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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

� Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan 

boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, 

Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Q.S Al-Baqarah 216). 

 

� Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 

telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 

(urusan) yang lain. (Q.S Al-Insyirah 6-7). 
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SARI  

 

Atikah. 2011 Adat Harta Gantungan Dalam Praktik Pembagian Warisan (Studi 

Kasus Di Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus). Skripsi, Jurusan 

Sosiologi dan Antropologi, FIS UNNES. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 

Semarang. Dosen Pembimbing 1, Drs. Totok Rochana, M.A dan Dosen 

Pembimbing 2, Dra. Rini Iswari, M.Si, Jumlah halaman 108 

 

Kata kunci: harta gantungan, pembagian warisan, budaya jawa 

 

Setiap masyarakat mempunyai satu ciri khas yang membedakan antara 

masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Ciri khas tersebut merupakan 

satu kumpulan dari beberapa unsur yang lebih dikenal dengan sebutan 

kebudayaan. Suatu kebudayaan tumbuh dan berkembang secara turun temurun 

dalam masyarakat dan berkaitan dengan pandangan hidup para anggota 

masyarakat. Kebudayaan merupakan ciri kolektif yang di dalamnya mengandung 

norma-norma, tatanan nilai atau nilai-nilai yang perlu dimiliki dan dihayati oleh 

manusia dan masyarakat pendukungnya. Dalam masyarakat Jawa khususnya Desa 

Kuwukan dalam menyelesaikan suatu permasalahan masih memakai adat-istiadat 

tradisional yaitu mengenai permasalahan praktek pembagian harta warisan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui tata cara dalam mempraktikan 

adat harta gantungan dalam praktik pembagian warisan, (2) mengetahui alasan 

yang melatar belakangi masyarakat menerapkan adat harta gantungan dalam 

praktik pembagian warisan. 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian 

deskriptif kualitatif yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis maupun 

lisan dari subjek yang diteliti. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, 

wawancara mendalam dan dokumentasi. Validitas data yang digunakan adalah 

teknik trianglusi data. Analisis data mencakup 4 hal yaitu pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)  praktek pembagian harta warisan 

di Desa Kuwukan dilaksanakan pada waktu pewaris masih hidup dan mutlak 

semua ahli waris sudah berumah tangga, 2) harta warisan yang dibagikan kepada 

ahli waris tidak dibagikan seluruhnya akan tetapi disisikan sebagian untuk hidup 

pewaris dimasa tuanya (Harta Pensiunan). Jika harta pensiunan tersebut sisa dan 

tidak habis terpakai untuk menyelesaikan biaya pengurusan jenazah dan hutang, 

harta tersebut menjadi Harta Gantungan atau Gemantung. Harta gantungan 

tersebut menjadi milik ahli waris yang merawat pewaris selama hidupnya. 3) 

dalam masyarakat Desa Kuwukan alasan pembagian harta warisan dilakukan 

sebelum pewaris meninggal adalah; tata krama (penghormatan), dan hubungan 

sosial yang harmonis. 

Simpulan dalam penelitian ini adalah di negara kita secara umum dikenal 

dua sistem pewarisan, yaitu mengacu pada agama dan adat. Sistem pewarisan 

menurut agama, secara umum membagi hak waris anak laki-laki dua kali lebih 

besar dibanding perempuan (laki-laki sepikul, perempuan segendongan). Selain 

itu pada beberapa masyarakat dikenal pula sistem pewarisan mengacu pada adat 
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(kebiasaan) setempat, hak waris anak laki-laki dan perempuan dianggap sama 

(dundum kupat). Masyarakat Desa Kuwukan menganut sistem pewarisan mengacu 

pada adat (kebiasaan) setempat yaitu  (dundum kupat). Adapun proses pembagian 

harta warisan di Desa Kuwukan dilaksanakan oleh pihak keluarga dahulu, dimana 

semua anggota keluarga berkumpul untuk kemudian membicarakan masalah 

pewarisan dengan jalan musyawarah. Harta pensiunan yang disisihkan oleh 

pewaris untuk biaya hidup masa senjanya terkandung nilai hormat di dalamnya, 

pewaris menginginkan pada masa tuanya tetap ingin dihormati selayaknya orang 

tua. Selain itu agar kewibawaan sebagai orang tua tetap terjaga, dikarenakan 

keperluan hidup masa tua pewaris tidak menggantungkan kepada anaknya 

melainkan dari harta pensiunan yang sudah disisihkan. Pembagian warisan 

dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dengan harapan dapat mengarahkan 

pada sisi kemaslahatan khususnya bagi para ahli waris, karena memang jika 

seandainya ada salah satu ahli waris yang tidak puas dengan hasil pembagian 

warisan yang diterimanya maka pembagian warisan yang dilakukan sebelum 

meninggal bisa menanggulanginya, sebab pewaris masih hidup dan secara jelas 

bisa dipertanyakan pada orang yang memberi warisan. 

Saran yang diajukan adalah dalam menyelesaikan persoalan mengenai 

pembagian harta warisan dimana dilakukan pada waktu pewaris masih hidup 

sebaiknya dilakukan secara hati-hati dan dalam suasana kekeluargaan yang 

didasari dengan musyawarah. Dalam penyelesaian masalaah kehidupan keluarga 

sebagai masyarakat jawa sebaiknya didasari oleh nilai-nilai budaya jawa yaitu; 

nilai tata karma (hormat), dan nilai kerukunan. Diharapkan dengan penerapan 

nilai-nilai tersebut dapat meminimalkan konflik yang muncul, selain itu 

pembagian warisan harus dilakukan dengan tepat dan cermat sehingga hak-hak 

masing-masing ahli waris dapat terpenuhi sehingga aspek keadilan tidak 

terabaikan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap masyarakat mempunyai satu ciri khas yang membedakan antara 

masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Ciri khas tersebut merupakan 

satu kumpulan dari beberapa unsur yang lebih dikenal dengan sebutan 

kebudayaan. Suatu kebudayaan tumbuh dan berkembang secara turun temurun 

dalam masyarakat dan berkaitan dengan pandangan hidup para anggota 

masyarakat. Kebudayaan merupakan ciri kolektif yang di dalamnya mengandung 

norma-norma, tatanan nilai atau nilai-nilai yang perlu dimiliki dan dihayati oleh 

manusia dan masyarakat pendukungnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, 

kebudayaan menjadi bagian yang sangat penting untuk diperhatikan, sebagai 

wahana pembinaan serta pengembangan masyarakat tersebut, yang telah 

beradaptasi dengan lingkungan sendiri.  

Menurut Taylor (dalam Roger M. Keesing, 1999:68), kebudayaan adalah 

keseluruhan dari pengetahuan, kepercayaan, seni, kesusilaan, adat istiadat, serta 

kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai anggota 

masyarakat. Penjelasan ini memberikan gambaran bahwa, kebudayaan yang 

merupakan hasil cipta karya manusia menjadi aturan bermasyarakat pada satu 

lingkungan tertentu, yang aturan atau norma tersebut belum tentu diterima oleh 



 

 

 

 

2

lingkungan masyarakat daerah lainnya. Dalam hal ini adat dan tradisi adalah 

sebuah konsepsi yang dianggap bernilai, selain berupa nilai konsepsi ini juga 

berwujud suatu cara, pola tindakan, dan struktur sosial. 

Sistem nilai budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling 

abstrak dari adat-istiadat. Hal itu disebabkan karena nilai-nilai budaya itu 

merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian 

besar dari warga sesuatu masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, 

berharga, dan penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu 

pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan para warga 

masyarakat tadi. 

Nilai-nilai budaya sebagai pedoman yang memberi arah dan orientasi 

terhadap hidup, bersifat amat umum. Sebaliknya, norma yang berupa aturan-

aturan untuk bertindak bersifat khusus, sedangkan perumusannya biasanya 

bersifat amat terperinci, jelas, tegas, dan tak meragukan. Hal itu memang 

seharusnya demikian, sebab kalau terlampau umum dan luas ruang lingkupnya, 

serta terlampau kabur perumusannya, maka norma tersebut tak dapat mengatur 

tindakan individu dan membingungkan individu bersangkutan mengenai prosedur 

serta cara bagaimanakah suatu tindakan itu sebaiknya dilaksanakan. 

Kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat akan 

diterima dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat merupakan tempat tumbuhnya 

kebudayaan, jadi tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan, dan tidak 

ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai pendukung. Oleh karena itu, dapat 
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dikatakan bahwa masyarakat dan kebudayaan merupakan dua konsep yang tidak 

dapat dipisahkan satu sama lainnya (Djoyomartono,1989). 

Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur 

sosial. Sistem kekerabatan suatu masyarakat dapat untuk menggambarkan struktur 

sosial dari masyarakat yang bersangkutan.  Kekerabatan adalah unit-unit sosial 

yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Anggota kekerabatan 

terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek 

dan seterusnya. Sistem kekerabatan dalam hal kewarisan merupakan sesuatu yang 

sangat penting. Karena pembagian warisan dalam masyarakat adat sangat 

bergantung pada sistem kekerabatan. (http://id.wikipedia.org/wiki/budaya). 

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut 

suatu sistem adat istiadat tertentu yang berkesinambungan dan terikat oleh suatu 

rasa identitas bersama. Struktur sosial menurut Kornblum yang menekankan pada 

pola perilaku yang berulang, maka konsep dasar dalam pembahasan struktur 

adalah adanya perilaku individu atau kelompok. Perilaku sendiri merupakan hasil 

interaksi individu dengan lingkungannya yang didalamnya terdapat proses 

komunikasi ide dan negosiasi. 

Hukum warisan tidak dapat dipisahkan dengan sistem kekerabatan. Hal ini 

dikarenakan adannya hubungan perkawinan atau karena adanya hubungan nasab 

(keturunan) yang sah. Sistem kekerabatan orang Jawa berdasarkan prinsip 

bilateral dan mempunyai fungsi “Circums Criptive” yaitu memberikan semacam 

identitas kepada warganya yang dapat meninggikan kedudukan sosial serta 

gengsinya yang menentukan hak dan kewajibannya mengenai warisan nenek 
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moyangnya serta pembagian warisannya kepada keturunannya. Ada dua macam 

kelompok kekerabatan yang lebih besar dalam masyarakat jawa yaitu Sanak-

Sedherek (Kindred) dan Alur Waris (Trah). Sanak-Sedherek adalah kelompok 

kekerabatan bilateral yang para warganya terikat hubungan keturunan atau 

perkawinan dan terutama tinggal dalam satu desa. Dalam Ilmu Antropologi 

Sosial, sanak-sedherek disebut dengan kindred. Para warga dari suatu kelompok 

sanak-sedherek itu harus menyumbang dan berpartisipasi dalam rangkaian 

upacara sekitar lingkaran hidup dan dalam berbagai upacara serta perayaan lain 

misalnya pernikahan, rangakain upacara kematian, dan penguburan serta rangkain 

selamatan berkenaan dengan hari ketujuh, keempat puluh, keseratus dan keseribu 

meninggalnya seseorang. Sedangkan Alur Waris adalah suatu kelompok 

kekerabatan ambilineal yang berpusat kepada satu nenek moyang dan warga alur 

waris mempunyai kewajiban mengurus makam nenek moyangnya serta 

membiayai selamatan-selamatan serta pengeluaran lainnya yang berhubungan 

dengan pemeliharanya (Koentjaraningrat,1994:154-156). 

Setiap manusia yang hidup di dunia ini menurut kodratnya akan meninggal 

dunia. Dengan meninggalnya seseorang berakibat pula terhadap pihak-pihak yang 

ditinggalkan untuk melaksanakan hak dan kewajibanya sesuai dengan amanat 

yang telah dijanjikan oleh anggota keluarga yang meninggal tersebut. Salah satu 

kewajiban pihak keluarga yang ditinggalkan yakni kewajiban untuk mengatur 

harta kekayaan pewaris jika memang ia memiliki harta kekayaan sesuai amanat 

pewaris untuk dibagikan terhadap pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya. 

Adanya pembagian warisan yang telah dilakukan seseorang kepada orang lain 
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disebut dengan sistem kewarisan, sehingga pihak ahli waris dapat mengadakan 

pewarisan terhadap segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris sesuai dengan 

hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Soepomo (1983:81-82), bahwa hukum adat waris memuat peraturan-peraturan 

yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang tidak 

berwujud benda (immaterial) dari suatu angkatan manusia kepada keturunanya. 

  Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum waris mengatur 

cara pewarisan dan peralihan hak dan kewajiban yang objeknya berwujud atau 

tidak berwujud dari pewaris kepada ahli warisnya. Penerusan dan peralihan 

warisan menurut hukum adat berbeda-beda, karena hal ini sangat tergantung 

kepada sistem kemasyarakatanya. 

  Sistem kewarisan dalam hukum adat menurut Soerjono Soekanto dan 

Soeleman B. Taneko (1985:285) dibagi manjadi 3, yaitu :  

a. Sistem Kewarisan Individual yaitu sistem kewarisan dimana para ahli waris 

mewarisi secara perorangan. Sistem ini berlaku di masyarakat yang 

kekerabatannya parental atau bilateral yaitu menarik garis laki-laki dan juga 

perempuan. 

b. Sistem Kewarisan Kolektif yaitu sistem kewarisan dimana para ahli waris 

secara kolektif  (bersama-sama) mawarisi harta peninggalan yang tidak dapat 

dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris. 

c. Sistem Kewarisan Mayorat yaitu sistem kewarisan kolektif yang penerusan 

dan hak penguasaannya tidak terbagi-bagi kepada para waris, melainkan 
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dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pengganti kedudukan 

ayah atau sebagai kepala keluarga. Sistem pewarisan mayorat ada 2 yaitu : a) 

Mayorat laki-laki, apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal 

atau anak laki-laki sulung merupakan ahli waris tunggal, b) Mayorat 

perempuan, apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal 

adalah ahli waris tunggal.  

Ketiga sistem kewarisan ini masing-masing tidak langsung menunjuk 

kepada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu dimana sistem kewarisan itu 

berlaku, melainkan sistem tersebut dapat ditemukan dalam berbagai bentuk 

susunan masyarakat ataupun dalam satu bentuk susunan masyarakat dapat pula 

dijumpai lebih dari sistem kewarisan tersebut. 

  Koentjaraningrat (1994:162) menyatakan cara yang terbaik untuk 

mendeskripsikan pembagian warisan orang jawa  diantara para ahli warisnya 

sudah dibagikan kepada anak-anak pada waktu mereka masih muda. Harta ini 

biasanya dibedakan kedalam: tanah pertanian, rumah dan pekarangan, pohon dan 

buah-buahan, binatang peliharaan, perhiasan, tanah jabatan yang bisa diwariskan 

bersama jabatan. Hildred Geertz (dalam Koentjaraningrat,1994:161), 

mengemukakan bahwa apabila orang Jawa mengadakan pembagian warisan, 

suasana diantara para ahli waris itu harus rukun, selaras dan dalam suasana ramah 

tamah dengan memperhatikan keadaan istimewa tiap-tiap waris sehingga dapat 

terwujud suatu nilai hubungan sosial yang ideal dan mencegah adanya konflik 

terbuka.  
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Salah satu contoh pembagian harta warisan secara adat dilakukan oleh 

masyarakat Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus yang mayoritas 

beragama Islam, dalam pembagian warisnya menggunakan hukum adat yang 

dibedakan menjadi dua yaitu dalam waktu dan jumlah. Dalam hal waktu yaitu 

harta warisan dilaksanakan sewaktu orang tua masih hidup, tetapi pembagiannya 

atau penyerahannya setelah kedua orang tua meninggal dunia. Harta warisan 

mutlak dibagikan pada saat anak-anak berumah tangga dan pewaris masih hidup. 

Sedangkan dalam hal jumlah yaitu pembagian harta warisan antara anak laki-laki 

dan perempuan memperoleh bagian yang sama dan seimbang, bahkan terkadang 

anak perempuan bisa mendapatkan bagian yang lebih besar dari pada anak laki-

laki. 

Di dalam lingkungan masyarakat Jawa dalam hukum adat mengenai 

pewaris, para ahli waris masih dibebani biaya-biaya selamatan setelah pewaris 

meninggal dunia. Selamatan tersebut diadakan pada hari-hari ketujuh, keempat 

puluh, keseratus dan keseribu. Selamatan untuk pewaris ini menjadi kewajiban 

adat yang harus dilakukan oleh ahli waris akan tetapi apabila ternyata harta 

peninggalan warisan itu tidaklah cukup untuk biaya selamatan karena pewaris 

masih mempunyai utang, maka para ahli waris wajib untuk melunasi kekurangan 

dari pewaris. 

Berdasarkan latar belakang di atas, masyarakat Kudus khususnya di Desa 

Kuwukan yang dalam pembagian harta warisannya masih menggunakan Hukum 

Adat. Oleh karena itu,  permasalahan tersebut akan dicari jawabannya melalui 
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penelitian dengan judul Adat Harta Gantungan Dalam Praktik Pembagian 

Warisan di Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini membatasi pada 

permasalahan berikut : 

1. Bagaimanakah tata cara dalam mempraktikan adat harta gantungan dalam 

praktik pembagian warisan di Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten 

Kudus? 

2. Mengapa masyarakat di Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus 

menerapkan adat harta gantungan dalam praktik pembagian warisan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah: 

1. Mengetahui tata cara dalam mempraktikan adat harta gantungan dalam praktik 

pembagian warisan. 

2. Mengetahui alasan-alasan yang melatar belakangi masyarakat di Desa 

Kuwukan menerapkan adat harta gantungan dalam praktik pembagian warisan. 

 

 



 

 

 

 

9

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun 

secara praktis. 

1. Kegunaan Teoritis 

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah teoritis studi 

Antropologi, khususnya Antropologi Budaya serta dapat menambah wawasan 

dan informasi pada peneliti selanjutnya yang merasa tertarik dengan kajian-

kajian tentang pembagian warisan. 

2. Kegunaan  Praktis 

   Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

seluruh masyarakat mengenai praktik pembagian warisan harus dilakukan 

dengan tepat dan cermat sehingga hak-hak masing-masing ahli waris dapat 

terpenuhi. 

 

E. Batasan Istilah 

Untuk mempertegas ruang lingkup permasalahan serta penelitian lebih 

terarah maka istilah-istilah dalam judul penelitian ini perlu diberi batasan : 

1. Adat Harta Gantungan 

 Menurut Koentjaraningrat (1990:190) adat merupakan sistem nilai 

budaya yang merupakan suatu yang dianggap bernilai, berharga dan penting 

dalam hidup karena dijadikan sebagai pedoman yang memberi arahan pada 
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masyarakat yang bersangkutan. Jadi adat merupakan sistem wujud dari 

kebudayaan yang berfungsi sebagai pengatur kelakuan. 

Sedangkan menurut Soekanto (1982:180) adat adalah norma atau 

kaidah-kaidah yang mengatur tingkah laku atau tindakan anggota masyarakat. 

Jadi dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa adat 

merupakan kaidah-kaidah yang ada dalam kehidupan masyarakat bertujuan 

sebagai pedoman hidup dan mengatur tingkah laku anggota warga masyarakat. 

Harta gantungan adalah harta warisan milik pewaris yang bersifat utuh 

yang belum dibagikan kepada ahli waris. Harta yang akan dibagi tersebut 

kelak akan jatuh atau diberikan kepada anak atau ahli waris yang merawat 

pewaris selama masa hidupnya. Adat harta gantungan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah adat dalam pembagian warisan dimana harta warisan 

dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia.  

2. Pembagian Warisan 

Pembagian adalah proses atau cara, perbuatan membagi atau 

membagikan. Menurut Simorangkir, dkk (2000:186) warisan  adalah harta 

peninggalan yang berupa barang-barang atau hutang orang yang meninggal 

yang seluruhnya atau sebagian ditinggalkan atau diberikan kepada ahli waris 

atau orang-orang yang telah ditetapkan menurut surat wasiat. Pembagian 

warisan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses pewarisan atau 

jalanya pewarisan dari pewaris untuk meneruskan atau mengalihkan 

(mengoperkan) harta peninggalan (warisan) kepada ahli warisnya.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Masyarakat Jawa 

Secara umum kebudayaan Jawa banyak dipengaruhi oleh agama hindu, 

budha, dan islam, serta dipengaruhi tradisi-tradisi kerajaan Jawa zaman dahulu. 

Interaksi tersebut menghasilkan kebudayaan Jawa yang membedakan dari 

kelompok-kelompok etnis lain di Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, 

kebudayaan menjadi bagian yang sangat penting untuk diperhatikan, sebagai 

wahana pembinaan serta pengembangan masyarakat tersebut, yang telah 

beradaptasi dengan lingkungan sendiri. Dalam hal ini adat dan tradisi adalah 

sebuah konsepsi yang dianggap bernilai, selain berupa nilai konsepsi ini juga 

berwujud suatu cara, pola tindakan, dan struktur social. 

Daerah kebudayaan Jawa mempunyai cakupan yang luas, yaitu meliputi 

seluruh bagian tengah dan timur dari pulau Jawa. Dalam wilayah kebudayaan 

Jawa sendiri dibedakan lagi antara para penduduk pesisir utara di mana 

hubungan perdagangan, pekerjaan nelayan, dan pengaruh Islam lebih kuat 

menghasilkan bentuk kebudayaan Jawa yang khas, yaitu, kebudayaan pesisir, 

dan daerah-daerah Jawa pedalaman, sering juga disebut “kejawen”, yang 

mempunyai pusat budaya dalam kota-kota kerajaan Surakarta dan Yogyakarta, 

dan disamping dua karesidenan ini juga termasuk Karesidenan Banyumas, 

Kedu, Madiun, Kediri, dan Malang. Orang Jawa dibedakan dari kelompok-
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kelompok etnis lain di Indonesia oleh latar belakang sejarah yang berbeda, oleh 

bahasa dan kebudayaan yang berbeda. 

Semula di Jawa dipergunakan empat bahasa yang berbeda. Penduduk-

penduduk asli Ibukota Jakarta (sekarang hanya kurang lebih sepuluh persen 

dari seluruh penduduk Jakarta) bicara dalam suatu dialek bahasa Melayu yang 

disebut Melayu-Betawi. Di bagian tengah dan selatan Jawa Barat dipakai 

bahasa Sunda, sedangkan di Jawa Timur bagian utara dan timur sudah lama 

dihuni oleh imigran-imigran dari Madura yang tetap mempertahankan bahasa 

mereka. Di bagian Jawa lainnya orang bicara dalam bahasa Jawa. Namun 

bahasa Jawa yang dipergunakan di dataran-dataran rendah pesisir utara Jawa 

Barat, dari Banten Barat sampai ke Cirebon, cukup berbeda dari bahasa Jawa 

dalam arti yang sebenarnya. Bahasa Jawa dalam arti yang sebenarnya dijumpai 

di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang disebut orang Jawa adalah orang yang 

bahasa ibunya adalah bahasa Jawa yang sebenarnya. Jadi orang Jawa adalah 

penduduk asli bagian tengah dan timur pulau Jawa yang berbahasa Jawa. 

 

2. Sistem Kekerabatan 

Keluarga dalam masyarakat Jawa merupakan suatu kelompok sosial 

yang berdiri sendiri, serta memegang peranan dalam proses sosialisasi anak-

anak yang menjadi anggotanya. Adapun seorang kepala kaluwarga disebut 

kepala somah. Ia bisa seorang laki-laki, tetapi bisa juga seorang wanita, ialah 

kalau si suami meninggal dunia. Bilaman ibu tidak ada lagi, maka diangkatnya 

sebagai kepala somah baru dari salah seorang anak atas persetujuan lainnya. 
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Untuk hal ini lebih diutamakan anak laki-laki tertua. Bentuk kaluwarga 

sempurna terdiri dari suami, isteri dan anak-anak sedangkan kaluwarga yang 

terdiri kurang dari itu adalah kaluwarga yang tak lengkap. 

Kecuali bentuk-bentuk kaluwarga tersebut, ada pula suatu bentuk 

keluarga luas, yakni suatu pengelompokan dari dua-tiga keluarga atau lebih 

dalam satu tempat tinggal. Meskipun mereka tinggal bersama, namun masing-

masing mewujudkan suatu kelompok sosial yang berdiri sendiri-sendiri, baik 

dalam anggaran belanja rumah-tangga maupun dapurnya. Walaupun demikian 

tidak semua keluarga luas ini mempunyai tempat memasak atau pawon sendiri, 

sehingga ada yang bersamaan. Harus diperhatikan bahwa suatu keluarga luas 

tetap dikepalai oleh satu kepala somah, yaitu kepala somah yang terdahulu. 

Suatu keluarga luas biasa terjadi dengan adanya perkawinan antara seorang 

anak laki-laki ataupun wanita, yang kemudian tinggal menetap dalam rumah 

orang tua.  

Dalam sistem kekerabatan Jawa keturunan dari ibu dan ayah dianggap 

sama haknya, dan warisan anak perempuan sama dengan warisan anak laki-

laki. Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak dan merupakan 

kelompok kekerabatan dasar dalam hidup setiap orang Jawa. Hanya terhadap 

anggota kelompok itu, ia mempunyai kewajiban-kewajiban yang lebih berat 

dan hanya dari mereka ia dapat mengharapkan perhatian dan bantuan secara 

maksimal. Melalaikan kewajiban-kewajiban terhadap anggota keluarga inti 

sendiri dianggap suatu kelakuan yang amat tercela. 
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Masyarakat adat Jawa dalam pembagian harta warisan menganut asas 

individual karena pada sistem kekerabatannya menganut sistem parental atau 

bilateral. Sistem ini mengharuskan setiap ahli waris mendapatkan pembagian 

untuk dapat menguasai dan memiliki haknya masing-masing. Faktor yang 

menyebabkan perlu dilaksanakan pembagian warisan secara individual adalah 

dikarenakan tidak ada lagi keinginan untuk memiliki harta waris tersebut secara 

kolektif. Hal itu disebabkan para ahli waris tidak lagi pada satu rumah kerabat 

atau rumah orang tuanya serta telah tersebar sendiri-sendiri mengikuti para istri 

atau suaminya (mencar). Kebaikan dari sistem individual ini adalah bahwa para 

ahli waris yang telah memiliki secara pribadi dapat dengan leluasa untuk 

menguasai dan mengembangkan harta tersebut sebagai bekal kehidupannya 

yang selanjutnya tanpa dipengaruhi oleh saudara yang lain. 

 

3. Sistem Kemasyarakatan 

Di dalam kenyataan hidup masyarakat orang Jawa, orang masih 

membeda-bedakan antara orang priyayi yang terdiri dari pegawai negeri dan 

kaum terpelajar dengan orang kebanyakan yang disebut wong cilik, seperti 

petani-petani, tukang-tukang, dan pekerja kasar lainnya, disamping keluarga 

keraton dan keturunan bangsawan atau bendara-bendara. Dalam kerangka 

susunan masyarakat ini, secara bertingkat yang berdasarkan atas gensi-gensi 

itu, kaum priyayi dan bendara merupakan lapisan atas, sedangkan wong cilik 

menjadi lapisan masyarakat bawah. 
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Kemudian menurut kriteria pemeluk agamanya, orang Jawa biasanya 

membedakan orang santri dengan orang agama kejawen. Golongan kedua ini 

sebenarnya adalah orang-orang yang percaya kepada ajaran agama Islam,  akan 

tetapi mereka tidak secara patuh menjalankan rukun-rukun dari agama Islam 

itu. Demikian secara mendatar di dalam susunan masyarakat orang Jawa itu, 

ada golongan santri dan ada golongan agama kejawen. Di berbagai daerah di 

Jawa baik yang bersifat kota maupun pedesaan orang santri menjadi mayoritas, 

sedangkan di lain daerah orang beragama kejawen-lah yang dominan. 

Orang tani di desa-desa, yang menurut pelapisan sosial tesebut di atas, 

termasuk golongan wong cilik, di antara mereka sendiri juga pembagian secara 

berlapis. Lapisan yang tertinggi dalam desa adalah wong baku. Lapisan ini 

terdiri dari keturunan orang-orang yang dulu pertama-tama datang menetap di 

desa. Mereka ini memiliki sawah-sawah, rumah dan tanah pekarangannya. 

Lapisan kedua di dalam rangka sistem pelapisan sosial di desa adalah kuli 

gandok atau lindung. Mereka adalah orang laki-laki yang telah kawin, akan 

tetapi tidak mempunyai tempat tinggal sendiri, sehingga terpaksa menetap di 

rumah kediaman mertuanya. Namun begitu, tidaklah berarti bahwa mereka ini 

tidak mempunyai tanah-tanah pertanian, yang dapat diperoleh dari warisan atau 

pembelian. Adapun golongan lapisan ketiga ialah lapisan joko, sinoman atau 

bujangan. Mereka semua belum menikah dan masih tinggal bersama-sama 

dengan orang tua sendiri atau memiliki tanah-tanah pertanian, rumah-rumah 

dan pekarangannya, dari pembagian warisan dan pembelian-pembelian. 
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4. Pembagian warisan 

 Pembagian adalah proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan. 

Sedangkan pembagian warisan yaitu aturan-aturan yang mengatur proses 

meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang 

yang tidak berwujud benda (material dan immaterial) kepada ahli waris dari 

generasi ke generasi berikutnya. Proses ini dimulai pada saat orang tua masih 

hidup untuk menghindari konflik bila sewaktu-waktu pewaris meninggal 

dunia. Di Indonesia ada tiga sistem hukum yang mengatur masalah pembagian 

warisan, yaitu Pembagian warisan berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata), Pembagian warisan berdasarkan Hukum Islam, dan 

Pembagian warisan berdasarkan Hukum Adat. 

a. Pembagian Warisan Berdasarkan KUHP 

Pembagian warisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

termasuk dalam bidang hukum perdata. Semua cabang hukum yang 

termasuk dalam bidang hukum perdata memiliki sifat dasar yaitu bersifat 

mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Namun untuk hukum waris perdata, 

meski letaknya dalam bidang hukum perdata, ternyata terdapat unsur 

paksaan di dalamnya. 

Hukum perdata yang bersifat mengatur, adalah apa saja yang dibuat 

oleh pewaris terhadap hartanya semasa hidupnya adalah kewenangannya. 

Sedangkan unsur paksaan dalam hukum waris perdata, misalnya ketentuan 

pemberian hak mutlak (legitime portie) kepada ahli waris tertentu atas 
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sejumlah harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris membuat 

ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya.  

Hukum waris perdata sangat erat kaitannya dengan hukum keluarga, 

maka dalam mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula sistem hukum 

waris yang bersangkutan seperti sistem kekeluargaan, sistem kewarisan, 

wujud dari barang warisan dan bagaimana cara mendapatkan warisan. 

Sistem kekeluargaan dalam hukum waris perdata adalah sistem 

kekeluargaan yang bilateral atau parental. Dalam sistem ini keturunan 

dilihat baik dari pihak suami maupun pihak isteri. Sistem kewarisan yang 

diatur dalam hukum waris perdata adalah sistem secara individual. Ahli 

waris mewaris secara individu atau sendiri-sendiri, dan ahli waris tidak 

dibedakan baik laki-laki maupun perempuan dalam hak mewarisnya adalah 

sama.  

Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila 

seseorang meninggal dunia (pewaris), maka seketika itu juga hak dan 

kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan 

kewajiban tersebut termasuk dalam hukum harta kekayaan atau dengan kata 

lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Sistem hukum 

waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris 

lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera 

mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. 

Kalaupun harta peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak 

terbagi, maka harus melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris.  
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Ada dua jalur untuk mendapatkan warisan secara adil, yaitu melalui 

pewarisan Absentantio dan pewarisan Testamentair.  

1. Pewarisan absentantio merupakan warisan yang didapatkan 

berdasarkan Undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, 

karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan pewaris. 

Dalam hal ini sanak keluarga pewaris adalah pihak yang berhak 

menerima warisan. Mereka yang berhak menerima warisan dibagi 

menjadi empat golongan, yaitu anak, istri atau suami, adik atau kakak, 

dan kakek atau nenek. Pada dasarnya, keempatnya adalah saudara 

terdekat dari pewaris. 

2. Pewarisan testamentair (wasiat) adalah ahli waris yang mendapatkan 

bagian dari warisan, karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat 

wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam pewarisan ini, pewaris 

akan membuat surat yang berisi pernyataan tentang apa yang akan 

dikehendakinya setelah pewaris meninggal dunia. Ahli waris menurut 

surat wasiat (Testamentair), yaitu ahli waris yang tampil karena 

“kehendak terakhir” dari pewaris, yang kemudian dicatatkan dalam 

surat wasiat (testament). Ahli waris yang tampil menurut surat wasiat, 

atau testamentair erfrecht, dapat melalui dua cara yaitu  

a. Erfstelling, yang artinya penunjukan satu atau beberapa orang 

menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta 

peninggalan, sedangkan orang yang ditunjuk dinamakan 

testamentair erfgenaam, yang kemudian dicatat dalam surat wasiat. 
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b. Legaat (hibah wasiat), adalah pemberian hak kepada seseorang atas 

dasar testament atau wasiat yang khusus, orang yang menerima 

legat disebut legataris. Pemberian dalam wasiat tersebut baru dapat 

dilaksanakan, setelah pemberi hibah wasiat (pewaris) meninggal 

dunia. (http://sidaus.wordpress.com/2008/05/28/pembagian-harta-

warisan). 

b. Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Islam 

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat 

teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap 

manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat 

Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah 

meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, 

tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil. 

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum 

yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. 

Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab 

terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, 

paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu. Oleh 

karena itu, Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan 

pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari 

hadits Rasulullah saw, dan ijma' para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan 

bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat Al-Qur'an yang 

merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal 
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demikian disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan 

yang legal dan dibenarkan AlIah SWT. 

(http://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/islam/Waris/Pandangan.html). 

Dalam hukum kewarisan Islam, pembagian warisan dibagikan 

ketika orang tua meninggal dunia. Segala sesuatu yang ditinggalkan oleh 

orang yang meninggal dinyatakan sebagai peninggalan. Termasuk di 

dalamnya bersangkutan dengan utang piutang, baik utang piutang itu 

berkaitan dengan pokok hartanya (seperti harta yang berstatus gadai), atau 

utang piutang yang berkaitan dengan kewajiban pribadi yang mesti 

ditunaikan (misalnya pembayaran kredit atau mahar yang belum diberikan 

kepada istrinya). Sebelum pembagian warisan dilakukan terdapat ketentuan 

dan aturan-aturan mengenai beberapa hal yang perlu diselesaikan sebelum 

dilakukan pembagian harta warisan, seperti penyelesaian urusan jenazah, 

pembayaran utang, dan wasiat pewaris. Biaya-biaya penguburan kadang-

kadang tidak dipersoalkan apakah diambil terlebih dahulu dari bagian harta 

yang belum dibagi-bagi oleh pewaris atau secara patungan para kerabat 

pewaris atau para ahli warisnya. 

c. Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Adat 

  Pembagian warisan dalam Hukum Adat memuat garis-garis 

ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta 

warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu 

dialihkan pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris. Dengan demikian 
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hukum waris itu mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-

barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda 

(material dan immaterial) kepada ahli waris dari generasi ke generasi 

berikutnya. Cara penerusan dan pengoperan harta kekayaan dimulai pada 

saat orang tua masih hidup untuk menghindari konflik bila sewaktu-waktu 

pewaris meninggal dunia. Proses tersebut berjalan terus sehingga masing-

masing keturunannya menjadi keluarga-keluarga yang berdiri sendiri yang 

disebut mencar dan mentas (Jawa). 

  Hukum adat waris mempunyai keistimewaan tersendiri, karena 

harta warisan sudah dapat dipindahkan, atau beralih maupun dioperkan 

kepada yang berhak menerimanya berdasarkan hukum, pada waktu 

pewaris masih hidup dan pada umumnya tatkala pewaris sudah tua (tidak 

kuat bekerja lagi). Hukum adat waris tidak mengenal “bagian mutlak” 

(legitiemeportie) seperti yang terdapat dalam hukum perdata, karena dalam 

hukum adat waris pengertian penerusan atau pengoperan harta kekayaan 

pewaris kepada ahli waris ini, dimaksudkan agar barang tersebut tetap 

langgeng atau lestari di tangan ahli waris. 

Hukum adat dalam tata cara pembagian warisan tidak mengenal 

pembagian secara matematis. Tetapi pembagian pada masyarakat adat 

selalu didasarkan atas pertimbangan wujud benda dan kebutuhan ahli 

waris yang bersangkutan. Perhitungannya dilakukan secara dundum kupat, 

yaitu harta warisan dibagi sama antara para ahli waris baik laki-laki dan 

perempuan. Hal ini didasarkan pada suatu perkiraan dan iktikad baik 
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bahwa dengan pembagian yang seperti itu keadilan dan keseimbangan 

antara para ahli waris dapat tercapai. Jadi meskipun dikenal adanya 

persamaan hak dan keseimbangan, tidak berarti setiap ahli waris 

mendapatkan bagian yang sama, dengan nilai harga yang sama atau 

menurut banyaknya bagian tertentu. 

(http://www.scribd.com/doc/28975432/Sistem-Kewarisan-Masyarakat-

Adat Jawa). 

 

5. Harta Warisan atau Peninggalan Dalam Adat 

a. Pengertian Harta Warisan  

  Harta warisan adalah yaitu segala jenis benda atau kepemilikan 

baik berwujud atau material (tanah, rumah, ternak, harta warisan) atau 

tidak berwujud atau immaterial (ilmu) yang ditinggalkan oleh pewaris, 

kepada ahli warisnya.  Menurut hukum waris adat di Jawa, harta warisan 

tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan 

kesatuan yang tidak dibagi atau dapat dibagi menurut jenis dan macamnya. 

  Sistem pewarisan yang dibagi-bagi ini merupakan suatu cara 

pengoperan harta warisan dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. Pada 

prinsipnya dalam sistem pewarisan yang dibagi-bagi ini, harta warisan 

langsung dibagikan pemilikannya secara pribadi kepada para ahli 

warisnya, setelah dikurangi utang-utang dan biaya penguburan pewaris. 

Contoh dari sistem pembagian waris yang di bagi-bagi ini adalah pada 

masyarakat bilateral (Jawa). Sedangkan untuk harta warisan yang tidak 
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dibagi-bagi tidak dapat dengan perbuatan hukum ini, melainkan diteruskan 

atau dialihkan penguasaannya kepada ahli warisnya sesuai dengan bentuk 

masyarakat dan sistem pewarisan yang berlaku. Jadi sistem pewarisan 

yang tidak dibagi-bagi , harta warisan tersebut tidak langsung dibagikan 

pemilikannya secara pribadi kepada para ahli warisnya.  Selain itu harta 

warisan tersebut bukan milik dari pewaris secara mutlak bahkan sama 

sekali bukan miliknya, melainkan hanya berhak untuk menikmati, menguasai 

dan meneruskannya kepada ahli warisnya. Pengoperan harta warisan dalam 

sistem ini ada dua cara yaitu kolektif dan mayorat. 

  Selain itu, hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli 

waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada 

ahli waris. Jika ahli waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, 

sedangkan ia berhak mendapat warisan, maka ia dapat saja mengajukan 

permintaan untuk dapat cara bermusyawarah dan mufakat para ahli waris 

lainnya. (http://www.scribd.com/doc/28975432/Sistem-Kewarisan-

Masyarakat-Adat Jawa). 

b. Macam-macam Harta Waris atau Peninggalan  

   Harta warisan terdiri dari: 

1. Harta Pusaka, meliputi: 

a) Harta pusaka tidak dapat dibagi ialah warisan yang mempunyai nilai 

magis religious, seperti keris. 
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b) Harta pusaka yang dapat dibagi, ialah harta warisan yang tidak 

mempunyai nilai magis religius, seperti sawah, ladang, rumah dan 

lain-lain. 

2. Harta asal (harta bawaan) adalah kekayaan yang dimiliki oleh 

seseorang yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan dengan 

cara pewarisan, hibah, hadiah, turun-temurun. Harta asal dapat berubah 

wujud misalnya dari sebidang tanah menjadi rumah. Perubahan wujud 

ini tidak menghilangkan harta asal. Apabila sebidang tanah sebagai 

harta asal dijual dan kemudian dibelikan rumah. Rumah yang dibeli dari 

uang hasil penjualan harta asal akan tetap sebagai harta asal yaitu 

rumah.  

3. Harta bersama (harta perkawinan atau gono-gini) yaitu harta yang 

diperoleh suami isteri selama perkawinan. Menurut hukum adat, yang 

dimaksud dengan harta perkawinan, adalah semua harta yang dikuasai 

suami isteri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta 

kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari 

harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian 

hasil bersama suami isteri, dan barang-barang hadiah. Mengenai 

kedudukan harta perkawinan, dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan 

yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap 

suami dan isteri tetrsebut. 
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4. Hak yang didapat dari masyarakat, seperti sembahyang di Masjid, di 

Gereja, di Pura, mempergunakan kuburan, air sungai, memungut hasil 

hutan dan lain-lain. 

Harta waris atau peninggalan merupakan segala sesuatu yang 

ditinggalkan pewaris, baik berupa harta (uang) atau lainnya, misalnya a) Tanah 

pertanian, dapat di wariskan kepada anak pria maupun anak perempuan, b) 

Pohon buah-buahan sering juga dibagi-bagikan kepada anak-anak yang sudah 

menikah, tetapi pohon-pohon yang terbaik biasanya mereka pertahankan untuk 

mereka sendiri. c) Ternak yaitu kerbau, sapi, kambing, biri-biri, dan unggas 

juga di wariskan kepada anak-anak berdasarkan pembagian yang rata yang 

mereka terima apabila mereka menikah, d) Perhiasan yang dalam masyarakat 

desa hanya dimiliki oleh para istri petani kaya atau pamong desa dan biasanya 

dibagi-bagikan kepada anak-anak wanita pada waktu seseorang ibu merasa 

dirinya sudah tua, e) Harta pusaka sedapat-dapatnya dipertahankan sebagai 

satu unit yang tidak terpisah-pisah dan biasanya diberikan kepada anak pria 

yang tertua, benda pusaka orang jawa adalah sebuah keris,  f) Pembagian 

warisan tanah, sering kali orang tua merubah keputusan atas kepemilikan tanah 

tersebut, akan tetapi anak-anak yang sudah dewasa biasanya akan berusaha 

mempertahankan bagian mereka dan mendesak orang tuanya untuk membalik-

namakan tanah warisan itu menurut ketentuan hukum yang berlaku. 

Jadi, pada prinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang 

meninggal dinyatakan sebagai harta waris atau peninggalan. Pembagian harta 

peninggalan merupakan suatu perbuatan para ahli waris secara bersama-sama. 
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Pembagian itu diselenggarakan dengan permufakatan atau kehendak bersama 

dari para ahli waris.  

Pembagian harta peninggalan yang dijalankan atas dasar kerukunan, 

biasanya terjadi dengan pengetahuan bahwa semua anak baik laki-laki 

maupuan perempuan mempunyai hak yang sama atas dasar peninggalannya 

pewaris. Perbedaan agama bukan merupakan soal dan bukan pula soal siapa 

yang lahir lebih dahulu. Termasuk di dalamnya bersangkutan dengan utang 

piutang, baik utang piutang itu berkaitan dengan pokok hartanya (seperti harta 

yang berstatus gadai), atau utang piutang yang berkaitan dengan kewajiban 

pribadi yang mesti ditunaikan  (misalnya pembayaran kredit atau mahar yang 

belum diberikan kepada istrinya). Apabila tidak terdapat permufakatan dalam 

penyelenggaraan pembagian harta peninggalan ini, maka hakim (Hakim Adat 

atau Hakim Perdamaian Desa atau Hakim Pengadilan Negeri) berwenang atas 

permohonan ahli waris untuk menetapkan cara pembagian serta memimpin 

sendiri pelaksanaan pembagiannya (Wignjodipuro, Surojo 1968:217-218). 

c. Hak-hak Ahli Waris Terhadap Harta Waris atau Peninggalan 

  Harta waris atau peninggalan boleh dibagi setelah menyelesaikan 

beberapa hal dibawah ini,  

1. Semua keperluan dan pembiayaan pemakaman menyangkut segala 

sesuatu yang dibutuhkan pewaris, sejak wafatnya hingga 

pemakamannya. Di antaranya, biaya memandikan, pembelian kain 

kafan, biaya pemakaman, dan sebagainya hingga mayit sampai di 

tempat peristirahatannya yang terakhir. Satu hal yang perlu untuk 
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diketahui dalam hal ini ialah bahwa segala keperluan tersebut akan 

berbeda-beda tergantung perbedaan stasus sosial pewaris, baik dari 

segi kemampuannya maupun dari jenis kelaminnya.  

2. Hendaklah utang piutang yang masih ditanggung pewaris ditunaikan 

terlebih dahulu. Artinya, seluruh harta peninggalan pewaris tidak 

dibenarkan dibagikan kepada ahli warisnya sebelum utang piutangnya 

ditunaikan terlebih dahulu.  

3. Wajib menunaikan seluruh wasiat pewaris selama tidak melebihi 

jumlah sepertiga dari seluruh harta peninggalannya. Hal ini jika 

memang wasiat tersebut diperuntukkan bagi orang yang bukan ahli 

waris, serta tidak ada protes dari salah satu atau bahkan seluruh ahli 

warisnya. Adapun penunaian wasiat pewaris dilakukan setelah 

sebagian harta tersebut diambil untuk membiayai keperluan 

pemakamannya, termasuk diambil untuk membayar utangnya. Bila 

ternyata wasiat pewaris melebihi sepertiga dari jumlah harta yang 

ditinggalkannya, maka wasiatnya tidak wajib ditunaikan kecuali 

dengan kesepakatan semua ahli warisnya.  

4. Setelah itu barulah seluruh harta peninggalan pewaris dibagikan 

kepada para ahli warisnya. Dalam hal ini dimulai dengan memberikan 

warisan kepada ahli waris yang telah ditentukan jumlah bagiannya, 

misalnya ibu, ayah, istri, suami, dan lainnya, kemudian kepada para 
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kerabat pewaris yang berhak menerima sisa harta waris jika ada setelah 

ibu, ayah, istri, suami, dan lainnya menerima bagian. 

 

6. Proses Pewarisan 

  Proses pewarisan adalah suatu proses atau perbuatan dari pewaris 

meneruskan atau mengalihkan (mengoperkan) harta peninggalan (warisan) 

kepada ahli warisnya. Untuk terjadinya proses pewarisan harus memenuhi 

ketiga unsur terdahulu, yaitu adanya pewaris, adanya harta waris dan adanya 

ahli waris, karena pewarisan adalah perbuatan antara ketiga unsur tersebut. 

Selain itu, proses pewarisan terkait dengan sistem kekerabatan yang terdapat 

dimasyarakat. Sistem kekerabatan yang dipergunakan akan membawa akibat 

kepada penentuan aturan-aturan tentang waris. Selain kekerabatan faktor agama 

yang dianut oleh masyarakat juga berpengaruh terhadap proses pewarisan. 

Proses pewarisan dilaksanakan dalam 2 cara yaitu berlangsung sebelum 

pewaris meninggal dunia dan setelah pewaris meninggal dunia. 

  Proses pewarisan sebelum pewaris meninggal ada berbagai jenis yang 

masing-masing berbeda namun secara substansi tetap sama.  

a. Penerusan atau Pengalihan (Lintiran) 

    Ketika pewaris masih hidup, adakalanya telah melakukan 

penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat, hak dan 

kewajiban dan harta kekayaan kepada ahli waris. Akibat dari penerusan 

atau pengalihan ini adalah harta pewaris berpindah pemilikan dan 

penguasaannya kepada ahli waris. Termasuk dalam arti penerusan atau 
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pengalihan harta kekayaan pada saat pewaris masih hidup adalah 

diberikannya harta kekayaan tertentu sebagai dasar kebendaan sebagai 

bekal untuk melanjutkan hidup bagi anak-anak yang akan kawin 

mendirikan rumah tangga baru. 

b. Penunjukan (Cungan) 

    Berbeda dengan penerusan atau pengalihan, pewarisan secara 

penunjukan oleh pewaris kepada ahli warisnya membawa akibat hukum, 

yaitu berpindahnya hak pemilikan dan penguasaan harta baru berlaku 

sepenuhnya kepada ahli waris setelah pewaris meninggal. Adapun sebelum 

pewaris meninggal, pewaris masih berhak dan berwenang menguasai harta 

yang ditunjukkan itu, tetapi pengurusan dan pemanfaatan, serta 

penikmatan hasilnya sudah ada pada ahli waris yang ditunjuk, kemudian 

apabila dalam keadaan yang mendesak disebabkan adanya kebutuhan 

mendadak yang harus diselesaikan, pewaris masih bisa merubah 

maksudnya tersebut atau dengan kata lain, pewaris masih bisa menarik 

kembali atau mentransaksikan harta tersebut kepada orang lain. 

Penunjukan tersebut bukan hanya berlaku untuk barang-barang bergerak 

saja, tetapi juga berlaku pada barang-barang yang tidak bergerak seperti 

tanah ladang, sawah, atau kebun. 

c. Pesan atau Wasiat (Welingan, Wekasan) 

    Pesan (welingan) ini biasanya dilakukan pada saat pewaris sakit 

yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, atau ketik akan bepergian 

jauh seperti naik haji. Cara ini baru berlaku setelah pewaris tidak pulang 
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atau benar-benar meninggal. Jika pewaris masih pulang atau belum 

meninggal, pesan ini bisa dicabut kembali. Tujuan dilakukan pewarisan 

secara welingan ini pada dasarnya adalah untuk mewajibkan kepada para 

ahli waris untuk membagi-bagi harta warisan dengan cara yang layak 

menurut anggapan pewaris. Selain itu juga supaya tidak terjadi 

perselisihan.  

    Sedangkan proses pewarisan setelah pewaris meninggal dunia 

dengan pembagian.  Masyarakat adat Jawa yang sistem kekerabatannnya 

parental atau bilateral dan menganut asas pewarisan individual, maka harta 

warisan tidak dikuasai oleh anggota keluarga tertentu atau tetua adat, tetapi 

dibagi kepada para ahli waris yang ada. Adapun yang lebih menonjol pada 

pewarisan setelah pewaris meninggal adalah mengenai bagaimana cara 

pembagian warisan tersebut kepada ahli warisnya, dan kapan waktu 

pembagiannya. (http://www.scribd.com/doc/28975432/Sistem-Kewarisan-

Masyarakat-Adat Jawa). 

  Menurut Koentjaraningrat (1999:161), menunjukkan bahwa dalam 

pembagian warisan harta benda peninggalan pewaris dipakai dua cara yaitu : 

cara perdamaian dan cara sepikul-segendhongan. Pertama, pembagian 

warisan menurut cara perdamaian adalah suatu permusyawaratan diantara para 

ahli waris yang terdiri dari anak-anak atau anggota-anggota kerabat kedua 

belah pihak orang tua, dimana akan ditentukan siapakah yang berhak dan wajib 

memperoleh bagian lebih ataupun sama dari lain-lainnya. Pembagian warisan 

ini meliputi rumah, perabot rumah, harta pusaka dan ternak. Penggunaan cara 
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perdamaian ini adalah agar dicapai suatu keadaan sejahtera bagi semua anggota 

keluarga. 

  Kedua yaitu sepikul-segendhongan. Pembagian warisan ini 

dipergunakan dalam pembagian warisan tanah pekarangan dengan pohon-

pohon, tanah pertanian terutama sawah. Menurut cara ini ditetapkan bahwa 

anak laki-laki mendapat bagian 2/3 sedangkan perempuan 1/3 bagian dari 

seluruh jumlah warisan orang tua.  

  Di samping itu dikenal pula suatu sistem pengalihan harta kepada para 

waris yang dalam istilah Jawa disebut “lintiran” (pengalihan), yaitu 

pemindahan dan pengalihan harta warisan yang telah berlaku sejak pewaris 

masih hidup dan ketika pewaris masih kuat tenaganya. Sistem lintiran menjadi 

adat bahwa orang tua selalu menyediakan dan memberikan hartanya sebagai 

modal kepada anaknya yang sudah kawin dan akan hidup mandiri. Jadi 

pengalihan hak miliknya sudah berlaku ketika pewaris masih hidup, baik 

terhadap anak kandung, atau terhadap anak angkat atau mungkin juga orang 

lain.  

  Dalam pembagian warisan sistem lintiran berlaku bagai anak yang 

baru hidup berumah tangga untuk bekal hidup mereka, sebagai harta bawaan ke 

dalam perkawinan. Pengalihan harta dengan lintiran itu biasanya tidak dapat 

ditarik kembali, kecuali jika lintiran itu diberikan bukan kepada para ahli waris 

anak, tetapi kepada saudara-saudara pewaris. Di dalam pemberian bekal dari 

sebagian harta peninggalan itu ada kalanya jenis harta yang diberikan kepada 

anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan, atau mungkin juga tidak 
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dibedakan bergantung pada pertimbangan pewaris menurut kesediaan, keadaan 

dan kemampuan pewaris waktu itu. 

Penelitian mengenai praktek pembagian harta warisan berdasarkan 

adat-istiadat masyarakat setempat diantaranya dilakukan oleh Agus Sudaryanto 

(2009), yang melakukan penelitian tentang pola pewarisan di kalangan nelayan 

desa Pandangan Wetan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Penelitian 

tersebut meneliti tentang, 1) Pola pewarisan yang dipraktikan di kalangan Desa 

Pandangan Wetan, 2) Pola pembagian harta warisan terhadap anak laki-laki 

dan anak perempuan di kalangan nelayan Desa Pandangan Wetan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pola pewarisan yang dijalankan 

di kalangan nelayan Desa Pandangan Wetan, Kecamatan Kragan, Kabupaten 

Rembang secara garis besar ada 2 (dua) pola, yaitu pewarisan sebelum pewaris 

meninggal dan pewarisan setelah pewaris meninggal dunia. Walaupun 

mayoritas beragama Islam tetapi sebagian besar proses pewarisan yang berjalan 

saat pewaris masih hidup. Hal ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan 

seperti mencegah terjadinya sengketa (ribut) antar ahli waris, orang tua sudah 

sakit-sakitan, sebagai modal kehidupan dan jika anak sudah berkeluarga. 2) 

pada keluarga nelayan kaya atau juragan pola pembagian waris cenderung pada 

keseimbangan. Dalam arti baik anak laki-laki dan perempuan mendapatkan 

bagian semua dan nilainya berimbang. Hal ini dikarenakan jumlah harta dari 

pewaris relatif banyak sehingga anak-anaknya akan mendapatkan rumah 

sebagai tempat tinggal maupun kapal sebagai modal untuk usaha. Sebaliknya 

pada keluarga nelayan buruh hanya salah satu anak yang akan menempati 
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rumah orang tuanya, teristimewa anak perempuan akan menjadi prioritas sak 

apik-apike mantu wedok isih luwih apik anake wedok dhewe). Pada dasarnya 

masyarakat nelayan dalam hal waris bagi anak laki-laki tidak begitu 

mempersoalkan harta waris karena bagi anak laki-laki lebih mudah cari uang 

dibandingkan anak perempuan. Bahkan merupakan rasa bangga jika anak laki-

laki mampu mandiri dan bisa membantu saudara perempuan agar 

kehidupannya lebih baik. 

  Dalam penelitian pada masyarakat Desa Kuwukan difokuskan proses 

pewarisan ketika pewaris masih hidup. Proses pewarisan semasa masih hidup  

yaitu dengan penghibahan dan wasiat. Penetapan harta warisan semasa pewaris 

masih hidup dapat berupa pemberian lepas dari pewaris kepada ahli waris. 

Pewaris dengan ikhlas memberikan kepada anak sewaktu mereka masih hidup 

berkumpul. Pemberian ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh 

ahli waris lainnya (hibah). Pemberian ini bersifat sementara artinya pemberian 

untuk sementara dari harta warisan oleh pewaris pada waktu ia masih hidup 

kepada ahli warisnya. Harta ini sekedar untuk dinikmati hasilnya, sampai di 

kemudian hari diadakan pembagian warisan yang bersifat tetap.  

  Pembagian waris sesuai hukum adat harus adil, agar tidak terjadi 

perselisihan antara ahli waris. Dalam pembagian warisan yaitu jika istri sebagai 

pewaris: ahli warisnya anak laki-laki dan anak perempuan, dan jika suami 

sebagai pewaris: ahli warisnya juga sama, anak laki-laki dan anak perempuan. 

Apabila yang menjadi pewaris suami, maka yang menjadi ahli waris adalah 

anak laki-laki, dan apabila yang menjadi ahli waris istri, maka yang menjadi 
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ahli waris adalah anak perempuan. Jika harta waris telah dibagi menurut hukum 

adat, masing-masing ahli waris harus menghormati dan menjalankan keputusan 

tersebut. Hal di atas termasuk dalam pembagian warisan menurut hukum adat.  

  Pembagian harta warisan menurut hukum adat, tidak menentukan 

kapan waktu harta warisan itu akan dibagi atau kapan sebaiknya diadakan 

pembagian dan siapa yang akan menjadi juru bagi tidak ada ketentuannya. 

Menurut adat kebiasaan waktu pembagian setelah wafat pewaris dapat 

dilaksanakan setelah upacara sedekeh atau selamatan yang disebut tujuh hari , 

empat puluh hari , seratus hari , atau seribu hari setelah pewaris wafat. Sebab 

pada waktu-waktu tersebut para anggota waris berkumpul. Kalau harta warisan 

akan dibagi , maka yang menjadi juru bagi dapat ditentukan antara lain : 

a. Orang lain yang masih hidup (janda atau duda dari pewaris) atau 

b. Anak laki-laki tertua atau perempuan 

c. Anggota keluarga tertua yang dipandang jujur , adil dan bijaksana 

d. Anggota kerabat tetangga , pemuka masyarakat adat atau pemuka agama 

yang     diminta, ditunjuk dan dipilih oleh para ahli waris.  

(Pluralisme Hukum Waris Indonesia, Syaiful Azam, 2002, 

http://library.usu.ac.id/download/fh/Hukum-Syaiful.pdf) 

  Pada saat berkumpulnya para ahli waris, maka dibicarakan tentang 

hutang piutang pewaris, dan cara penyelesaian. Setelah itu dibicarakan cara 

pembagian harta peninggalan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku 

setempat dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup para waris yang 
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bersangkutan. Apabila terjadi konflik (perselisihan), anak laki-laki atau 

perempuan tertua, serta anggota keluarga tidak dapat menyelesaikannya 

walaupun telah dilakukan secara musyawarah/mufakat maka masalah ini baru 

diminta bantuan dan campur tangan pengetua adat atau pemuka agama. 

  Bertolak dari hal tersebut di atas, bahwa sebenarnya proses pembagian 

warisan adat adalah cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau 

mengalihkan harta kekayaan yang ditinggalkan kepada para ahli waris ketika 

pewaris masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaan 

dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan 

kepada  para waris setelah pewaris wafat (Hilman Hadikusuma,1999:95). Dari 

pengertian di atas berarti proses pembagian warisan ada dua cara, yaitu 

sewaktu pewaris masih hidup dan pewaris sudah meninggal. Begitu juga 

dengan adat harta gantungan dalam praktik pembagian warisan dilakukan 

sewaktu pewaris masih hidup dimana harta warisan pewaris disisikan sebagian 

untuk pewaris semasa hidupnya. Oleh sebab itu kemudian peneliti tertarik 

untuk mengadakan penelitian tentang Adat Harta Gantungan dalam Praktik 

Pembagian Warisan di Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. 
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B. Kerangka Teori 

Dalam khazanah pengetahuan tentang pembagian warisan terdapat 

beberapa teori yang berkembang dan dijadikan rujukan dalam menganalisis 

permasalahan tentang warisan. Teori yang dimaksud adalah teori tindakan sosial. 

Tindakan sosial adalah tindakan manusia yang dapat mempengaruhi individu-

individu lainnya dalam masyarakat. Suatu tindakan dianggap sebagai tindakan 

sosial apabila tindakan tersebut mempengarahi atau dipengaruhi oleh orang lain. 

Max Webber membedakan tindakan sosial kedalam empat jenis yaitu: Zwerk 

Rational (Rasionalitas Instrumental), Werk Rational (Rasionalitas Nilai), Affectual 

Action (Tindakan yang dipengaruhi Emosi)  dan Tradisional Action (Tindakan 

karena kebiasaan).  

(http://alfinnitihardjo.ohlog.com/tindakan-sosial.oh112675.html) 

Dalam penelitian ini akan digunakan tindakan social Tindakan Tradisional 

dilakukan atas dasar kebiasaan, adat istiadat yang turun temurun. Tindakan ini 

dilakukan pada masyarakat yang hukum adat masih kental, Tindakan tradisional 

merupakan tindakan rasional.  Berawal dari munculnya folkways atau kebiasaan 

yang secara tidak sadar atau perencanaan dan biasanya tindakan tersebut 

berdasarkan adat. http://click-gtg.blogspot.com/2009/06/tindakan-sosial.html. 

Karena adat tersebut adalah kebiasaan yang sudah turun temurun dilakukan oleh 

masyarakat khususnya masyarakat Desa Kuwukan dan dijadikan sebagai budaya 

bersama. Proses pembagian warisan disini merupakan proses meneruskan dan 

mengoperkan barang-barang harta keluarga kepada anak-anak, kepada 
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keturunannya kelurga itu dimana telah mulai selagi pewaris masih hidup 

(Soepomo,1983:84). 

 

C. Kerangka Berpikir 

Kerangka konseptual dalam hal ini diharapkan dapat memberikan faktor-

faktor kunci yang nantinya mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Selain 

itu dengan kerangka teoritik ini dapat dilihat alur variabel-variabel yang akan 

dikaji, yaitu berkaitan dengan adat harta gantungan dalam praktik pembagian 

warisan. 

Dalam penelitian ini kerangka berpikirnya adalah sebagai berikut: 

Masyarakat Desa Kuwukan    

 

     Pola Pewarisan 

       

 

       Harta Gantungan 

   

 

 

 

 

      

     Bagan. 01. Keranga Berfikir 

Tata cara dalam 

mempraktikan adat harta 

gantungan  dalam praktik 

pembagian warisan 

Alasan  yang menyebabkan 

masyarakat menerapkan adat harta 

gantungan dalam praktik 

pembagian warisan 
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      Masyarakat Jawa khususnya masyarakat Desa Kuwukan merupakan suatu 

kesatuan yang diikat oleh norma-norma hidup karena sejarah, tradisi atau adat 

istiadat maupun agama. Dimana sistem kehidupan kekeluargaan Jawa tergambar 

dalam sistem kekerabatan. Masyarakat Desa Kuwukan merupakan masyarakat 

yang masih memegang teguh adat istiadat daerah setempat, hal ini dapat dilihat 

dari pola pewarisan dalam pembagian harta waris yang masih menggunakan adat 

yaitu adat harta gantungan. Hal inilah yang kemudian sangat menarik untuk 

mengetahui tata cara adat harta gantungan dan alasan yang melatar belakangi 

masyarakat menerapkan adat harta gantungan dalam praktik pembagian warisan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian 

Dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini selain dilakukan 

proses pengambilan data juga dituntut penjelasan yang berupa uraian dan 

analisis yang mendalam. Penelitian berupa deskriptif diharapkan hasilnya 

mampu memberikan gambaran riil mengenai kondisi di lapangan tidak hanya 

sekedar sajian data saja. 

Menurut Moleong (2006:2) penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. 

Secara holistik dan dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode ilmiah. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu 

pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. 

Dalam penelitian ini selain mengambil data yang dituntut, juga 

terdapat penjelasan yang berupa uraian dan analisis yang mendalam. 

Penggunaan metode penelitian dengan pendekatan ini disesuaikan dengan 

tujuan pokok penelitian, yaitu untuk mendiskripsikan adat harta gantungan 

dalam praktik pembagian warisan. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif karena data-data yang diperoleh adalah berupa pandangan 

atau pendapat. 
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B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kuwukan Kecamatan Dawe 

Kabupaten Kudus dan merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Kudus. 

Desa Kuwukan terletak dibagian Utara, dan masuk dalam wilayah lereng 

gunung Muria dengan jarak ± 20 km dari Ibu Kota Kabupaten Kudus.  

Wilayah tersebut menjadi lokasi penelitian dengan pertimbangan 

adanya keyakinan untuk tetap melaksanakan dan melestarikan adat harta 

gantungan dalam praktik pembagian warisan yang ada di daerahnya yang 

telah diwariskan oleh  nenek moyang mereka. Masyarakat Desa Kuwukan 

dalam prakteknya sampai penelitian ini berlangsung masih mempraktekkan 

pola pewarisan menggunakan sistem adat. 

 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin dicari 

jawabannya melalui pertanyaan tersebut. Fokus penelitian berfungsi untuk 

memberi batas hal-hal yang diteliti. Fokus penelitian berguna dalam 

memberikan arah selama proses penelitian, utamanya saat pengumpulan data, 

yaitu untuk membedakan antara data mana yang relevan dengan tujuan 

penelitian. Fokus penelitian ini selalu disempurnakan selama proses penelitian 

dan bahkan memungkinkan untuk diubah pada saat berada di lapangan.  
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Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah adat harta 

gantungan dalam praktik pembagian warisa di Desa Kuwukan Kecamatan 

Dawe Kabupaten Kudus dengan indikator penelitian meliputi: 

1. Tata cara adat harta gantungan dalam praktik pembagian warisan  

2. Alasan masyarakat di Desa Kuwukan menerapkan adat harta gantungan 

dalam praktik pembagaian warisan.  

 

D. Sumber Data Penelitian 

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh 

(Arikunto,2002:107). Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Masyarakat 

Desa Kuwukan. Menurut Lofland dan Lofland sumber utama dari penelitian 

kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti 

dokumen dan lain-lain (Moleong,2002:112). Sumber data ini diperoleh dari :  

1. Subjek penelitian 

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh 

peneliti. Subjek penelitian diartikan juga dengan individu atau sekelompok 

individu yang dijadikan sasaran dalam penelitian.  

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa 

Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Pemilihan subjek 

penelitian dilakukan secara acak dan didasarkan pada kecukupan data. 

Dalam tahap pencarian subjek penelitian, peneliti menemui dan 

mewawancarai secara acak terhadap masyarakat yang ada di Desa 

Kuwukan. 
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2. Informan   

Informan adalah orang yang memberi informasi. Informan 

merupakan orang yang diminta memberi keterangan tentang suatu fakta 

atau pendapat. Informan banyak digunakan dalam penelitian kualitatif 

(Arikunto,2006:145).  

Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci (key informan) 

adalah Kepala Desa  Bapak Faturahman, alasanya karena Bapak 

Faturahman adalah pemimpin Birokrasi yang lebih mengetahui dalam 

memberikan informasi tentang semua hal yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pembagian warisan tersebut dan juga sebagai penanggung 

jawab dalam penyelesaian masalah pembagian warisan  di Desa tersebut. 

Kepala Desa merupakan pihak yang berwenang dan mengetahui secara 

mendalam proses pewarisan dalam masyarakatnya karena setiap hasil 

pewarisan dilaporkan kepada perangkat desa  karena semua penyerahan 

hak milik, agar menjadi tetap, harus dilaporkan kepada kepala desa, dan 

persetujuan kepala desa tersebut diperlukan untuk setiap arsip hukum 

tentang penyerahan hak.   

Informan berikutnya adalah RT Bapak Giyanto dan RW Bapak Nur 

Shodiq yang menyaksikan pembagian warisan secara adat. Informan lain 

yang tidak kalah pentingnya adalah Carik Bapak Sutahar. Dalam hal ini 

Carik bertanggung jawab sepenuhnya dalam pembagian warisan karena 

menangani masalah pertanahan yang merupakan masalah utama dalam 

pembagian warisan di Desa Kuwukan. Selain perangkat desa yang 
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dijadikan informan dalam penelitian ini tokoh masyarakat desa yaitu 

seorang ulama Desa Kuwukan Bapak H. Mukrim, serta penduduk Desa 

Kuwukan yang telah melakukan praktek pembagian warisan adat harta 

gantungan juga dijadikan informan yaitu: Ibu Tumini dan Ibu Sri Haryati. 

3. Sumber tertulis 

Sebagai bahan tambahan diperoleh dari sumber tertulis yang 

bersumber dari buku atau literatur yang terkait dalam penelitian ini. 

Sumber tertulis ini digunakan sebagai bahan tambahan untuk melengkapi 

data-data yang tidak dapat diperoleh dari sumber manusia. Sumber tertulis 

sebagai penunjang dalam penelitan ini berupa arsip atau dokumen tentang 

profil Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Sumber lain 

adalah buku-buku dan artikel yang relevan dalam membantu penyelesaian 

masalah penelitian. 

 

E. Metode Pengumpula Data 

Dalam suatu penelitian perlu menggunakan metode pengumpulan data 

yang tepat. Hal ini dilakukan, agar data yang diperoleh objektif. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan metode 

observasi, wawancara dan dokumentasi. 

1. Metode Observasi  

Metode observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan 

dengan melakukan kegiatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian (Rachman,1999:77). Metode ini 
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digunakan untuk mengamati masyarakat Desa Kuwukan dalam praktik 

pembagian warisan. 

Sebenarnya hal yang terpenting dalam menggunakan teknik 

observasi adalah mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti. Untuk 

mempermudah dalam peringatan dan pengamatan, peneliti menggunakan 

alat bantu berupa catatan-catatan, alat elektronik yaitu kamera digital. 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan 

secara langsung ke lokasi penelitian.  

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap. 

Tahap pertama yaitu dengan melakukan penelitian awal (pra observasi) di 

Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Observasi awal ini 

dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran atau info yang 

digunakan sebagai landsan observasi selanjutnya.  

Penelitian awal dilakukan pada tanggal 4 April 2010 yang 

bertujuan untuk memastikan lokasi penelitian dan mencari informasi awal 

mengenai gambaran umum adat harta gantungan dalam praktik pembagian 

warisan di Desa Kuwukan. Dalam observasi awal ini penulis 

menyampaikan maksud kedatangan kepada pihak Kepala Desa Kuwukan 

untuk meminta ijin agar dapat melakukan penelitian di daerah tersebut. 

Hasil observas di awal ini adalah sebagai berikut: 

1. Letak Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus  
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2. Adat harta gantungan dalam praktik pembagian warisan (Tata cara adat 

harta gantungan dan alasan masyarakat menerapkan adat harta 

gantungan) 

Selanjutnya peneliti melakukan penelitian lanjutan dengan alokasi 

waktu tanggal 24 Juni s.d 6 Juli 2010. Observasi diawali dengan 

mendatangi rumah Bapak Faturahman selaku Kepala Desa Kuwukan 

dimana peneliti kemudian menyampaikan keperluan dan menyerahkan 

surat izin penelitian dari kampus. Selanjutnya peneliti menyampaikan 

maksud dan tujuan penlitian, meminta data dan informasi mengenai profil 

Desa Kuwukan. Setelah mendapatkan informasi mengenai kondisi fisik 

dan geografis Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Dari 

observasi ini peneliti memperoleh data-data yang dibutuhkan diantaranya 

mengenai Kehidupan masyarakat Desa Kuwukan Kecamatan Dawe 

kabupaten Kudus. 

2. Metode Wawancara  

Metode wawancara adalah cara pengumpulan data melalui 

percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai 

(interviewee) yang memberikan jawaban dari pertanyaan itu 

(Moleong,2002:135). Wawancara dilakukan yaitu dengan mendatangi 

responden atau informan yang kemudian melalaui face to face peneliti 

akan bertanya untuk memperoleh informasi kepada informan berkaitan 

dengan adat harta gantungan dalam praktik pembagian warisan. Dalam 
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wawancara ini, peneliti bertanya kepada informan (masyarakat) tentang 

pelaksanaan adat harta gantungan dalam praktik pembagian warisan. 

Wawancara dilakukan dengan luwes, tidak formal, menciptakan suasana 

akrab dan santai serta tidak disediakan alternatif jawaban oleh peneliti. 

Wawancara dilakukan secara berkelanjutan. Jenis wawancara yang 

digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan menyiapkan 

beberapa pertanyaan sebagai pedoman, tetapi bisa dimungkinkan juga ada 

revisi pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

di luar pedoman wawancara yang telah di buat dengan tidak menyimpang 

dari tujuan yang ingin dicapai.  

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk megetahui adat 

harta gantungan dalam praktik pembagian warisan. Untuk memperlancar 

wawancara, hal-hal yang disiapkan peneliti antara lain adalah: (1) 

menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan, 

(2) menyiapkan perlengkapan wawancara seperti catatan-catatan, alat 

tulis dan kamera digital, (3) menyeleksi individu yang akan diwawancara, 

yaitu dengan mencari informan yang benar-benar dapat dipercaya untuk 

menjawab pertanyaan yang akan diajukan.  

Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah masyarakat dan 

Kepala Desa Kuwukan. Kegiatan wawancara dilakukan pada saat 

penelitian yaitu dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang 

menyangkut tata cara adat harta gantungan dalam praktik pembagian 
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warisan serta alasan menerapkan adat harta gantungan menurut pendapat 

masyarakt Desa Kuwukan. 

Wawancara pertama dilakukan dengan Kepala Desa Kuwukan 

Bapak Faturahman (50 tahun) karena bisa menunjuk beberapa informan 

yang benar-benar memahami dan mengerti dalam hal yang berkaitan 

dengan adat harta gantungan dalam praktik pembagian warisan di Desa 

Kuwukan, dapat memberi informasi mengenai kondisi masyarakat Desa 

Kuwukan dan juga sebagai penanggung jawab dalam penyelesaian 

masalah pembagian warisan yang dilakukan di Desa Kuwukan. Setelah 

mendapat informasi mengenai beberapa informan yang nantinya bisa 

memberikan informasi mengenai adat harta gantungan dala praktik 

pembagian warisan di Desa Kuwukan. Setelah itu dilakukan berbagai 

persiapan untuk melakukan wawancara dengan informasi yang telah 

ditunjuk. 

Hal yang dilakukan selanjutnya adalah wawancara dengan 

masyarakat Desa Kuwukan yang melaksanakan adat harta gantungan 

dalam praktik pembagian warisan. Dalam wawancara ini diajukan 

beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan alasan mengapa 

menerapkan adat harta gantungan dalam praktik pembagian warisan, 

mengapa pembagian warisan dibagikan ketika pewaris masih hidup dan 

tata cara adat harta gantungan dalam praktik pembagian warisan. 

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Bapak Alif Purnomo (45 

tahun) sebagai Kaur Kesra dan sekaligus Modin di Desa Kuwukan yang 



 

 

 

 

48

bertugas sebagai Kepala Urusan Kesejahteraan masyarakat dan Modin 

sehingga dapat diperoleh keterangan yang berkaitan dengan adat 

pembagian warisan tersebut. Wawancara juga dilakukan dengan Bapak 

Sutahar (53 tahun) sebagai Carik yang bertanggung jawab sepenuhnya 

dalam adat harta gantungan dalam praktik pembagian warisan dan harus 

ada pada saat pembagian warisan berlangsung. Dan juga wawancara 

dengan Bapak Giyanto (48 tahun) sebagai RT serta Bapak Nur Shodiq 

(42 tahun) sebagai RW. Dalam wawancara ini Lebih difokuskan pada 

pertanyaan-petanyaan tentang saat penyelesaian masalah pembagian 

warisan yang dilakukan masyarakat di Desa Kuwukan. Karena dalam 

penyelesaian pembagian warisan harus ada 4 saksi utama yaitu Kepala 

Desa, Carik, RT dan RW. Selain melakukan wawancara dengan informan 

diatas juga melakukan wawancara dengan masyarakat yang belum 

melakukan adat harta gantungan dalam praktik pembagian warisan di 

Desa Kuwukan , dari masyarakat tersebut gantungan dalam praktik 

pembagian warisan yang ada di Desa Kuwukan. 

 

F. Validitas Data 

Penelitian ini menggunakan tekhnik triangulasi, yaitu tehnik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu. Ini dapat dicapai dengan jalan: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara atau data 

lain. Tindakan yang dilakukan adalah membandingkan antara hasil 
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pengamatan peneliti tentang adat harta gantungan dalam praktik pembagian 

warisan di Desa Kuwukan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan 

para informan. Yaitu mengenai tata cara dalam praktik pembagian warisan. 

Menurut hasil wawancara merupakan pembagian warisan adat yang 

dibagikan ketika orang tua masih hidup. Pembagian warisan ini dibagikan 

pada saat anak-anak sudah berumah tangga, jika masih ada yang masih 

bersekolah maka harta warisan tersebut tidak boleh dibagikan terlebih 

dahulu. Jadi harus menunggu sampai anak-anak berumah tangga. Setelah 

anak-anak berumah tangga barulah harta warisan tersebut dibagikan kepada 

anak-anaknya dengan bagian yang sama rata antara anak laki-laki dan 

perempuan akan tetapi harta warisan tersebut  tidak dibagikan seluruhnya, 

harus disisikan sedikit untuk hidup orang tuanya selama hidup. Kemudian 

peneliti membandingkan dengan pengamatan apakah benar adat pembagian 

warisan tersebut dibagikan  ketika orang tua masih hidup sesuai hasil 

wawancara. 

b. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.     Dalam hal ini peneliti membandingkan mengenai adat harta 

gantungan dalam praktik pembagian warisan di Desa Kuwukan dan pola 

pewarisan di kalangan nelayan desa Pandangan Wetan, Kecamatan Kragan, 

Kabupaten Rembang.  Dari hasil wawancara dengan Bapak Alif Purnomo 

secara singkatnya menyatakan bahwa adat pembagian warisan tersebut 

merupakan adat atau sudah menjadi tradisi di Desa Kuwukan. Pembagian 

warisan ketika pewaris masih hidup untuk menghindarkan konflik atau 
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perebutan harta. Setelah itu peneliti melihat artikel tentang pola pewarisan 

di kalangan nelayan Desa Pandangan Wetan, Kecamatan Kragan, 

Kabupaten Rembang yang memuat mengenai hal tersebut, adakah 

keterkaitan antara keduanya. Kemudian peneliti menarik benang merah 

antara hasil wawancara dengan artikel yang berhubungan dengan adat harta 

gantungan dalam praktik pembagian warisan di Desa Kuwukan Kecamatan 

Dawe Kabupaten Kudus. 

c. Dengan teknik triangulasi data dengan sumber lain seperti diuraikan diatas 

maka peneliti akan menemukan kesesuain antara data yang diperoleh 

melalui observasi atau pengamatan, wawancara, dokumen yang sebenarnya. 

Dengan demikian hasil penelitian yang sudah ada benar-benar data yang 

akurat dan dapat dipercaya kebenarannya. 

 

G. Metode Analisis Data 

Data yang sudah diperoleh di lapangan dari keterangan-keterangan 

yang berguna selanjutnya dianalisis. Analisis data dalam penelitian ini adalah 

analisis data kualitatif. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari 

catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan 

dan sebagainya. Pekerjaan analisis data kualitatif adalah upaya yang 

berkelanjutan, berulang, dan terus menerus. 

Analisis data kualitatif dengan model interaktif ini terdiri dari alur 

kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: 
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1. Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan 

semua data secara obyektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi 

dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan berbagai jenis data yang 

diperlukan terhadap berbagai jenis data dan berbagai bentuk data yang ada 

di lapangan yang diperoleh peneliti serta melakukan pencatatan di 

lapangan. Misalnya hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Fathur 

Rohman yang menjadi alasan masyarakat menerapkan adat harta 

gantungan dalam praktik pembagian warisan adalah merupakan adat atau 

sudah menjadi tradisi masyarakat yang sudah ada sejak dulu yang 

diwariskan oleh nenek moyang. Selanjutnya hasil wawancara dengan 

Bapak Alif Purnomo secara singkat mengatakan bahwa pembagian 

warisan tersebut merupakan adat yang telah ada secara turun-temurun 

selain itu pembagian warisan tersebut dibagikan ketika pewaris masih 

hidup untuk menghindarkan konflik dan perebutan harta oleh para ahli 

waris.  

2. Reduksi Data 

 Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabsahan, dan transformasi data “kasar” yang muncul 

dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk 

analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang 

yang tidak perlu dan mengorganisasinya sehingga memudahkan penarikan 

simpulan atau verifikasi (Miles, 1992:16). Dalam penelitian ini reduksi 
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data yang dilakukan setelah mendapat data dari informasi, observasi, 

wawancara maupun  dokumen yang mana data-data tersebut masih 

bermacam-macam dari informan dan bersifat keseluruhan. Untuk 

kemudian langkah yang ditempuh yaitu menyeleksi, membuang data yang 

tidak perlu kedalam unit-unit bagian yang meliputi tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh orang-orang yang menjadi bagian dalam pelaksanaan adat 

harta gantungan dalam praktik pembagian warisan di Desa Kuwukan. 

Setelah mendapatkan semua data maka langkah selanjutnya memilih-milih 

data yang sekiranya dianggap penting dan yang tidak dianggap penting 

(data tersebut dikatakan penting jika ada relevansinya dengan tema 

penelitian, dan data tersebut tidak penting jika tidak ada relevansinya 

dengan tema penelitian) kemudian dilakukan penyatuan dan 

penyederhanaan dari semua data. 

3.   Penyajian data  

Penyajian data marupakan sekumpulan informasi yang tersusun 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan (Miles,1992:18). Penyajian data merupakan langkah selanjutnya 

setelah dilakukan reduksi data 

Dalam penelitin ini setelah data direduksi, kemudian disajikan 

dalam wujud sekumpulan informan yang tersusun dengan baik melalui 

ringkasan atau rangkuman-rangkuman berdasarkan data-data yang telah 

diseleksi atau direduksi yang memuat seluruh jawaban yang dijadikan 

permasalahan dalam penelitian ini. Informasi atau data disusun sedemikian 
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rupa sehingga menjadi suatu tulisan yang rapi dan tersusun secara baik.  

Dengan demikian dalam ringkasan atau rangkuman tersebut di dalamnya 

termuat rumusan hubungan antara unsur-unsur dalam unit-unit kajian 

penelitian sehingga dapat memungkinkan dan memudahkan adanya 

penarikan kesimpulan. Sebagai contoh informasi yang diperoleh dari hasil 

wawancara dengan Bapak Alif Purnomo secara singkatnya alasan 

masyarakat melaksanakan adat harta gantungan tersebut. Kemudian 

direduksi dan dihasilkan data yang diperlukan untuk menjawab dalam 

permasalahan penelitian ini, setelah itu data disajikan dalam bentuk tulisan 

dan ringkasan bahwa yang menjadi alasan masyarakat melaksanakan adat 

tersebut adalah merupakan adat atau sudah menjadi tradisi yang turun-

temurun dari nenek moyang sehingga sebagai generasi penerusnya harus 

tetap melestarikan adat tersebut. Setelah itu menyajikan data dan 

menyusunya kemudian ditarik suatu kesimpulan yang mengarah pada 

permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, bagaimana tata cara dalam 

mempraktikan adat harta gantungan selain itu juga alasan yang 

menyebabkan masyarakat menerapkan adat harta gantungan dalam praktik 

pembagian warisan di Desa Kuwukan kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. 

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi  

Kesimpulan adalah tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau 

kesimpulan dapat ditinjau sebagai makna yang muncul dari data yang 

harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya yaitu yang 

merupakan validitasnya (Miles,1992:19). Penarikan kesimpulan dilakukan 
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untuk mencari kejelasan dan pemahaman terhadap gejala-gejala yang 

terjadi di lapangan dalam hal ini yaitu mengenai adat harta gantungan 

dalam praktik pembagian arisan di Desa Kuwukan Kecamatan Dawe 

Kabupaten Kudus. 

Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan disesuiakan dengan 

permasalahan yang dikaji dalam penelitian. kesimpulan yang didapat 

merupakan jawaban permasalahan. Simpulan yang diteliti segera 

diverifikasi dengan cara melihat catatan lapangan supaya memperoleh 

pemahaman yang tepat. Apabila simpulan yang didapat dinilai kurang 

mantap maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk melengkapi 

data. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan disertai dengan pengujian 

kebenaran yang disesuaikan dengan validitasya yaitu dengan teknik 

triangulasi data. Sebagai contoh data-data yang dihasilkan dari wawancara 

dengan informan, setelah itu direduksi dan disajikan dalam suatu tulisan 

untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi alasan 

masyarakat menerapkan adat harta gantungan adalah merupakan adat atau 

sudah menjadi tradisi masyarakat secara turun-temurun dari nenek moyang 

sehingga diharapkan para generasi penerus tetap melestarikan adat tersebut 

selain itu warisan dibagikan ketika pewaris masih hidup dikarenakan agar 

tidak terjadi konflik atau perebutan harta antara ahli waris. 
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BAB 1V 

HASIL  DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Desa Kuwukan 

1. Keadaan Geografis Desa Kuwukan 

Desa Kuwukan merupakan salah satu desa yang berada di wilayah 

kecamatan Dawe kabupaten Kudus. Merupakan bagian dari wilayah 

Kabupaten Kudus yang terletak dibagian Utara, dan masuk dalam wilayah 

lereng gunung Muria, dengan jarak ± 20 km dari Ibu Kota Kabupaten 

Kudus.  Adapun batas daerahnya adalah sebagai berikut: sebelah Utara: 

Desa Colo, sebelah Selatan: Desa Cranggang, sebelah Timur: Desa 

Waringin, sebelah Barat: Desa Kajar.  

Selain itu orbitasi jarak antara desa Kuwukan dengan ibu kota 

pemerintahan adalah sebagai berikut: jarak ke Ibu Kota Kecamatan: 8 km, 

jarak ke Ibu Kota Kabupaten: 20 km, jarak ke Ibu Kota Provinsi: 54 km. 

Desa kuwukan mempunyai luas wilayah kurang lebih 278,11 Ha, terdiri 

dari: a) tanah sawah: 71,24 Ha (sawah irigasi teknis), b) tanah kering: 

116,37 Ha (Tegal atau ladang), c) Tanah pemukiman:  40,50 Ha, Tanah 

fasilitas umum: 0,00 Ha (tanah kas desa). 
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2. Aspek Demografis 

a. Komposisi Penduduk 

Jumlah keseluruhan penduduk Desa Kuwukan berdasarkan 

monografi desa tahun 2010 terdiri atas 420 KK dengan jumlah 

penduduk 1714 jiwa. Masyarakat Desa Kuwukan merupakan 

masyarakat yang masih sangat menjunjung tinggi dan menghargai 

nilai-nilai luhur budaya Jawa, yang diwujudkan dengan  saling tolong 

menolong atau gotong royong dalam segala hal. Diantara kegiatan 

untuk menjalin kerukunan antara lain dengan acara pertemuan antar 

warga di masing-masing RT secara bergiliran yang dilaksanakan di 

rumah masing-masing anggota RT tersebut. Acara ini merupakan 

sarana bagi warga sebagai kegiatan untuk mempererat tali 

persaudaraan antar warga, dan sekaligus dalam pertemuan ini diisi 

dengan musyawarah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

kebutuhan masyarakat, misalnya masalah lingkungan dan sebagainya. 

Masyarakat Desa Kuwukan dalam pergaulan sehari-hari 

menggunakan bahasa jawa agar komunikasi antar warga berlangsung 

dengan lancar dan lebih mudah akrab hubungannya. Bahasa jawa 

tersebut digunakan baik orang tua, remaja dan anak-anak. Penggunaan 

bahasa yang santun dilakukan oleh remaja dan anak-anak kepada 

individu yang lebih tua karena menunjukan  rasa hormat dan tidak 

terkesan tidak menghormati yang lebih tua.  

Suasana Desa Kuwukan pada pagi hari disibukkan dengan 

anak-anak yang berangkat sekolah baik TK maupun SD yang sudah 
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difasilitasi oleh pemerintah. Selain itu banyak warga yang bekerja 

baik menjadi petani maupun sebagai buruh swasta. Warga Desa 

Kuwukan yang bekerja sebagai petani baik laki-laki maupun 

perempuan jika pagi pergi ke sawah untuk merawat lahannya 

sekaligus mencari rumput untuk ternak. selain berprofesi sebagai 

petani, ada juga warga Desa Kuwukan yang berprofesi sebagai tukang 

ojek, yang umumnya para remaja. 

 

b. Komposisi Mata Pencaharian Penduduk 

Warga Desa Kuwukan sebagian besar bermata pencaharian 

sebagai buruh tani. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayahnya 

adalah pertanian. Mata pencaharian ini ada secara turun-temurun, juga 

cara pengolahan lahan dan jenis tanamannya. Selain bekerja di bidang 

pertanian, masyarakat Desa Kuwukan juga bekerja sebagai pedagang 

seperti tabel berikut: 
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   Tabel 3. Mata pencaharian di Desa Kuwukan  

No Mata pencaharian Jumlah  

(jiwa) 

Persentase 

(%) 

1. Petani  97 5,65 

2. Buruh tani 398 23,22 

3. Buruh swasta 127 7,4 

4. Peternak 5 0.3 

5. Pedagang  225 13,12 

6 Tukang Ojek 47 2,74 

7. Montir atau sopir 12 0,7 

8. PNS/TNI/Polri 9 0,52 

9. Mantri dan Bidan 3 0,17 

Sumber: Monografi Desa tahun 2010 

 

Berdasarkan data diatas, maka dapat dikatakan bahwa rata-rata 

dari penduduk Desa Kuwukan bekerja sebagai buruh tani sebanyak 

398 jiwa dan 97 jiwa bermata pencaharian sebagai petani. Selain 

sebagai buruh tani dan petani, sebagian masyarakat juga mempunyai 

aktifitas sebagai seorang pedagang baik pedagang kaki lima maupun 

pedagang asongan yaitu sebanyak 225 jiwa. 

Masyarakat Desa Kuwukan banyak sekali yang beralih pada 

sektor informal atau sebagai pedagang kaki lima, yang sebelumnya 

sebagai buruh swasta dan buruh tani. Dengan bekerja sebagai 

pedagang kaki lima, mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah 

yang cukup besar serta menyediakan kebutuhan hidup bagi 

masyarakat. 



 

 

 

 

59

Sedangkan yang bekerja sebagai pedagang asongan umumnya 

adalah mereka yang berpendidikan rendah bahkan ada yang tidak 

mengeyam pendidikan sama sekali sehingga menyulitkan mereka 

untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Pedagang asongan 

menjajakan barang daganganya di tempat wisata Gunung Muria. 

Dengan modal yang terbatas mereka berjualan makanan kecil. 

Minuman, dll. 

Selain buruh tani, petani dan pedagang, mata pencaharian yang 

banyak diminati oleh masyarakat Desa Kuwukan adalah sebagai 

tukang ojek sebanyak 47 jiwa. Sulitnya mencari lapangan pekerjaan 

sehingga membuat masyarakat Desa Kuwukan banyak yang bekerja 

sebagai tukang ojek. Hal ini  juga didukung dengan adanya tempat 

wisata Gunung Muria yang terletak di Desa Colo kecamatan Dawe 

yang banyak di datangi oleh pengunjung dari berbagai daerah. Selain 

tempat wisata. Di sana juga terdapat makam Raden Umar Said yang 

banyak orang berdatangan ke sana untuk berziarah. Peranan tukang 

ojek sangat berpengaruh bagi para pengunjung tempat wisata dan para 

peziarah. Para tukang ojek memberikan kemudahan akses transportasi 

bagi para pengunjung ke tempat wisata dan ketempat ziarah. Karena 

untuk sampai ketempat wisata dan makam tersebut sangat jauh dan 

tidak bisa dijangkau dengan kendaraan roda empat, jadi alat 

transportasi yang efektif selain dengan berjalan kaki adalah dengan 

naik ojek. 
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Struktur sosial masyarakat Desa Kuwukan Kecamatan Dawe 

Kabupaten Kudus terbagi berdasarkan luas kepemilikan lahan menjadi 

dua golongan besar yaitu buruh tani dan pemilik tanah. Buruh tani 

mempunyai kedudukan sosial yang paling bawah dengan aktivitas 

ekonomi yang terbatas pada pengerahan tenaga buruh upahan kepada 

kaum pemilik tanah. Beberapa diantaranya mencoba untuk melakukan 

kegiatan ekonomi lainnya namun masih terbatas pada jenis 

perdagangan kecil. Berbeda dengan kaum tuan tanah yang mempunyai 

kegiatan ekonomi lebih bervariatif dan skala yang jauh lebih besar.  

Perkembangan struktur sosial masyarakat Desa Kuwukan saat 

ini masih mengenal adanya dua strata tersebut, meskipun demikian 

hubungan kerjasama antara buruh tani dan petani tetap berjalan 

dengan baik. Bentuk kerjasama antara buruh tani dan petani pemilik 

tanah diantaranya petani menyewa tenaga buruh tani untuk menggarap 

tanah dengan upah harian ataupun kontrak dengan jangka waktu 

tertentu sesuai kesepakatan dengan upah yang telah disepakati pula. 

Buruh tani memperoleh penghasilan dari upah bekerja pada tanah 

pertanian milik orang lain atau petani penyewa tanah. Sebagian besar 

buruh tani bekerja lepas dengan upah harian, hanya sebagian kecil 

yang bekerja untuk jangka satu tahun atau lebih. Selain dari upah 

sebagai pekerja, buruh tani juga melakukan kegiatan dagang kecil-

kecilan. Kegiatan ekonomi buruh tani berkisar pada pekerjaan 

pertanian yang mereka lakukan untuk tuan tanah besar dengan upah 
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harian. Sewaktu senggang ketika mereka tidak dipekerjakan sebagai 

buruh, mereka melakukan usaha perdagangan kecil-kecilan dengan 

keuntungan yang kecil. Misalnya, ada buruh tani yang mencari 

pendapatan tambahan dengan membuka warung makan kecil-kecilan 

yang buka hanya pada malam hari saja. 

c. Keadaan Kehidupan Beragama 

Dilihat dari segi kehidupan keagamaan, seluruh masyarakat 

Desa Kuwukan yang berjumlah 1.697 Jiwa memeluk agama Islam, 

dan 17 Jiwa memeluk agama Kristen. Desa Kuwukan sendiri terdapat 

3 masjid dan 7 musholla. Masjid dan musholla merupakan pusat 

kegiatan untuk pelaksanaan ibadah sehari-hari masyarakat Desa 

Kuwukan, dan juga sebagai sarana kegiatan pengajian, belajar agama 

dan sebagai tempat untuk melaksanakan musyawarah baik dari 

kalangan remaja maupun masyarakat setempat. 

Selain adanya masjid dan musholla terdapat pula sarana 

pendidikan agama Islam yang lainnya di Desa Kuwukan yaitu TPQ 

(Taman Pendidikan Al-Qur’an) dan Madrasah Diniyah. TPQ dan 

Madrasah Diniyah yang ada di Desa Kuwukan ini digunakan 

masyarakat terutama anak-anak dan remaja sebagai sarana kegiatan 

belajar tambahan khususnya belajar agama seperti: mengaji, belajar 

tajwid, fiqih, nahwu, shorof, bahasa arab. TPQ dan Madrasah Diniyah 

dilaksanakan kegiatan belajarnya setelah shalat ashar atau sekitar 

pukul setengah empat sore. 
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B. Pola Pewarisan Pada Masyarakat Desa Kuwukan 

Di negara kita secara umum dikenal dua sistem pewarisan, yaitu 

mengacu pada agama dan adat. Sistem pewarisan menurut agama, secara 

umum membagi hak waris anak laki-laki dua kali lebih besar dibanding 

perempuan (laki-laki sepikul, perempuan segendongan). Selain itu pada 

beberapa masyarakat dikenal pula sistem pewarisan mengacu pada adat 

(kebiasaan) setempat, hak waris anak laki-laki dan perempuan dianggap sama 

(dundum kupat). Masyarakat Desa Kuwukan merupakan masyarakat yang 

berakar pada budaya Jawa sehingga kecenderungan mereka terhadap nilai-

nilai adat sangat kuat, dalam artian segala aspek kehidupan masyarakat Desa 

Kuwukan berpedoman pada nilai-nilai budaya Jawa. Masyarakat Desa 

Kuwukan dalam pola pewarisannya menganut sistem pewarisan secara 

dundum kupat.  

Proses pewarisan merupakan suatu cara bagaimana seorang pewaris 

berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan 

ditinggalkannya kepada para ahli waris ketika pewaris masih hidup serta 

bagaimana cara warisan tersebut diteruskan penguasaan dan pemakaiannya. 

Untuk terjadinya proses pewarisan harus memenuhi ketiga unsur terdahulu, 

yaitu adanya pewaris, adanya harta waris dan adanya ahli waris, karena 

pewarisan adalah perbuatan antara ketiga unsur tersebut.  

Dalam praktek pembagian harta warisan harus memenuhi ketiga unsur 

terdahulu, yaitu adanya pewaris, adanya harta waris dan adanya ahli waris. Di 

Desa Kuwukan yang termasuk kategori ahli waris adalah; anak kandung, 
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keponakan, dan anak angkat (yang sudah disertifikasi, dalam artian namanya 

sudah tercantum dalam kartu anggota keluarga). Yang termasuk harta waris di 

Desa Kuwukan adalah; sawah (biasanya ditanami padi, ketela, tebu, jagung, 

dll), tegalan, rumah, dan tanah, dan perhiasan. Sedangkan pewaris adalah 

pihak yang mempunyai harta warisan. 

Adapun proses pembagian harta warisan di Desa Kuwukan 

dilaksanakan oleh pihak keluarga dahulu, dimana semua anggota keluarga 

berkumpul untuk kemudian membicarakan masalah pewarisan dengan jalan 

musyawarah. Dimana pewaris akan mengambil inisiatif mengumpulkan semua 

ahli waris setelah mereka sudah berumah tangga atau sudah mentas. Dalam 

hal ini pewaris mempertimbangkan masa tuanya supaya harta warisan dikelola 

oleh ahli waris dan untuk memastikan urusan perawatan masa tuanya.  

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat Desa Kuwukan 

menganut sistem bilateral dimana kedudukan laki-laki dan perempuan adalah 

sama dalam artian kedudukan laki-laki dan perempuan dalam menerima hak 

waris sejajar. Mengenai bagian yang diterima merupakan hasil 

permusyawaratan diantara para ahli waris, dimana akan ditentukan siapakah 

yang berhak dan wajib memperoleh bagian lebih ataupun sama dari lain-

lainnya. Pewaris membagikan harta warisan kepada ahli waris dengan melihat 

kondisi perekonomian ahli waris. Apabila ada salah seorang anggota ahli 

waris sudah memiliki harta sendiri atau sudah cukup mapan maka tidaklah 

perlu anggota tersebut mendapat bagian yang sama dengan ahli waris lainnya, 
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sehingga bagian harta warisan tersebut dapat diberikan kepada anggota ahli 

waris yang lain yang belum mempunyai apa-apa, atau belum mapan. 

Harta waris tidak semua dibagikan kepada ahli waris. Pewaris 

menyisakan sebagian kecil harta waris bagi dirinya sendiri untuk dijadikan 

bekal pada masa tua atau dijadikan harta pensiunan. Jika pewaris meninggal 

dunia semua kewajiban pewaris diambilkan dari harta pensiunan tersebut. Jika 

masih ada sisa harta tersebut akan jadi milik ahli waris yang merawat pewaris 

selama masih hidup. Mengenai ahli waris yang merawat pewaris biasanya 

ditunjuk sendiri oleh pewaris kepada siapa ia akan dirawat semasa tuanya. 

Secara umum kebiasaan masyarakat di Desa Kuwukan, ahli waris yang 

merawat pewaris pada masa tua adalah ahli waris yang paling kecil, atau anak 

terakhir (ragil). Sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Kuwukan anak 

terakhir (ragil) yang nantinya mewarisi rumah pewaris, sehingga secara 

otomatis masa tua pewaris dihabiskan dengan anak terakhir (ragil) dan secara 

otomatis anak terakhir (ragil) yang merawat pewaris pada masa tuanya.  

Jika semua ahli waris tidak ada yang berada satu kampung dengan 

pewaris, atau dengan kata lain semua ahli waris pergi merantau, tetap saja 

akan dikumpulkan oleh pewaris untuk diadakan musyawarah. Dalam 

permusyawaratan tersebut akan ditentukan siapa yang akan pulang kampung 

atau yang akan menetap kembali di desa untuk merawat pewaris, sesuai 

kesepakatan bersama.  

Setelah proses pembagian harta warisan memperoleh kesepakatan oleh 

semua pihak baik pewaris dan ahli waris, pihak keluarga akan melaporkan 
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hasil pembagian harta warisan tersebut kepada perangkat desa  karena semua 

penyerahan hak milik, agar menjadi tetap, harus dilaporkan kepada Kepala 

Desa, dan persetujuan Kepala Desa tersebut diperlukan untuk setiap arsip 

hukum tentang penyerahan hak. Persetujuan perangkat desa tersebut secara 

administratif diperlukan untuk setiap arsip hukum pada masyarakat desa 

Kuwukan, selain keberadaan mereka sebagai saksi.  

Proses pembagian harta warisan di Desa Kuwukan dapat berlangsung 

jika semua anggota keluarga atau ahli waris harus sudah berumah tangga, 

apabila masih ada anak yang bersekolah atau belum berumah tangga tidak 

boleh dibagikan dulu, karena orang tua masih ada beban untuk membiayai 

anak yang belum berumahtangga, jadi ahli waris harus benar-benar sudah 

berumah tangga. Pembagian warisan mutlak dibagikan pada saat anak-anak 

sudah berumah tangga dan sebelum pewaris meninggal dunia. Jikalau ada 

anak yang belum berumah tangga tetapi orang tuanya sudah meninggal, tidak 

ada pembagian harta warisan sampai anak tersebut benar-benar sudah 

berumah tangga. Harta warisan yang ditinggalkan akan dikelola bersama-sama 

ahli waris guna membiayai anak yang sebelumnya masih menjadi tanggungan 

orang tua. Setelah benar-benar berumah tangga maka pembagian dapat 

dilakukan dimana ahli waris melakukan musyawarah, dan mengenai bagian 

harta warisan sesuai kesepakatan semua ahli waris. Adapun kriteria cara 

pembagian warisan adalah sebagai berikut: 
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- Bagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan adalah sama 

- Jika mempunyai anak perempuan (tunggal) semua warisan sepenuhnya 

untuk anak perempuan tersebut. 

- Jika mempunyai anak laki-laki (tunggal) semua warisan sepenuhnya untuk 

anak laki-laki tersebut 

- Jika tidak mempunyai anak, harta tersebut sepenuhnya untuk keponakan. 

- Jika tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai anak angkat maka anak 

tersebut harus disertifikatkan agar dapat warisan sepenunhya. Jadi warisan 

sepenuhnya untuk anak angkat, yang lain (keponakan) tidak dapat karena 

sudah disertifikasi dan anak angkat tersebut sudah diangkat sejak bayi 

- Jika mempunyai anak tiri, maka tidak mendapatkan harta warisan karena 

tidak mempunyai hubungan keluarga. 

- Jika tidak mempunyai anak, anak angkat dan keponakan maka harta 

tersebut diwakafkan, untuk pembangunan masjid, untuk yatim piatu, dll. 

- Jika mempunyai istri dua atau lebih, dibagi rata dengan semua anak dari 

istri-istrinya, sedangkan istri-istri tidak mendapatkan harta warisan. Jika 

semua istrinya tidak mempunyai anak maka harta tersebut diwakafkan, 

buat pembangunan masjid, yatim piatu,dll 

 

Dari hasil wawancara dan observasi di lapangan, dihasilkan bahwa 

hukum adat harta gantungan dalam praktik pembagian warisan di Desa 

Kuwukan dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia. Sebagaimana hasil 
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wawancara dengan Kepala Desa Kuwukan Bapak Fathur Rohman (50 tahun) 

mengungkapkan: 

“Nak aku iseh urip tak tudingi siji-siji mengko lah ben anak-anak orak 

geger” 

 

“Jika saya masih hidup saya bagi satu-satu, nanti biar tidak terjadi 

perselisihan antara anak satu dengan anak yang lain” 

(wawancara dengan Bapak Fathur Rohman 24 Juni 2010) 

 

Dalam masyarakat Jawa cara pemecahan perselisihan secara 

tradisional antara orang seorang itu dapat berdaya hasil karena kekuatan 

nilai kejawen yang dicerminkan dalam sepatah kata rukun. Rukun 

merupakan ukuran ideal bagi hubungan sosial; mempunyai pengertian 

serasi, kerjasama, gotong royong dan peniadaan perselisihan sebanyak-

banyaknya. Rukun merupakan suatu suasana yang selalu diusahakan, baik 

ditengah keluarga, tetangga, desa, dan dalam setiap kelompok berjangka 

lama apapun. 

Dengan demikian proses penyelesaian tuntutan tersebut dihidupkan 

dan diberi bentuk oleh nilai rukun sebagai cara dan sekaligus juga sebagai 

tujuan. Nilai tersebut dalam pelaksanannya diterapkan oleh sifat umum 

perkara-perkara ini. Semua penyerahan hak milik, agar menjadi tetap, 

harus dilaporkan kepada kepala desa, dan persetujuan kepala desa tersebut 

diperlukan untuk setiap arsip hukum tentang penyerahan hak. 

Hal yang serupa diungkapkan oleh Ulama Desa Kuwukan Bapak 

H. Mukrim (63 tahun), bahwa pembagian warisan di Desa Kuwukan 
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menggunakan hukum adat yaitu dibagikan ketika pewaris masih hidup 

atau biasa disebut dengan Hibah oleh masyarakat pada umumnya. 

“umume bagi warisan iku dibagekno wektu pewaris wes mati, nak 

ning deso bagi waris iku gunakno umume masyarakate, gen supoyo 

orak podo tukaran sebab warisan iku dibagi beda. Nanging deso 

iku kudune bagi minurut hukum adate, sakliyane desa mriki 

dhereng mahami bagi warisan ” 

 

“Pada umumnya pembagian warisan dibagikan ketika pewaris 

meninggal dunia. Jika di desa tersebut menggunakan pembagian 

waris yang digunakan oleh masyarakat paada umumnya, maka 

akan terjadi pertengkaran atau iri karena bagian warisan antara 

yang satu dengan yang lain berbeda. Oleh karena itu di desa 

tersebut menggunakan hukum adat, selain itu karena di desa 

tersebut belum memahami pembagian waris yang pada umumnya 

di masyarakat” (wawancara dengan Bapak H. Mukrim 28 Juni 

2010) 

 

Dalam hukum adat waris pada dasarnya semua anak, baik laki-laki 

maupun perempuan pada dasarnya sama atas harta peninggalan orang 

tuanya. Perbedaan agama dan siapa yang lahir lebih dahulu tidak menjadi 

masalah. Hak yang sama mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh 

orang tuanya dalam proses meneruskan dan mengoperkan harta 

peninggalan keluarga. 

Hukum waris adat juga tidak mengenal azas legiteieme portie atau 

bagian mutlak. Penyerahan atau pembagian harta waris dalam hukum adat 

adalah konkrit atau nyata. Sifat konkrit pada masyarakat Desa Kuwukan 

dimana dalam pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan 

sama dan kadang pembagiannya lebih banyak perempuan. Jika dalam 

permusyawaratan keluarga ada ahli waris laki-laki yang sudah cukup 

mapan, dan ahli waris perempuan yang masih kekurangan, maka bagian 
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harta warisan perempuan lebih banyak. Semua ini tergantung pada 

kesepakatan bersama para ahli warisnya.  

Dari pengamatan peneliti, berbagai alasan mendasar diatas tentunya 

membawa implikasi banyak pada eksistensi hukum waris. Di dalamnya 

konsep kewarisan yakni prinsip pembagian harta warisan yang dianut oleh 

warga masyarakat Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus 

bukanlah prinsip 2 banding 1 seperti konsep pembagian warisan pada 

umumnya, tetapi hanya berprinsip bahwa anak laki-laki dan perempuan 

memperoleh bagian yang sama dan seimbang, bahkan terkadang anak 

perempuan bisa mendapatkan bagian yang lebih besar dari pada anak laki-

laki, karena kebanyakan yang merawat orang tuanya adalah anak 

perempuan dari orang tua tersebut. 

Pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia memberikan 

dampak positif bagi para ahli waris. Jika ada ahli waris merasa keberatan 

dengan hasil pembagian harta warisan dapat langsung konfirmasi dengan 

pewaris. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan, konflik, atau 

perebutan harta diantara para ahli waris dan hal ini juga harus disepakati 

oleh semua ahli waris yang lain. 

Praktek pembagian warisan bersifat konkrit, dalam artian lebih 

menitikberatkan pada wujud benda dan kebutuhan ahli waris, seperti hasil 

wawancara dengan Ibu Tumini (48 tahun). Dia adalah salah satu warga 

masyarakat Desa Kuwukan yang bekerja sebagai penjual pecel yang 

melakukan adat harta gantungan dalam praktik pembagian warisan yang 
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menyatakan bahwa pembagian warisan tersebut sudah merupakan adat 

yang ada di Desa Kuwukan. Dalam pembagian warisan di Desa tersebut 

adanya dasar persamaan hak yang dimana bagian warisan antara laki-laki 

dan perempuan adalah sama dalam artian kedudukan laki-laki dan 

perempuan dalam menerima hak waris sejajar. Mengenai bagian yang 

diterima merupakan hasil permusyawaratan diantara para ahliwaris, 

dimana akan ditentukan siapakah yang berhak dan wajib memperoleh 

bagian lebih ataupun sama dari lain-lainnya. Artinya apabila ada salah 

seorang anggota ahli waris sudah memiliki harta sendiri maka tidaklah 

perlu anggota tersebut mendapat bagian yang sama, yang dapat diberikan 

kepada anggota ahli waris yang lain yang belum mempunyai apa-apa, 

sehingga tidak terjadi konflik perebutan harta warisan. Jadi sebagai 

masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Kuwukan harus melaksanakan, 

dan menghormati adat pembagian warisan tersebut. 

“Nrimo ing padum, pun jatah sangking tiyang sepuh, bejo elek bejo 

apek, nriman. Dados mboten wonten tukaran utowo rebutan duet 

waktu bagi warisan” 

 

“Menerima apa adanya, sudah dapat bagian dari oran tua, kalau 

kebetulan dapat jelek diterima, kebetulan dapat bagus juga 

diterima. Jadi tidak ada perselisihan atau perebutan harta dalam 

pembagian warisan” (wawancara dengan Ibu Tumini 27 Juni 2010) 

 

Selain wawancara dengan Ibu Tumini penulis juga mendapatkan 

keterangan dari Ibu Sri Hayati (32 tahun). Dia seorang Ibu rumah tangga 

yang termasuk salah seorang yang sudah mendapatkan harta warisan 

tersebut. 
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“enggeh sami kaleh pendapate ibu tumini, pancen leres nopo seng 

dikandake ibu tumini, inggih puniko tiang kedah nerimo ing 

pandum wonten salebeting warisan”   

 

“Ya sama dengan pendapatnya Ibu Tumini, betul sekali apa yang 

dikatakan Ibu Tumini, yaitu orang harus dapat menerima 

pembagian yang ada dalam warisan” (wawancara dengan Ibu Sri 

Hayati 24 Juni 2010) 

 

Dari pemaparan proses pembagian harta warisan di Desa Kuwukan 

diatas menunjukkan bahwa masyarakat jawa khususnya masyarakat Desa 

Kuwukan menyelesaikan suatu permasalahan berlandaskan etika keselarasan 

sosial yang berdasarkan prinsip kerukunan dan kehormatan. Dua prinsip itu 

menuntut bahwa dalam segala bentuk interaksi konflik-komflik terbuka harus 

dicegah dan bahwa dalam setiap situasi pangkat dan kedudukan semua pihak 

yang bersangkutan harus diakui melalui sikap-sikap hormat yang tepat. Dua 

prinsip tersebut berhubungan erat satu sama lain. 

 

C. Harta Gantungan 

Dalam praktik pembagian warisan di Desa Kuwukan Kecamatan Dawe 

Kabupaten Kudus menggunakan adat harta gantungan. Dalam proses 

pembagian warisan, pembagiannya merupakan tindakan bersama dengan 

meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian warisan 

berjalan secara rukun, ramah tamah dengan memperhatikan keadaan istimewa 

dari tiap ahli waris (Surojo Wignjodipuro S.H,1968:194). Dalam proses 

meneruskan dan mengoperkan harta warisan keluarga kepada anak-anak, 

kepada turunan keluarga itu dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia, hal 
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tersebut dilakukan agar segala sesuatu menjadi jelas sehingga tidak terjadi 

suatu konflik antara ahli waris di dalam keluarga tersebut (Soepomo,1983: 

84).  

Harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris tidak dibagikan 

seluruhnya akan tetapi disisikan sebagian untuk hidup pewaris dimasa tuanya 

(Harta Pensiunan). Jika harta pensiunan tersebut sisa dan tidak habis terpakai 

untuk menyelesaikan biaya pengurusan jenazah dan hutang, harta tersebut 

menjadi Harta Gantungan atau Gemantung. Harta gantungan tersebut menjadi 

milik ahli waris yang merawat pewaris selama hidupnya. Jadi pembagian 

warisan di Desa Kuwukan telah mengistimewakan dalam pemberian harta 

peninggalannya kepada satu ahli  waris saja, karena hanya diberikan kepada 

seorang anak yang merawat orang tuanya. 

Dalam masyarakat Desa Kuwukan bentuk harta warisan adalah sawah, 

tegalan, rumah, dan perhiasan. Jika harta warisan berupa sawah, maka dibagi 

sesuai kesepakatan dan menyisakan sebagian sawah sebagai harta pensiunan. 

Pengelolaan sawah tersebut dilimpahkan kepada ahli waris yang ditunjuk oleh 

pewaris, pengelolaannya berupa ditanami padi, ketela, tebu, jagung, atau jenis 

tanaman produksi lainnya yang menghasilkan. Hasil pengelolaan tersebut akan 

digunakan untuk biaya hidup pewaris di masa tuanya. Jika harta warisan 

berupa tegalan biasanya ditanami jenis tanaman palawija, sedangkan jika harta 

warisan berupa rumah tinggal, kepemilikan rumah tinggal akan dilimpahkan 

kepada ahli waris yang ditunjuk pewaris dan biasanya anak terakhir atau ragil 

yang akan memiliki hak kepemilikan. Pada masa tua pewaris akan ikut kepada 
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ahli waris yang ditunjuk, sedangkan untuk biaya hidup akan ditanggung oleh 

ahli waris yang ditunjuk.  

Jika bentuk harta warisan berupa perhiasan, maka perhiasan tersebut 

akan dijual dan dibagikan sesuia kesepakatan dengan menyisakan hasil 

penjualan untuk biaya hidup pewaris, jika masih ada sisa setelah pewaris 

meninggal maka harta sisa tersebut akan menjadi hak milik ahli waris yang 

merawat pewaris. Harta warisan yang telah dibagikan menyisakan sebagian 

sebagai harta pensiunan bagi pewaris dimasa tuanya, jika pewaris laki-laki 

sudah meninggal harta pensiunan akan diteruskan untuk merawat pewaris 

perempuan. Harta pensiunan beralih menjadi harta gantungan jika pewaris 

laki-laki maupun perempuan sudah meninggal dunia.  

Mayoritas masyarakat Desa Kuwukan adalah buruh tani, sebagian dari 

mereka ada yang memiliki harta yang secara signifikan dapat dibagi kepada 

ahli waris, dan sebagian dari mereka ada yang tidak memiliki harta waris yang 

dapat dibagi. Jika pewaris tidak mempunyai harta waris yang dibagi, pada 

umumnya mereka mempunyai rumah tempat mereka tinggal. Maka harta satu-

satunya yang dapat dijadikan harta warisan adalah rumah mereka. Pembagian 

harta waris berupa tumah tersebut tergantung dengan hasil kesepakatan para 

ahli waris.  

Tetapi pada umumnya rumah pewaris tersebut akan menjadi hak milik 

bagi ahli waris yang merawat pewaris dimasa tuanya karena telah membiayai 

biaya hidup pewaris. Jika semua ahli waris sudah mapan dalam artian sudah 

mempunyai rumah tempat tinggal yang tetap sendiri, maka rumah tersebut 
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akan dijual dan hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan bersama. Hasil dari 

penjualan tersebut akan disisakan sebagian untuk harta pensiunan pewaris, 

sedangkan kepada siapa pewaris akan ikut bertempat tinggal akan ditunjuk 

sendiri oleh pewaris. Ahli waris yang ditunjuk secara otomatis akan merawat 

pewaris dimasa tuanya dan memenuhi kewajibannya. Jika harta pensiunan 

masih ada sisa setelah pewaris meninggal akan menjadi harta gantungan yang 

akan menjadi hak milik ahli waris yang merawat pewaris. Sistem pewarisan 

secara adat bersifat elastis, dalam artian pembagian warisan berpangkal pada 

kesepakatan keluarga. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Alif Purnomo yang 

menjabat sebagai Kaur Kesra dan sekaligus sebagi Modin di Desa tersebut. 

Dia sudah mendapatkan bagian warisan dari orang tuanya sewaktu masih 

hidup. Bapak Alif Purnomo merawat kedua orangtuanya dimasa tuanya 

menggunakan harta yang disisihkan sebelumnya oleh pewaris sebagai (Harta 

Pensiunan). Bapak Alif Purnomo selama orang tuanya masih hidup dia yang 

merawat orang tuanya di masa senjanya karena dia adalah anak yang terakhir 

atau ragil. Setelah orang tuanya meninggal harta yang sebelumnya jadi harta 

pensiunan beralih menjadi harta gantungan karena tidak ada yang memiliki, 

harta gantungan tersebut selanjutnya menjadi hak milik Bapak Alif Purnomo 

karena dia yang merawat pewaris selama masa senjanya. Dia mengungkapkan 

bahwa merawat orang tua yang sudah lanjut usia sangat berat, melebihi 

merawat bayi. Ada biaya perawatan, kesabaran, dan ada juga orang tua yang 

sudah pikun, dan sudah pantas jika harta waris gantungan itu kemudian secara 
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otomatis diberikan kepada anak yang merawat secara utuh bukan dengan 

dibagi selayaknya harta waris pada umumnya (wawancara denga Bapak Alif 

Purnomo 24 Juni 2010). 

Harta pensiunan bagi pewaris merupakan bentuk kejelasan 

dikarenakan telah jelas bahwa harta tersebut memang untuk biaya hidup pada 

masa tua pewaris. Dalam kasus yang terjadi pada Bapak Alif Purnomo dimana 

telah mendapatkan harta warisan pada waktu orang tuanya masih hidup. 

Keluarga Bapak Alif Purnomo terdiri dari empat orang anak, tiga orang laki-

laki dan satu orang perempuan dimana Bapak Alif Purnomo adalah anak 

terakhir atau ragil. Dalam keluarga Bapak Alif Purnomo pewaris mempunyai 

empat bidang tanah, dan dibagi menjadi lima bagian yang sama luas. Empat 

bagian dibagikan untuk anak-anak pewaris, sedangkan yang satu bagian di 

jadikan harta pensiunan bagi pewaris.  Orang tua Bapak Alif Purnomo 

memutuskan bahwa pada masa tuanya memilih untuk ikut Bapak Alif 

Purnomo dengan harapan mampu ngrumati/ngingoni (memelihara/memberi 

makan) sampai Bapak dan Ibunya meninggal dunia. Harta yang disisihkan 

atau dijadikan harta pensiunan digunakan Bapak Alif Purnomo untuk 

membiayai kebutuhan hidup kedua orang tuanya pada waktu masih hidup.  

Pada waktu orang tua Bapak Alif Purnomo meninggal dunia biaya 

pengurusan jenazah (penguburan, kain kafan, dll), selametan 7 hari, 40 hari, 

dan 100 hari  meninggalnya pewaris menggunakan harta pensiunan. Setelah 

kewajiban pengurusan jenazah dan selametan meninggalnya pewaris selesai, 

serta kewajiban lain selesai, misalnya pewaris mempunyai mempunyai hutang 
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dan sudah terbayarkan dengan menggunakan harta pensiunan, maka harta 

pensiunan tersebut tidak ada yang mempunyai atau gemantung. Harta tersebut 

menjadi hak milik Bapak Ali Purnomo, sesuai adat masyarakat Desa Kuwukan 

karena telah merawat kedua orang tuanya pada masa tuanya. 

Dari pemaparan latar belakang di atas, kita bisa melihat bahwa adat 

harta gantungan dalam praktik pembagian warisan dilakukan ketika pewaris 

masih hidup. Namun, dalam praktik pembagian harta gantungan tersebut 

diberikan kepada anak yang telah merawat selama masa hidupnya pewaris, 

baik itu laki-laki maupun perempuan. Sehingga dalam hukum adat tradisional 

di Jawa, maka pada dasarnya segala anak, baik laki-laki maupun perempuan 

mempunyai hak sama atas harta peninggalan orang tuanya 

(Soepomo,1983:83). Hak yang sama ini mengandung hak untuk diberlakukan 

yang sama oleh pewaris di dalam proses meneruskan dan mengoperkan harta 

warisan keluarga. 

Adat harta gantungan di Desa Kuwukan pada prinsipnya tetap 

dilakukan jika para ahli waris tidak berada dalam satu desa atau pergi 

merantau. Proses pewarisan tetap dilakukan sesuai kesepakatan semua pihak 

yaitu, para ahli waris dan pewaris. Adapun jika pewaris tidak memiliki anak 

maka adat harta gantungan tetap diteruskan kepada keponakan pewaris dari 

garis keturunan ayah dan ibu. Jika pewaris tidak mempunyai keponakan maka 

akan diteruskan kepada anak angkat pewaris yang sudah disertifikasi, dalam 

artian sudah dilegalkan oleh pemerintah, sudah tercantum dalam akta 

keluarga. Jika pewaris tidak mempunyai keturunan, dan tidak mempunyai 
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anak angkat maka harta pewaris akan di wakafkan kepada desa dalam bentuk 

pembangunan masjid, mushola atau dalam bentuk tempat publik yang lain, 

dan biasanya jarang ditemui pewaris tidak mempunyai keturunan sama sekali. 

Adapun dalam menganalisis proses pembagian warisan gantungan 

yang ada di Desa Kuwukan, menurut penulis bahwa adat harta gantungan 

dalam pembagian warisan bisa dikategorikan pada tindakan rasional yang 

tradisional karena adat tersebut adalah kebiasaan yang sudah turun temurun 

dilakukan oleh masyarakat khususnya masyarakat Desa Kuwukan dan 

dijadikan sebagai budaya bersama. Selain itu dalam proses pembagian warisan 

gantungan memang harus terdapat beberapa aturan yang berlaku pada 

masyarakat setempat diantaranya yaitu seperti adanya keempat saksi utama 

(kepala desa, carik, RT dan RW) selain itu juga bisa diperkuat dengan adanya 

keberdaan seorang tokoh masyarakat.  

D. Alasan masyarakat menerapkan adat harta gantungan dalam praktik 

pembagian warisan. 

Nilai-nilai kemasyarakatan umum yang tersebar memberikan 

pembenaran serta makna bagi lembaga kekeluargaan dan berlaku pula sebagai 

petunjuk normatif untuk tenggang-menenggang di antara para anggota 

keluarga setiap hari. 

Metode orang Jawa dalam menangani tuntutan atas harta kekayaan 

lebih banyak didasarkan pada pertimbangan yang konkrit atau nyata. Dalam 

pembagian warisan harta yang dibagi kepada pihak laki-laki dan perempuan 
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pada hakikatnya sama, namun dalam pelaksanaannya harta yang dibagi 

tergantung situasi para ahli waris, bisa saja pihak perempuan mendapatkan 

harta yang lebih banyak dari laki-laki karena keadaan ekonomi. Tujuannya 

adalah mencapai keadilan yang sebenar-benarnya dimana yang lebih 

membutuhkan menjadi prioritas dengan persetujuan dari semua pihak yang 

bersangkutan. 

Berdasarkan pengamatan peneliti mengenai praktek pembagian harta 

warisan di Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, ada dua hal 

yang mendasari pembagian warisan dilaksanakan sebelum pewaris meninggal 

dunia yaitu: 

1. Tata Krama (Penghormatan) 

Dari ungkapan yang tepat atas “hormat” (seperti dimaksudkan 

orang Jawa dengan menunjukkan sikap urmat atau perasaan sungkan) 

yang didasarkan atas pandangan tradisional Kejawen; bahwa semua 

hubungan kemasyarakatan tersusun secara hirearki, serta di atas kewajiban 

moral, bahwa memelihara dan menyatakan corak tertib sosial yang 

demikian itupun merupakan suatu kebaikan. 

“Hormat” bagi pengertian orang Jawa bukan berarti pengakuan 

terhadap jajaran atasan yang ditunjukkan dengan melalui bentuk tata 

krama yang sesuai. Tidak ada kewenangan, kekuasaan ataupun suatu hak 

istimewa yang penting lainnya langsung terkandung dalam jenjang 

kedudukan yang tinggi itu. Namun, bagi orang Jawa menempatkan bobot 

emosional yang besar pada pelaksanaan setepatnya atas tata krama 
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kesopanan dalam segala tingkat hubungan sosial. Nilai-nilai yang 

berhubungan dengan status dan kehormatan harus menjadi kekuatan yang 

tertanam dalam-dalam di dalam kepribadian orang Jawa (Hildred Geertz, 

1983). 

Pada masyarakat Kuwukan tata  cara pembagian warisan 

menunjukkan sikap tata krama kesopanan yang baik yang ditujukan bagi 

kedua pihak, baik pewaris maupun ahli waris. Harta pensiunan yang 

disisihkan oleh pewaris untuk biaya hidup masa senjanya terkandung nilai 

hormat di dalamnya, pewaris menginginkan pada masa tuanya tetap ingin 

dihormati selayaknya orang tua. Selain itu agar kewibawaan sebagai orang 

tua tetap terjaga, dikarenakan keperluan hidup masa tua pewaris tidak 

menggantungkan kepada anaknya melainkan dari harta pensiunanan yang 

sudah disisihkan. 

Harta pensiunan juga memberikan dampak positif bagi hubungan 

ahli waris terhadap pewaris. Keberadaan harta tersebut diharapkan 

menjaga sikap emosional ahli waris dengan menunjukkan rasa hormat 

yang tepat kepada pewaris. Kebutuhan hidup masa tua pewaris yang tidak 

membebankan kepada anaknya diharapkan dapat menjaga hubungan 

secara emosional yang baik bagi anak dan orang tua. 

2. Hubungan Sosial yang Harmonis 

Penampilan sosial yang harmonis dalam ungkapan Jawa disarikan 

sebagai rukun, adalah determinasi untuk “memelihara pernyataan sosial 

yang harmonis” dengan mencegah adanya pernyataan konflik sosial dan 
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pribadi secara terbuka dalam bentuk apapun. Nilai ini didasarkan pada 

pandangan Kejawen tentang keseimbangan emosional, statis emosional 

dan sebagai nilai tertinggi. Dan didasarkan pada kewajiban moral yang 

berkaitan dengan nilai itu untuk mengendalikan hasrat hati sendiri, 

menjaganya agar tak terlepas dari kesadaran atau setidaknya tidak 

terucapkan, sehingga dengan demikian tidak menimbulkan tanggapan 

emosional yang berlawanan dari pihak lain (Hildred Geertz, 1983). 

Masyarakat Desa Kuwukan melakukan praktek pembagian warisan 

sebelum pewaris meninggal dikarenakan adanya ketakutan terjadinya 

konflik perebutan harta warisan, jika harta warisan dibagikan pada waktu 

pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu pembagian warisan dilakukan 

sebelum pewaris meninggal dunia dengan harapan dapat mengarahkan 

pada sisi kemaslahatan khususnya bagi para ahli waris, karena memang 

jika seandainya ada salah satu ahli waris yang tidak puas dengan hasil 

pembagian warisan yang diterimanya maka pembagian warisan yang 

dilakukan sebelum meninggal bisa menanggulanginya, sebab pewaris 

masih hidup dan secara jelas bisa dipertanyakan pada orang yang memberi 

warisan. 

Dalam suasana kekeluargaan cita-cita rukun tersebut merupakan 

elemen sentral. Ia dijunjung sebagai suatu cita bagi semua hubungan di 

antara sesaudara kakak beradik sampai hubungan diantara sepupu yang 

jauh. Inti prinsip kerukunan ialah tuntutan untuk mencegah segala 

kelakuan yang bisa menimbulkan konflik terbuka. Tujuan kelakuan rukun 
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ialah keselarasan sosial, keadaan yang rukun. Keadaan rukun terdapat 

dimana semua pihak berada dalam keadaan damai satu sama lain, suka 

bekerja sama, dalam suasana tenang dan sepakat. 
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BAB V 

      SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal yakni: 

1. Di negara kita secara umum dikenal dua sistem pewarisan, yaitu 

mengacu pada agama dan adat. Sistem pewarisan menurut agama, 

secara umum membagi hak waris anak laki-laki dua kali lebih besar 

dibanding perempuan (laki-laki sepikul, perempuan segendongan). 

Selain itu pada beberapa masyarakat dikenal pula sistem pewarisan 

mengacu pada adat (kebiasaan) setempat, hak waris anak laki-laki dan 

perempuan dianggap sama (dundum kupat). Masyarakat Desa 

Kuwukan menganut sistem pewarisan mengacu pada adat (kebiasaan) 

setempat yaitu  (dundum kupat).  Adapun proses pembagian harta 

warisan di Desa Kuwukan dilaksanakan oleh pihak keluarga dahulu, 

dimana semua anggota keluarga berkumpul untuk kemudian 

membicarakan masalah pewarisan dengan jalan musyawarah. Setelah 

proses pembagian harta warisan memperoleh kesepakatan oleh semua 

pihak baik pewaris dan ahli waris, pihak keluarga akan melaporkan 

hasil pembagian harta warisan tersebut kepada perangkat desa  karena 

semua penyerahan hak milik, agar menjadi tetap, harus dilaporkan 

kepada kepala desa, dan persetujuan kepala desa tersebut diperlukan 

untuk setiap arsip hukum tentang penyerahan hak. Persetujuan 
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perangkat desa tersebut secara administratif diperlukan untuk setiap 

arsip hukum pada masyarakat desa Kuwukan. 

2. Harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris tidak dibagikan 

seluruhnya akan tetapi disisikan sebagian untuk hidup pewaris dimasa 

tuanya (Harta Pensiunan). Jika harta pensiunan tersebut sisa dan tidak 

habis terpakai untuk menyelesaikan biaya pengurusan jenazah dan 

hutang, harta tersebut menjadi Harta Gantungan atau Gemantung. 

Harta gantungan tersebut menjadi milik ahli waris yang merawat 

pewaris selama hidupnya. Jadi pembagian warisan di Desa Kuwukan 

telah mengistimewakan dalam pemberian harta peninggalannya kepada 

satu ahli  waris saja, karena hanya diberikan kepada seorang anak yang 

merawat orang tuanya. 

3. Alasan masyarakat menerapkan adat harta gantungan dalam praktik 

pembagian warisan. 

a. Tata Krama (Penghormatan) 

Pada masyarakat Kuwukan tata  cara pembagian warisan 

menunjukkan sikap tata krama kesopanan yang baik yang ditujukan 

bagi kedua pihak, baik pewaris maupun ahli waris. Harta pensiunan 

yang disisihkan oleh pewaris untuk biaya hidup masa senjanya 

terkandung nilai hormat di dalamnya, pewaris menginginkan pada 

masa tuanya tetap ingin dihormati selayaknya orang tua. Selain itu 

agar kewibawaan sebagai orang tua tetap terjaga, dikarenakan 
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keperluan hidup masa tua pewaris tidak menggantungkan kepada 

anaknya melainkan dari harta pensiunanan yang sudah disisihkan. 

b. Hubungan Sosial yang Harmonis 

Masyarakat Desa Kuwukan melakukan praktek pembagian warisan 

sebelum pewaris meninggal dikarenakan adanya ketakutan 

terjadinya konflik perebutan harta warisan, jika harta warisan 

dibagikan pada waktu pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu 

pembagian warisan dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia 

dengan harapan dapat mengarahkan pada sisi kemaslahatan 

khususnya bagi para ahli waris, karena memang jika seandainya 

ada salah satu ahli waris yang tidak puas dengan hasil pembagian 

warisan yang diterimanya maka pembagian warisan yang dilakukan 

sebelum meninggal bisa menanggulanginya, sebab pewaris masih 

hidup dan secara jelas bisa dipertanyakan pada orang yang 

memberi warisan. 

 

B. Saran 

Saran yang diajukan adalah dalam menyelesaikan persoalan 

mengenai pembagian harta warisan dimana dilakukan pada waktu pewaris 

masih hidup sebaiknya dilakukan secara hati-hati dan dalam suasana 

kekeluargaan yang didasari dengan musyawarah. Dalam penyelesaian 

masalaah kehidupan keluarga sebagai masyarakat jawa sebaiknya didasari 

oleh nilai-nilai budaya jawa yaitu; nilai tata karma (hormat), dan nilai 



 

 

 

 

85

kerukunan. Diharapkan dengan penerapan nilai-nilai tersebut dapat 

meminimalkan konflik yang muncul, selain itu pembagian warisan harus 

dilakukan dengan tepat dan cermat sehingga hak-hak masing-masing ahli 

waris dapat terpenuhi sehingga aspek keadilan tidak terabaikan. 
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Lampiran 1 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

Pedoman observasi dalam penilitian tentang Adat Harta Gantungan 

Dalam Praktik Pembagian Warisan (Studi Kasus di Desa Kuwukan 

Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus) adalah sebagai berikut: 

1. Obyek penilitian  

b. Kondisi geografis Desa Kuwukan . 

c. Kehidupan masyarakat Desa Kuwukan. 

d. Kehidupan keagamaan masyarakat Desa Kuwukan. 

e. Keadaan alam atau lingkungan tempat tinggal masyarakat Desa Kuwukan. 

 

2. Pelaksanaan adat harta gantungan dalam pembagian warisan 

a. Tata cara mempraktikan adat harta gantungan dalam pembagian warisan. 

b. Pembagian harta warisan dengan menggunakan adat harta gantungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

91

Lampiran 2 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Bagi masyarakat yang mempraktikan harta gantungan dalam 

pembagian warisan  

 

NO Fokus 

Observasi 

 

Indikator Item Pertanyaan 

1. Pola pewarisan Proses 

pewarisan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk harta 

warisan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Apakah syarat terjadinya 

pewarisan? 

2. Bagaimana proses 

pewarisan di Desa 

Kuwukan berlangsung? 

3. Bagaimana kedudukan ahli 

waris dalam proses 

pewarisan di Desa 

Kuwukan? 

4. Seberapa besar bagian ahli 

waris dalam menerima 

harta warisan? 

5. Bagaimanakah wujud atau 

bentuk harta warisan di 

Desa Kuwukan? 

6. Berapa banyak bagian 
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Cara pembagian 

warisan  

 

 

 

 

 

 

 

harta warisan bagi laki-laki 

dan perempuan? 

7. Dalam keluarga 

masyarakat Kuwukan, 

siapa yang berhak 

mendapat warisan? 

8. Bagaimana jika ahli waris 

hanya laki-laki? 

9. Bagaimana jika ahli waris 

hanya perempuan? 

10. Bagaimana jika pewaris 

tidak mempunyai anak? 

11. Bagaimana jika pewaris 

hanya mempunyai anak 

angkat tetapi tidak 

mempunyai anak kandung? 

12. Bagaimana kedudukan 

anak tiri dalam sistem 

pewarisan? 

13. Bagaimana jika pewaris 

mempunyai istri lebih dari 

satu dan kesemuanya 

mempunyai keturunan dari 
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pewaris? 

 

2. Harta 

Gantungan 

  

 

 

Definisi harta 

gantungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waktu 

pembagian harta 

warisan 

1. Apa yang dimaksud harta 

gantungan atau gemantung? 

2. Apa yang dimaksud harta 

pensiunan? 

3. Bagaimana tata cara 

pembagian harta 

gantungan? 

4. Apakah bentuk harta 

gantungan? 

5. Bagaimana proses 

pewarisan jika pewaris 

mempunyai hutang? 

6. Siapa yang akan 

mendapatkan harta 

gantungan? 

7. Apa kewajiban yang harus 

dilakukan oleh penerima 

harta gantungan? 

8. Mengapa pembagian 

warisan dilakukan pada 

waktu masih hidup? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

( Untuk Petugas Kelurahan dan RT/RW Terkait  

Monografi Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus) 

 

Nama   : 

Umur   : 

Alamat   : 

Pendidikan akhir : 

pekerjaan  : 

 Indikator Pertanyaan sebagai Data Pendukung 

A. Kondisi Sosial, Ekonomi, Geografi Masyarakat Desa Kuwukan 

 

1. Dimana letak geografi Desa Kuwukan 

2. Bagaimana komposisi penduduk Desa Kuwukan? 

3. Bagaimana komposisi mata pencaharian penduduk Desa Kuwukan? 

4. Bagaimana kondisis sosial ekonomi masyarakat Desa Kuwukan? 

5. Bagaimana kehidupan beragama masyarakat Desa Kuwukan? 

 

B. Peran perangkat desa 

1. Peran apa yang dimiliki perangkat desa terkait dengan adat harta 

gantungan dalam praktik pembagian warisan? 

2. Sejauh mana keterlibatan perangkat desa terkait dengan adat harta 

gantungan dalam praktik pembagian warisan? 
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Lampiran 3   

 

DAFTAR INFORMAN 

 

 

1.     Nama  : Faturrahman 

Alamat  : Kudus 

Umur : 50 tahun 

Pendidikan akhir  : SMA 

Jabatan :  Kepala Desa 

 

2.    Nama  : Sholeh 

Alamat  : Kudus 

Umur : 50 tahun 

Pendidikan akhir  : SMA 

 Jabatan :  Kaur Pemerintahan 

 

3.    Nama  : Alif Purnomo 

Alamat  : Kudus 

Umur : 46 tahun 

Pendidikan akhir  : SMA 

 Jabatan :  Kaur Kesra 
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4.     Nama  : Alif Purnomo 

Alamat  : Kudus 

Umur : 45 tahun 

Pendidikan akhir  : SMA 

 Jabatan :  Kaur Kesra 

 

5.    Nama  : H. Mukrim 

Alamat  : Kudus 

Umur : 68 tahun 

Pendidikan akhir  : SD 

 Pekerjaan :  Ulama’ 

 

6.    Nama  : Giyanto 

Alamat  : Kudus 

Umur : 48 tahun 

Pendidikan akhir  : SMA 

 Jabatan :  Ketua RT 2 

 

7.    Nama  : Nur Shodiq 

Alamat  : Kudus 

Umur : 42 tahun 

Pendidikan akhir  : SMA 

 Jabatan :  Ketua RW 2 
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8.    Nama  : Sutahar 

Alamat  : Kudus 

Umur : 53 tahun 

Pendidikan akhir  : SMA 

 Jabatan :  Carik 

 

9.    Nama  : Hengki 

Alamat  : Kudus 

Umur : 43 tahun 

Pendidikan akhir  : S1 

 Pekerjaan :  Pegawai Swasta 

 

10.    Nama  : Irawan 

Alamat  : Kudus 

Umur : 39 tahun 

Pendidikan akhir  : S1 

 Pekerjaan :  Guru 

 

11.    Nama  : Tumini 

Alamat  : Kudus 

Umur : 48 tahun 

Pendidikan akhir  : SD 

 Pekerjaan :  Penjual Pecel 
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12.    Nama  : Sri Hayati 

Alamat  : Kudus 

Umur : 32 tahun 

Pendidikan akhir  : SMA 

 Pekerjaan :  Ibu Rumah Tangga 

 

 

 


