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ABSTRAK

HAK WARIS ANAK MENURUT HUKUM ADAT SASAK
(STUDI DI DESA PENUJAK, KEC. PRAYA BARAT, KAB. LOMBOK TENGAH)

LALU MUHAMMAD TAUFIQ. H
D1A113150

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak waris anak menurut hukum
adat desa penujak serta proses dan porsi pembagiannya. jenis penelitian ini adalah normatif
empiris, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan
konseptual. Hasil penelitian ini  didapati jawaban bahwa Hak waris anak menurut hukum adat
sasak di desa penujak Kecematan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa
Tenggara Barat adalah anak dianggap sebagai elemen terpenting dalam hal waris, sehingga
diserahkan sepenuhnya kepada anak yang sebagai ahli waris untuk mengatur segala sesuatu
mengenai hak-hak dan kewajiban terhadap harta warisannya sedangkan proses dan porsi
pembagian harta warisan yang ditempuh masyarakat desa tersebut adalah dengan cara hibah dan
hibah wasiat, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya persengketaan diantara ahli-ahli
waris dan tercapainya kemaslahatan.Proporsi anak laki-laki dan perempuan mendapatkan
bagianya menurut yang ditentukan dari hasil musyawarah keluarga.Intinya konsep pade Ride
atau sama-sama rela menjadi poin utama dalam musyawarah pembagiannya.

Kata Kunci: Hak Waris, Hukum Adat

THE RIGHT OF CHILDREN IN INHERITANCE BASED ON SASAK CUSTOMARY LAW
(STUDY IN PENUJAK VILLAGE, WEST PRAYA DISTRICT, CENTER LOMBOK

REGENCY)

The purpose of this study is to find out the right of  children in  inheritance law based on
sasak customary  law in Penujak Village and their portion. The type of this research is normative
and empirical legal research. The legal approach on this research uses statute approach and
conceptual approach. The result of this study,  based on sasak customary law in Penujak Village,
West Praya District, Center Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province, is revealed that
children are the most important thing on inheritance law. Because of this, children has right to
manage everything and also manage about his or her rights and duties related with inheritance.
Furthermore, the division of inheritance and its portion in Penujak society they given by grant or
will. Penujak people are doing this because they want avoid dispute between heirs and they want
maximize the utility for heirs. The portion between man and women is determined by the results
of discussion  in family forum. This concept based on Pade Ride principle that is every persons
must be accepted whatever the results from discussion in family forum decided. This principle is
the main point in the division of  inheritance on this discussion forum.

Keywords: Rights of Inheritance, Customary Law



I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang penduduknya mempunyai aneka ragam adat kebudayaan,

dalam adat kebudayaan tersebut terdapat juga hal-hal yang berkaitan dengan hukum.

Sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 18B ayat (2) yang berbunyi :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat

beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-

undang”.

Meskipun demikian, keberlakuan hukum adat tersebut terbatas hanya pada bidang-

bidang hukum tertentu, dimana salah satu dari bidang hukum yang dimaksud adalah bidang

hukum kewarisan.

Indonesia memiliki berbagai macam bentuk waris diantaranya waris menurut hukum

BW, hukum Islam, dan adat. Masing-masing hukum tersebut memiliki karakter yang

berbeda dengan yang lain.Menurut Badriyah Harun, apabila yang digunakan dalam

pembagian kewarisan adalah hukum adat maka disebutkan hukum perdata adat. Apabila

yang digunakan sistem hukum Islam, maka disebut hukum perdata Islam.Atau yang

digunakan sistem hukum perdata umum, maka disebut hukum perdata umum (hukum

perdata).1

Dengan adanya beragam bentuk sistem kewarisan hukum adat, menimbulkan akibat

yang berbeda pula, maka pada intinya hukum waris harus disesuaikan dengan adat dan

kebudayaan masing-masing daerah dengan kelebihan dan kekurangan yang ada pada sistem

kewarisan tersebut.

1Badriyah Harun, Panduan Praktis Pembagian Waris, Cet.1, (Penerbit Pustaka Yusitisia yogyakarta, 2009)
hlm.4
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Desa Penujak merupakan salah satu desa adat yang terletak di Kecamatan Praya Barat,

Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini masih erat melestarikan adat

istiadat di tengah pengaruh modernisasi saat ini, adat istiadat mengenai hukum waris

misalnya, di desa ini masih sangat kental menggunakan sistem hukum waris adat.

Bagi masyarakat desa penujak, hukum waris adat yang digunakan saat ini merupakan

hukum warisan nenek moyang mereka yang harus dijaga dan dilestarikan, agar dapat

dipergunakan oleh anak cucunya kelak. Namun bagi sebagaian masyarakat desa penujak

justru menganggap hukum waris adat tersebut kurang sesuai pada zaman ini, mengingat

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang memunyai konstitusi-konstitusi yang

harus ditaati, disamping ituada juga yang menggunakan hukum waris Islam.

Masyarakat adat Indonesia mempunyai hukum adat waris sendiri-sendiri.Biasanya

hukum adat mereka dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan dan sistem perkawinan yang

mereka anut .

Masyarakat Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa memiliki adat istiadat dan

hukum adat yang beragam antara yang satu dengan yang lainnya berbeda dan memiliki

karakteristik tersendiri yang menjadikan hukum adat termasuk di dalamnya hukum waris

menjadi pluralistis pula.

Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan

dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum

waris sendiri-sendiri. Sistem kekerabatan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan

masalah hukum kewarisan, disamping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan

yang lain dalam hal perkawinan.2

2 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Cipta Aditya Bhakti Bandung, 1993), hlm. 23.
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Salah  satu  tujuan  dari  perkawinan  adalah  adanya  anak  sebagai  penerus  keturunan.

Anak yang lahir dari perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita, beribu pada wanita

yang melahirkannya dan berbapak pada suami dari wanita itu, Hal ini merupakan suatu

kejadian yang normal3.Tapi pada kenyataanya tidak semua kenyataan itu berjalan normal.

Dalam kehidupan nyata suatu masyarakat, ditemukan adanya kejadian-kejadian diluar

keadaan seperti masalah hukum waris yang dimana terdapat perbedaan-perbedaan prinsipil

antara hukum perdata dan hukum adat sasak

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1).Bagaimana hak

waris anak menurut Hukum Adat Sasak di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat,

Kabupaten Lombok Tengah? 2).Bagaimana Porsi Pembagian dan Proses pembagian hak

waris anak menurut Hukum Adat Sasak di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat,

Kabupaten Lombok Tengah?

Adapun Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1) Untuk

mengetahui hak waris anak  Hukum Adat Sasak di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat,

Kabupaten Lombok Tengah. 2)  Untuk mengetahui Porsi Pembagian dan proses Pembagian

hak waris  anakmenurut Hukum Adat Sasak di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat,

Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun manfaat penelitian, 1) Manfaat Teoritis yaitu Memberikan kontribusi

pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam lapangan hukum waris dan

hukum keluarga, yaitu mengenai hak waris anak menurut waris hukum adat Sasak.2)

Manfaat Praktis yaitu dapat memberikan informasi bagi masyarakat dan penegak hukum

dalam menentukan pembagian waris menurut hukum Waris Adat sasak.3) Manfaat

Akademis yaitu sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi ilmu hukum tingkat

3 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia,: Mandur Maju, Bandung 1990, hlm. 30
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strata satu (1) pada Fakultas Hukum Universitas Mataram dan bermanfaat sebagai salah satu

tambahan kajian sosiologis di dalam memperkaya bahan bacaan mahasiswa khususnya di

Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris.Metode pendekatan yang

digunakan yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan

konsepkutual.Sumber dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.Teknik pengumpulan data

dengan melakukan studi kepustakaan.
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II. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Hak Waris Anak Menurut Hukum Adat Sasak Desa Penujak

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat ber-Bhinneka Tunggal Ika, yang berbeda-

beda Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) dan kemudian bersatu dalam satu

kesatuan negara Pancasila sejak tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum Indonesia merdeka

berbagai masyarakat itu berdiam di berbagai kepulauan yang besar dan kecil yang hidup

menurut hukum adatnya masing-masing.4Sebagian masyarakat Indonesia merupakan

masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan yang masih memegang tradisi lokal yang

kuat.Setiap anggota masyarakat di pedesaan pada umumnya sangat menghormati adat

istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun temurun bahkan adat-istiadat

merupakan dasar utama hubungan antar personal atau kelompok.5Adat istiadat atau

kebiasaan masyarakat tersebut kemudian berkembang menjadi hukum adat dimana diharus

dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat.Hukum adat dalam masyarakat adat, masih

dianggap sebagai aturan hidup untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.6

Hukum kewarisan adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang

siapa ahli waris yang berhak mewaris harta peninggalan dari si mininggal dunia,

sebagaimana kedudukan ahli waris, beberapa perolehan masing-masing secara adil dan

sempurna.7

4 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama
Hindu-Islam, (Citra Aditya Bajti, Bandung, 1991). Hlm.2.

5 Bahreint Sugihen, et.al. Sosiologi Pedesaan dalam Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2007, Hlm. 26

6 Beni, Ahmad Saebani,Sosiologi Hukum, (Pustaka Setia,Bandung, 2007 ).Hlm.156.
7M. Idris Ramulyo, Hukum Kewarisan Islam (studi kasus perbandingan ajaran syafii (patrineal) Hazairin

(bilateral) KUH Perdata (BW) praktik di Pengadilan agama/Negeri, Indh.Hilco, Jakarta, 1987, Hlm. 49.
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Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem

dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara harta

warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Adapun

yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat,

baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi.Termasuk didalam

harta warisan adalah harta pusaka, harta perkawinan, harta bawaan dan harta

depetan.Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan atau orang yang

mempunyai harta warisan.Waris adalah istilah untuk menunjukkan orang yang mendapatkan

harta warisan atau orang yang berhak atas harta warisan. Cara pengalihan adalah proses

penerusan harta warisan dari pewaris kepada waris, baik sebelum maupun sesudah wafat.

Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi

kepada keturunannya.8Sistem pembagian waris berdasarkan hukum adat diantara sistem-

sistem pembagian waris berdasarkan aturan yang ada salah satu yang biasa digunakan oleh

masyrakat yaitu hukum adat.yang dimana hukum adat merupakan hukum yang berkembang

dimasyarakat, meskipun dalam hal ini hukum adat masih lemah dibandingkan dengan

hukum-hukum lainnya dikarnakan bahwa hukum adat ini hukum yang tidak tertullis

sehingga untuk kekuatan hukumnya masih lemah.

Meskipun hukum adat ini masih banyak digunakan oleh masyrakat setempat

khususnya yang masih meyakini nilai-nilai adat itu sendiri.Akan tetapi meskipun begitu

hukum adat ini di tiap daerah khusunya di Indonesia ini terdapat perbedaan antara hukum

adat yang satu dengan hukum adat lainnya.Yang dimana khususnya dalam hal pembagaian

waris masih terdapat perbedaan pembagian warisan antara ahli waris satu degan ahli waris

8https://justice94.wordpress.com/category/hukum-waris-adat/, Akses, 4 April 2018.
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lainnya yang dimana pada umumnya perbedaan khususnya pada anak laki laki dengan anak

perempuan.

Kedudukan anak menurut hukum adat, sebagaimana anak kandung memiliki

kedudukan yang terpenting dalam tiap  masyarakat adat. Menurut orang tuanya anak dilihat

sebagai, penerus generasinya, anak itu di pandang sebagai wadah dimana semua harapan

orang tua dikelak kemudian dari wajib ditumpahkan dipandang sebagai pelindung orang

tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah

sendiri.Anak diharapkan sebagai pengganti atau penerus dari keluarga dalam hal pencari

nafkah dan sebagai pelindung keluarga. Oleh karenanya, maka sejak anak itu masih dalam

kandunganya, hingga ia dilahirkan, bahkan kemudian dalam pertumbuhan selanjutnya,

dalam masyarakat adat dapat banyak upacara-upacara adat yang sifatnya religius magis serta

penyelenggaraan berurut-urutan mengikuti pertumbuhan fisik anak tersebut, yang semuanya

itu bertujuan untuk melindungi anak beserta ibu yang mengandungnya dari segala bahaya

dan gangguan serta kelak setelah anak dilahirkan, supaya anak dapat menjelma menjadi

seorang anak yang dapat memenuhi harapan orang tuanya.

Pada prinsipnya yang menjadi prioritas atau yang pertama dan utama menjadi ahli

waris adalah anak dari pewaris, selanjutnya tentang apakah anak laki-laki saja dan

perempuan yang akan menjadi ahli waris, dari jawaban responden dan informan, proporsi

anak laki-lakidan perempuan mendapatkan bagianya menurut yang di tentukan dari hasil

musyawarah keluarga.

Apabila anak-anak sebagai ahli waris pertama dan utama tidak ada, maka ahli waris

berikutnya adalah orang tua pewaris, yang dalam hal ini bapak dan atau ibunya dan saudara

laki-laki dan saudara perempuan beserta keturunannya, sedangkan yang ketiga adalah janda,
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ternyata ia adalah ahli waris dari suaminya, demikian pula halnya dengan suami (duda).

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pandangan yang mengaggap bahwa janda

adalah orang asing di dalai kerabat suami sudah mulai ditinggalkan dan demikian juga

sebaliknya dengan duda.

Pada masyarakat Desa Penujak, Kecematan Praya Barat, Kabupaten Lombok

Tengah, kedudukan harta pusaka tetap dianggap sebagai harta warisan dan biasanya

pemberian harta pusaka ini diserahka sebelum pewaris meninggal dunia kepada ahli waris

yang dianggap mampu menjaganya. Sedangkan kedudukan harta bersama tetap dipandang

(diperoleh) oleh isteri (janda) bila suaminya yang meninggal dunia dan begitu pula

sebaliknya dengan suami (duda) bila isterinya yang meninggal dunia. Dimana harta bersama

(harta gono gini) bukan merupakan dari harta warisan, karena harta bersa ini digunakan

untuk menjamin kehidupannya dimasa yang akan datang selama janda atau duda tersebut

belum kawin.

Hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia.

Bahkan setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dalamm

hidupnya dan merupakan peristiwa hukum, yakni kematian. Dalam hal ini menimbulkan

akibat hukum pula, yakni tentang bagaimana kelanjutan pengurusan hak-hak dan kewajiban

bagi orang yang ditinggalkan.Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban sebagai

akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum

kewarisan.9

Hukum kewarisan dapat dikatakan sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum

yang mengatur cara pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal

9 M. Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut
KUHP (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 2.
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dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya. Disamping itu di dalam hukum kewarisan

juga diatur pembagian harta benda yang jika tidak diberikan ketentuan-ketentuan pasti akan

menimbulkan permasalahan yang dapat menjurus pada persengketaan dan perselisihan di

antara para ahli warisnya.

Banyak sengketa waris terjadi diantara para ahli waris, baik yang terjadi sebelum

maupun setelah harta warisan tersebut dibagikan.Tidak jarang pula, sengketa harta warisan

membawa kerugian pada pihak diluarahli waris.Ada kalanya diantara para ahli waris

meminta supaya harta warisan dibagikan, tetapi ahli waris lainnya berniat membiarkan harta

warisan tetap utuh sebagai pengingat para ahli waris.Terkadang, ada ahli waris yang

meminta supaya harta warisan dijual lalu hasil penjualan dibagi bagikan kepada semua ahli

waris, tetapi ada yang menolak hal tersebut.10

Hukum adat waris sangat erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan daripada

masyarakat hukum yang bersangkutan, beserta pengaruhnya pada harta kekayaan yang

ditinggalkan dan berada dalam masyarakat itu hukum adat waris juga mendapat pengaruh

tidak hanya dari perubahan-perubahan sosial; dengan makin kuatnya hubungan

kekeluargaan; dan pengaruh eksternal, namun tidak menjadi surut penerapannya dalam

masyarakat (masih dihormati) keberadaannya; bahkan dalam masyarakat tertentu berkenaan

dengan waris mewaris harta peninggalan orang yang telah meninggal masih diberlakukan

hukum adat waris sebagai acuan dalam pembagian harta warisan yang ditinggalkan.

penerapannya dalam masyarakat (masih dihormati) keberadaannya; bahkan dalam

masyarakat tertentu berkenaan dengan waris mewaris harta peninggalan orang yang telah

10Satriyo Wicaksono, Hukum Waris, Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Warisan, (Transmedia
Pustaka, Jakarta, 2011). hal 1.
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meninggal masih diberlakukan hukum adat waris sebagai acuan dalam pembagian harta

warisan yang ditinggalkan.

Dalam praktik pembagian harta waris masyarakat desa penujak lebih mengutamakan

rasa saling menerima dan saling rela (pade ride) setiap kali ada harta yang akan dibagi dan

para ahli waris selalu mengadakan musyawarah. Semua itu bertujuan agar tercapainya kata

mufakat, sehingga terhindar dari persengketaan dengan harapan terciptanya keutuhan serta

kerukunan keluarga tetap terpelihara dan dirasakan nilai keadilan.

Dengan demikian pelaksanaan hukum kewarisan di desa adat penujak dapat dirumuskan

sebagai berikut:

1. Pembagian warisan menggunakan cara hibah dan hibah wasiat.

2. Pembagian harta warisan dilakukan dengan musyawarah.

3. Musyawarah dilakukan untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris.

4. Peran kerelaan dan keikhlasan masing-masing ahli waris sangat besar, sehingga

seorang ahli waris rela menerima berapapun bagian yang diberikan kepadanya

sesuai hasil kesepakatan dalam musyawarah. Pembagian seperti itu dikarenakan

mereka lebih mengutamakan perdamaian, kerukunan dan terlebih lagi demi

keutuhan keluarga.

Hukum Adat yaitu hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan

perseorangan dan hubungan masyarakat, untuk mewujudkan kemaslahatan.Hukum ini dapat

dipahami maknanya dan kemaslahatan serta dapat berubah menurut perubahan masa, situasi

dan kondisi. Oleh karena itu hukum yang mengenai adat ini kebanyakan hukumnya bersifat

keseluruhan, berupa  kaidah-kaidah umum yang disertai denganillat-illatnya.11

11 T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqh, (Semarang: P.T. Pusaka Rizki Putra, 1997). Hlm. 20.
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Proses Pembagian Dan Porsi Pembagian Hak Waris Anak Menurut Hukum Adat

Sasak Desa Penujak

Pada umumnya proses pembagian harta warisan menurut hukum adat dilakukan ketika

orang tua masih hidup. Proses itu dilakukan secara musyawarah mufakat, walaupun mungkin

hanya dilakukan sepihak oleh ayah dan ibu mereka. Namun keputusan orang tua itu wajib

dihadiri oleh semua ahli waris baik laki-laki  maupun perempuan dan disaksikan oleh

tetangga atau para ketua adat atau yang diundang khusus untuk itu atau orang tua yang

dipercaya.12

Sesuai dengan hukum adat dan Hukum Islam, pada dasarnya pewarisan adalah

berpindahnya harta dari tangan yang meninggal dunia terhadap semua ahli waris, berupa

barang -barang peninggalan dalam keadaan bersih.Artinya sudah dikurangi dengan

pembayaran utang-utang dari orang yang meninggalkan warisan serta dengan pembayaran-

pembayaran lain yang disebabkan oleh meninggalnya orang yang meninggalkan warisan.13

Ada beberapa cara pembagian harta warisan yang digunakan di desa penujak,

Pertama: Pembagian harta warisan dengan hibah, yaitu pembagian harta pewaris tersebut

dibagikan kepada ahli waris pada waktu pewaris masih hidup, dengan besar bagian masing-

masing ahli waris ditentukan oleh si pewaris. Kedua: pembagian harta warisan dengan cara

hibah wasiat, yaitu pembagian harta waris dengan cara hibah,tetapi penyerahan harta yang

dihibahkannya itu dilakukan setelah orang tua (pewaris) meninggal dunia. Besar bagian

masing-masing ahli waris ditentukan pada saat musyawarah bersama para ahli waris.

12Dominikus Rato, Hukum Perkawinan Adat dan Waris Adat di Indonesia (Sistem Kekerabatan,
Perkawinan dan Pewarisan Menurut Hukum Adat), Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2015, Hlm. 194.

13Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta, Rineka Cipta, 2000).hlm. 16.
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Dalam melaksanakan pembagian harta warisan, baik yang menggunakan cara hibah

maupun hibah wasiat, langkah awal yang dulakukan adalah mengadakan musyawarah

diantara para ahli waris untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris. Pembagian

harta warisan dilakukan dengan berdamai dan berdasarkan rasa saling rela dan saling

menerima.

Kebolehan untuk berdamai dalam pembagian harta waris ini juga diatur dalam KHI

(Kompilasi Hukum Islam) Pasal 183 yang menyebutkan: “Para ahli waris dapat bersepakat

melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris setelah masing-masing menyadari

bagiannya”.

Adat kebiasaan masyarakat desa penujak dalam praktik pembagian harta waris yang

selalu bermusyawarah dengan mengadakan perdamaian sebagai awal sebelum berlanjut pada

pembagian harta waris.Walaupun pada praktiknya ada yang menggunakan hibah dan hibah

wasiat, serta dalam menetapkan bagian ahli waris ada yang tidak sesuai dengan ketentuan

agama Islam.

Sampai sekarang jarang terjadi persengketaan masalah warisan yang terjadi di desa

penujak yang diselesaikan ketingkat pengadilan, kalaupun terjadi sengketa masalah warisan

masyarakat desa penujak menyelesaikan secara musyawarah dan cukup dengan melibatkan

perangkat desa dan persengketaan tersebut akan selesai.

Asumsi yang terbentuk pada masyarakat desa penujak antara laki-laki dan perempuan

adalah sama.  Sama-sama ikhlas dalam menerima bagian harta warisan, berapapun bagiannya

mereka harus sama-sama menerima.Hal ini yang terus menyebabkan kerukunan antara

sesama ahli waris dan merasakan keadilan bagi semua.
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Untuk melihat hak, proses, serta porsi pembagian warisan terhadap para ahli waris di

desa penujak yang masih menggunakan hukum adat, hal ini perlu dilihat dulu dari alasan

serta tujuan mereka menggunakan cara-cara tersebut. Seperti dijelaskan di atas, ada beberapa

alasan orang tua dalam membagikan harta warisan kepada anak-anaknya dengan cara hibah

dan hibah wasiat.

Pertama: dengan cara hibah yaitu orang tua membagi hartanya kepeda anak-anaknya

ketika ia masih hidup maka statutusnya adalah sebagai hibah, dengan alasan karena didasari

kekhawatiran terjadinya persengketaan diantara anak-anaknya dikemudian hari. Praktik

pembagian masih berlaku sampai sekarang di desa penujak, hal tersebut bertujuan agar

budaya musyawarah terus berlangsung sesama ahli waris.

Kedua: hibah wasiat merupakan pemberian barang atau barang-barang tertentu oleh

pewaris (orang yang memiliki harta) kepada orang tertentuyang telah di sebutkan atau

ditetapkan oleh pewaris dalam bentuk surat wasiat yang dibuatnya dengan alasan untuk

menghindari dan melindungi anak si pemberi wasiat dari orang lain. Dan ini dikenal sebagai

konsep pade Ride atau sama-sama rela menjadi poin utama dalam musyawarah

pembagiannya.

Letak perbedaan yang signifikan dari kedua cara tersebut adalah terletak pada

keadaan “pewaris” dengan cara hibah berlaku ketika si pewaris masih hidup sedangkan

dengan cara hibah wasiat berlaku ketika si pewaris sudah meninggal dunia/wafat.
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III. Penutup

Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak waris anak menurut hukum adat sasak di desa penujak Kecematan Praya Barat

Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah anak dianggap

sebagai elemen terpenting dalam hal waris, sehingga segala sesuatu yang menyangkut

tentang hak kewarisan terhadap anak, diserahkan sepenuhnya kepada anak sebagai

ahli waris untuk mengatur segala sesuatu mengenai hak-hak dan kewajiban terhadap

harta warisan.

2. Pada garis besarnya, proses dan porsi pembagian harta warisan yang ditempuh

masyarakat desa panujak kecamatan praya barat kabupaten Lombok Tengah Provinsi

Nusa Tenggara Barat adalah dengan cara hibah dan hibah wasiat, hal itu dilakukan

untuk mengantisipasi terjadinya persengketaan diantara ahli-ahli waris dan

tercapainya kemaslahatan.Proporsi anak laki-laki dan perempuan mendapatkan

bagianya menurut yang ditentukan dari hasil musyawarah keluarga. Hal tersebut

bertujuan agar budaya musyawarah terus berlangsung sesama ahli waris. Intinya

konsep pade Ride atau sama-sama rela menjadi poin utama dalam musyawarah

pembagiannya.
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Saran

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, perkenankanlah penyusun untuk

memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Supaya tetap terjaga tujuan dari pemberlakuan sistem kewarisan, hendaknya

musyawarah diantara ahli waris benar-benar menghasilkan keputusan yang adil tanpa

mengabaikan hak ahli waris yang lain, supaya dapat diterima dengan ikhlas dan

benar-benar rela.

2. Sistem dan praktik pembagian harta waris adalah penyelesaian harta duniawi yang

telah diatur di dalam Al-Qur’an , hendaknya umat Islam dapat menerima dengan

kerelaan dan jangan hanya memandang  sebagai aturan hukum belaka, tetapi sebagai

aturan yang mampu menciptakan kemaslahatan.

3. Kepada para tokoh agama dan adat hendaknya mampu terus memberikan rasa damai

dan adil bagi masyarakat desa penujak, sehingga kerukunan dalam bermasyarakat

dapat terus terjaga.
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