya. Dengan demikian penulis akan melanjutkan melaksanakan 

penelitian tentang penundaan pembagian harta warisan selama istri pewaris 

masih hidup masyarakat desa Karanggebang kecamatan Jetis kabupaten 

Ponorogo. 

                                                           
19

Johan Wahyudi, “Epistemologi Hukum Kewarisan Islam “Kajian Terhadap Buku II Kompilasi 

Hukum Islam” (Skripsi, STAIN,Ponorogo, 2007). 
20

Enis Alfiati,“ Studi Komparatif Jumhur Ulama Dan Shi’ah Imamiyyah Tentang Kewarisan Anak 

Luar Nikah”, (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2007). 
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G. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah 

penelitian lapangan (Field Reseach) kualitatif, dinamakan peneliatian 

lapangan karena datanya diambil atau dikumpulkan dari lapangan. Dalam 

pendekatan kualitatif memliki karakteristik alamiah sebagai sumber data 

langsung, proses lebih penting dibandingkan hasil, analisis dalam 

penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara induktif dan makana 

merupakan hal yang esensial.
21

 

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif ini karena untuk 

mengetahui paradigma masyarakat terhadap penundaan pembagian 

warisan ini mengharuskan penulis untuk ikut serta masuk kedalam obyek 

penelitian yaitu masyarakat desa Karanggebang kecamatan Jetis kabupaten 

Ponorogo. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, 

merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 

penelitian ini, peneliti terlibat dalam situasi dan setting fenomena yang 

diteliti. Peneliti diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan 

atau kejadian dalam konteks yang diteliti. Setiap kejadian merupakan 

sesuatu yang unik.
 22

 

2. Keterlibatan Peneliti
 

Dalam metode penelitian kualitatif, kehadiran peneliti sangatlah 

menetukan dalam pengumpulan data. Kehadiran peneliti di lapangan 

mutlak dilakukan karena peneliti juga masuk dalam masyarakat dan ikut 

                                                           
21

Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003),3. 
22

Basrowi, Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),1-2. 
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menyelami obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak 

sebagai instrumen, partisipasi penuh serta pengumpul data. 

3. Sumber Data
 

Sumber data yang utama dalam penelitian ini ialah informasi dari 

kata-kata dan tindakan yang diperoleh langsung dari wawancara beberapa 

narasumber serta dari pengalaman selama penulis melakukan penelitian di 

desa Karanggebang kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo. Sumber data 

sekunder  penulis ambil dari beberapa narasumber seperti pamong desa, 

sekdes tokoh masyarakat dan data-data dari profil desa Karanggebang. 

serta buku-buku dan karya-karya ilmiah serta penelitian sebelumnya yang 

secara langsung maupun tidak langsung memiliki keterkaitan dengan objek 

penelitian. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipakai peniliti dalam penelitian ini 

adalah wawancara (interview) dan dokumentasi. 

a. Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk 

mengonstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, motovasi, 

perasaan yang dilakukan dua belah pihak yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai.
23

 Dalam 

penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah : (1) wawancara 

secara mendalam artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan 

seara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan, 

sehingga diharapkan dapat terkumpul data dan informasi sebanyak 

                                                           
23

Suwardi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008),1. 
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mungkin, (2) wawancara terbuka artinya bahwa, dalam penelitian ini 

para pihak yang diwawanarai mengetahui tentang maksud dan tujuan 

wawancara tersebut, (3) wawancara tersetruktur, artinya dalam 

penelitian ini peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-

pertanyaan yang akan diajukan. Dalam penelitian ini orang yang akan 

diwawancarai ialah beberapa masyarakat desa Karanggebang 

kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo diantaranya narasumber primer 

bapak Marzuki seorang guru SD, mbah Robingu dan beberapa warga 

lain yang menjalankan ketentuan khusus dalam membagi warisan, 

diantaranya ibu Solikatin, bapak Roni, bapak Hasani, bapak Bagus, dan 

bapak Kolik. Kemudian narasumber sekunder pamong desa atau 

sekdes. Hasil wawancara akan ditulis dalam kode-kode dalam transkrip 

wawancara. 

b. Dokumentasi dalam penelitian ini sangatlah penting sekali karena untuk 

memperoleh data serta informasi mengenai penundaan pembagian harta 

warisan di desa Karanggebang kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo 

diperlukan catatan-catatan penting, pendataan, wawancara, serta 

pengklasifikasian sehingga data yang diperoleh merupakan kondisi 

alami dari obyek penelitian.  

5. Teknik Analisis Data 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama 

dari segi kelengkapanya, kejelasan makna, serta kesesuaian dan 

relevansi antara satu dengan yang lainya. Dalam penelitian ini, penulis 

memeriksa data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 
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masyarakat desa Karanggebang kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo, 

kemudian mengecek kelengkapan dari hasil wawancara tersebut 

berdasarkan data yang dibutuhkan. 

b. Organizing, yaitu menyusun secara sistematis data yang diperlukan 

dalam rangka paparan data yang sudah direncanakan sebelumnya sesuai 

dengan susunan sajian yang dibutuhkan untuk menjawab masing-

masing masalah. Pada bagian ini, penulis mengelompokkan data-data 

yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan paparan yang nantinya akan 

dibahas sesuai permasalahan dalam penelitian. 

c. Penemuan Hasil Riset, yaitu pelaksanaan analisa lanjutan dengan 

menggunakan teori dan dalil-dalil tertentu sehingga diperoleh 

kesimpulan sebagai jawaban atas keseluruhan masalah yang diteliti. 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini 

maka penulis mengelompokkan skripsi ini menjadi lima bab, semuanya itu 

merupakan pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara satu dengan 

yang lainnya. Sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut : 

BAB I:PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan atau gambaran umum untuk pola 

pemikiran keseluruhan bahan skripsi ini yang meliputi : Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah,Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian 

Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan. 

BAB II: TINJAUAN UMUM KEWARISAN DAN  SOSIOLOGI HUKUM 
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Bab ini menjelaskan tentang teori kesadaran dan kepatuhan hukum serta 

pengertian dan dasar pembagian waris dalam hukum Islam, asas-asas dalam 

waris Islam, prinsip-prinsip kewarisan Islam, dan ahli waris serta bagian 

masing-masing ahli waris. 

BAB III: BAB INI BERISI TENTANG PRAKTIK PEMBAGIAN 

WARISAN MASYARAKAT DESA KARANGGEBANG KECAMATAN 

JETIS KABUPATEN PONOROGO 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum pemahaman masyarakat 

desa Karanggebang kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo mengenai hukum 

waris Islam. Pada sub bab berisi profil masyarakat desa Karanggebang 

kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo, proses dan uraian penundaan 

pembagian warisan yang dilakukan masyarakat desa Karanggebang 

kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo. 

BAB IV: ANALISIS TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN  

DI DESA KARANGGEBANG KEC. JETIS KAB. PONOROGO 

Bab ini adalah inti pembahasan yang berisi analisis terhadap fenomena 

yang terjadi di desa Karanggebang kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo 

berkaitan dengan penundaan warisan selama istri pewaris masih hidup.  

BAB V  :  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah yang 

dikemukakan dalam penelitian, kemudian ditutup dengan saran-saran. 
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BAB II 

HUKUM KEWARISAN DAN SOSIOLOGI HUKUM 

A. Teori Hukum Waris Islam 

1. Pengertian Hukum Waris Islam 

  Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah 

untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti fiqh mawaris, ilmu 

faraid}, dan hukum kewarisan. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi 

karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama pembahasan. Untuk 

mengetahui maksud pembahasan lebih lanjut sebaiknya terlebih dahulu 

kita mengetahui tentang fiqh mawaris itu. Fiqh mawaris adalah kata yang 

berasal dari bahasa arab fiqh dan mawa>rith.
24

 

  Fiqh menurut bahasa berarti  mengetahui, memahami, yakni 

mengetahui sesuatu atau memahami sesuatu sebagai hasil usaha 

mempergunakan pikiran yang sungguh-sungguh.
25

 Prof. Daud Ali 

memberikan pemahaman, bahwa fiqh adalah memahami dan mengetahui 

wahyu (al-qur’an dan al-hadis) dengan menggunakan penalaran akal dan 

metode tertentu, sehingga diketahui ketentuan hukumnya dengan dalil 

secara rinci.
26

 

  Menurut istilah ulama, fiqh ialah suatu ilmu yang menerangkan 

segala hukum syara’ yang berhubungan dengan amaliah, dipetik dari dalil-

dalilnya yang jelas. Maka dia melengkapi hukum-hukum yang dipahami 

                                                           
24

 Moh Muhibbin, Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 5. 
25

 Syafi’i Karim, Fiqh, Ushulul Fiqh (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 11. 
26

 Daud Ali, Hukum Islam, Ilmu Hukum, Dan Tata Hukum Islam di Indonesia  (Jakarta: Raja 

Grafindo, 1998), 43. 
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para mujtahid dengan jalan ijtihad dan hukum yang tidak diperlukan 

ijtihad, seperti hukum yang dinashkan dalam al-qur’an, as-sunnah, dan 

masalah ijma’.27
 

  Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh itu dipakai 

dalam dua arti, yaitu sebagai nama ilmu dan sebagai hukum-hukum yang 

diperoleh dengan jalan ijtihad dalam menghasilkannya.
28

  

  Sedangkan kata mawa>rith merupakan bentuk jamak dari mi>ra>th, 

dalam bahasa arab adalah mashdar (infinitif) dari kata waritha-yarithu-

irthan-mi>rathan. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu 

dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. 

Sedangkan makna mawaris menurut istilah yang dikenal para ulama ialah 

berpindahnya hak kepemilikan dari seseorang yang meninggal kepada ahli 

warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggal itu berupa harta (uang), 

tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar’i.29
   

  Penggunaan kata mawa>rith lebih melihat kepada yang menjadi 

objek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang 

masih hidup. Dengan demikian arti kata waris yang digunakan dalam 

beberapa kitab merujuk kepada yang menerima harta warisan, karena kata 

wa>rith artinya seorang pewaris (ahli waris), sedangkan orang yang 

meninggalkan harta disebut muwarith.
30

 

                                                           
27

 Moh Muhibbin, Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam, 6. 
28

 Ibid. 
29

 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Hukum Waris Dalam Islam (Depok: Fathan Prima Media, 2013), 

32. 
30

 Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, Fiqh Mawaris (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 

2001),5. 
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  Dalam literatur hukum di Indonesia digunakan pula beberapa nama  

yaitu waris, warisan, pusaka, dan hukum kewarisan. Di dalam istilah 

hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan mengambil kata 

waris dan dibubuhi awalan ke- dan akhiran –an. Kata waris itu sendiri 

dapat berarti orang, pewaris sebagai subjek dan dapat berarti pula sebuah 

proses. Karena banyaknya istilah penggunaan kata mengenai keawarisan, 

maka pembahasan selanjutnya akan memakai istilah Hukum Kewarisan 

Islam, karena istilah tersebut lebih bisa diterima dan dipahami oleh para 

pembaca dalam mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan 

pembagian harta waris.
31

   

  Dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam adalah aturan 

yang mengatur pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia 

kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi 

ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta 

peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.
32

   

2. Urgensi Hukum Kewarisan 

  Hukum kewarisan termasuk salah satu aspek yang diatur secara 

jelas dalam al-Qur’an dan sunnah Rasul. Hal ini membuktikan bahwa 

masalah kewarisan cukup penting dalam agama Islam. Apalagi Islam pada 

awal pertumbuhannya telah mampu merombak tatanan atau sistem 

kewarisan yang berlaku pada masyarakat Arab Jahiliyah. Sedikitnya ada 

empat macam konsep baru yang ditawarkan Al-Qur’an ketika itu dan 

untuk seterusnya. Pertama, Islam mendudukkan anak bersama dengan 
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 Moh Muhibbin, Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam, 9. 
32

 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia  (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 33. 
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orang tua pewaris  serentak sebagai ahli waris. Kedua, Islam juga memberi 

kemungkinan beserta orangtua (minimal dengan ibu) pewaris yang mati 

tanpa keturunan sebagai ahli waris. Ketiga, suami istri saling mewarisi. 

Suatu hal yang bertolak belakang dengan tradisi Arab Jahiliyah yang 

menjadikan istri sebagai salah satu bentuk harta warisan. Keempat,  adanya 

perincian bagian tertentu bagi orang-orang tertentu dalam keadaan 

tertentu.
33

  

  Urgensi kewarisan yang lain ialah karena kewarisan berkaitan 

dengan harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan-ketentuan 

(rincian bagian) sangat mudah menimbulkan sengketa antara ahli waris. 

Kemudian proses kewarisan itu sendiri juga memiliki fungsi yang cukup 

penting bagi kehidupan muslim, antara lain: 

a. Sebagai sarana mengurangi kesengsaraan atau kemiskinan ahli waris. 

Apalagi kalau diingat bahwa sistem kewarisan Islam memberi bagian 

sebanyak mungkin ahli waris dan kerabat. Bukan saja anak-anak 

pewaris, tetapi juga orang tua, suami atau istri, saudara-saudara bahkan 

cucu. 

b. Sebagai prevensi dari kemungkinan penimbunan harta kekayaan yang 

dilarang oleh agama (QS. An-nisa” 4:37). 

c. Sebagai motivator bagi setiap muslim untuk berusaha dengan giat guna 

mencari rezeki yang halal dan berkecukupan. Dalam Islam nilai usaha 

                                                           
33

 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Eksistensi Dan Adaptailitas 
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sangat ditekankan karena Allah akan memberi rezeki sesuai dengan apa 

yang diupayakan manusia (QS. An-najm 53:39).
34

 

3. Macam-Macam Ahli Waris 

 Ahli waris adalah mereka yang termasuk ke dalam daftar orang 

yang berhak menerima harta warisan.
35

 Menurut Ahmad Rofik yang 

dimaksud dengan ahli waris adalah mereka yang jelas-jelas mempunyai 

hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia, tidak ada halangan untuk 

mewarisi.
36

 

 Ahli waris di bagi menjadi dua macam, pertama, ahli waris 

nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan 

karena hubungan darah (kekerabatan). Kedua, ahli waris sababiyah yaitu 

ahli waris yang hubungan kewarisannya karena suatu sebab, yaitu sebab 

pernikahan dan memerdekakan budak.
37

   

a. Ahli waris karena hubungan darah, terdiri dari : 

1). Golongan laki-laki, yaitu ayah, kakek ( dari garis ayah), anak laki-

laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki 

seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara laki-laki 

sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman (saudara 

laki-laki ayah kandung), paman (saudara laki-laki ayah seayah), anak 

laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah. 
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2). Golongan perempuan, yaitu ibu, nenek dari garis ibu, nenek dari 

garis ayah, anak perempuan, cucu perempuan garis laki-laki, saudara 

perempuan sekandung. 

b. Ahli waris karena hubungan perkawinan, terdiri dari duda dan janda. 

 Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak menerima 

warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.
38

 

 Sedangkan menurut kemungkinan ia mendapat warisan atau tidak 

mendapatkan warisan, ahli waris dibagi menjadi dua macam: 

a. Ahli waris internal 

 Ahli waris internal merupakan ahli waris yang sudah dipastikan 

akan mendapat harta warisan dari almarhum, karena antara mereka 

dengan almarhum tidak ada penghalang untuk mendapatkan warisan. 

Kalau dihitung dari seluruh daftar para calon ahli waris yang berjumlah 

22 pihak itu, hanya ada enam pihak saja yang termasuk dalam 

kelompok ini, sebagai mereka yang tidak mungkin terhijab. Selebihnya 

mereka bisa saja terhalang atau tidak, tergantung apakah ada ahli waris 

lain yang menutupinya. Mereka yang termasuk ke dalam barisan ahli 

waris internal ialah: 

1). Anak laki-laki 

2). Anak perempuan 

3). Istri 

4). Suami 

5). Ayah 
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6). Ibu.
39

 

b. Ahli waris eksternal 

 Ahli waris eksternal yaitu orang yang termasuk ke dalam daftar 

ahli waris, namun ada kemungkinan mendapat warisan apabila tidak 

ada penghalang yang menutupi antara dirinya dengan pewaris, dan ada 

kemungkinan tidak mendapat warisan, karena antara dirinya dan 

pewaris ada hijab yang menghalangi. Ahli waris yang punya 

kemungkinan terhijab jumlahnya ada 16 pihak. Perhitungannya berasal 

dari 22 pihak yang merupakan jumlah total pihak-pihak yang terdaftar 

sebagai ahli waris, lalu dikurangi dengan 6 pihak yang sudah dipastikan 

tidak akan ada hijab. Mereka diantaranya ialah : 

1). Kakek (ayahnya ayah) 

2). Nenek (ibunya ayah) 

3). Saudara seayah seibu 

4). Saudari seayah seibu 

5). Saudara seayah 

6). Saudari seayah 

7). Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah 

seibu) 

8). Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah 

tidak seibu) 

9). Paman (saudara ayah seayah seibu) 

10). Paman (saudara ayah seayah) 
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11). Sepupu (anak laki-laki dari paman seayah seibu) 

12). Sepupu (anak laki-laki dari paman seayah tidak seibu) 

13). Cucu laki-laki 

14). Cucu perempuan 

15). Nenek (ibunya ibu) 

16). Saudara atau saudari seibu
40

 

4. Hukum Waris Menurut KHI 

a. Sejarah dan Pengertian KHI 

 Pembentukan dan penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

telah dimulai pada tahun 1983, yakni setelah penandatanganan SKB 

Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI, guna keseragaman 

dan rujukan hakim-hakim pada pengadilan agama. Panitia bekerja 

selama kurang lebih lima tahun dan pada Tahun 1988 rumusan KHI 

siap untuk diajukan kepada pemerintah dalam rangka proses menuju 

legalitas sebuah aturan hukum perundang-undangan. Hal ini untuk 

menghindari ketidakpastian hukum. Selama tiga tahun lebih dalam 

masa penantian menunggu tindak lanjut nasib rancangan aturan KHI 

tersebut dengan tujuan merancang  tiga buku hukum, masing-masing 

tentang Hukum Perkawinan (Buku I) , Hukum Kewarisan (Buku II) , 

dan Hukum Perwakafan ( Buku III) belum juga ada titik terangnya. 

Akhirnya pada tanggal 10 Juni 1991, Presiden Soeharto 
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menandatangani Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

1991.
41

  

 Dengan demikian, kedudukan KHI sampai kini tetap masih 

merupakan suatu hasil seminar atau lokakarya para ulama dan pakar-

pakar hukum Islam tentang hasil kerja tim yang dibentuk oleh 

Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia. 

Pendek kata, bahwa KHI sederhananya seperti qanun karena ia telah 

disusun dengan cara ijma‟ di kalangan ulama dan ahli hukum, serta 

telah mendapatkan legitimasi pihak pemerintah yang dituangkan dalam 

bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Secara substansi, 

Inpres tersebut memberikan amanat kepada Departemen Agama (kini 

Kementerian Agama) untuk menyebarluaskan isi materi KHI dan juga 

aplikasinya di lingkungan peradilan agama.
42

 

b. Sumber hukum KHI 

 Secara garis besar ketentuan waris dalam KHI berpedoman pada 

faraid} atau fiqh mawaris. Dan dapat dikatakan pula bahwa ketentuan 

kewarisan yang ada dalam KHI bersifat penegasan dan pengembangan 

dari na>s}-na>s} yang telah ada. Sumber pengambilan materi hukum dalam 

KHI diambil dari kitab-kitab fiqh yang mu‟tamad (diakui dan banyak 

diikuti) dalam madhhab empat, namun yang terbanyak ialah dari 

madhhab syafi’iy. Meskipun dalam KHI tidak dicantumkan ayat-ayat 

Al-Quran dan sumber-sumber hadis, namun Kompilasi Hukum Islam 

dapat dipastikan bersumber dari dan mengacu pada Al-Quran dan 
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Sunnah Rasul melalui buku-buku fiqh yang ditulis oleh para Fuqaha‟. 

Disamping itu dalam KHI terdapat pula hal-hal yang belum diatur 

dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dilihat dari segi ini maka masalah-

masalah itu dipecahkan melalui ijtihad. Maka nampak jelaslah bahwa 

sumber pengambilan materi hukum dalam KHI sama dengan sumber 

pengambilan hukum dalam Islam.
43

 

c. Ketentuan Pasal 180 KHI Tentang Bagian Janda Atau Istri 

 Hukum kewarisan dalam ketentuan KHI adalah hukum yang 

mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) 

pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan 

berapa bagiannya masing-masing. Kemudian dalam bab kedua dalam 

hukum kewarisan KHI disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang 

pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan 

perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena 

hukum untuk menjadi ahli waris. 
44

 

 Menurut Kompilasi Hukum Islam seorang istri pewaris atau janda 

merupaka salah satu penerima warisan dengan sebab adanya ikatan 

perkawinan. Sedangkan mengenai besarnya bagian istri seperti yang 

tertuang dalam pasal 180 KHI yaitu mendapat seperempat bagian bila 

pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, 

maka istri mendapatkan seperdelapan bagian.
45

 

 

 

                                                           
43

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia  (Jakarta : Kencana,2009),24. 
44

 Kompilasi Hukum Islam (Bandung : Citra Umbara, 2013), 375. 
45

 Ibid., 378. 



32 

 

 

5. Hukum Waris Menurut Adat 

a. Pengertian 

 Hukum adat waris (hukum waris adat) adalah salah satu aspek 

hukum dalam lingkup permasalahan hukum adat yang meliputi norma-

norma yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun 

yang immateriil, yang mana dari seseorang tertentu dapat diserahkan 

kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara, dan 

proses peralihannya harta yang dimaksud.
46

 

 Menurut Soepomo hukum adat waris adalah  hukum yang memuat 

peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta 

memindahkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak 

berwujud benda dari suatu angkatan manusia (generasi) kepada 

turunannya. Proses tersebut dimulai dalam waktu orang tua masih 

hidup.
47

 

 Menurut Wirjono Prodjodikoro hukum waris adat adalah soal 

apakah dan bagaimanakah seseorang pada waktu ia meninggal dunia 

akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.
48

  

b. Sistem kewarisan Adat 

 Di Indonesia kita menjumpai tiga macam sistem kewarisan dalam 

hukum adat sebagai berikut : 

1). Sistem kewarisan individual yakni bahwa harta peninggalan dapat 

dibagi-bagikan diantara para ahli waris seperti halnya pada 

masyarakat bilateral seperti ( di Jawa, Batak, Sulawesi dan lainnya). 
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2). Sistem kewarisan kolektif yang memiliki ciri-ciri bahwa harta 

peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-

sama merupakan semacam Badan Hukum, dimana harta tersebut 

disebut sebagai harta pusaka tidak boleh dibagi-bagikan pemiliknya 

diantara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagi-bagikan 

pemakaiannya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai 

saja) seperti di dalam masyarakat matrilineal (Minangkabau). 

3). Sistem kewarisan mayorat yakni harta peninggalan diwariskan 

keseluruhannya atau sebagian besar oleh seorang anak saja, seperti 

halnya yang terdapat di Bali dimana terdapat hak mayorat anak laki-

laki yang tertua dan di Tanah Samendo ( Sumatera 

Selatan/Lampung) dimana terdapat hak mayorat anak perempuan 

tertua.
49

 

c. Kedudukan Anak Dan Janda Dalam Hukum Adat 

 Pembagian harta peninggalan adalah merupakan suatu perbuatan 

para ahli waris bersama-sama. Serta pembagian itu diselenggarakan 

dengan dasar mufakat atau atas kehendak bersama-sama. Di dalam 

menjalankan kerukunan itu semua pihak mengetahui haknya masing-

masing menurut hukum sehingga mereka mengetahui juga apabila ada 

pembagian yang menyimpang. Pembagian harta peninggalan yang 

dijalankan atas dasar kerukunan biasanya terjadi dengan penuh 

pengetahuan bahwa semua anak baik laki-laki maupun perempuan pada 
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dasarnya mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang 

tuanya.
50

 

 Dalam hukum adat anak-anak dari pewaris merupakan golongan 

ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakekatnya 

merupakan satu-satunya golongan ahli waris. Jadi dengan adanya anak-

anak maka kemungkinan anggota keluarga lainnya dari pewaris 

menjadi terhalang mendapat warisan. Sedangkan tentang pembagiannya 

menurut Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 

November 1961 RegNo. 179/K/Sip/1961. “anak perempuan dan laki-

laki dari seorang peninggal warisan bersama berhak atas harta 

warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan 

anak perempuan”.51
 

 Sedangkan kedudukan seorang janda atau istri pewaris menurut  

pangkal pikiran hukum adat merupakan orang luar yang tidak 

mempunyai hak sebagai ahli waris akan tetapi sebagai istri ia berhak 

mendapat nafkah dari harta peninggalan selama ia memerlukannya. 

Seorang istri berhak menarik penghasilan dari harta tersebut seumur 

hidup jika perlu. Untuk nafkahnya itu istri (janda) dapat pula diberi 

bagian yang layak sekaligus dari harta peninggalan suaminya. Hal ini 

sering terjadi apabila anak-anaknya semua sudah dewasa dan mentas 

atau tidak serumah lagi.
52

  

 Mahkamah Agung menganggap pada akhir tahun 1960 bahwa 

sepantasnya kedudukan istri atau janda mendapat perhatian 
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sepenuhnya, hal ini dirasa karena pada kenyataannya  hubungan lahir 

dan batin antara suami dan istri dapat dikatakan sedemikian eratnya 

sehingga melebihi hubungan antara suami dan keluarga sedarah. 

Berdasarkan alasan tersebut ditambah dengan peninjauan sehari-hari 

Mahkamah Agung Republik Indonesia perihal isi hukum adat tentang 

kewarisan sekarang di seluruh Indonesia maka Mahkamah Agung 

Republik Indonesia dalam keputusan tanggal 2 November 1960 Reg 

No. 302   K/SIP/ 1960 berkesimpulan sebagai berikut : “ Hukum Adat 

di seluruh Indonesia mengenai seorang janda perempuan dapat 

dirumuskan sedemikian rupa bahwa seorang janda perempuan selalu 

merupakan ahli waris terhadap barang asal suaminya dalam arti 

bahwa sekurang-kurangnya dari barang asal itu sebagian harus tetap 

berada ditangan janda sepanjang perlu untuk hidup secara pantas 

sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi, sedang dibeberapa daerah 

di Indonesia disamping penentuan ini mungkin dalam hal barang-

barang warisan adalah berupa kekayaan maka si janda perempuan 

berhak atas sebagian dari barang-barang warisan seperti seorang 

anak kandung dari si peninggal warisan”.53
 

 Menurut adat Jawa, janda atau duda bukan merupakan pewaris, 

akan tetapi mereka berhak  mendapatkan bagian dari harta peninggalan 

suami atau istri bersama-sama dengan ahli waris lain atau menahan 

pembagian harta itu untuk biaya hidup. Jika dalam perkawinan mereka 
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terdapat keturunan maka janda atau duda berhak menguasai atau 

menikmati, mengatur harta warisan kepada ahli waris.
54

 

 Sedangkan untuk ahli waris lainnya menurut adat Jawa, ahli waris 

itu dapat digolongkan dalam urutan seperti berikut ; keturunan pewaris, 

orang tua pewaris, saudara-saudara pewaris atau keturunannya, dan 

orang tua dari pada orang tua pewaris atau keturunannya. 
55

 

 Terhadap harta warisan yang dapat dibagi-bagi yang pada 

umumnya adalah harta pencaharian pewaris suami istri, di lingkungan 

kekerabatan patrilineal, sistem urutan penggolongan waris tersebut 

dapat berlaku disesuaikan dengan sistem keturunan masyarakat 

bersangkutan. Dalam hal kekeluargaan yang taat pada hukum Islam, 

maka pembagian warisan berlaku menurut hukum waris Islam.
56

  

B. Teori Sosiologi Hukum 

1. Pengertian Sosiologi Hukum 

Sosiologi hukum memadukan dua istilah yang awalnya digunakan 

secara terpisah, yakni sosiologi dan hukum. Sosiologi  Berasal dari bahasa 

latin “Socius”  yang berarti kawan/teman, dan “Logos” yang berarti 

pikiran atau ilmu pengetahuan. Jadi Sosiologi adalah ilmu pengetahuan 

yang mempelajari hubungan antara socius dan socius atau antara teman 

dengan teman. Dapat juga socius diartikan sebagai pergaulan hidup 

manusia atau disebut masyarakat dan kemudian kata sosiologi 

diterjemahkan menjadi ilmu kemasyarakatan, yaitu ilmu pengetahuan yang 

berkenan dengan kehidupan masyarakat. Sosiologi merupakan bagian dari 
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ilmu-ilmu sosial yang bersama-sama menghadapi masyarakat sebagai 

objeknya. Seperti yang dikemukakan Auguste Comte (seorang ahli filsafat 

berkebangsaan Prancis) bahwa sosiologi adalah filsafat tentang manusia 

dan filsafat pergaulan hidup.
 57

  

Untuk mendefinisikan sosiologi sampai sekarang masih agak sukar 

untuk memberikan batasan yang pasti lantaran terlalu banyak cakupan 

kajiannya, sehingga kalaupun  diberikan suatu definisi masih ada juga 

yang tidak memenuhi unsur-unsurnya secara menyeluruh. Sebagai 

pegangan dapat dilihat beberapa pendapat para ahli yang telah mencoba 

untuk memberikan definisi sosiologi sebagai berikut : 

a. Petirim A. Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah : 

1). Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara aneka macam 

gejala-gejala sosial ( misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, 

keluarga dengan moral, gerakan masyarakat dengan politik dan 

sebagainya). 

2). Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan 

gejala-gejala non sosial (misalnya gejala geografis, biologis dan 

sebagainya).  

b. Roucek dan Warren mengemukakan bahwa sosiologi adalah Ilmu yang 

mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok.  

c. J.A.A Van Doorm dan CJ Lammers mengemukakan bahwa sosiologi 

adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses 

kemasyarakatan yang bersifat stabil. 

                                                           
57

 Abdulsyani, Sosiologi Skematika Teori Dan Terapan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 3.  



38 

 

 

d. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi mengatakan bahwa 

sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-

proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. 

e. Menurut Hassan Shadily dalam bukunya Sosiologi Masyarakat 

Indonesia menyebutkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari 

hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki.
58

 

Kemudian kata hukum sendiri secara terminologis bukanlah ilmu 

hukum melainkan berbagai bentuk kaidah sosial, norma, etika berperilaku, 

peraturan, kebijakan dan sebagainya yang berfungsi mengatur kehidupan 

manusia dalam bermasyarakat. Dengan demikian, sosiologi hukum lebih 

tepat merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku 

dimasyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab 

lahirnya hukum dimasyarakat. Sosiologi hukum merupakan suatu cabang 

ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada 

hukum dan mengapa dia gagal untuk menaati hukum tersebut serta faktor-

faktor sosial lain yang mempengaruhinya. 
59

 

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa sosiologi hukum adalah 

pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks 

sosialnya. Menurut R. Otje Salman, sosiologi hukum adalah ilmu yang 

mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala 

sosial lainnya secara empirik analitis. Sedangkan Munir Fuady 

mendefinisikan sosiologi hukum sebagai suatu studi yang mempelajari 

fenomena masyarakat yang berkenaan dengan hukum, realitas hukum, dan 
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penelaahan empiris dari hukum, interaksi antara masyarakat dan hukum, 

pengontrolan masyarakat ataupun pengontrolan hukum terhadap 

kehidupan bermasyarakat, dengan mengamati pola perasaan hukum, 

kesadaran hukum, perilaku hukum, efektivitas hukum dalam masyarakat.
60

 

Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum adalah suatu cabang  

ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau 

mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala 

sosial lainnya.
61

 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

sosiologi hukum menjadi alat pengkaji hukum yang terjadi di masyarakat 

dengan paradigma yang sangat luas. Sosiologi ingin mempercantik hukum 

karena kegunaan hukum bukan hanya ditetapkan oleh para aparat penegak 

hukum, tetapi akan lebih indah apabila masyarakat yang mengilhami 

lahirnya hukum dan hukum diterima oleh kesadaran sosial. Penegakan 

hukum dimasyarakat sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan kepatuhan 

hukum.
62

 

2. Kesadaran Hukum 

Di dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat tentang 

kesadaran hukum.  Kesadaran hukum artinya keadaan ikhlas yang muncul 

dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan 

tuntunan yang terdapat di dalamnya. Kesadaran hukum merupakan 

tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang 
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terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk 

melaksanakan pesan-pesan dalam hukum.
63

 

Salah satu sumber dari hukum dan kekuatan mengikatnya adalah 

kesadaran hukum dan keyakinan hukum  individu di dalam masyarakat, 

dan kesadaran hukum individu merupakan pangkal dari kesadaran hukum 

masyarakat. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh 

dan berkembang dalam masyarakat, dengan demikian masyarakat mentaati 

hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan 

nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini telah 

terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat.
64

 

Paul Scholten menyebutkan kesadaran hukum merupakan kesadaran 

atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang 

ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, sebenarnya yang ditekankan 

adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan penilaian hukum 

terhadap kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.
65

 

Munculnya kesadaran hukum didorong oleh sejauh mana kepatuhan 

kepada hukum yang didasari oleh indoctrination, habituation, utility, dan 

grup identification. Soerjono Soekanto menyatakan ada empat indikator 

kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi 

tahapan berikutnya, yaitu : 

 

 

                                                           
63

 Ibid.,197. 
64

 Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris (Bandung: Alumni,1993), 

40. 
65

 Zulfatun Ni’mah, Sosiologi Hukum ,131. 



41 

 

 

a. Pengetahuan Hukum 

Artinya sesorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum 

tertentu telah diatur oleh hukum atau undang-undang melalui proses 

perundang-undangan menurut prosedur yang sah dan resmi. 

Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku atau ketentuan yang 

dilarang atau diperbolehkan oleh hukum.
66

 

b. Pemahaman Hukum 

Artinya seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan 

dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dari segi 

isinya. Karena pengetahuan tentang adanya suatu hukum atau aturan 

saja belumlah memadai. Melalui pemahaman hukum masyarakat 

diharapkan mengerti dan memahami tujuan peraturan perundang-

undangan dan manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur 

oleh peraturan perundang-undangan tersebut.
67

 

c. Penataan Hukum 

Seseorang warga masyarakat mentaati hukum karena berbagai 

sebab-sebab dimaksud dapat dicontohkan sebagai berikut: 

1). Takut karena sanksi negatif, apabila hukum dilanggar. 

2). Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa. 

3). Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya. 

4). Karena peraturan hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang 

dianut. 

5). Kepentingannya terjamin. 
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Secara teoritis, faktor keempat merupakan hal yang paling baik. 

Hal itu disebabkan pada faktor pertama, kedua, dan ketiga, penerapan 

hukum senantiasa diawasi oleh petugas-petugas tertentu, agar hukum 

itu benar-benar ditaati didalam kenyataannya. 
68

 

d. Pengharapan Terhadap Hukum 

Suatu norma hukum akan dihargai dan disadari oleh warga 

masyarakat apabila masyarakat tersebut merasakan bahwa norma 

hukum menghasilkan ketertiban serta ketentraman dalam dirinya. 

Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan 

tetapi dari segi batiniah atau rohaniah.
69

  

e. Peningkatan Kesadaran Hukum 

Peningkatan kesadaran hukum seharusnya dilakukan melalui 

penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan 

yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat 

mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu. Penerangan dan 

penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, 

dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan 

dengan masyarakat, yaitu petugas hukum. Yang disebutkan terakhir ini 

harus diberikan pendidikan khusus, jangan sampai petugas-petugas 

itulah yang justru memanfaatkan hukum untuk kepentingan pribadi, 

dengan jalan menakut-nakuti warga masyarakat yang awam terhadap 

hukum.
70
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3. Kepatuhan Hukum 

 Patuh adalah suka menurut; taat pada perintah, aturan. Jadi 

kepatuhan berarti sifat patuh. Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah 

kesetiaan seseorang atau subyek hukum terhadap hukum itu yang 

diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata. Kepatuhan masyarakat 

terhadap hukum dapat digambarkan sebagai perilaku yang sesuai dengan 

perintah hukum. Von Savigny mengatakan bahwa hukum lahir, tumbuh 

berkembang dan mati bersama masyarakat. Pernyataan ini menunjukkan 

bahwa kepatuhan terhadap hukum merupakan perilaku yang datang 

dengan sendirinya, kemauan untuk patuh tumbuh dan dikembangkan 

sendiri oleh masyarakat. Dalam hal ini tidak dibutuhkan kekuatan dari luar 

masyarakat untuk memaksa masyarakat agar mematuhi hukum.
71

  

Sesorang dapat melakukan suatu peraturan atau patuh terhadap 

peraturan tersebut tentu saja diawali oleh beberapa proses, diantaranya : 

a. Indoctrination 

 Sejak kecil dia didik untuk selalu mematuhi dan melaksanakan 

berbagai aturan yang berlaku, baik dilingkungan keluarga, sekolah, 

masyarakat sekitar maupun yang berlaku secara nasional. Sebagaimana 

kebudayaan lainnya, maka kaidah-kaidah telah ada waktu seseorang 

dilahirkan dan semula manusia menerimanya secara tidak sadar. 

Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal, mengetahui 

serta mematuhi kaidah-kaidah tersebut. 
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b. Habituation 

 Pada Awalnya bisa saja seseorang patuh terhadap hukum karena 

adanya tekanan atau paksaan untuk melaksanakan berbagai aturan 

tersebut. Pelaksanaan aturan yang semula karena faktor paksaan lama 

kelamaan menjadi suatu kebiasaan (habit), sehingga seseorang 

melakukan perbuatan itu tanpa sadar, tetapi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

c. Utility 

 Orang yang taat karena dia merasakan, bahwa peraturan yang ada 

tersebut dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi kehidupan diri 

dan lingkungannya. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang 

kepantasan dan keteraturan tersebut. Patokan-patokan tadi merupakan 

pedoman tentang tingkah laku dan dinamakan kaidah, oleh karena itu 

salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaidah adalah 

kegunaan dari kaidah tersebut. 

d. Group Identification 

 Kepatuhan atau ketaatan karena merupakan salah satu sarana untuk 

mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seorang mematuhi kaidah-

kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia 

menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok 

lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan 

kelompoknya tadi. Bahkan kadang-kadang seseorang mematuhi kaidah-



45 

 

 

kaidah kelompok lain, karena ingin mengadakan identifikasi dengan 

kelompok lain tersebut .
72
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BAB III 

PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT DESA 

KARANGGEBANG KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO 

A. Profil Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo 

1.  Letak Geografis 

  Desa Karanggebang merupakan salah satu desa yang terdapat di 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo bagian selatan. Di sebelah utara, 

Desa ini berbatasan dengan Desa Mojorejo. Di sebelah barat berbatasan 

langsung dengan Desa Tegalsari, di sebelah selatan berbatasan dengan 

desa Kutuwetan dan timur berbatasan dengan Desa Kradenan. Adapun 

wilayah Desa Karanggebang terdiri dari empat Dusun : Purwoasri, 

Karangasri, Tamanasri dan Pohlimo. Jumlah penduduk desa 

Karanggebang mencapai 3.320 jiwa dengan perincian 1.665 laki-laki dan 

1.655 perempuan yang terdiri dari 910 kepala keluarga, kepadatan 

penduduk desa ini mencapai 1.389 per km
2
.73 

  Wilayah Desa Karanggebang terdiri dari pemukiman, fasilitas 

umum dan persawahan. Luas wilayah tersebut mencapai 238,95 Ha 

dengan perincian  64,8 Ha berupa pemukiman, 22,17 Ha berupa fasilitas 

umum, dan 151,89 Ha berupa persawahan. Secara geografis Desa 

Karanggebang terletak 12,5 Km di sebelah selatan pusat kota Ponorogo. 74 
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2. Keadaan Sosial Masyarakat 

a. Sosial Keagamaan 

 Dilihat dari segi sosial keagamaan, Masyarakat Desa 

Karanggebang 100 % warganya beragama Islam. Hal ini juga 

dilatarbelakangi oleh pengaruh kuat para ulama besar yaitu K. Hasan 

Besari yang menyebarkan agama Islam di Desa Karanggebang dan 

Tegalsari.  Agama Islam mulai masuk di desa Karanggebang, pada 

tahun 1830 yaitu pada masa K. Hasan Besari, pada saat itu banyak 

warga Desa Karanggebang yang menuntut ilmu agama kepada beliau. 

Dan pada tahun 1844 di desa Karanggebang didirikan Masjid oleh K. 

Muhammad Hasan.75 

 Dari sebab di atas  agama Islam sangat berpengaruh dalam 

kegiatan sosial masyarakat Desa Karanggebang. Hal ini juga terlihat 

dengan adanya madrasah-madrasah formal maupun informal di desa 

tersebut, diantaranya: 

1). Formal ; Madrasah Ibtidaiyah 

2). Informal ; satu madrasah diniyyah dan dua Taman Pendidikan Al-

Quran di Dusun Purwoasri, satu pondok pesantren dan Taman 

pendidikan Al-Quran di dusun Karangasri, satu madrasah diniyyah 

di Dusun Pohlimo, dan dua Taman Pendidikan Al-Quran di Dusun 

Taman Asri  

 Jika dilihat dari segi pendidikan, Madrasah Ibtidaiyyah lebih 

berkembang dari pada Sekolah Dasar Negeri. Hal ini terlihat dari 
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banyaknya jumlah murid Madrasah Ibtidaiyyah dibandingkan Sekolah 

Dasar Negeri. Data terakhir menyebutkan bahwa hampir 750 jiwa 

masyarakat desa Karanggebang ialah tamatan SD/ sederajat, namun 

banyak juga yang mulai memasuki pendidikan perguruan tinggi.76 

 Selain dalam hal pendidikan, agama Islam juga sangat berpengaruh 

dalam kegiatan sosial kemasyarakatan warga Desa Karanggebang 

seperti adanya ritual selamatan, yasinan rutin tiap RT, kencrengan atau 

pembacaan maulid rutin, simaan Al-Quran rutin, dan acara peringatan 

hari-hari besar Islam. 

b. Sosial Ekonomi 

 Wilayah Desa Karanggebang yang sebagian besar didominasi oleh 

persawahan dengan luas 151,89 Ha dari 238,95 Ha luas keseluruhan 

Desa Karanggebang yang dijadikan sebagai lahan pertanian oleh 

masyarakat Desa Karanggebang, sehingga menjadikan desa ini 

termasuk desa agraris.  Bertani adalah mata pencaharian utama 

masyarakat Desa Karanggebang. Sekitar 800 jiwa masyarakat Desa 

Karanggebang ialah seorang petani, dan sekitar 730 jiwa menjadi buruh 

tani karena tidak memiliki lahan sendiri. Kemudian mata pencaharian 

lainnya yang banyak diminati ialah TKI di luar negeri atau tenaga kerja 

di luar kota, setelah itu  pengrajin industri rumah tangga seperti sangkar 

burung, copil atau topi dari bambu, tas dan anyaman bambu. Selain itu  

juga terdapat pedagang, dan peternak.77 
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c. Sistem Kekeluargaan 

 Masyarakat Desa Karanggebang memakai sistem kekeluargaan 

parental dimana garis keturunan sesorang ditarik dari garis laki-laki 

atau ayah dan garis perempuan atau ibu. Sehingga yang menjadi ahli 

waris tidak hanya kaum laki-laki melainkan para wanita yang memiliki 

hubungan pertalian darah dan kekeluargaan dengan pewaris juga 

mendapatkan warisan.   

B. Paparan Data Pembagian Warisan di Desa Karanggebang Kecamatan 

Jetis Kabupaten Ponorogo  

1. Praktik pembagian warisan di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis 

Kabupaten Ponorogo 

  Masyarakat Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo merupakan masyarakat yang memegang teguh tradisi serta 

kebiasaan yang ditinggalkan oleh para leluhur mereka, baik dalam hal 

sosial, keagamaan, budaya, norma-norma, serta adat istiadat. Hal ini juga 

berlaku dalam hukum kewarisan yang memakai adat kebiasaan. Hukum 

waris tersebut belum ada peraturan yang baku dalam pelaksanaannya. 

Meskipun agama Islam berkembang baik dalam pendidikan, tradisi, dan 

budaya, namun dalam hal kewarisan mayoritas masyarakat Desa 

Karanggebang masih menggunakan hukum kebiasaan orang-orang 

terdahulu. Selain itu praktik pembagian warisan di desa Karanggebang  

kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo berlangsung secara turun temurun 

sampai beberapa generasi dan menjadi suatu kaidah tersendiri. Berikut ini 

praktik pembagian warisan di desa Karanggebang: 



50 

 

 

a. Cara pembagian warisan di desa Karanggebang kecamatan Jetis 

kabupaten Ponorogo 

 Ketika salah seorang atau pewaris meninggal dunia dengan 

meninggalkan istri, anak, saudara dan orang tua, maka harta 

peninggalan pewaris tidak dibagi kepada para ahli waris. Harta tersebut 

menjadi milik istri pewaris sepenuhnya. Harta warisan tersebut akan 

dibagi ketika seorang istri tersebut meninggal dunia.78 

 Dalam pelaksanaannya seorang anak tersebut akan mewarisi harta 

peninggalan setelah seluruh orangtua meninggal dunia. Jika istri 

pewaris masih hidup, anak-anak belum mendapat bagian baik sudah 

hidup mandiri ataupun masih ikut ibunya. Hal ini berarti jika ditinjau 

dari hukum waris Islam, seorang istri menghalangi anak-anak dan ahli 

waris lain seperti ayah dan ibu untuk mendapat warisan. Mengenai 

jumlah bagian masing-masing ahli waris setelah sepeninggal seluruh 

orangtuanya tidak ada ketentuan yang pasti, tergantung kesepakatan 

dari seluruh keluarga. Menurut informasi dari salah satu narasumber 

mengenai bagian ahli waris ialah dibagi sama rata atau dibagi menurut 

jenis harta warisan tersebut yang tidak dapat dipecah-pecah. Anak 

bungsu biasanya mendapatkan bagian tempat tinggal orang tua atau 

istilah jawa rumah prabon, sehingga anak bungsu selalu mendapat 

bagian lebih dari saudaranya.79 
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 Sebagaimana keterangan dari bapak Marzuki, seorang warga desa 

Karanggebang yang juga menggunakan ketentuan waris khusus di 

desanya: 

“Mengenai waris, Hukum yang sering digunakan di sini ialah  hukum 
kebiasaan atau hukum adat. Pembagian warisan seorang ayah pada 

umumnya dilakukan setelah semua orangtua meninggal dunia. Jadi 

selama istri pewaris masih ada, harta tersebut ya dimiliki sang istri 

tersebut, itu sudah menjadi haknya.”80 

 

 Anak-anak dan saudara pewaris tidak berani membicarakan atau 

mengungkit masalah harta peninggalan ayahnya selama sang ibu (istri 

pewaris)  masih hidup. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Sijud 

Badowi : 

“Menurut saya sih, yang namanya warisan seharusnya dibagi setelah 
yang punya harta itu meninggal dunia, tapi ya begitulah namanya 

masyarakat biasanya yang diikuti kebiasaan-kebiasaan terdahulu, 

sehingga Harta warisan tersebut baru akan dibagi ketika seorang istri 

tersebut meninggal dunia. Sehingga harta atau dalam istilah warga 

pusoko tersebut tidak ada yang berani menanyakan walaupun itu 

anaknya atau saudara pewaris”.81 

 

 Kemudian setelah istri pewaris sudah meninggal dunia maka harta 

almarhum akan dibagi berdasarkan perdamaian dan kesepakatan anak-

anak almarhum. Sebagaimana penuturan dari bapak Marzuki : 

“Anak-anak akan membagi warisan setelah ibu mereka meninggal 

tentunya, kalaupun selama istri pewaris masih hidup terus anak diberi 

bagian, itu bukan bagian waris melainkan hibah dari orang tua. 

Selanjutnya setelah masa pembagian itu telah tiba anak itu juga 

mendapatkan bagian lagi. Dan pembagian itu didasarkan pada 

perdamaian dengan melihat seberapa peran dan jasa seorang anak 

terhadap orang tuanya”.82  
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 Meskipun  para anak-anak pewaris sudah mandiri atau berkeluarga, 

mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan dari ayahnya karena 

harta itu dikuasai oleh ibu mereka. Sedangkan anak-anak yang belum 

mandiri atau masih hidup bersama ibu mereka, maka anak tersebut juga 

tidak mendapatkan bagian warisan secara jelas, tapi mereka mendapat 

nafkah dari ibu mereka. Ini sering terjadi jika anak tersebut merupakan 

anak bungsu atau anak terakhir, dia berhak mendapat bagian yang lebih 

dari pada bagian kakak-kakaknya bahkan berhak mendiami rumah dari 

orang tua mereka.83 

b. Orang-orang yang menjadi ahli waris  

 Ditinjau dari hukum adat Masyarakat desa Karanggebang 

sebenarnya merupakan sekelompok masyarakat dengan sistem 

kewarisan individual. Dengan demikian harta peninggalan dapat 

dibagikan kepada para ahli waris secara perdamaian. Namun siapa-

siapa yang menjadi ahli waris masih simpang siur, karena yang menjadi 

acuan ialah hukum adat kebiasaan yang tidak tertulis secara jelas di 

desa Karanggebang. Sebenarnya jika ditinjau dari hukum adat jawa, 

maka anak-anak merupakan ahli waris yang terpenting dibandingkan 

lainnya. Namun dalam praktiknya, ahli waris utama sepeninggal 

pewaris ialah istri pewaris sendiri secara mutlak. 

 Ahli waris yang pertama berhak mendapat warisan ialah istri, dan 

anak-anak pewaris, baik anak angkat maupun anak kandung. Hal ini 

terjadi bila seorang pasangan tidak memiliki anak sehingga mengadopsi 
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anak. Dan kedudukannya sama seperti anak kandung jika ia seorang diri 

dan tidak bersama anak kandung. Jika anak angkat tersebut bersama 

anak kandung maka statusnya bukan lagi warisan melainkan hibah dari 

orang tua angkat, itupun harus melalui persetujuan anak kandung 

mengenai jumlah bagiannya. 

Sebagaimana  pernyataan bapak Hasani: 

“Kebiasaan di desa Karanggebang seorang istri itu mendapat hak 
memiliki harta almarhum suaminya. Begitu juga dengan siapa saja 

yang berhak menjadi ahli waris di Desa Karanggebang tidak ada 

ketentuan yang pasti. Pada umumnya yang pertama berhak mendapat 

warisan ialah istri, dan anak-anak pewaris, baik anak angkat maupun 

anak kandung. Hal ini terjadi bila seorang pasangan tidak memiliki 

anak sehingga mengadopsi anak. Dan kedudukannya sama seperti anak 

kandung jika ia seorang diri dan tidak bersama anak kandung”. 84 

 

 Anak-anak yang mendapatkan bagian ialah mereka yang tinggal 

bersama dengan ibunya dan biasanya ialah anak bungsu. Saat istri 

pewaris masih hidup anak yang tinggal bersama dengan ibu diberi 

bagian dari harta warisan tersebut. Sebagaimana penuturan dari sekdes 

Karanggebang : 

“Yang paling mencolok jika anak tersebut merupakan anak bungsu 
atau anak terakhir, dia berhak mendapat bagian yang lebih dari pada 

bagian kakak-kakaknya bahkan berhak mendiami rumah dari orang tua 

mereka/yang meninggalkan warisan. Selain itu biasanya harta itu 

dibagi secara musyawarah internal keluarga tanpa melibatkan orang 

lain”85 

 

 Kemudian diperkuat oleh keterangan bapak Bagus: 

“Menurut kebiasaan yang ada di desa ini, yang menjadi ahli waris 

pertama ialah istri pewaris itu sendiri jika masih hidup, kemudian 

seorang anak terutama anak bungsu selalu ikut dengan sang ibu dan 

menempati rumah prabon sepeninggal ayahnya”.86 
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c. Bagian yang diperoleh ahli waris 

 Mengenai besarnya bagian masing-masing ahli waris setelah istri 

pewaris meninggal, maka tergantung dengan kesepakatan keluarga. 

Karena pembagian waris dilakukan tidak secara langsung setelah 

pewaris meninggal dunia, dan tidak dilaksanakan selama istri pewaris 

masih hidup, maka bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris 

khususnya anak-anak belum ada keseragaman antara keluarga yang satu 

dengan yang lainnya. Pada umumnya masyarakat Desa Karanggebang 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo membagi harta warisan secara 

sama rata antara laki-laki dan perempuan, ada juga yang membagi 

berdasarkan tanggung jawab/jasa ahli waris terhadap pewaris. Dimana 

ahli waris yang memiliki tanggung jawab/jasa lebih besar terhadap 

pewaris dari pada ahli waris yang lain akan mendapatkan bagian harta 

warisan lebih banyak pula.87 

 Mengenai bagiannya sangat beragam berdasarkan kesepakatan. 

Ada pembagian berdasarkan jenis harta pusaka tersebut misalnya anak 

pertama mendapat tanah sawah, anak kedua mendapat pekarangan dan 

ternak, anak bungsu mendapat rumah prabon dan lain sebagainya. 

Sangat jarang sekali benda-benda tersebut dipecah-pecah melalui dijual 

belikan selama ahli waris masih mampu mengurusi harta tersebut. 

Kecuali jika semua ahli waris berada di perantauan dan menetap di 
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daerahnya masing-masing maka kemungkinan besar harta tersebut 

dijual dan dipecah-pecah.88 

Sebagaimana penuturan dari bapak Hasani: 

“kalau kebiasaan di sini pembagian warisan itu tidak ada patokan 

yang pasti, namun biasanya pembagian berdasarkan jenis harta 

tersebut misalnya anak pertama mendapat sawah, anak kedua 

mendapat pekarangan dan ternak, anak bungsu mendapat rumah 

prabon dan lain sebagainya. Pokoknya dengan musyawarah internal 

antar ahli waris. Menurut saya jarang sekali warisan itu terutama 

tanah/sawah dijual belikan selama ahli waris masih menetap di daerah 

sini. Kecuali jika semua ahli waris berada di perantauan dan menetap 

di daerahnya masing-masing maka kemungkinan besar harta tersebut 

dijual dan dipecah-pecah” 

 

  Dalam penerimaan harta warisan di Desa Karanggebang tidak ada 

perbedaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Pembagian dengan 

sistem 2:1 seperti yang terdapat dalam hukum waris Islam atau Kompilasi 

Hukum Islam tidak diterapkan dalam pembagian warisan di Desa 

Karanggebang. Begitu juga dengan siapa saja yang berhak menjadi ahli 

waris di Desa Karanggebang tidak ada ketentuan yang pasti. 

  Berikut ini paparan beberapa narasumber mengenai praktik 

pembagian warisan di desa Karanggebang kecamatan Jetis kabupaten 

Ponorogo: 

a. Bapak Sijud Badowi (sekdes Kranggebang) 

 Menurut beliau undang-undang tentang hukum kewarisan di 

Indonesia yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam memamg sudah 

sesuai dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran khususnya pasal 180 

KHI tentang ketentuan bagian sang istri atau janda. Oleh karena itu 

sebagai seorang yang beragama Islam sudah seharusnya kita 
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menggunakan hukum Islam secara keseluruhan baik dalam beribadah, 

berhubungan dengan sesama orang lain, begitu pula dengan urusan 

hukum waris. Namun beliau juga menyadari bahwa masyarakat desa 

Karanggebang belum menerapkan ketentuan tersebut dalam proses 

pembagian warisan di desanya.89 

b. Bapak Marzuki (guru dan tokoh masyarakat yang juga menjalankan 

hukum kewarisan berdasar adat di Desa Karanggebang) 

 Menururt beliau hukum waris yang sering digunakan di sini ialah  

hukum kebiasaan atau hukum adat. Pembagian warisan seorang ayah 

pada umumnya dilakukan setelah semua orangtua meninggal dunia. 

Jadi selama istri pewaris masih ada, harta tersebut dimiliki sang istri 

tersebut, dan itu sudah menjadi haknya. Anak-anak akan membagi 

warisan setelah ibu mereka meninggal dunia, dan pembagian itu 

didasarkan pada perdamaian dengan melihat seberapa peran dan jasa 

seorang anak terhadap orang tuanya atau berdasarkan jenis harta 

warisan tersebut.90 

c. Bapak Bagus (warga yang menjalankan tradisi khusus hukum 

kewarisan di Desa Karanggebnag) 

 Dia adalah seorang anak bungsu dari keluarga yang menjalankan 

tradisi kewarisan di Desa Karanggebang. Dia juga merupakan ahli 

waris bersama dengan saudara dan ibunya setelah ayahnya meninggal 

dunia. Menurutnya, dia kurang mengetahui tentang ketentuan pasal 180 

KHI mengenai bagian warisan sang istri. Yang dia ketahui ialah adanya 
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ketentuan pembagian warisan di dalam hukum Islam. Menurut 

kebiasaan yang ada di desanya, bahwa seorang anak terutama anak 

bungsu selalu ikut dengan sang ibu dan menempati rumah prabon 

sepeninggal ayahnya. Dia juga tidak mengetahui dan tidak ingin 

membahas warisan terlalu jauh. Menurutnya istri pewaris itu berhak 

mendapatkan harta dari suaminya, mengenai jumlahnya itu tergantung 

keinginannya dan kesepakatan para ahli waris lainnya dan juga 

tergantung dari jenis harta tersebut apakah itu tanah, rumah, binatang 

ternak atau benda bergerak lainnya.91 

 Menurut dia jika seorang anak mendapatkan bagian harta jika istri 

pewaris masih hidup itu bukan dianggap sebagai harta warisan 

melainkan hibah dari seorang ibu kepada anaknya saja. Harta warisan 

akan didapatkan setelah semua orang tuanya telah wafat.92 

d. Bapak Kolik (warga yang menjalankan ketentuan khusus hukum 

kewarisan adat di desa Karanggebang) 

 Beliau menanggapi bahwa ketentuan bagian istri dalam KHI ialah 

sama dengan apa yang terdapat dalam syariat Islam. Namun dalam 

praktiknya dalam masyarakat sangatlah sulit diwujudkan karena 

menurutnya selama peraturan itu tidak mengikat atau menimbulkan 

denda yang nyata maka masyarakat tidak menghiraukannya. Apalagi 

dalam hal pembagian warisan merupakan urusan pribadi keluarga dan 

merupakan privasi masing-masing, mengenai bagian ahli waris itu 

tergantung kesepakatan pihak keluarga tersebut apakah diselesaikan 
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secara hukum waris Islam atau adat. Dan jika pemerintah menganjurkan 

untuk menerapkan pasal tersebut maka beliau juga akan patuh terhadap 

ketentuan pasal 180 KHI yang mana menjelaskan bahwa bagian istri 

seperempat jika pewaris tidak meninggalkan anak dan seperdelapan jika 

pewaris meninggalkan anak.93 

e. Bapak Hasani (tokoh masyarakat desa Karanggebang) 

 Pembagian warisan di desa Karanggebang tidak sama dengan 

sistem 2:1 seperti yang terdapat dalam hukum waris Islam atau 

Kompilasi Hukum Islam. Menurut saya jika terdapat pasal 180 KHI 

yang menyebutkan bahwa istri mendapat seperdelapan bagian jika 

pewaris meninggalkan anak dan seperempat jika pewaris tidak 

meninggalkan anak, itu sangat sulit diterapkan. Kebiasaan di desa 

Karanggebang seorang istri itu mendapat hak memiliki harta almarhum 

suaminya. Begitu juga dengan siapa saja yang berhak menjadi ahli 

waris di Desa Karanggebang tidak ada ketentuan yang pasti. Pada 

umumnya yang pertama berhak mendapat warisan ialah istri, dan anak-

anak pewaris, baik anak angkat maupun anak kandung. Hal ini terjadi 

bila seorang pasangan tidak memiliki anak sehingga mengadopsi anak. 

Dan kedudukannya sama seperti anak kandung jika ia seorang diri dan 

tidak bersama anak kandung.94 
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2. Alasan Terjadi Penundaan Pembagian Warisan Selama Istri Pewaris Masih 

Hidup di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo 

  Salah satu instrumen penting dalam pembagian warisan selain 

harta warisan, adanya pewaris, juga termasuk adanya ahli waris. 

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa ahli waris dibagi menjadi dua 

macam. Pertama, ahli waris nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan 

kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan). Kedua, 

ahli waris sababiyah yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya karena 

suatu sebab, yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak.95 Dari 

semua ahli waris tersebut sudah ditetapkan bagian masing-masing baik 

menurut hukum waris Islam dalam ilmu faraid}, menurut hukum waris adat, 

maupun secara hukum waris islam yang telah dikodifikasikan yang ada di 

negara Indonesia   dengan sebutan Kompilasi Hukum Islam. 

  Namun tidak semua orang mengerti dan memahami tentang hukum 

kewarisan baik tentang siapa saja ahli waris yang berhak maupun bagian 

harta yang diperoleh masing-masing ahli waris. Hal ini disebabkan bahwa 

adanya anggapan ilmu waris itu ilmu yang rumit, sehingga mereka enggan 

untuk mempelajarinya. Karena itu hanya sebagian orang yang mengerti 

dan memahami hukum waris baik dalam KHI maupun hukum waris dalam 

hukum positif. Mayoritas masyarakat juga sangat sensitif jika berbicara 

masalah harta warisan, karena berbicara mengenai warisan sangatlah 

berhubungan dengan seorang yang berduka atau meninggal dunia. Dan hal 

yang demikian terjadi di Desa Karanggebang Kec. Jetis Kab Ponorogo. 
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Masyarakat Desa Karanggebang membagi harta peninggalan hanya 

berdasar pada adat kebiasan orang-orang terdahulu, dan kebiasaan ini 

sangatlah sulit dirubah. 

  Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penundaan 

pembagian warisan selama istri pewaris masih hidup di desa 

Karanggebang kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo. Alasan utama mereka 

yang menunda pembagian warisan tersebut ialah karena rasa sungkan atau 

kurang pantas jika seorang anak membicarakan harta warisan sepeninggal 

ayahnya sementara ibunya atau istri pewaris masih hidup. Sebagaimana 

pendapat narasumber, bapak Roni: 

“ Kita sebagai anak tentu saja kurang pantas jika membicarakan atau 

bahkan meminta bagian warisan dari ayah selama ibu kita masih 

hidup. Sebagai anak kita harus menghormati perasaan ibu kita, 

takutnya nanti kita mengingatkan beliau kepada almarhum suaminya 

jika membahas harta peninggalan. Ya memang terkecuali bila ibu 

sendiri yang mengajak untuk membicarakan membagi harta warisan 

tersebut.96 

 

  Pembagian warisan tidak  dilaksanakan juga berkaitan dengan jenis 

harta peninggalan tersebut. Harta warisan di desa Karanggebang dapat 

juga disebut sebagai pusaka, yakni jenis harta tersebut merupakan harta 

yang seharusnya tidak dapat dinominalkan atau diuangkan dan tidak dapat 

dipecah-pecah. Menurut masyarakat harta pusaka itu tidak baik jika dijual 

atau dikonsumsi karena ia adalah peninggalan atau kenang-kenangan dari 

nenek moyang secara turun temurun yang harus dipertahankan 

keutuhannya. Sebenarnya yang identik dengan pusaka itu hanya benda-
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benda tertentu seperti rumah prabon, barang-barang antik dan benda-benda 

suci lain yang bersifat barang lawas peninggalan beberapa generasi.97 

Sebagaimana pendapat bapak Marzuki: 

“Disini Penundaan pembagian warisan disebabkan beberapa alasan 

yakni ; Harta pusaka tersebut dijaga agar tetap utuh sebagai kenang-

kenangan almarhumn yang baru saja meninggal dunia, tidak baik 

langsung dibagi-bagi. Apalagi jika jenis hartanya berupa rumah prabon, 

benda-benda antik atau yang lain. Yang mana barang-barang tersebut 

merupakan peninggalan beberapa generasi yang harus dijaga 

keutuhannya. Sehingga tidak baik jika sepeninggal sang ayah mereka 

saling memperebutkan harta tersebut, dan akhirnya istri pewarislah yang 

memilikinya..98 

 

  Namun seiring waktu, benda pusaka menurut persepsi kebanyakan 

warga desa Karanggebang ialah semua harta peninggalan pewaris 

dianggap sebagai pusaka, baik itu benda tidak bergerak seperti tanah, 

rumah, dan benda bergerak seperti kendaraan. Sehingga tidak baik jika 

sepeninggal sang ayah mereka saling memperebutkan harta tersebut, dan 

akhirnya istri pewarislah yang memilikinya. Tidak dibaginya harta-harta 

peninggalan tersebut disebabkan wujud dan sifatnya sebagai milik bersama 

dari suatu kerabat yang berfungsi sebagai tali pengikat kesatuan keluarga-

keluarga. Selain itu disebabkan maksud dan tujuan untuk tetap 

menghormati orang tua yang masih hidup dan menjadikannya sebagai 

tempat pemusatan berkumpulnya anggota keluarga yang saling terpisah.  

“Tidak dibaginya harta-harta peninggalan tersebut juga disebabkan 

wujud dan sifatnya sebagai milik bersama dari suatu kerabat yang 

berfungsi sebagai tali pengikat kesatuan keluarga-keluarga. Selain itu 

disebabkan maksud dan tujuan untuk tetap menghormati orang tua yang 

masih hidup dan menjadikannya sebagai tempat pemusatan berkumpulnya 

anggota keluarga yang saling terpisah”99 
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Setelah itu apabila semua pewaris atau orang tua sudah wafat maka harta 

peninggalan akan dibagi sebagai penunjukan tanggung jawab mengurusi 

harta tersebut.100 

  Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa masyarakat Desa 

Karanggebang membagi harta warisan berdasarkan kebiasaan orang-orang 

terdahulu. Yakni khususnya setelah seorang yang meninggal dunia 

meninggalkan istri dan anak-anak, maka harta tersebut tidak dibagi sesuai 

dengan ketentuan hukum waris yang terdapat dalam Kompilasi Hukum 

Islam. Seorang istri mendapatkan seluruh harta tersebut. Sedangkan anak-

anak dari pewaris akan mendapat bagian setelah seluruh orang tua telah 

wafat. Kebiasaan ini terjadi sejak dahulu dengan anggapan bahwa seorang 

anak tidak pantas membicarakan atau bahkan meminta bagian warisan 

selama salah satu orang tua masih hidup. Hal ini sangat berbeda dengan 

apa yang terdapat dalam pasal 180 Kompilasi Hukum Islam bahwa 

seorang istri atau janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak 

meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda 

mendapat seperdelapan bagian.101 

  Berdasarkan fenomena yang terjadi di desa Karanggebang ini, 

penulis akan memaparkan beberapa pendapat dari masyarakat terhadap 

alasan tidak diterapkannya ketentuan pasal 180 KHI tentang bagian 

warisan Istri atau janda yang berhubungan dengan praktik pembagian 

warisan di Desa Karanggebang pada umunya. 
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a. Bapak Sijud Badowi (sekdes Kranggebang) 

 Masyarakat lebih sering menggunakan hukum kebiasaan dalam 

kehidupan sehari-hari, sehingga peran undang-undang kurang 

signifikan. Faktor penyebabnya antara lain kurangnya pemahaman dan 

pengetahuan hukum masyarakat  terhadap adanya undang-undang 

tentang kewarisan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam. 

Sehingga berawal dari tidak mengerti dan tidak memahami ketentuan 

pembagian warisan dalam KHI tersebut mengakibatkan tidak adanya 

kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat desa 

Karanggebang tentang hukum kewarisan Islam. Selain itu juga 

disebabkan karena faktor kebiasaan, tradisi dan budaya orang-orang 

terdahulu mereka yang sangat kental. 

b. Bapak Marzuki (guru dan tokoh masyarakat yang juga menjalankan 

hukum kewarisan berdasar adat di Desa Karanggebang) 

 Pasal 180 KHI tentang bagian sang istri sudah sangat sesuai 

dengan apa yang diajarkan oleh syariat Islam. Namun menurut beliau 

sangat sulit diterapkan oleh masyarakat Desa Karanggebang. 

Sebenarnya ada keinginan untuk selalu konsisten dalam memakai 

hukum Islam, namun pada kenyataannya sangat sulit diwujudkan 

karena faktor lingkungan masyarakat. Adat kebiasaan atau kaidah –

kaidah pembagian warisan yang tidak tertulis tersebut secara tidak 

langsung lama-lama menjadi suatu kaidah yang dianut oleh masyarakat 

desa Karanggebang dan menutupi peraturan-peraturan yang ada dalam 

KHI. Karena pada umumnya warga desa Karanggebang menjunjung 
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tinggi adat kebiasaan orang terdahulu. Seorang anak tidak baik jika 

mengungkit masalah harta warisan selama sang ibu atau istri pewaris 

masih hidup. Jadi harta warisan ayah dilimpahkan kepada sang ibu 

seluruhnya. Dan itu semua sudah menjadi kebiasaan turun temurun 

yang tidak mudah untuk dirubah. Jika merubahnya maka pasti ada 

seorang yang mencibir atau mengatakan hal tersebut tidak pantas. 

Faktor lainnya ialah karena anggapan selama anak-anak tidak 

kekurangan dalam perekonomiannya maka harta warisan tidak perlu 

dibagi. Lagi pula kebanyakan orang-orang yang melaksanakan 

ketentuan seperti ini ialah orang-orang yang anak-anaknya saling 

terpisah atau merantau dan sudah mandiri semua. Beliau menegaskan 

kalau selama ketentuan tersebut telah disepakati oleh semua ahli waris 

maka tidak menjadi masalah. Selain itu memang kesadaran hukum 

masyarakat desa Karanggebang perihal pembagian warisan secara 

hukum Islam sebagaimana tertuang dalam KHI sangatlah kurang102 

 Menurut beliau Penerapan pasal 180 KHI akan dilaksanakan ketika 

terjadi konflik dan sengketa dipersidangan. Karena menurut sebagian 

masyarakat pasal-pasal yang terdapat di undang-undang merupakan 

acuan yang ada dipengadilan saja. Hal ini tentu saja juga berkaitan 

dengan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum warga masyarakat 

yang harus ditingkatkan.103 
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c. Mbah Robingu (warga yang menjalankan ketentuan khusus hukum 

kewarisan adat di desa Karanggebang) 

 Menurut beliau sistem pembagian warisan yang dilaksanakan di 

desa Karanggebang berdasarkan kebiasaan dan norma kepatutan yang 

ada desanya. Mengenai ketentuan pasal 180 KHI tentang bagian sang 

istri seperdelapan jika pewaris mempunyai anak dan seperempat jika 

pewaris tidak mempunyai anak, beliau tidak mengetahuinya. 

Menurutnya selama pembagian harta itu disepakati bersama oleh para 

ahli waris maka peraturan undang-undang khususnya KHI itu tidak 

perlu lagi. Menurutnya peraturan itu dipakai ketika adanya sengketa 

dikemudian hari. Beliau kurang setuju mengenai penerapan pasal 180 

KHI di desanya. Karena menurutnya permasalahan harta warisan ialah 

masalah harta pribadi setiap masyarakat.104 

d. Ibu Solikatin (warga yang menjalankan ketentuan khusus hukum 

kewarisan adat di desa Karanggebang) 

 Menurut beliau sistem pembagian warisan yang dilaksanakan di 

desa Karanggebang berdasarkan kebiasaan dan norma kepatutan yang 

ada di desanya. Walaupun tidak ada peraturan tertulis yang disepakati, 

namun ketentuan jika seorang telah meninggal dunia dan meninggalkan 

seorang istri dan anak, maka harta orang tersebut menjadi milik sang 

istri. Sedangkan anak-anaknya hanya akan menerima bagian tergantung 

berapa yang diberikan oleh istri pewaris kepada mereka dan itu 

menurutnya bukanlah sebuah warisan melainkan hibah orang tua 

                                                           
104

 Robingu, Wawancara , Karanggebang, 8 Juni 2016 



66 

 

 

kepada anaknya. Mengenai penerapan pasal 180 KHI dia kurang 

menyetujuinya karena menurutnya masalah warisan merupakan privasi 

masing-masing keluarga. Selama ada kesepakatan dalam pembagiannya 

maka pasal itu tidak diperlukan. Lagi pula dia juga tidak terlalu 

memahami ketentuan pasal 180 KHI tersebut. Jika ketentuan tersebut 

diterapkan, menurutnya secara moral kurang pantas. Karena seorang 

anak tidak pantas membicarakan atau meminta harta warisan ayahnya 

selama ibunya masih hidup. Sehingga biarlah ibu atau istri pewaris 

sendiri yang mengatur harta warisan tersebut. Tapi apabila ternyata 

dikemudian hari ada sengketa maka penggunaan pasal yang terdapat 

dalam KHI itu diperlukan dalam persidangan, itupun kalau sengketa 

tersebut diselesaikan di pengadilan. Karena kebanyakan sengketa 

diselesaikan kembali berdasar kepada hukum adat.105 

e. Bapak Roni (warga yang menjalankan ketentuan khusus hukum 

kewarisan adat di desa Karanggebang) 

 Menurutnya pasal 180 KHI sebenarnya sudah sangat sesuai dengan 

apa yang diatur dalam hukum Islam. Namun sangat kurang tepat jika 

ketentuan tersebut harus dilaksanakan sepenuhnya di  Desa 

Karanggebang. Karena menurutnya hukum waris itu lebih efektif  jika 

menggunakan ketentuan adat. Karena berbicara mengenai warisan 

menurutnya ialah berbicara mengenai adat kebiasaan yang ada di   

desanya. Selain itu jika pasal 180 KHI itu diterapkan, maka seorang 

anak itu dianggap kurang pantas jika dilihat dari norma kesopanan 
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karena meminta bagian warisan selama ibu masih hidup. Hal ini juga 

dilatarbelakangi oleh kebiasaan warga masyarakat desa Karanggebang 

sejak dahulu yang menjunjung tinggi norma adat atau norma 

kesopanan. Dia beranggapan bahwa seorang anak atau saudara pewaris 

itu sungkan atau tidak etis jika membicarakan harta warisan selama istri 

pewaris masih hidup, kecuali bila mereka diajak oleh istri pewaris 

untuk membiarakan untuk membagi harta warisan tersebut.106 

f. Bapak Hasani (tokoh masyarakat desa Karanggebang) 

 Menurut beliau penundaan pembagian warisan selama istri pewaris 

masih hidup di desa Karanggebang juga dilatarbelakangi oleh masih 

minimnya kesadaran hukum masyarakat mengenai hukum waris Islam. 

Hukum adat masih sangat kental di sini jadi penerapan hukum waris 

Islam yang dituangkan dalam KHI sulit dilaksanakan.107 

g. Ibu Atik (anak sulung dari dua bersaudara yang ayahnya meninggal) 

Menurut beliau selama ibu masih ada, harta tersebut berada di 

tangan ibu, dan beliau juga tidak berani menuntut hal tersebut, 

walaupun khawatir kelak juga akan menyulitkan pembagiannya. Karena 

sampai sekarang yang mendapat bagian ialah anak bungsu. kalau 

berbicara masalah untung rugi, pasti jika saudara mendapat bagian dan 

lainnya tidak mendapat tentunya kurang tepat, tapi bagaimana lagi hal 

tersebut sudah menjadi kebiasaan di desa tersebut.108 
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BAB IV 

ANALISIS TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DI DESA 

KARANGGEBANG KEC. JETIS KAB. PONOROGO 

A. Analisis Terhadap Praktik Pembagian Warisan Masyarakat Desa 

Karanggebang Menurut  Hukum Adat  

Sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa dalam hal 

kewarisan mayoritas masyarakat Desa Karanggebang masih menggunakan 

hukum kebiasaan orang-orang terdahulu. Yakni, ketika salah seorang atau 

pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan istri, anak, saudara dan orang 

tua, maka harta peninggalan pewaris tidak dibagi kepada para ahli waris. Harta 

tersebut menjadi milik istri pewaris sepenuhnya. Harta warisan tersebut akan 

dibagi ketika seorang istri tersebut meninggal dunia.
109

 

Dari fenomena tersebut pasti ada dampak yang terjadi dikemudian hari seperti 

mempersulit pembagian harta tersebut pada masa yang akan datang, apalagi 

jika penundaan tersebut berlangsung selama bertahun-tahun atau beberapa 

generasi, maka tidak menutup kemungkinan terjadi penambahan atau 

penyusutan harta warisan tersebut dan semakin lama semakin sulit melacak dan 

menghitungnya secara benar. 

Sementara itu hukum Islam sudah memiliki ketentuan tersendiri mengenai 

pelaksanaan pembagian warisan secara terperinci. Konsep waris dalam Islam 

itu di antaranya: Pertama, Islam mendudukkan anak bersama dengan orang tua 

pewaris  serentak sebagai ahli waris. Kedua, Islam juga memberi kemungkinan 

beserta orangtua (minimal dengan ibu) pewaris yang mati tanpa keturunan 

sebagai ahli waris. Ketiga, suami istri saling mewarisi. Suatu hal yang bertolak 

belakang dengan tradisi Arab Jahiliyah yang menjadikan istri sebagai salah 

satu bentuk harta warisan. Keempat,  adanya perincian bagian tertentu bagi 

orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu.
110

  

Namun jika dilihat dari hukum adat setempat bahwa tradisi penundaan 

pembagian warisan selama istri pewaris masih hidup tersebut merupakan 

pencerminan rasa kesetiaan atau kepatuhan masyarakat desa Karanggebang 

terhadap rasa hormat kepada orang tua mereka atas jasa orang tua kepada anak-

anaknya selama hidup terutama ibu, maka harta peninggalan ayah harus tetap 

berada ditangan sang ibu. Selain adanya rasa sungkan untuk segera membagi 

                                                           
109

 Sijud Badowi, Wawancara , Karanggebang, 2 Juni 2016 
110

 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia , 18. 

66 



69 

 

 

harta warisan tersebut, seorang janda atau istri pewaris memiliki hubungan 

lahir batin yang cukup erat melebihi hubungan saudara kandung. Realitas ini 

yang menyebabkan seorang istri pewaris dirasa adil apabila dalam hal warisan 

khusunya diberikan kedudukan istimewa serta pantas disamping kedudukan 

anak-anak si peninggal warisan.
111

 

Kemudian jika ditinjau dari segi hukum positif, di negara Indonesia hukum 

waris Islam telah dikodifikasikan dan dijadikan peraturan perundang-undangan 

hukum perdata melalui Kompilasi Hukum Islam. Meskipun dalam KHI tidak 

dicantumkan ayat-ayat Al-Quran dan sumber-sumber hadith, namun Kompilasi 

Hukum Islam dapat dipastikan bersumber dari dan mengacu pada Al-Quran 

dan Sunnah Rasul melalui buku-buku fiqh yang ditulis oleh para Fuqaha‟. 
Disamping itu dalam KHI terdapat pula hal-hal yang belum diatur dalam Al-

Quran dan Sunnah Rasul. Dilihat dari segi ini maka masalah-masalah itu 

dipecahkan melalui ijtihad. Maka nampak jelaslah bahwa sumber pengambilan 

materi hukum dalam KHI sama dengan sumber pengambilan hukum dalam 

Islam.
112

 

Hukum waris Islam menjelaskan bahwa ahli waris yang sudah dipastikan akan 

mendapat harta warisan dari almarhum, karena antara mereka dengan 

almarhum tidak ada penghalang untuk mendapatkan warisan diantaranya ialah 

Anak laki-laki, Anak perempuan, Istri, Suami, Ayah, dan Ibu.
113

 Di sini sudah 

sangat jelas sekali bahwa yang menjadi ahli waris tidak hanya seorang istri atau 

suami saja, melainkan juga anak-anak, ayah dan ibu. Mengenai besarnya 

bagian masing-masing maka seperti tertuang dalam pasal 176 sampai 178 KHI. 

1. Pasal 176 :“Anak  perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh 

bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua 

pertiga bagian, dan apabila anask perempuan bersama-sama dengan anak 

laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan 

anak perempuan”. 

2. Pasal 177 : “Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak 

meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian”. 

3. Pasal 178 : “(1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua 

saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, 
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maka ia mendapat sepertiga bagian. (2) Ibu mendapat sepertiga bagian 

dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan 

ayah”.
114

 

Dalam pasal 180 KHI juga telah disebutkan bahwa seorang janda atau istri 

mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila 

pewaris meninggalkan anak, maka istri mendapatkan seperdelapan bagian. 

Maka bila penulis bandingkan ketentuan pasal 180 KHI tersebut dengan 

praktik kewarisan yang terdapat di Desa Karanggebang Kec. Jetis Kab. 

Ponorogo dimana seorang istri mendapat bagian seluruh harta dari almarhum 

suaminya, sedangkan anak-anak pewaris akan mendapatkan warisan setelah 

istri dari pewaris tersebut wafat, maka jelaslah bahwa praktik kewarisan 

tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 

180 KHI dan belum dipatuhi oleh masyarakat desa Karanggebang. 

Praktik kewarisan yang terjadi di Desa Karanggebang tersebut menurut asumsi 

penulis terjadi berawal dari tidak segera dibaginya harta warisan seorang, dan 

menunggu dahulu setelah istri pewaris meninggal dunia. Hal ini juga tidak 

sesuai dengan urgensi kewarisan menurut adat yang mana hukum kewarisan 

adat Menurut Wirjono Prodjodikoro adalah soal apakah dan bagaimanakah 

seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang 

masih hidup.
115

 Para pelaku praktik kewarisan tersebut beranggapan bahwa 

selama istri pewaris masih hidup, maka harta tersebut merupakan milik sang 

istri sepenuhnya. Ketentuan ini menjadi opini umum masyarakat khususnya 

desa Karanggebang secara turun temurun sejak orang-orang terdahulu mereka, 

dan secara langsung kebiasaan tersebut memiliki arti bahwa : Pertama, seorang 

istri mendapatkan bagian dari seluruh  harta warisan. Kedua, kedudukan istri 

menghalangi ahli waris lainnya seperti anak-anak dan ayah ibu pewaris jika 

masih ada. 

Sedangkan bila kita amati hukum adat dalam lingkup yang luas, sebenarnya 

anak-anak dari pewaris merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh 

karena mereka pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris. 

Jadi dengan adanya anak-anak maka kemungkinan anggota keluarga lainnya 

dari pewaris menjadi terhalang mendapat warisan. Sedangkan tentang 

pembagiannya menurut Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

tanggal 1 November 1961 RegNo. 179/K/Sip/1961. “anak perempuan dan 
laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama berhak atas harta warisan 

dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak 

perempuan”.116
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Dalam penerapan ketentuan hukum Islam tentang bagian ahli waris seperti 

yang tertuang dalam KHI di atas di Desa Karanggebang perlu diperhatikan 

beberapa hal penting diantaranya: 

1. Kebiasaan yang sering terjadi di desa Karanggebang terutama bagi keluarga 

yang menjalankan ketentuan waris seperti di atas bahwa mayoritas seorang 

pewaris yang telah meninggal dunia tersebut meninggalkan anak-anak yang 

sudah hidup mandiri atau mencar dari orang tuanya dan sudah mapan dari 

segi perekonomian atau berada dalam perantauan. Karena merantau sudah 

seperti menjadi tradisi atau jalan pintas mencari penghasilan terlebih-lebih 

ke luar negeri. Kemudian seorang ibu biasanya tinggal ditemani oleh salah 

satu anaknya terutama anak bungsu. Sehingga wajar bila mereka 

membiarkan harta warisan Ayah mereka dimiliki oleh Ibu dan anak bungsu. 

2. Adanya anggapan masyarakat bahwa harta warisan itu merupakan harta 

pusaka yang harus selalu dijaga keutuhannya. Terlebih selama istri pewaris 

masih hidup maka harta tersebut belum dikatakan sebagai warisan. 

Sehingga seorang anak kurang pantas jika menyinggung harta peninggalan 

ayahnya. Penundaan pembagian warisan ayah tersebut juga dikarenakan 

adanya rasa sungkan atau bahkan dianggap tabu bagi seorang anak untuk 

membicarakan masalah harta peninggalan ayah. Begitu juga dengan 

kesadaran serta pengetahuan hukum mengenai kewarisan Islam istri pewaris 

yang sangat kurang, sehingga aturan adat kebiasaan menjadi acuannya. 

3. Kebiasaan yang terjadi di masyarakat bahwa jarang sekali seorang pewaris 

yang telah meninggal dunia meninggalkan seorang ayah atau ibu, sehingga 

secara tidak langsung setelah waktu yang lama kebiasaan tersebut menjadi 

sebuah peraturan tidak tertulis walaupun pada saat pewaris meninggal ayah 
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atau ibu masih hidup, maka kedudukan orang tua dari pewaris sering 

terhalang oleh adanya istri pewaris tersebut.  

Berdasarkan beberapa faktor di atas, penulis berasumsi bahwa tidak 

diterapkannya ketentuan kewarisan hukum Islam dalam KHI di Desa 

Karanggebang dapat dilatarbelakangi oleh beberapa alasan di atas. 

Sebagaimana disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa peralihan harta 

warisan yang terjadi di Desa Karanggebang merupakan kebiasaan orang-orang 

terdahulu, dimana ketika pewaris meninggal dunia dan meninggalkan seorang 

istri, anak-anak maupun ayah dan ibu, maka harta pewaris berpindah kepada 

istrinya. Anak-anak dan orang tua pewaris yang secara hukum Islam 

seharusnya mendapat bagian, ternyata terhalang oleh sang istri. Kebiasaan 

yang terjadi bahwa jarangnya seorang meninggal mendahului orang tuanya 

atau ahli waris dengan pertalian darah keatas, sehingga wajar bila ayah atau ibu 

di anggap tidak berhak mendapatkan warisan anaknya selama istrinya masih 

ada. Hal itu menyebabkan sebuah opini umum masyarakat yang secara tidak 

langsung menjadi peraturan baru yang tidak tertulis, dan hal tersebut tetap 

diberlakukan terhadap seorang pewaris yang sebenarnya masih memiliki ayah 

dan ibu. 

Pelaksanaan kewarisan yang terjadi di Desa Karanggebang tersebut tidak 

sesuai dengan urgensi kewarisan itu sendiri, yang mana kewarisan berkaitan 

dengan harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan-ketentuan (rincian 

bagian) tidak menutup kemungkinan sangat mudah menimbulkan sengketa 

antara ahli waris di kemudian hari. Islam sendiri memandang kewarisan itu: 

d. Sebagai sarana mengurangi kesengsaraan atau kemiskinan ahli waris. 

Apalagi kalau diingat bahwa sistem kewarisan Islam memberi bagian 

sebanyak mungkin ahli waris dan kerabat. Bukan saja anak-anak pewaris, 

tetapi juga orang tua, suami atau istri, saudara-saudara bahkan cucu. 

e. Sebagai prevensi dari kemungkinan penimbunan harta kekayaan yang 

dilarang oleh agama.  

f. Sebagai motivator bagi setiap muslim untuk berusaha dengan giat guna 

mencari rezeki yang halal dan berkecukupan. Dalam Islam nilai usaha 
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sangat ditekankan karena Allah akan memberi rezeki sesuai dengan apa 

yang diupayakan manusia.
117

 

Ketentuan mengenai macam-macam ahli waris baik internal maupun eksternal 

yang terdapat hukum waris Islam sebenarnya secara tidak langsung juga 

mempengaruhi praktik kewarisan yang terjadi di Desa Karanggebang. Namun 

pada kenyataannya yang terjadi di lapangan berbeda dengan ketentuan 

sebenarnya. Masyarakat desa Karanggebang menganggap bahwa seorang yang 

hidup berpisah dengan pewaris atau sudah mandiri, misalnya seorang ayah atau 

ibu pewaris dan anak-anak pewaris yang hidup di perantauan bersama 

keluarganya dianggap sebagai ahli waris eksternal, walaupun sebenarnya jika 

dilihat dari hukum Islam yang tertuang dalam KHI orang tersebut merupakan 

ahli waris internal. Yang seharusnya tidak terhalang mendapatkan warisan. 

Jika ditinjau dari ketentuan seseorang yang terhalang mendapatkan warisan 

sebagaimana yang terdapat dalam pasal 173 KHI, maka ada beberapa sebab 

seorang ahli waris dapat kehilangan hak mendapatkan harta peninggalan dari 

pewarisnya jika ahli waris yang bersangkutan berdasarkan keputusan hakim 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: 

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau 

menganiaya berat para pewaris; 

2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa 

pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 

tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
118

 

Dalam pasal 173 KHI di atas ada ketentuan khusus seorang ahli waris 

kehilangan hak kewarisannya, hal ini berbeda dengan apa yang terjadi dalam 

praktik kewarisan yang ada di desa Karanggebang yang mana seorang ahli 

waris yang seharusnya tidak kehilangan hak kewarisannaya menjadi 

kehilangan hak kewarisannya karena terhalang oleh keberadaan istri pewaris. 

Dengan demikian, dari pembahasan tentang ketentuan praktik kewarisan yang 

ada di desa Karanggebang menurut penulis belum sesuai dengan ketentuan 

hukun waris Islam yang tertuang dalam pasal 180 Kompilasi Hukum Islam. 

Menurut analisa penulis, secara sosiologi hukum dapat diketahui  bahwa 

masyarakat desa karanggebang tetap patuh dan memakai hukum waris adat 

setempat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: 

e. Utility 
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Orang yang taat karena dia merasakan, bahwa peraturan yang ada tersebut 

dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi kehidupan diri dan 

lingkungannya. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang 

kepantasan dan keteraturan tersebut. Patokan-patokan tadi merupakan 

pedoman tentang tingkah laku dan dinamakan kaidah, oleh karena itu salah 

satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaidah adalah kegunaan dari 

kaidah tersebut. Hukum waris adat di desa Karanggebang dirasa sudah 

sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya karena secara kepantasan 

sudah sangat tepat, justru apabila tidak digunakan menurut mereka 

bertentangan dengan tujuan diciptakannya suatu aturan yaitu memberikan 

rasa nyaman kepada seluruh masyarakat. Ini terbukti dengan penundaan 

pembagian warisan tersebut merupakan wujud rasa hormat serta dirasa lebih 

pantas bagi mereka dan lingkungan. Sebagaimana pendapat bapak Roni: 

“Ketentuan tersebut sebenarnya sudah sangat sesuai dengan apa yang 

diatur dalam hukum Islam. Namun sangat kurang tepat jika ketentuan 

tersebut harus dilaksanakan sepenuhnya di  Desa Karanggebang. Karena 

menurutnya hukum waris itu lebih efektif  jika menggunakan ketentuan 

adat. Kita sebagai anak tentu saja kurang pantas jika membicarakan atau 

bahkan meminta bagian warisan dari ayah selama ibu kita masih hidup. 

Sebagai anak kita harus menghormati perasaan ibu kita, takutnya nanti 

kita mengingatkan beliau kepada almarhum suaminya jika membahas 

harta peninggalan. Ya memang terkecuali bila ibu sendiri yang mengajak 

untuk membicarakan membagi harta warisan tersebut”.119
 

 

f. Group Identification 

Kepatuhan atau ketaatan karena merupakan salah satu sarana untuk 

mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seorang mematuhi kaidah-

kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap 

kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi 

justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. 

Bahkan kadang-kadang seseorang mematuhi kaidah-kaidah kelompok lain, 

karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut .
120

 

Dengan tetap dipatuhinya hukum  waris adat di desa Karanggebang 

merupakan wujud dari identifikasi antar sesame kelompok atau lingkungan 

sekitar. Karena jika seorang tidak memakai hukum tersebut maka banyak 

orang yang akan mencibir atau menganggap hal tersebut tabu atau tidak 

pantas. Sehingga orang yang dicibir merasa diasingkan dan dijauhkan dari 

kelompok mereka.  
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B. Analisis Terhadap Alasan  Penundaan Pembagian Warisan Selama Istri 

Pewaris Masih Hidup Masyarakat Desa Karanggebang Kecamatan Jetis 

Kabupaten Ponorogo  

Berdasarkan beberapa narasumber dan beberapa pendapat masyarakat desa 

Karanggebang kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo yang telah penulis 

paparkan melalui pembahasan sebelumnya tentang ketentuan kewarisan di desa 

Karanggebang, penulis menyimpulkan bahwa adanya penundaan pembagian 

warisan selama istri pewaris masih hidup bermula dari adanya rasa sungkan 

atau kurang pantas jika seorang anak membicarakan harta warisan sepeninggal 

ayahnya sementara ibunya atau istri pewaris masih hidup. Ditambah kurangnya 

pemahaman dan kesadaran hukum sang istri pewaris sendiri mengenai 

ketentuan hukum waris Islam yang khususnya tercantum dalam pasal 180 KHI. 

Persepsi masyarakat desa Karanggebang terhadap hukum kewarisan Islam 

khususnya pasal 180 KHI tentang besarnya bagian sang istri berbeda-beda. 

Ada warga yang mengetahui tentang pasal tersebut namun belum bisa 

menerapkannya, dan ada juga warga yang tidak mengetahui sama sekali dan 

tidak sepakat mengenai ketentuan tersebut. Sebenarnya walaupun persepsi 

masyarakat desa Karanggebang berbeda-beda, ada yang sepakat dan ada yang 

tidak sepakat mengenai ketentuan waris KHI, akan tetapi pada kenyataannya 

ialah sama, yakni belum diterapkannya ketentuan hukum waris Islam pada 

pasal 180 KHI. Hal demikian dapat terjadi karena tidak berpengaruhnya atau 

berfungsinya ketentuan hukum waris Islam yang terdapat dalam Kompilasi 

Hukum Islam  terhadap praktik kewarisan yang ada di desa Karanggebang 

kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo. 

Pasal 180 KHI sendiri menegaskan bahwa seorang janda atau istri pewaris 

mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan 

bila pewaris meninggalkan anak, maka istri mendapatkan seperdelapan 

bagian.
121

 Sedangkan jika dilihat dari ketentuan hukum waris adat, Mahkamah 

Agung Republik Indonesia dalam keputusan tanggal 2 November 1960 Reg 

No. 302   K/SIP/ 1960 berkesimpulan sebagai berikut : “ Hukum Adat di 
seluruh Indonesia mengenai seorang janda perempuan dapat dirumuskan 

sedemikian rupa bahwa seorang janda perempuan selalu merupakan ahli 

waris terhadap barang asal suaminya dalam arti bahwa sekurang-kurangnya 

dari barang asal itu sebagian harus tetap berada ditangan janda sepanjang 

perlu untuk hidup secara pantas sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi, 

sedang dibeberapa daerah di Indonesia disamping penentuan ini mungkin 

dalam hal barang-barang warisan adalah berupa kekayaan maka si janda 
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perempuan berhak atas sebagian dari barang-barang warisan seperti seorang 

anak kandung dari si peninggal warisan”.122
 

Dalam segi hukumnya, dalam teori hukum ada beberapa hal yang 

mempengaruhi berfungsinya hukum tersebut dan menjadikan aturan hukum 

menjadi kaidah norma. Sebagaimana pembahsan sebelumnya bahwa instrumen 

penting berfungsinya hukum ialah masyarakat itu sendiri. Demikian juga 

dengan hukum waris yang terjadi di desa Karanggebang. Ketentuan kewarisan 

di desa Karanggebang sangat dipengaruhi oleh kebiasaan yang terjadi oleh 

leluhur terdahulu. Masyarakat sebagai instrumen dari kaidah hukum 

menciptakan suatu perilaku dan gejala sosial dilingkungan mereka. Dengan 

demikian, fenomena ini jika dikaji secara sosiologi hukum sangat tepat. Karena 

sosiologi hukum merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku 

dimasyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya 

hukum dimasyarakat. Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu 

pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum 

dan mengapa dia gagal untuk menaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial 

lain yang mempengaruhinya. 
123

 

Secara filosofis ketentuan waris yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam 

khususnya pasal 180 KHI sebenarnya sudah sesuai dengan cita-cita dan urgensi 

kewarisan itu sendiri. Berbeda dengan sistem kewarisan pada jaman Arab 

Jahiliyah yang menjadikan istri sebagai salah satu bentuk harta warisan. 

Namun ketentuan tersebut sangat berbeda dengan ketentuan waris di desa 

Karanggebang yang mana seorang istri menguasai seluruh harta pewaris dan 

menghalangi ahli waris lainnya. Hal ini di karenakan sikap masyarakat desa 

Karanggebang yang menganggap bahwa ketentuan pasal 180 KHI tidak sesuai 

dengan norma-norma yang ada di desanya, terutama menyangkut norma 

kesopanan dan kepatutan menurut ukuran mereka. Seorang anak ataupun orang 

tua pewaris dianggap tabu dan tidak pantas jika sepeninggal almarhum 

membicarakan masalah harta warisan, terlebih lagi jika istri almarhum masih 

hidup. Sebagaimana penuturan bapak Sijud : 

“Secara adat kebiasaan orang sini, seorang anak atau orang tua pewaris itu 
kurang etis atau tabu jika menyinggung masalah harta warisan almarhum, ya 

mungkin karena saking menghormati kepada istri almarhum yang masih hidup 

serta menjaga perasaannya”.124
 

 

Ketentuan pasal 180 KHI tentang bagian warisan sang istri jika ditinjau secara 

sosiologis belum dapat diterapkan di desa Karanggebang, karena menurut 

masyarakat desa Karanggebang pada umumnya istri tidak hanya mendapat 

seperdelapan bagian selama anak pewaris masih hidup melainkan mendapat 

seluruh harta pewaris, dan hal yang demikian sudah menjadi tradisi. Sehingga 
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warga kurang sepakat dengan implementasi pasal 180 KHI mengenai ketentuan 

bagian sang istri. Hal ini sebagaimana yang dikatakan seorang informan bapak 

Bagus : 

“saya kurang mengetahui jika ada peraturan mengenai bagian istri yang 

tertulis dalam KHI tersebut, yang jelas warga sini sudah menjadikan 

kebiasaan adat yang sudah berjalan sebagai acuan yaitu seorang istri 

mendapatkan hak sepenuhnya harta almarhum suaminya, dan anak-anak tidak 

berhak atau tidak pantas untuk meminta bagian selama ibu atau istri pewaris 

masih hidup”.125
 

 

Begitu juga diperkuat dengan pernyataan mbah Robingu: 

“saya tidak mengerti dan jika itu ada, maka saya kurang setuju dengan 
penerapan aturan yang ada di undang-undang tersebut. Karena masalah 

warisan itu menurut saya ialah masalah pribadi masyarakat tidak perlu diatur 

orang lain. Lagi pula kebiasaan di desa sini dari dulu sudah begini. Seorang 

pewaris yang meninggalkan istri dan anak-anak maka hartanya dimiliki oleh 

istri tersebut. Untuk bagian warisan anak-anak akan dilaksanakan setelah 

sang istri pewaris tersebut meninggal dunia.”126
 

 

Tidak diterapkannya hukum waris Islam sebagaimana yang tertuang dalam 

KHI dilatarbelakangi oleh beberapa sebab yang berkaitan dengan kajian 

sosiologi hukum. Salah satu sumber dari hukum dan kekuatan mengikatnya 

adalah kesadaran hukum dan keyakinan hukum  individu di dalam masyarakat, 

dan kesadaran hukum individu merupakan pangkal dari kesadaran hukum 

masyarakat. Kesadaran hukum merupakan tindakan dan perasaan yang tumbuh 

dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau 

masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan dalam hukum.
127

 

Sehubungan dengan pelaksanaan hukum waris di desa Karanggebang, 

dapat kita lihat mengapa masyarakat tidak menerapkan ketentuan hukum Islam 

yang tertuang dalam KHI, yakni lemahnya kesadaran hukum masyarakat desa 

Karanggebang. Mereka cenderung memakai ketentuan adat waris yang ada di 

desanya. Sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwa terdapat beberapa 

indikator kesadaran hukum dalam masyarakat, dan hal tersebut jika dikaitkan 

dengan penundaan pembagian warisan selama istri pewaris masih hidup di desa 

Karanggebang maka ada empat indikator yang masing-masing merupakan 

suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu : 

f. Pengetahuan Hukum 
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Artinya sesorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tertentu telah 

diatur oleh hukum atau undang-undang melalui proses perundang-undangan 

menurut prosedur yang sah dan resmi. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan 

perilaku atau ketentuan yang dilarang atau  diperbolehkan oleh hukum.
128

 

Masyarakat desa Karanggebang sebenarnya mengetahui  adanya ketentuan hukum 

waris yang diatur dalam hukum Islam. Namun mereka kurang mengetahui 

mengenai perumusan Hukum Waris Islam dalam KHI sehingga memiliki 

kekuatan hukum. Sehingga mereka kurang mengetahui ketentuan yang terdapat 

pada KHI mengenai bagian warisan istri. Sebagaimana penuturan dari salah satu 

pelaku ketentuan waris khusus di desa Karanggebang yaitu bapak Bagus: 

“saya kurang mengetahui jika ada peraturan mengenai bagian istri yang tertulis 
dalam KHI tersebut, yang jelas warga sini sudah menjadikan kebiasaan adat 

yang sudah berjalan sebagai acuan yaitu seorang istri mendapatkan hak 

sepenuhnya harta almarhum suaminya, dan anak-anak tidak berhak atau tidak 

pantas untuk meminta bagian selama ibu atau istri pewaris masih hidup”.129
 

 

Dan ditegaskan pula oleh pernyataan mbah Robingu: 

“saya tidak mengerti dan jika itu ada, maka saya kurang setuju dengan 
penerapan aturan yang ada di undang-undang tersebut. Karena masalah warisan 

itu menurut saya ialah masalah pribadi masyarakat tidak perlu diatur orang lain. 

Lagi pula kebiasaan di desa sini dari dulu sudah begini. Seorang pewaris yang 

meninggalkan istri dan anak-anak maka hartanya dimiliki oleh istri tersebut”.130
 

 

g. Pemahaman Hukum 

Artinya seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan 

pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dari segi isinya. Karena 

pengetahuan tentang adanya suatu hukum atau aturan saja belumlah memadai. 

Melalui pemahaman hukum masyarakat diharapkan mengerti dan memahami 

tujuan peraturan perundang-undangan dan manfaatnya bagi pihak-pihak yang 

kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut.
131

 

Pada kenyataannya masyarakat desa Karanggebang belum memahami 

sepenuhnya mengenai hukum kewarisan Islam yang tertuang dalam KHI. 

Walaupun mayoritas penduduknya Muslim, namun pemahaman mengenai hukum 

waris Islam sangatlah kurang. Menurut warga desa Karanggebang ketentuan 

hukum waris yang termuat dalam KHI hanya sebatas formalitas atau peraturan 
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yang dijadikan pedoman para praktisi hukum seperti hakim dan pengacara. 

Sebagaimana pendapat dari bapak Marzuki :  

“Bagaimana yaaa...kalau menurut saya pasal itu sangat sesuai dengan hukum 
Islam dan seharusnya ditaati oleh warga desa Karanggebang, namun dalam 

praktiknya itu sulit dilaksankan. Ya karena pengaruh adat kebiasaan tadi. Karena 

menurut sebagian masyarakat pasal-pasal yang terdapat di undang-undang 

merupakan acuan yang ada dipengadilan saja. Hal ini tentu saja juga berkaitan 

dengan kesadaran hukum dan pengetahuan warga masyarakat yang harus 

ditingkatkan.”132
 

 

h. Penataan Hukum 

Seseorang warga masyarakat mentaati hukum karena berbagai sebab-sebab 

dimaksud dapat dicontohkan sebagai berikut: 

6). Takut karena sanksi negatif, apabila hukum dilanggar. 

7). Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa. 

8). Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya. 

9). Karena peraturan hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. 

10). Kepentingannya terjamin 

 Jika kita mengamati kedalam pelaksanaan hukum waris yang 

terjadi di desa Karanggebang maka penulis berasumsi bahwa mereka 

menerapkan hukum kebiasaan karena faktor untuk menjaga hubungan 

baik sesama warga lainnya, karena jika sesuatu ketentuan waris itu tidak 

disepakati menurut lingkungannya maka seseorang warga desa 

Karanggebang tidak berani melanggarnya. Pembagian waris ketika istri 

pewaris masih hidup menurut warga desa Karanggebang menyalahi 

norma kepantasan di desannya, karena dianggap tidak pantas dan tabu. 

Selama peraturan yang terdapat dalam undang-undang tersebut tidak 

memiliki sanksi yang jelas atau berupa denda maka warga desa 

karanggebang tidak menghiraukannya. Sebagaimana penuturan bapak 

kolik : 

“menurut saya selama peraturan atau undang-undang itu tidak ada 

sanksi atau denda ya nggak usah ditaati juga nggak apa-apa. Kecuali 

seperti peraturan lalu lintas yang ada sanksi dendanya jika kita 
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melanggar. Kalau masalah waris kan masalah privasi masing-masing 

keluarga, tidak perlu diatur-atur oleh negara.”133
 

 

i. Pengharapan Terhadap Hukum 

Suatu norma hukum akan dihargai dan disadari oleh warga masyarakat 

apabila masyarakat tersebut merasakan bahwa norma hukum menghasilkan 

ketertiban serta ketentraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan 

segi lahiriah dari manusia, akan tetapi dari segi batiniah atau rohaniah.
134

 Namun 

dalam realita yang terjadi di desa Karanggebang ternyata aturan undang-undang 

khususnya pasal 180 KHI  tentang bagian warisan istri bertentangan dengan adat 

kebiasaan. Masyarakat justru tidak mendapatkan ketentraman dirinya jika 

menerapkan ketentuan yang ada dalam KHI, karena faktor lingkungan yang pasti 

beranggapan negatif terhadap seorang yang menerapkan ketentuan waris dalam 

KHI. 

j. Peningkatan Kesadaran Hukum 

Peningkatan kesadaran hukum seharusnya dilakukan melalui penerangan 

dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. 

Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami 

hukum-hukum tertentu. 

Sebenarnya permasalahan waris merupakan masalah perdata, maka porsi 

dari peran penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi sangatlah terbatas 

dipersidangan saja. Kemudian berbicara mengenai kewarisan yang terdapat 

dalam KHI pada hakikatnya berbiara mengenai hukum Islam, sehingga ruang 

lingkup penegakan hukumnya ialah amar ma‟ruf nahi munkar. Kesadaran 

masyarakat desa Karanggebang terhadap hukum waris Islam yang selanjutnya 

menimbulkan kepatuhan terhadap hukum waris Islam tersebut tentu saja dapat 

ditanamkan melalui beberapa proses yakni : Indoctrination atau Sejak kecil dia 

didik untuk selalu mematuhi dan melaksanakan peraturan hukum Islam, baik 

dilingkungan keluarga, sekolah, masyarakat sekitar maupun yang berlaku 

secara nasional.  Kemudian membiasakan peraturan tersebut atau disebut 

habbituation. Setelah mereka terbiasa maka lama-lama akan merasakan fungsi 

dari peraturan tersebut. 

Dari pembahasan di atas analisa penulis atas persepsi masyarakat desa 

Karanggebang kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo yang dikaitkan dengan 

teori kesadaran hukum dan kepatuhan hukum, dapat penulis simpulkan bahwa 

adanya penundaan pembagian warisan dan belum diterapkannya pasal 180 KHI 

tentang bagian seperempat dan seperdelaman sang istri oleh masyarakat desa 
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Karanggebang disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum warga desa 

Karanggebang mengenai ketentuan Hukum Waris Islam dan hukum positif 

yang ada di Indonesia. Terlebih lagi penerapan hokum adat mengenai 

kewarisan di desa Karanggebang dirasakan lebih memberikan kenyamanan dan 

maslahat terhadap masyarakatnya walaupun sebagian warganya memiliki latar 

belakang religius yang tinggi, karena norma kepantasan dan kesopanan sangat 

diutamakan. Ternyata kenyamanan terhadap penggunaan hukum waris adat 

menjadikan  sebagian warga desa Karanggebang mengesampingkan hukum 

waris Islam dan hokum positif. Hal ini sangat relevan dengan kajian sosiologi 

hokum bahwa : 

Seseorang warga masyarakat mentaati hukum karena berbagai sebab-

sebab dimaksud dapat dicontohkan sebagai berikut: 

1) Takut karena sanksi negatif, apabila hukum dilanggar. 

2) Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa. 

3) Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya. 

4) Karena peraturan hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. 

5) Kepentingannya terjamin. 

Secara teoritis, faktor keempat merupakan hal yang paling baik. Dan hal itu sesuai 

dengan apa yang diterapkan di desa Karanggebang, bahwa penerapan hukum adat 

sangat sesuai dengan nilai-nilai yang dianut di lingkungan tersebut.
135
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan pembagian warisan yang ada di desa Karanggebang 

kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo didasarkan pada ketentuan adat 

kebiasaan secara turun temurun. Pembagian warisan tidak dilaksanakan 

sepeninggal pewaris selama pewaris masih memiliki istri. Kemudian 

dampak dari penundaan tersebut, Seorang istri tersebut mendapatkan 

seluruh harta almarhum suaminya, dan menghijab ahli waris lainnya 

seperti ayah, ibu, dan anak-anak yang sudah mandiri atau sudah mencar. 

Sehingga ahli waris yang sebenarnya berhak mendapatkan warisan 

ternyata kehilangan haknya karena terhalang oleh seseorang yang 

seharusnya tidak menghalangi. Kewarisan yang demikian belum 

sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam yang tertuang 

dalam KHI khususnya pasal 180 KHI. Tidak dilaksanakannya kaidah 

hukum waris Islam yang telah diundangkan dalam Kompilasi Hukum 

Islam oleh masyarakat desa Karanggebang terjadi karena faktor sosiologis 

dari paradigma masyarakat yang muncul berdasarkan kebiasaan yang 

terjadi sebelumnya disertai kuatnya pengaruh lingkungan sekitar. 

2. Alasan penundaan pembagian warisan selama istri pewaris masih hidup 

dan tidak diterapkannya ketentuan pasal 180 KHI oleh masyarakat tentang 

bagian warisan sang istri di desa Karanggebang kecamatan Jetis kabupaten 

Ponorogo dapat disimpulkan Adanya beberapa faktor yang 

mempengaruhinya, yakni: a). Kurangnya pengetahuan dan pemahaman 
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masyarakat desa Karanggebang mengenai ketentuan pasal 180 KHI, b). 

Warga merasa bahwa ketentuan yang ada di desa Karanggebang 

merupakan kebiasaan orang-orang terdahulu dan sudah sesuai norma dan 

etika yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga ketentuan pasal 180 KHI 

dianggap kurang sesuai dengan kebiasaan dan etika yang terjadi di 

desanya, c). Tidak berfungsinya ketentuan pasal 180 KHI karena tidak 

adanya sanksi hukum jika warga tidak melaksankan ketentuan tersebut, 

sehingga otomatis warga tidak menghiraukan peraturan tersebut. 

B. Saran 

1. Supaya tidak terjadi penundaan pembagian warisan selama istri pewaris 

masih hidup di desa Karanggebang kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo, 

perlu adanya sosialisasi hukum terhadap masyarakat oleh pihak-pihak 

yang berkopeten dalam bidangnya. Diharapkan dengan adanya sosialisasi 

tersebut menambah wawasan  dan kesadaran terhadap masyarakat tentang 

urgensi kewarisan dan teraturnya proses peralihan harta warisan di dalam 

kehidupan masyarakat desa Karanggebang khususnya. Sehingga dapat 

meminimalisir terjadinya sengketa warisan dikemudian hari dan para ahli 

waris terpenuhi hak-hak kewarisannya. 

2. Agar ketentuan pasal 180 KHI tentang besarnya bagian sang istri dapat 

diterapkan oleh masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat 

desa Karanggebang, diperlukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap 

masyarakat tentang KHI oleh pihak-pihak ahli dalam hukum Islam. 

Diharapkan penerapan hukum Islam secara kaffah dapat tercapai termasuk 

didalamnya hukum waris Islam, sehingga tidak hanya hukum perkawinan 
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saja yang diterapkan dalam KHI. Mengingat bahwa KHI merupakan 

pengukuhan dan penegasan hukum Islam yang telah terkodifikasi menjadi 

peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum tetap. 
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