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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sistem kewarisan di Indonesia semenjak kemerdekaan hingga kini masih 

bersifat plural. Hal ini disebabkan karena masih berlakunya tiga sistem kewarisan 

yang berbeda.1 Sistem Hukum Kewarisan Adat, Sistem Hukum Kewarisan Islam 

dan Sistem Hukum Kewarisan Barat.  

Sistem Hukum Kewarisan Adat merupakan bagian dari aturan yang 

berlaku secara turun menurun di tiap daerah jauh sebelum masa penjahan2. Sistem 

hukum ini merujuk kepada sistem kekerabatan yang berlaku berbeda di tiap 

daerah. Oleh karena itu secara garis besar sistem hukum kewarisan ini terbagi 

menjadi tiga macam kewarisan. Pertama, sistem kewarisan individual, seperti 

yang terjadi Batak ataupun sistem kekeluargaan secara bilateral seperti yang 

terjadi di Jawa. Harta peninggalan pada sistem ini biasanya akan dimiliki 

langsung oleh masing-masing ahli waris. Kedua, sistem kewarisan kolektif, 

seperti yang terjadi di daerah Minangkabau, sebagian dari daerah Batak dan 

Minahasa. Harta peninggalan pada sistem kewarisan ini biasanya akan diteruskan 

dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang 

tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, dan setiap ahli waris berhak 

untuk menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Sistem 

Hukum Kewarisan ini berkembang dengan pengkodifikasian lewat jalur 

yurisprudensi dan masih berlaku pada beberapa masyarakat Adat di kampung-

kampung Adat yang masih melestarikannya.3 

                                                
1 Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hal. 

144 
2 Ibid 
3 Budiyanto, Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara, (Jakarta: Erlangga, 2003), hal. 124. Purnadi 

Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perundangan-undangan dan Yurisrprudensi, (Alumni, 

Bandung, 1979), hal. 56. Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Besar Bahasa Indoensia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2001), hal. 1278 
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Sistem Hukum Kewarisan Barat merupakan bagian dari hukum 

peninggalan penjajah. Sistem hukum ini merujuk kepada Burgerlijk Wetboek 

(BW) yang sebelum masa kemerdekaan digunakan oleh pemerintah Hindia 

Belanda dan berlaku bagi warga Eropa, Tionghoa serta Timur Asing. Kemudian 

setelah masa kemerdekaan berubah nama menjadi Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUH Perdata) yang hingga saat ini masih dalam tahap penyempurnaan 

dan penyesuaian dengan kondisi msayarakat Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Sistem hukum kewarisan ini masih digunakan oleh Warga Negara 

Indonesia yang non muslim atau yang berketurunan Tionghoa dan juga kadang-

kadang dipakai oleh Warga Negara Indonesia yang beragama Islam namun 

menyelesaikan perkara kewarisannya di Pengadilan Negeri4.  

Ketiga, sistem kewarisan Islam yang lebih dikenal dengan istilah fara>id{ 

atau mawa>rith, yang merujuk kepada Al-Qur’an dan Al-Sunnah. Berkembang 

dengan beberapa usaha legislasi diantaranya,  UU No. 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama dan diterbitkannya Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) yang lebih dikenal dengan sebutan KHI dan digunakan oleh 

mayoritas muslim Indonesia.5 

Pluralitas sistem kewarisan ini disebabkan karena sistem yang berlaku 

ketika masa Kolonial masih digunakan. Pada masa tersebut, penduduk yang 

tinggal di wilayah Indonesia dibagi menjadi tiga golongan, Eropa, Timur Asing 

dan Pribumi. Namun pada masa ini, penggolongan penduduk yang dilihat dari 

sistem kewarisannya sudah harus dihapuskan sebagaimana tertulis dalam Pasal 27 

ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 : “Setiap warga negara bersamaan 

dalam kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung 

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”  

                                                
4 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia. (Bandung: Vorkink van Hoeve, 

tt), hal. 8-10; R. van Dijk, Pengantar Hukum Adat Indonesia. Terjemahan oleh A. Soehardi. 

(Bandung: Vorkink van Hoeve, tt), hal. 43-45 
5 A. Hamid S. Attamimi, Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum 

Nasional Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-undangan Indonesia. Dalam Amrullah 

Ahmad (Eds.) Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 65 Th. Prof.Dr. 

Busthanul Arifin,SH. Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hal. 147-155,  
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Pasal tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa setiap warga negara 

bersamaan dalam kedudukannya di dalam hukum. Kemudian pada pasal 28 D ayat 

(1) hasil amandemen UUD 1945, menyebutkan juga bahwa setiap orang berhak 

atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama di hadapan hukum. 

Dua pasal tersebut ditambah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 

2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 jo. Pasal 4 

ditentukan bahwa Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia 

asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai 

Warga Negara Indonesia. Dengan kata lain Undang-undang tersebut menegaskan 

bahwa pada saat ini, Indonesia hanya mengakui dua macam kewarganegaraan 

yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA)6. Maka, 

semua hukum yang ada haruslah mengikuti perkembangan tersebut, termasuk 

sistem kewarisan yang sudah sepatutnya bersifat Nasionalis tidak lagi bersifat 

pluralis. 

Selain bertentangan dengan Undang-Undang, Anis Ibrahim menyebutkan 

bahwa pluralitas sistem kewarisan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam 

sistem kewarisan di Indonesia7. Kebolehannya seorang warga Negara Indonesia 

memilih hukum waris yang akan digunakan menimbulkan kerancuan yang 

berkepanjangan8. Fakta di lembaga-lembaga penyelesaian masalah kewarisan 

menyebutkan bahwa banyak penggugat atau peminta fatwa menggunakan pilihan 

hukum yang lain. Dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri 

setempat, ketika fatwa atau hasil konsultasinya tidak sesuai dengan keinginan 

yang bersangkutan. Sehingga banyak terjadi pembagian harta waris yang tidak 

selesai karena tiap ahli waris mempunyai pandangan tersendiri dalam pembagian 

                                                
6 Secara yuridis harusnya sudah berlaku demikian, namun fakta yang ada di lapangan 

hingga saat ini masih ditemukan warga yang disebut ‘WNI keturunan’ atau perbedaan antara WNI 

pribumi dan non-pribumi. 
7 Anis Ibrahim, Hukum Waris: Pluralisme Ataukah Uniformisme Hukum?, Jurnal 

spektrum hukum, volome 02/nomor 1/april 2005.  ISSN no. 1858-0246. 
8 Secara hipotetis dapat dikatakan bahwa orang Indonesia dipersilakan memillih hukum 

waris mana yang akan digunakan. Asal ada kesepakatan, orang bisa saja memilih hukum waris 

BW, hukum waris Islam atau hukum waris Adat.Ibid. 
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harta peninggalan orangtuanya9. Oleh karena itu, diperlukan suatu rumusan sistem 

kewarisan Nasional10. 

Upaya tersebut pada dasarnya merupakan salah satu tujuan jangka panjang 

yang termuat sebelumnya pada Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN) pada 

masa Orde Baru (ORBA), tepatnya GBHN tahun 1978, 1983, dan 1988. Yaitu 

pembangunan hukum Nasional. Hal ini sejalan dengan politik hukum Nasional 

yang termuat dalam ketetapan MPR No.IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar 

Haluan Negara yang berbunyi:  

“pembangunan materi hukum diarahkan pada terwujudnya Sistem Hukum 

Nasional yang mengabdi kepada kepentingan Nasional. Oleh karena itu, perlu 

disusun program legislasi Nasional yang terpadu sesuai dengan prioritas. 

Termasuk penggantian perundang-undangan warisan kolonial dengan peraturan 

perundang-undangan yang bersumber pada pancasila dan UUD 1945” 

Ismail Saleh mengemukakan ada tiga dimensi hukum Nasional yang patut 

mendapat perhatian, yaitu dimensi pembaharuan, dimensi pemeliharaan dan 

dimensi penciptaan. Tatanan hukum yang ada harus tetap dipelihara, sekalipun 

sudah tidak sesuai lagi, sepanjang tatanan hukum baru belum dapat diciptakan.Itu 

untuk mencegah timbulnya kekosongan undang-undang. Sementara itu, usaha 

untuk meningkatkan dan menyempurnakan tatanan hukum yang ada dilakukan 

untuk bagian-bagian tertentu yang tidak cocok dan tidak sesuai lagi dengan 

keadaan.Dimensi itu diperlukan agar tatanan hukum yang ada tidak perlu 

dibongkar keseluruhan. Dimensi penciptaan berarti dimensi dinamika dan 

kreatifitas. Pada dimensi ini diciptakan perangkat perangkat perundang-undangan 

yang baru, yang sebelumnya memang belum pernah ada. Dimensi ini digunakan 

untuk menghadapi tuntutan kemajuan zaman. Maka, untuk mewujudkan sistem 

kewarisan Nasional yang merupakan salah satu poin dalam pembangunan hukum 

Nasional, diperlukan pembaharuan, kodifikasi, dan unifikasi tata sistem kewarisan 

yang berlaku. 

                                                
9 Wawancara dengan Bapak Al-Qowim, Praktisi penyelesaian masalah kewarisan di 

Bandung, pada tanggal 23 Mei 2015. 
10Anis Ibrahim, Hukum Waris, Jurnal spektrum hukum, volome 02/nomor 1/april 2005. 
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Upaya pembaharuan, kodifikasi, dan unifikasi hukum tersebut, 

sesungguhnya bermakna mengganti tata hukum kolonial, dengan tata hukum baru 

yang benar-benar mencerminkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Namun,  

tiga sistem kewarisan yang berlaku menimbulkan pertanyaan sistem hukum mana 

yang mewakili kesadaran hukum masyarakat, dan dapat dijadikan sumber utama 

dalam pembentukan hukum Nasional.  

Pembangunan hukum Nasional bersumber pada dua sumber hukum 

materiil, yakni sumber hukum materiil pra kemerdekaan dan sumber hukum 

materiil pasca kemerdekaan. Adapun yang termasuk sumber hukum materiil pra 

kemerdekaan terdiri dari (1) hukum Adat asli, sebagai suatu living law yang telah 

hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia; (2) hukum agama baik 

hukum Islam maupun hukum agama lainnya; (3) hukum Belanda; (4) hukum 

Jepang. Sedangkan sumber hukum materiil pasca kemerdekaan terdiri dari: (1) 

instrumen hukum internasional; (2) perkembangan hukum dalam civil law 

system; (3) perkembangan hukum dalam common law system. Maka, diperlukan 

penelitian mendalam untuk mengetahui sistem hukum apakah yang masih berlaku 

di masyarakat masa kini yang akan menjadi rujukan untuk masyarakat di masa 

yang akan datang. 

Penelitian di bidang kodifikasi hukum perdata secara umum telah banyak 

dilakukan, baik atas prakarsa Badan Pembangunan Hukum Nasional Kementrian 

Kehakiman dan HAM, yang bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, atau 

oleh perseorangan dalam hubungan dengan pembuatan skripsi, tesis maupun 

disertasi. Hasil-hasil penelitian tersebut telah banyak membantu badan tersebut 

menyusun banyak rancangan di bidang hukum keperdataan. Namun demikian, 

khusus di bidang hukum perdata waris, terutama menyangkut hukum kewarisan 

Adat dan Islam, hasil-hasil penelitian masih belum memadai. Oleh karena itu 

belum dapat dijadikan sumber bagi penyusunan suatu kodifikasi hukum kewarisan 

Nasional. 

Permasalahan kewarisan bagi warga Indonesia yang beragama Islam 

adalah masalah yang krusial. Pranata kewarisan dipahami bukan hanya dalam 

aspek pembagian harta peninggalan saja, tapi lebih ditekankan dalam aspek 
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ibadah. Hal tersebut tersirat jelas dalam firman Allah, Qur’an Surat Al-Nisa ayat 

11 : 

إِْن ُكنه نَِساًء فَْوَق اثْنََتْْيِ فَلَُهنه 
َكِر ِمثُْل َحِظِّ األنْثَيَْْيِ فَ ْوالِدُكْم لذِله

َ
ُ ِِف أ يُوِصيُكُم اَّلله

ا تََرَك  ُدُس ِممه ِّ َواِحٍد ِمنُْهَما السُّ
َن ََلُ إِْن َكَ ثُلُثَا َما تََرَك َوإِْن ََكنَْت َواِحَدًة فَلََها اِلِّْصُف َوألبََويِْه ِلُكِ

ُدُس  ِه السُّ إِْن ََكَن ََلُ إِْخَوٌة َفألِمِّ
ِه اثلُّلُُث فَ بََواُه َفألِمِّ

َ
إِْن لَْم يَُكْن ََلُ َوََلٌ َوَوِرثَُه أ

ِمْن َبْعِد وَِصيهٍة  َوََلٌ فَ
قَْرُب لَُكْم َنْفًعا 

َ
ُهْم أ يُّ

َ
ْبنَاُؤُكْم ال تَْدُروَن أ

َ
ْو َديٍْن آبَاُؤُكْم َوأ

َ
َ يُوِِص ِبَها أ ِ إِنه اَّلله فَِريَضًة ِمَن اَّلله

 ََكَن َعِليًما َحِكيًما 
“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian warisan) untuk anak-

anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak 

perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi 

mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang 

saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi 

masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal 

itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia 

diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang 

meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. 

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat 

atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, 

kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) 

manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Bijaksana.”11 

Penggalan ayat terakhir daripada ayat tersebut menerangkan bahwa hukum 

kewarisan ini adalah ketetapan yang pasti dari Allah. Sehingga banyak ulama 

berpendapat bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang paling jelas dalam al-

Qur’an dan tidak dapat diganggu gugat. Hal tersebut sesuai dengan salah satu 

kaidah hukum Islam, yaitu : 

 
َ
 ِف  ُل ْص اأْل

َ
12ِب وْ جُ وُ لْ لِ  رِ مْ  اأْل

 

“Asal hukum dari sebuah perintah adalah wajib” 

Kaidah tersebut lebih jauh menerangkan bahwa hukum kewarisan yang 

telah ditetapkan dalam al-Qur’an dan Sunnah merupakan kewajiban bagi seluruh 

kaum muslimin. Melakukannya adalah ibadah sedangkan melalaikannya adalah 

kemunkaran. Sehingga bagi kaum muslimin di Indonesia masalah kewarisan 

                                                
11 DEPAG RI, Terjemah Al-Qur’an. (Semarang: Toha Putra Semarang, Edisi Baru Revisi 

Terjemah 1989), hal 112-113 
12 Muhammad bin Sa>lih al-Uthaimin, Mandzu>mah Usu>l al-Fiqh wa Qowa>’iduhu, 

(Riyadh: Dar Ibnu Jauzy, 1434, Cet. Ke-3), hal. 117 
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bukan hanya menyangkut pranata sosial saja, tapi masuk dalam ranah ibadah dan 

hukumnya mengikat. 

Hal tersebut apabila dikaitkan dengan kondisi kaum muslimin Indonesia 

yang memiliki ragam kebudayaan dan Adat istiadat merupakan sebuah dilema. 

Satu sisi harus taat kepada aturan agama, satu sisi harus taat dengan Adat istiadat, 

sisi lain harus taat kepada aturan Negara yang masih plural. Kondisi tersebut 

hingga saat ini telah menyebabkan enggannya masyarakat Muslim Indonesia 

untuk menyelesaikan permasalahannya dengan ketentuan sesuai aturan agama 

yang sudah dibuat oleh Negara, dan bahkan lebih banyak memilih untuk 

menggunakan kewarisan Adat yang sudah biasa berlaku, seperti yang telah 

berlaku di tanah Sumatra yang bersifat matrilineal, atau di tanah jawa yang 

bersifat bilateral. Hal tersebut haruslah segera diakhiri dengan kepastian hukum 

yang objektif, aplikatif dan bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat bukan 

hanya di satu daerah tapi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Kepastian hukum dalam perkara kewarisan sangatlah diperlukan agar 

timbul rasa keadilan bagi seluruh warga Indonesia khususnya yang beragama 

Islam. Selain rasa keadilan, kepastian hukum dalam perkara kewarisan juga sesuai 

dengan Undang-Undang yang menyatakan setiap warga Negara berhak untuk 

menjalankan kepercayaannya masing-masing. Dan tentunya merupakan 

ketenangan tersendiri bagi Ummat Islam yang bisa menjalankan ajaran agamanya 

dengan baik dan diakomodasi oleh pemerintah. Untuk mewujudkannya diperlukan 

berbagai macam penelitian terkait dengan masalah kewarisan di Negara ini. 

Penelitian di bidang kewarisan di Jawa Barat baru dilakukan oleh 

Soepomo dengan buku Hukum Perdata Adat Jawa Barat pada tahun 193613. Otje 

Salman dengan Disertasi “Pelaksanaan Hukum Waris di daerah Cirebon dilihat 

dari Hukum Kewarisan Adat dan hukum waris Islam” pada tahun 1992.14. Siah 

Khosyi’ah, dengan Disertasi “Hukum Kewarisan pada Masyarakat yang 

melakukan Nikah Kyai; studi kasus antropologi hukum Islam di Kecamatan 

                                                
13 Soepomo (ter. Nani Soewondo), Hukum Perdata Adat Jawa Barat, (Jakarta: 

Djambatan, 1982, Cet. Ke-2). Hal. V   
14 Otje Salman, Pelaksanaan Hukum Waris di Daerah Cirebon dilihat dari Hukum Waris 

Adat dan Hukum Waris Islam, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 1992), hal. 271 
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Mundu kabupaten Cirebon”, pada tahun 2013. Dari ketiga penelitian yang telah 

disebutkan hanya penelitian Soepomo yang membahas secara luas praktik hukum 

Adat Jawa Barat, adapun dua lainnya menjadikan daerah Cirebon sebagai objek 

penelitiannya. Melihat hal tersebut, penulis mencoba melakukan penelitian 

terhadap hukum Adat Jawa Barat, terutama di daerah yang belum pernah diteliti 

selama lebih dari delapan puluh tahun, utamanya adalah di daerah Priangan dan 

sekitarnya. 

Cirebon dan Banten merupakan daerah kajian yang ideal dikarenakan 

menjadi gerbang masuknya Islam ke jawa Barat. Akan tetapi atas beberapa 

pertimbangan maka penulis memandang daerah Priangan atau notabenenya adalah 

Jawa Barat lebih tepat diambil sebagai daerah kajian. utamanya daerah yang 

menjadi kantong-kantong penyebaran Agama Islam.  

Pertimbangan pertama  bahwa di daerah ini, baik hukum Adat maupun 

hukum Islam telah lama mengakar dan memberikan corak terhadap kaidah-kaidah 

dan nilai-nilai kehidupan masyarakatnya. Sebuah adagium mencerminkan hal 

tersebut, “Sunda teh Islam, Islam teh Sunda”. Sehingga menjadi suatu keanehan 

tersendiri, apabila ditemukan orang Sunda yang bukan Islam. 

Pertimbangan lainnya bertumpu pada fakta sosial bahwa Cirebon dan 

Banten sebagai pusat pengembangan agama Islam corak kesukuannya lebih berat 

kepada Sunda-jawa, adapun daerah-daerah Jawa Barat Selatan yang dikenal 

dengan sebutan Priangan seperti Bandung, Garut, Tasikmalaya dan Ciamis yang 

kemudian dipengaruhi oleh Islam lebih bercorak suku Sunda yang asli, hal ini bisa 

dilihat dari segi bahasa dan pola kehidupannya.  

Pertimbangan berikutnya bertumpu pada faktor antropologis daerah 

Priangan pada saat ini, yang memiliki kesamaan dalam pandangan dan pola hidup, 

juga menurut Juhaya, adanya indikasi bahwa hukum kewarisan yang ada di Jawa 

barat khususnya Priangan, terdapat keidentikan dengan pola kewarisan yang ada 

pada maz\hab syi’ah, yaitu pembagian sama rata antara anak laki-laki dan 

perempuan, kemudian adanya pembagian warisan yang membolehkan cucu yang 

bapaknya meninggal terlebih dahulu mendapat warisan, ditambah dengan adanya 

beberapa kebudayaan syi’ah yang menyebar di Jawa Barat, seperti rajah, 
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pamor,dan azimat yang kesemuanya ada pertalian dengan kitab Syamsul Ma’arif 

yang ditulis oleh Imam Ahmad bin ‘Ali al-Buni yang notabene ber-maz\hab-kan 

Syi’ah. Sedangkan di Indonesia, mayoritasnya adalah pengikut maz\hab Syafi’i, 

yang berbeda dengan hal tersebut15. Disamping itu, secara geografis daerah 

tersebut berada pada pusat peradaban kerajaan Sunda yang bersifat hinduistik16, 

maka sangatlah menarik untuk diteliti tentang masalah kewarisan yang ada pada 

daerah tersebut, sebagai kontribusi untuk pembangunan hukum nasional. 

Pertimbangan lain mengapa penelitian dilakukan di daerah tersebut dan 

tidak mencakup seluruh Jawa Barat, disebabkan atas pertimbangan yang bersifat 

subjektif dan objektif. Pertama, pertimbangan yang bersifat subjektif, 

pertimbangan ini dikaitkan dengan kemampuan yang serba terbatas, baik dari segi 

keahlian/pengalaman, biaya/dan yang tersedia, tenaga maupun waktu dan 

kesempatan yang ada. Sedang pertimbangan kedua beranjak dari pertimbangan 

yang bersifat objektif, yaitu menyangkut soal kualitas permasalahan yang diteliti, 

dan kemungkinan untuk konseptualisasinya. 

Penelitian mengenai praktek pewarisan, khususnya di daerah priangan ini 

dinilai sangat penting terutama untuk mengetahui hukum mana, diantara hukum 

Adat dan Islam, yang banyak diakui dan digunakan oleh masyarakat Adat di 

daerah Priangan. Penemuan-penemuan yang dihasilkan, diharapkan akan dapat 

mengungkapkan sejauh mana hubungan antara hukum kewarisan Adat dan hukum 

kewarisan Islam yang telah memberikan corak terhadap praktek pewarisan pada 

masyarakat Jawa Barat. Dan diharapakan dapat menjadi masukan-masukan 

berharga, bukan saja bagi ilmu pengetahuan hukum positif dan Islam 

(perbandingan maz\hab), akan tetapi dapat juga menjadi bahan pertimbangan atau 

masukan bagi para Pembina kodifikasi hukum di Bidang Hukum keperdataan, 

khususnya hukum kewarisan. Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, untuk 

mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai hukum kewarisan yang hidup 

dalam masyarakat Indonesia, khususnya daerah Sunda, maka perlu ditelaah 

variable-variabel yang secara nyata akan memberikan corak terhadap hal tersebut. 

                                                
15 Bimbingan dengan Bapak Juhaya S. Praja, Guru Besar di bidang Hukum Islam di 

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tanggal 12 Februari 2015. 
16Atep Kurnia, “Kabuyutan Koleang”, Pikiran Rakyat, (Bandung: 9 Mei 2016), hal. 23  
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B. Rumusan Masalah 

Mayoritas masyarakat Adat Sunda beragamakan Islam, bahkan dalam 

beberapa tulisan, Adat istiadat Sunda diidentikan dengan Islam hingga muncul 

adagium “Islam teh Sunda, Sunda teh Islam”. Namun pada prakteknya, hukum 

kewarisannya jauh berbeda dengan Islam, contohnya adalah masalah pembagian 

waris kepada cucu. Diduga kuat penyerapan hukum Islam belum sampai pada 

tahap sempurna, maka perlu penelitian untuk membuktikannya.  

Selanjutnya, rumusan masalah tersebut diidentifikasi dalam beberapa 

pertanyaan berikut:  

1. Bagaimana konsep kewarisan dalam Islam? 

2. Bagaimana konstruksi sosial sistem hukum kewarisan Adat Sunda pada 

tujuh kampung Adat di Jawa Barat? 

3. Bagaimana relevansi sistem hukum kewarisan Adat Sunda dengan sistem 

hukum kewarisan Islam? 

4. Mengapa masyarakat muslim Sunda memiliki variasi tingkat resepsi terhadap 

kewarisan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji wujud 

konstruksi sosial hukum kewarisan Islam di kalangan masyarakat Adat Sunda. 

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa rumusan antara 

lain; 

1. Menjelaskan konsep kewarisan dalam Islam. 

2. Menjelaskan konstruksi sosial sistem hukum kewarisan Adat Sunda pada 

tujuh kampung Adat di Jawa Barat. 

3. Menjelaskan relevansi sistem hukum kewarisan Adat Sunda dengan sistem 

hukum kewarisan Islam. 

4. Meneliti dan mengkaji faktor masyarakat muslim Sunda memiliki variasi 

tingkat resepsi yang berbeda terhadap kewarisan. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dan manfaat sebagai berikut: 

1. Teoritis 

Jawaban dari rumusan masalah atau simpulan dari penelitian ini 

diharapkan menambah pengembangan wawasan dan pengetahuan bidang 

hukum Islam dan ilmu hukum, karena dapat mengungkapkan masalah 

hubungan hukum Adat dengan hukum Islam, khususnya dalam bidang 

hukum keluarga Islam yaitu dalam bidang kewarisan. Penelitian ini 

diharapkan pula dapat memetakan penyerapan hukum Islam yang terjadi di 

wilayah priangan dan sekitarnya. Selain itu, Penelitian ini diharapkan 

dapat memperkuat teori-teori hubungan hukum Adat dengan hukum Islam 

dan relevansinya dalam pelaksanaan syari’at Islam atau dimungkinkan 

menimbulkan teori baru yang sesuai dengan ruh hukum Islam. Penelitian 

ini diharapkan juga berkontribusi terhadap ilmu perbandingan Maz\hab fiqh 

di Indonesia, terutama dalam fiqh mawarith yang masih belum banyak 

diminati pembelajarannya oleh kalangan umum maupun kalangan pelajar.  

 

2. Praktis. 

Hasil Penelitian ini juga dapat dijadikan sumbangan bagi seluruh 

masyarakat Islam Indonesia, khususnya pemerintah dan pengambil 

keputusan dalam proses legislasi atau penyusunan peraturan dan 

perundang-undangan, serta para praktisi hukum dalam menyelesaikan 

perselisihan masalah kewarisan. Lebih dari itu, termasuk pula masyarakat 

adat Sunda sendiri yang mengaku beragama Islam dapat melaksanakan 

pembagian harta warisan sesuai dengan hukum Islam dan dapat 

terpenuhinya rasa keadilan di masyarakat. 
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A. Kajian Pustaka 

Kewarisan Adat Sunda merupakan bagian dari hukum perdata Indonesia 

yang masih jarang diteliti. Penelitian tentang hal ini di bagian daerah Pasundan 

atau Priangan baru dilakukan oleh tiga orang, pertama yaitu oleh Haji Hasan 

Mustapa pada tahun 1911 dalam bukunya “Boekoe Leutik Dina Adat-Adat Oerang 

Pasoendan”. Dia membahas tentang Adat-Adat orang Pasundan, utamanya yang 

tinggal di daerah kota Bandung, termasuk di dalam pembahasannya ialah masalah 

pernikahan, perceraian, jual beli, dan kewarisan. Kemudian penelitian kedua ialah 

penelitian Soepomo yang membahas perkara-perkara perdata Adat di Jawa Barat 

pada rentang waktu awal abad ke-19 hingga awal masa kemerdekaan, dan 

penelitian ketiga dilakukan oleh Eman Suparman yang membahas tentang 

perbandingan antara Hukum Waris Islam, Hukum Kewarisan Adat di Jawa Barat 

dan Hukum warisan kolonial pada tahun 1998. Adapun penelitian lain yang terkait 

dengan pembahasan ini adalah sebagai berikut: 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti Institut Agama Islam 

Negeri Gunung Djati yang diteliti oleh Drs. Cik Hasan Bisri Dkk., Sumun: Pola 

Distribusi Harta Peninggalan dalam Masyarakat Desa Cinanjung Kecamatan 

Tanjungsari Kabupaten Sumendang. Penelitian dalam peningkatan Perguruan 

Tinggi Agama/IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 1992. Peneltian ini 

menyimpulkan bahwa penyebarluasan hukum Islam di Desa Cinanjung masih 

belum sempurna. Hal tersebut ditandai dengan adanya pemahaman Sumun. Secara 

simbolik memang berasal dari hukum Islam, namun dalam substansinya 

berdasarkan kepada nilai sosial yang dianut. Adapun dalam hukum Islam 

seharusnya lembaga Sumun adalah bagian waris istri dari suami yang meninggal, 

namun kenyataan di lapangan lembaga Sumun lebih diartikan sebagai harta 

pemberian dari suami kepada istri dengan jumlah yang bukan seperdelapan. 

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Otje Salman, Pelaksanaan Hukum Waris 

di daerah Cirebon dilihat dari hukum waris Adat dan hukum waris Islam, Disertasi pada 

Program Pascasarjana Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung Tahun 1992. 

Dalam penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa hukum kewarisan Adat di Cirebon 
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lebih kuat daripada hukum kewarisan Islam. Hal ini disebabkan karena 

pengetahuan masyarakat tentang ilmu kewarisan relatif rendah. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan Zainudin Ali, Pelaksanaan Hukum 

Waris Islam di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah, pada tahun 1994. 

Simpulan adalah pelaksanaan hukum waris Islam oleh masyarakat muslim 

Donggala tampaknya sangat dipengaruhi oleh corak hukum Islam dan hukum 

Adat secara bersamaan. Pengaruh hukum Islam dianggap dominan dalam praktik 

pembagian harta warisan di Kabupaten Donggala. Cara pembagian warisan 

dilaksanakan dengan perdamaian para ahli waris dan dewan Adat. Masyarakat 

yang melaksanakan pembagian harta warisan dengan hukum Adat, disebabkan 

rendahnya pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap 

hukum warisan Islam. Hasil penelitiannya sekaligus menolak teori receptie 

Snouck Hugronje dan Van Vollenhoven yang memandang bahwa hukum Islam 

telah diserap dalam hukum Adat. Justru ia berpendapat sebaliknya, yakni 

memperkuat pandangan Sayuthi Thalib dalam teori receptio a contrario yang 

mengatakan bahwa hukum Islam-lah yang mempengaruhi hukum Adat. 

Kempat, Neng Djubaedah, Pelaksanaan Hukum Waris Islam Kabupaten 

Pandeglang Banten, tesis pada Program Pascasarajana Universitas Indonesia (UI) 

tahun 2000. Ia menyimpulkan bahwa pelaksanaan hukum waris Islam dalam 

masyarakat Pandeglang sangat kental denan nuansa kekeluargaan dan 

kekerabatan.  Meskipun hukum Islam menjadi hukum yang hidup dan berlaku di 

masyarakat, namun praktik pembagian harta warisan umumnya banyak 

diselesaikan melalui musyawarah antara anggota keluarga atau ahli waris. Dan 

apabila perdamaian dalam pembagian harta warisan tidak tercapai, para ahli waris 

mengajukan penyelesaian bukan ke Pengadialan Negeri tetapi ke Pengadilan 

Agama. 

Kelima, Abdul Ghafur Anshari, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di 

Kota Gede Yogyakarta, penelitian tesis pada Program Pascasarjana Universitas 

Gajah MadaYogyakarta, tahun 1988. Kemudian diterbitkan dalam bentuk buku 

dengan judul Hukum Kewarisan Islam di Indonesia; Eksistensi dan adaptabilitas 

tahun 2005. Dalam karyanya ia menyimpulkan bahwa pelaksanaan hukum 
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kewarisan Islam dalam masyarakat Kota Gede Yogyakarta berdasarkan hukum 

warisan Islam, tetapi masyarakat Kota Gede Yogyakarta sangat kental dengan 

nuansa percampuran Adat-istiadat dan tradisi Jawa dengan Hukum Islam, 

sehingga praktik pembagian harta warisan umumnya banyak diselesaikan melalui 

musyawarah antara anggota keluarga atau ahli waris. 

Keenam, Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam 

Indonesia, 2011. Penelitian Disertasi yang membahas tentang rekonstruksi hukum 

kewarisan Islam Indonesia yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, fokus 

pembahasannya adalah mengenai Waris Beda Agama, Ahli Waris Cucu 

pengganti. 

Ketujuh, Komari, Hukum Pembagian Harta Warisan Berdasarkan al-Sulh 

Dalam Masyarakat Adat Islam (Studi di Kecamatan Barat Kabupaten Magetan 

Jawa Timur, tahun 2011, penelitian disertasi pada Program Pascasarjana 

Univesitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD) Bandung. Dalam 

penelitian tersebut ia menyimpulkan bahwa masyarakat yang beragama Islam di 

Kecamatan Barat Kabupaten Magetan belum memahami secara baik Hukum 

Kewarisan Islam. Salah satu faktornya ialah ketidaktahuan mereka tentang ilmu 

Farâidhh, sehingga hasil pembagian harta warisnya masih lebih condong ke 

hukum waris Adat, walaupun ada be berapa yang menggunakan pembagian 

dengan konsep al-sulh. Meskipun hukum warisan Adat/kebiasaan jawa telah 

diresepsi oleh hukum Islam dengan diistilahkan dalam bahasa jawa sepikul 

segendongan, artinya laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan satu bagian, 

sepikul artinya seorang laki-laki membawa dua barang dengan dipikul, sedang 

perempuan satu barang dengan digendong. Dan kesimpulannya ialah konsep al-

sulh dapat digunakan sebagai solusi dalam pembagian waris. 

Kedelapan, Syi’ah Khosyiah, Hukum Islam pada masyarakat yang 

melakukan Nikah Kyai, penelitian Disertasi tahun 2013.Membahas tentang hukum 

kewarisan yang berlaku pada orang-orang yang melakukan nikah kyai.Ia 

menyimpulkan bahwa budaya hukum dalam penyelesaian maslah kewarisan di 

daerah tersebut adalah Adat kebiasaan turun temurun, dan dilaksanakan secara 

musyawarah dan kesepakatan sehingga melahirkan pola faraid Islah. 
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Kesembilan, Deni Miharja, Integrasi Agama Islam dengan Budaya Sunda; 

Studi pada Masyarakat Adat Cikondang Desa Lamajang Kecamatan 

Pangalengan, Penelitian Disertasi Tahun 2013. Membahas tentang pemahaman 

Islam di Kampung Adat Cikondang. Hasil penelitiannya adalah menemukan pola 

Integrasi Sinkretik pada masyarakat Cikondang Dalam, dan pola integrasi 

Akulturatif pada masyarakat Cikondang Luar. Penelitian ini juga menguatkan 

teori Clifford Geertz (1960), Andrew Beaty (1999) yang mengkategorikan 

hubungan agama dengan budaya jawa sebagai pola sinkretik, juga menguatkan 

teori Mark R. Woodward (1989) yang mengkategorikan budaya Jawa dengan 

Islam adalah akulturatif. 

Kesepuluh, Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, Penyerapan Hukum 

Islam Pada Komunitas Adat: Studi Antrolopologi Hukum Islam di Baduy, 

Kampung Naga dan Marunda Pulo. Disertasi tahun 2014. Membahas tentang 

penyerapan hukum Islam di Kampung Baduy, Kampung Naga dan Marunda Pulo. 

Kemudian merumuskan teori penyerapan Hukum Islam baru yaitu teori Reception 

Through Selection –Modification yang menyatakan bahwa penyerapan Hukum 

Islam terjadi dengan seleksi dan modifikasi, sebagai contoh, komunitas Adat 

menyerap hukum Islam melalui seleksi yang diselaraskan dengan Adat istiadat 

mereka. Apabila Hukum Islam sesuai maka akan diterima, apabila bertentangan 

akan dimodifikasi dan disesuaikan dengan pelaksanaan Adat istiadat mereka. 

Kesebelas, Ahmad Faizal Adha, Konstruksi Sosial Sistem Hukum 

Kewarisan Adat Sunda (Studi Kewarisan pada Tujuh Kampung Adat di Jawa 

Barat). Penelitian ini membahas tentang pola kewarisan di Kampung-Kampung 

Adat Sunda di Jawa Barat, penelitian ini merupakan penelitian antropologi hukum 

yang ingin memetakan pemahaman masyarakat Sunda terhadap Hukum 

Kewarisan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masyrakat kampung adat 

sunda bervariasi dalam menerima hukum Islam di daerahnya. Hal tersebut 

dikarenakan penyebarluasan hukum Islam masih belum sempurna, sehingga 

masyarakat setempat memahami hukum kewarisan berdasarkan nilai sosial yang 

turun temurun. 
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E. Kerangka Pemikiran 

Pembahasan tentang sistem hukum apalagi tentang hukum kewarisan yang 

pada akhir penelitian ini akan dikaitkan dengan sistem hukum kewarisan Islam 

tidak bisa dilepaskan dari pembahasan penyerapan hukum Islam yang terjadi di 

lokasi penelitian. Penyerapan hukum Islam di Kampung Adat Naga, Kampung 

Dukuh, kampung Kuta, Kampung Urug, Kampung Mahmud, Kampung 

Sirnaresmi dan Kampung Cikondang terjadi karena beberapa faktor, diantaranya 

faktor internal dan faktor eksternal. Diantara faktor internal ialah adanya 

kesadaran hukum dari individu masyarakat bahwa hukum kewarisan merupakan 

salah satu pranata yang penting dalam melangsungkan kehidupan yang secara 

normatif universal berkaitan dengan hukum agama, yaitu kesadaran dalam 

melaksakan kewajiban agama Islam salahsatunya adalah melaksanakan hukum 

kewarisan yang sesuai dengan sistem hukum yang ditetapkan dalam Islam. 

Adapun faktor eksternal adalah interaksi mereka dengan masyarakat muslim 

lainnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.  

Penyerapan hukum Islam pada masyarakat kampung-kampung Adat yang 

ada di Jawa Barat diawali oleh penyerapan yang dilakukan oleh masing-masing 

individu. hal tersebut sangat terlihat dari sejarah pendirian kampung-kampung 

Adat yang sedang diteliti, mayoritas pendirinya merupakan tokoh agama yang 

disegani dan membangun kampung tersebut sebagai sarana dakwahnya. Sehingga 

jelaslah penyerapannya diawali dengan kesadaran beberapa individu bahwa 

konsekuensi daripada bersyahadah atau memeluk agama Islam adalah menjalakan 

seluruh ajarannya, termasuk dalam hal kewarisan. Proses selanjutnya adalah 

penyebarannya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya melalui sarana 

interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pola hidup, pola peribadatan 

termasuk di dalamnya pola kewarisan lambat laun berakulturasi dan 

bertransformasi menjadi hukum Islam lokal. 

Alur berfikir penyerapan hukum Islam pada kampung-kampung Adat 

tersebut digambarkan dalam gambar berikut : 
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Gambar 1.1: Penyerapan Hukum Islam di Kampung-Kampung Adat 

 

Hukum Islam lokal tersebut merupakan hasil dari penyerapan hukum 

Islam secara masing-masing masyarakat kampung Adat. Oleh karena itu, antara 

satu kampung dengan kampung Adat yang lainnya terdapat letak perbedaan dan 

persamaannya. Hal tersebut merupakan hal yang lumrah, mengingat kepada 

sejarah penyebaran hukum Islam di Indonesia khususnya Jawa Barat adalah 

bervariatif metodenya.    

Pembahasan hubungan antara kewarisan Adat Sunda dan hukum Islam 

memerlukan teori-teori untuk memudahkan pembahasannya, dan menjadikan 

pembahasannya terarah. Maka penelitian ini rencananya akan menggunakan teori 

Shaha>dat sebagai grand theory. Teori ‘Urf dan teori perubahan hukum sebagai 

middle range theory. Kemudian menggunakan teori penyerapan hukum Islam 

sebagai applicative theory, yang akan dijelaskan sebagai berikut:  

Individu

MASYARAKAT 
KAMPUNG NAGA

MASYARAKAT 
KAMPUNG 

DUKUH

MASYARAKAT 
KAMPUNG KUTA

MASYARAKAT 
KAMPUNG 

CIKONDANG

Penyerapan Hukum 
Islam :

1. Ibadah

2. Pola hidup

3. Kewarisan

HUKUM ISLAM 
LOKAL

MASYARAKAT 
KAMPUNG 
MAHMUD

MASYARAKAT 
KAMPUNG URUG

MASYARAKAT 
KAMPUNG 

SIRNARESMI
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1.    Grand Theory : Teori Shaha>dat 

Teori Shaha>dat  adalah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum 

Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimah Shaha>dat sebagai 

konsekuensi logis dari pengucapan kredonya.17 Teori ini sesungguhnya kelanjutan 

dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip tauhid yang menghendaki 

setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada ke-Maha Esaan 

Allah ta’ala, maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan 

Allah ta’ala dalam hal ini taat kepada perintah Allah ta’ala dan sekaligus taat 

kepada Rasulullah SAW dan sunnahnya. 

Teori Kredo ini sama dengan teori otoritas hukum yang dijelaskan oleh 

H.A.R. Gibb.18 Ia menyatakan bahwa orang Islam yang telah menerima Islam 

sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya. 

Teori Gibb ini sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh imam maz\hab 

seperti Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah ketika mereka menjelaskan teori 

mereka tentang Politik Hukum Internasional Islam dan Hukum Pidana Islam. 

Mereka mengenal teori teritorialitas dan non teritorialitas. Teori teritorialitas dari 

Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk 

melaksanakan hukum Islam sepanjang ia berada di wilayah hukum di mana 

hukum Islam diberlakukan. Sementara teori non teritorialitas dari Imam Syafi’i 

menyatakan bahwa seorang muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum 

Islam di mana pun ia berada, baik di wilayah hukum di mana hukum Islam 

diberlakukan, maupun di wilayah hukum di mana hukum Islam tidak 

diberlakukan. 

Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia adalah 

penganut maz\hab Syafi’i sehingga berlakunya teori Shaha>dat ini tidak dapat 

disangsikan lagi. Teori Kredo atau Shaha>dat ini akan terus berlaku bagi seluruh 

kaum muslim. 

                                                
17 Juhaya S Praja, Filsafat Hukum Islam (Tasikmalaya: Lathifah Press dan Fakultas 

Syariah IAILM, 2009) hal. 133 
18 H.A.R. Gibb, The Modern Trends in Islam, (Chicago: The University of Chicago Press, 

1950), hal. 129 
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Intisari dari teori ini adalah bahwa setiap muslim memiliki kewajiban 

untuk melaksanakan seluruh hukum Islam sebagai bentuk konsekuensi Shaha>dat-

nya. Masyarakat kampung-kampung Adat sunda yang mengaku dan bersaksi 

bahwa dia beragama Islam termasuk pula ke dalam teori ini. Sehingga bisa 

dikatakan bahwa masyarakat Adat Sunda beragama Islam, maka hukum yang 

berlaku bagi tatacara dan pola kehidupan mereka adalah hukum Islam. Namun 

dalam prakteknya ternyata banyak masyarakat Adat Sunda yang tidak bisa 

melaksanakan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Islam. Salahsatunya adalah 

dalam bab kewarisan. Oleh karena diperlukan teori lainnya untuk menjelaskan 

deskripsi dari penelitian ini yang akan dituangkan dalam middle 

theory.  

 

 

2.    Middle Theory ; Teori ‘Urf dan Teori Perubahan Hukum 

Adapun dalam hal kewarisan, sebagian besar kampung Adat yang diteliti 

banyak memodifikasinya sehingga bila dilihat secara sekilas kewarisan Adat 

sangatlah jauh berbeda dengan kewarisan Islam. Perubahan atau modifikasi 

tersebut tidaklah terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Namun perlu 

diingat, mayoritas ulama bersepakat bahwa hukum kewarisan merupakan hukum 

yang tetap dan tidak dapat  dirubah. Oleh karena itu, dalam memandang 

perubahan yang ada dalam kewarisan Adat Sunda akan digunakan teori ‘Urf.  

al-’Urf berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan yang sudah 

diketahui. Bentuk derivatif dari kata ini adalah al-ma’ru>f   yang berarti segala 

sesuatu yang sesuai dengan Adat (kepantasan). Ibnu Mandzur dalam Lisa>n al-

‘Arab mencatat bahwa kata al-’Urf adalah:  

Masyarakat 
Muslim Sunda

Muslim taat 
kepada 

Hukum Islam

Masyarakat 
Muslim Sunda 
Taat kepada 
Hukum Islam
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 19املألوف املستحَسن اذلي تتلقاه العقول السليمة بالقبول ءاليش

“Sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”  

Ada dua karakteristik Urf dalam definisi ini, yaitu keyakinan bahwa 

ucapan dan perbuatan tersebut adalah baik (al-ma’ru>f ) serta penerimaan akal 

sehat terhadapnya.  

Al-Jurjaniy di dalam kamus al-Ta‘rifa>t, mencatat’Urf  adalah:   

 20الفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبولما استقرت 

“Sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan ketenangan 

dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima 

oleh watak kemanusiannya”. 

Ibnu Faris berpendapat bahwa kata ‘arafa dan ‘urfun menunjukkan sesuatu 

yang berkesinambungan berhubungan satu dengan lainnya atau membawa 

ketenangan dan ketentraman. Maksudnya ucapan atau perbuatan tersebut memang 

diyakini oleh para pelakunya sebagai kebenaran. Sedangkan Ahmad Warson 

Munaawir mengartikan ‘Urf dengan kebajikan, puncak dan Adat yang 

dipelihara21. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ‘Urf secara 

bahasa memiliki beberapa makna yaitu: lawan dari nakirah, kata benda (isim) dari 

al-‘itira >f, tempat yang tinggi pada tanah, dan segala kebaikan (al-ma’ru>f) yang 

diterima oleh akal dan syariat Islam membenarkannya.   

Sedangkan secara istilah al-’Urf adalah kebiasaan yang dilakukan oleh 

kebanyakan masyarakat, baik dalam perkataan maupun perbuatan yang dilakukan 

secara terus-menerus dan diakui sebagai sesuatu yang baik oleh mereka22. Secara 

lebih rinci terdapat beberapa definisi dari al-’Urf yaitu: 

a. Setiap perbuatan yang menetap dalam jiwa, diterima oleh akal dan tabiat manusia 

yang salim menerimanya.  

b. Setiap yang menjadi Adat kebiasaan manusia dan mengulang-ulanginya dari 

perbuatan yang mereka sepakati. Istilah ini juga bermakna Adat yang dilakukan 

secara bersama-sama (al-‘a>dah al-jama>’ah).  

                                                
19 Ibnu Mandzur, Lisa>n Al-‘Arab, hal. 2899  
20 Ali bin Muhammad al-Sayyid al-Syarif a-Jurjany, Mu’jam  al-Ta’rifa>t, hal. 125  
21 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 

1997), hal. 911  
22 Wahbah al-Zuhaili, Us}ul Fiqh al-Isla>mi, hal. 282 
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c. Setiap Adat kebiasaan kebanyakan manusia dan menjadi kebiasaan di beberapa 

wilayah baik yang dilakukan setiap waktu ataupun pada waktu-waktu tertentu.  

Ketiga perincian tersebut berpusat pada pengulangan ucapan dan 

perbuatan, keyakinan bahwa hal tersebut baik dan diterima oleh akal sehat 

pelakunya. Abu Zahrah memberikan definisi yang lebih rinci dengan menyatakan 

‘Urf adalah:  

 23الاس مااعتداه من املعامالت واستقامت عليه أمورهم

“Setiap yang menjadi kebiasaan manusia dalam urusan muamalat dan 

menegakkan urusan-urusan mereka”.  

Penekanan kepada masalah-masalah muamalat didasarkan kepada 

kenyataan bahwa sebagian besar penggunaan ‘Urf lebih kepada masalah 

muamalah yaitu hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Abdul Wahab 

Khallaf memberikan definisi sebagai berikut: 

اِن الُْعرُْف ُهَو َما َتَعاَرفَه ُالَِّاُس وََساُرْوا َعلَيِْه ِمْن َقْوٍل أْوفِْعٍل أْوتَْرٍك َويَُسََمِّ الَْعاَدَة. َوِِف لِسَ 
ِعيَِّْْيَ الَفَْرَق بَْْيَ الُْعرِْف َوالَْعاَدةِ  ْ  . 24الََشِّ

“al-'Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan 

dikerjakan oleh mereka, dari: perkataan, perbuatan atau (sesuatu) yang 

ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan al-'Aadah". Dalam bahasa ahli syara' 

tidak ada perbedan antara al-'Urf dengan al-'Aadah (Adat)” 

Pengertian menyamakan antara Adat dan ‘Urf karena dianggap sama-sama 

sebagai ucapan dan tindakan yang dilakukan oleh manusia secara berulang-ulang 

sehingga telah menjadi tradisinya. Ahmad Fahmi Abu Sunnah menukil pendapat 

dari al-Nasifi yang mendefinisikan ‘Urf dengan: 

 25قول وتلقه الطباع السليمة بالقبولمااستقر ِف الفوس من جهة الع

“Sesuatu yang tetap dalam jiwa yang diterima oleh akal dan diterima oleh 

tabiat yang selamat” 

 

 

                                                
23 Muhammad Abu Zahrah, Us}ul al-Fiqh, (Tt: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958), hal. 273 
24 Abdul Wahhab Khallaf, Us}ul al-Fiqh, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), cet.ke-20, hal. 79 
25 Ahmad Fahmi Abu Sinnah, al-‘Urf fi> Ra’yi Fuqaha>, hal. 11 
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Definisi yang lebih lengkap disebutkan oleh Zakiyuddin Sa’ban yang 

berpendapat bahwa ‘Urf adalah : 

ما اعتاده الاس و ألفوه من فعل شائع بينهم أو ألفاظ تعرافوا إطالقه ىلع معىن 
 26خاص حبيث ال يتبادر عند سماعه غريه

“Apa yang sudah menjadi kebiasaan manusia dan mereka setujui baik itu 

dalam perbuatan yang sudah tersebar luas di kalangan mereka ataupun perkataan 

yang apabila diucapkan mereka mengetahui artinya dengan khusus yang tidak 

akan ada arti lain yang terpikirkan bagi mereka ketika mendengar kata tersebut” 

Melengkapi definisi sebelumnya Muhammad Zakariya al-Bardisi 

mendefinisikannya dengan: 

العرف ما اعتاده الاس و ألفوا و ساروا عليه ف أمورهم فعال َكن أو قوال دون أن 
 يعارض كتابا أو سنة

“‘Urf adalah apa yang sudah menjadi kebiasaan manusia dan mereka 

menyetujui dan mengerjakannya baik dalam bentuk praktek ataupun perkataan 

yang tidak bertentang dengan al-Quran al-Karim ataupun Sunnah Nabi.” 

Adapun “Urf” menurut ulama Us}ul Fiqh adalah: 

ْو فِْعل
ُ
 27اعَدُة ُُجُْهْوِر قَْو ٍم ِِفْ قَْو ٍل أ

“Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan”. 

Pengertian ini menunjukan bahwa ‘Urf adalah Adat yang dilakukan oleh 

mayoritas masyarakat, bukan yang dilakukan secara perorangan. Istilah “a>datu 

jumhu>r” kebiasaan mayoritas umat menunjukan karakter dari ‘Urf yaitu 

banyaknya masyarakat yang melakukan kebiasaan tersebut. Abdul Karim Zaidan 

memberikan definisi ‘Urf dengan:  

  28ما ألفه املجتمع واعتا ده وسار عليه ف حياته من قول أو فعل

“Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi 

kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan baik berupa perbuatan maupun 

perkataan” 

 

                                                
26 Zakiyuddin Sa’ban, Us}ul al-Fiqh al-Islamiy (Kairo: Daar Nahdhoh Arabiyah, 1968), 

hal. 192 
27 Mus}tafa Ahmad Zarqa, Al-Madkha>l fi> Fiqh al-‘A<m, hal. 872 
28 Abdul Karim Zaidan, Al-Madkha>l li al-Dira>sah al-Syari>’ah al-Isla>miyyah, 

(Iskandariyah: Da>r Umar bin Khatta>n, tt), hal. 205 
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Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ‘Urf adalah 

kebiasaan di masyarakat yang berupa perkataan atau perbuatan yang berlaku 

secara berulang-ulang dan diterima sebagai sebuah kebaikan oleh mereka. 

kebaikan yang diakui oleh para pelakunya didasarkan pada nalar sosial 

masyarakat bahwa perbuatan tersebut adalah baik.    

Menurut Musthafa Syalabi yang membedakan antara ‘Urf dan Adat adalah 

dari segi ruang lingkup penggunaannya. Kata ‘Urf selalu digunakan untuk jamaah 

atau golongan sedang kata ‘adah dapat saja berlaku pada perorangan, sebagian 

orang di samping pada golongan29. Sementara Mustafa Ahmad az-Zarqa 

berpendapat bahwa ‘Urf merupakan bagian dari Adat, karena Adat lebih umum 

daripada ‘Urf. Dengan kata lain, suatu tradisi atau Adat belum tentu ‘Urf, tapi 

suatu ‘Urf sudah pasti Adat30. 

Berdasarkan perbedaan dan persamaan antara Adat dan ‘Urf maka secara 

umum keduanya adalah sama. Yaitu perbuatan yang dilakukan oleh sebuah 

komunitas secara berulang-ulang. Namun secara khusus keduanya berbeda, Adat 

lebih menitikberatkan pada proses pengulangan suatu perbuatan tanpa melihat 

baik-buruknya, sementara ‘Urf pada nilai perbuatan tersebut yang dianggap baik 

oleh masyarakat. Selain itu Adat juga bisa berupa perbuatan yang dilakukan oleh 

seseorang sementara ‘Urf adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang banyak. 

Sehingga kesimpulannya adalah Adat memiliki makna yang umum pada 

perbuatan yang berulang-ulang dilakukan baik oleh individu ataupun sekelompok 

orang yang bernilai baik dan buruk, sementara ‘Urf adalah perbuatan yang 

dilakukan oleh sekelompok orang dan mereka mengakui kebaikan perbuatan 

tersebut. 

Kewarisan Adat Sunda dilihat dari perspektif teori ‘Urf, merupakan 

sebuah kebiasaan dalam hal pembagian harta peninggalan yang berlaku di 

kampung-kampung Adat Sunda secara berulang-ulang. Dalam menyikapinya akan 

dibantu dengan kaidah fiqh tentang ‘Urf. Diataranya : 

                                                
29 Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media, 2005), Cet.ke-1, hal. 364-

365 
30 Musthafa Ahmad Zarqa, Al-Madkhal Al-Fiqhu Al-‘Am, (Damaskus: Darul Qalam, Cet. 

I, tahun 1998), hal. 815 
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 31العادة حمكمة

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum” 

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa di suatu keadaan, adat bisa dijadikan 

pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ditemukan dalilnya. Namun, tidak 

semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Karena pada mulanya kaidah ini 

diambil dari realita sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan 

itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan 

sejak lama, sehingga mereka memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara 

khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama. Pergeseran nilai akan 

diketahui bilamana ada seseorang tau lebih yang menyalahi kebiasaan yang sudah 

biasa berjalan. Nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan sebutan ‘adah yang 

bermakna adat atau kebiasaan, budaya, tradisi dan sebagainya. Dan Islam dalam 

berbagai ajaran yang didalamnya menganggap adat sebagai pendamping dan 

elemen yang bisa diadopsi secara selektif dan proposional, sehingga bisa dijadikan 

sebagai salah satu alat penunjang hukum-hukum syara’32.  

 Masalah kewarisan di kampung-kampung adat sunda yang diduga kuat 

banyak perbedaannya dengan hukum kewarisan Islam. Apabila kita melihatnya 

dari segi kaidah tersebut, tidak bisa serta merta dinilai sebagai suatu 

penyimpangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji alasan atau faktor apa 

yang mempengaruhi masyarakat kampung adat mempunyai tingkat yang berbeda 

dalam memahami masalah kewarisan. Oleh sebab itu, selain kaidah diatas di teori 

pertengahan ini pula digunakan teori perubahan hukum dan teori tadarruju al-

ahkam. 

Hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. bahasannya 

mencakup hukum syara’ dan juga mencakup hukum fiqhi karena arti syara’ dan 

fiqhi terkandung di dalamnya. Namun dalam nomenklatur manapun hukum Islam 

lebih identik dengan hukum yang berdasarkan kepada aturan yang ada di dalam 

al-Qur’an dan Al-Sunnah. Hukum Islam lebih terlihat statis dan normatif, 

                                                
31 Dahlan, Tamrin, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah),(Malang: UIN 

Maliki Press,2010). hal.203 
32 Ibid. 
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sehingga banyak kalangan yang bersikap apriori dulu terhadap hukum ini. Padahal 

pada hakikatnya hukum Islam menerima berbagai perubahan yang terkait dengan 

masalah sosial. Hanya saja perubahan tersebut dibatasi dengan kaidah-kaidah 

yang juga merupakan hasil ijtihad pemikiran terhadap teks yang multitafsir. 

Penafsiran para ulama terdahulu tersebut tidak lepas daripada perubahan 

sosial yang terjadi dalam sebuah masyarakat. Perubahan sosial bisa terjadi karena 

perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi 

penduduk, ideology maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan 

baru dalam masyarakat33. Seperti halnya berubahnya haluan hukum ketika berada 

di masa kebangkitan industri. Hukum yanng awalnya merupakan produk budaya, 

lalu berubah menjadi aturan yang dijadikan alat pengatur agar timbulnya keadilan 

diantara masyarakat. Hukum Islam pada hakikatnya mampu mengakomodir 

perubahan tersebut karena memiliki beberapa sifat berikut ini: 

a. Penerapan Hukum Bersifat Universal 

Sebagian besar dari nash-nash Alquran tampil dalam bentuk prinsip-

prinsip dasar yang universal dan ketetapan hukum yang bersifat umum. Ia tidak 

bicara mengenai bagian-bagian kecil, rincian-rincian secara mendetail34. Oleh 

karena itu, ayat-ayat Alquran sebagai petunjuk yang universal dapat dimengerti 

dan diterima oleh umat dimanapun juga di dunia ini tanpa harus diikat oleh tempat 

dan waktu. 

b. Hukum yang Ditetapkan oleh Alquran tidak Pernah Memberatkan 

Dalam Alquran tidak ada satupun perintah-perintah Allah yang 

memberatkan hamba-Nya. Apabila Tuhan melarang manusia mengerjakan sesuatu 

pasti ada maksudnya baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. 

Walaupun demikian manusia itu diberikan kelonggaran dalam keadaan tertentu. 

Contoh tetang hukum memakan bangkai merupakan hal yang terlarang namun 

dalam keadaan terpaksa yakni tidak ada makanan lain dan orang akan mati 

                                                
33 Abdi Wijaya, Eksistensi Hukum Islam dalam Perubahan Sosial. Al-Risalah. Volume 10 

Nomor 2 Nopember 2010 
34 Yusuf al-Qardhawy, Keluasan dan Keluesan Hukum Islam  (Semarang: Toha Putra, 

Cet. I,  1992), hal. 24 
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kelaparan. Karenanya maka bangkai boleh saja dimakan. Ini berarti hukum Islam 

bersifat elastis dan dapat berubah sesuai dengan persoalan waktu dan tempat. 

c. Menetapkan Hukum Bersifat Realitas 

Hukum Islam ditetapkan berdasarkan realitas dalam hal ini harus 

berpandangan riil dalam segala hal. Menghayalkan perbuatan yang belum terjadi 

lalu menetapkan suatuhukum tidak diperbolehkan. Dengan dugaan ataupun 

sangkaan-sangkaan tidak dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Dr. Said 

Ramadhan menjelaskan bahwa hukum Islam mengandung metode of realism35. 

d. Menetapkan Hukum Berdasarkan Musyawarah sebagai Bahan 

Pertimbangan 

Kalau hukum diibaratkan sebagai isi, maka masyarakat adalah wadahnya. 

Untuk menerangkan isi haruslah dilihat wadahnya. Hal inilah yang terlihat dalam 

proses diturunkannya ayat-ayat Alquran yang menggambarkan kebijaksanaan 

Tuhan dalam menuangkan isi yang berupa hukum Islam ke dalam wadahnya yang 

berupa masyarakat. 

e. Sanksinya Didapatkan di Dunia dan di Akhirat 

Undang-undang memberikan sanksi atas pelanggaran terhadap hukum 

hukumnya. hanya saja sanksi itu selamanya hanya diberikan di dunia, berbeda 

halnya dengan hukum Islam yang memberi sanksi di dunia juga di akhirat. Sanksi 

di akhirat selamanya lebih berat daripada yang di dunia. Karena itu, orang yang 

beriman merasa mendapatkan dorongan kejiwaan yang kuat untuk harus 

melaksanakan hukum-hukumNya dan mengikuti perintah serta menjauhi 

larangan-laranganNya36. 

Hukum yang disandarkan pada agama seperti ini bertujuan untuk 

mewujudkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Tidak diragukan lagi ini 

adalah tujuan yang bermanfaat hanya saja ia bermaksud membangun masyarakat 

ideal yang bersih dari semua apa yang bertentangan dengan agama dan moral. 

Begitu juga ia tidak hanya bermaksud untuk membangun masyarakat yang sehat 

saja, tetapi ia juga bertujuan untuk membahagiakan individu, masyarakat dan 

                                                
35 Ibid., hal. 35 
36 Muhammad Yusuf Musa, Islam Suatu Kajian Komprehensif (Jakarta: Rajawali Press, 

Cet. I, 1998), hal. 167 



27 

 

 

 

seluruh umat manusia di dunia dan di akhirat. Itulah beberapa karakteristik hukum 

Islam yang tentunya akan memudahkan kita memahami lebih jauh tentang 

eksistensi hukum Islam dalam perubahan-perubahan sosial. 

Dalam perjalanan sejarahnya, hukum Islam merupakan suatu kekuatan 

yang dinamis dan kreatif, hal ini dapat dilihat dari instruksi Rasul SAW kepada 

para sahabat dalam menghadapi realitas sosiologis umat pada waktu itu. Tetapi 

dalam melakukan ijtihad, para sahabat tidak mengalami problem metodologis 

apapun, karena apabila mendapatkan kesulitan dalam menyimpulkan hukum 

mereka dapat langsung menanyakannya kepada Nabi. Namun setelah Rasulullah 

SAW. wafat, masalah-masalah baru mulai banyak bermunculan. Ragam kasus 

yang muncul pada periode kepemimpinan Khalifah mulai berkembang seperti 

hukum keluarga, hukum transaksi dan juga hukum yang berkaitan dengan 

kepentingan umum seperti hak-hak dasar manusia, hak untuk mendapatkan 

kemerdekaan dan hukum yang berkaitan dengan kehidupan bernegara37. 

Pada masa sahabat ijtihad mulailah digalakkan sehingga muncullah 

berbagai penafsiran dan fatwa praktek-praktek hukum yang pernah dicontohkan 

oleh Rasulullah saw, bukan saja dianggap sebagai suatu putusan hukum seorang 

hakim di peradilan, tetapi juga sebagai petunjuk dalam memecahkan persoalan-

persoalan. Dengan contoh-contoh yang pernah diberikan Rasulullah di bidang 

fatwa telah siap dan mampu menghadapi persoalan-persoalan baru yang mereka 

pecahkan dengan cara menggalakkan ijtihad. 

Contoh ijtihad sahabat adalah tindakan-tindakan dan kebijaksanaan yang 

ditempuh umat yang kreatif dan inovatif seperti tidak melakukan potong tangan 

terhadap pencuri pada waktu paceklik, mengubah kebijaksanaan Nabi saw. dalam 

menghadapi persoalan tanah di daerah yang baru ditaklukkan dan lain sebagainya 

adalah untuk menunjukkan bahwa suatu hukum dapat berubah secara formal 

menghadapi tuntutan realitas kehidupan masyarakat, tetapi esensi dan jiwa yang 

mendasarinya tetap bertahan dan tidak berubah38. 

                                                
37 Satria Effendi M. Zein, Ijtihad Sepanjang Sejarah Hukum Islam. Dalam K.H. Ali 

Yafie, Wacana Baru Fiqhi Sosial (Jakarta: Mizan, Cet. I , 1997), hal. 148 
38 Ibid., hal. 154 
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Berpijak pada pandangan di atas dan dalam upaya menjawab tuntutan dan 

permasalahan yang dihadapi masyarakat era industrialisasi maka perlu 

merumuskan kembali metodologi untuk berijtihad untuk memperoleh teoritisasi 

yang merupakan hasil kristalisasi dari pemahaman utuh atas Alquran dan Sunnah 

harus diterapkan kepada kehidupan kaum muslimin dewasa ini dengan 

mempertimbangkan situasi lokal dimana prinsip-prinsip tersebut akan 

diaplikasikan. 

Memodifikasi hukum lama selaras dengan situasi kekinian bukan berarti 

mengeksploitasi teoritis dari Alquran maupun Sunnah dan memodifikasi hal-hal 

yang ada dalam situasi dewasa ini sehingga selaras dengan teoritisasi Alquran dan 

Sunnah. Oleh karena itu, situasi dewasa ini perlu dikaji secara cermat dengan 

mempertimbangkan berbagai unsurnya seperti ekonomi, sosial, politik, sosial 

cultural, dan sebagainya. 

Zaman telah berubah, masyarakat pun mengalami perkembangan 

persoalan-persoalan baru banyak yang muncul. Karena itu kita tidak boleh 

berdiam diri dalam menjelaskan hukum tiap-tiap hubungan itu dengan alas an 

bahwa para fuqaha terdahulu tidak membicarakannya. Melainkan kita harus 

berijtihad sesuai dengan criteria-kriteria yang ditetapkan oleh agama. 

Dalam nalar filasaf ilmu pengetahuan, modernitas adalah era kepercayaan 

kepada kemajuan, yang sejajar dengan kepercayaan kepada nilai dan hal baru 

(lantaran yang baru diganjar dengan nilai yang lebih besar ketimbang yang tidak 

baru). Perubahan karakter masyarakat dari masyarakat agraris ke masyarakat 

industri memiliki dampak tersendiri terhadap cara pandang (paradigma), life style 

dan kebutuhan sehingga memiliki imbas tersendiri terhadap prilaku beragama. 

Sebagai sebuah sistem pengembangan dan pembangunan modernitas adalah upaya 

menambah kemampuan suatu sistem sosial untuk menanggulangi tantangan-

tantangan serta persoalanpersoalan baru yang dihadapinya, dengan menggunakan 

secara rasional ilmu dan tekhnologi dengan segala sumber kemampuannya39. 

                                                
39 Zaenudin, Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Menyelaraskan Realitas Dengan 

Maqashid Al-Syariah), Media Bina Ilmiah, Volume 6, No. 6, Desember 2012 
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Masyarakat dengan berbagai dinamika yang ada menuntut adanya 

perubahan sosial, dan setiap perubahan sosial pada umumnya meniscayakan 

adanya perubahan sistem nilai dan hukum. Marx Weber dan Emile Durkheim 

menyatakan bahwa “hukum merupakan refleksi dari solidaritas yang ada dalam 

masyarakat”. Senada dengan Marx Weber dan Durkheim, Arnold M. Rose 

mengemukakan teori umum tentang perubahan sosial hubungannya dengan 

perubahan hukum. Menurutnya, perubahan hukum itu akan dipengaruhi oleh tiga 

faktor; pertama, adanya komulasi progresif dari penemuan-penemuan di bidang 

teknologi; kedua, adanya kontak atau konflik antar kehidupan masyarakat; dan 

ketiga, adanya gerakan sosial (sosial movement). Menurut teori-teori di atas, 

jelaslah bahwa hukum lebih merupakan akibat dari pada faktor-faktor penyebab 

terjadinya perubahan sosial. 

Pengaruh-pengaruh unsur perubahan di atas dapat menimbulkan 

perubahan-perubahan sosial dalam sistem pemikiran Islam, termasuk di dalamnya 

pembaruan hukum Islam. Pada dasarnya pembaruan pemikiran hukum Islam 

hanya mengangkat aspek lokalitas dan temporalitas ajaran Islam, tanpa 

mengabaikan aspek universalitas dan keabadian hukum Islam itu sendiri. Tanpa 

adanya upaya pembaruan hukum Islam akan menimbulkan kesulitan-kesulitan 

dalam memasyarakatkan hukum Islam khususnya dan ajaran Islam pada 

umumnya. Untuk mengawal hukum Islam tetap dinamis, responsif dan punya 

adaptabilitas yang tinggi terhadap tuntutan perubahan, adalah dengan cara 

menghidupkan dan menggairahkan kembali semangat berijtihad di kalangan umat 

Islam. Pada posisi ini ijtihad merupakan inner dynamic bagi lahirnya perubahan 

untuk mengawal cita-cita universalitas Islam sebagai sistem ajaran yang shalihun 

li kulli zaman wal makan. Umat Islam menyadari sepenuhnya bahwa sumber-

sumber hukum normatif–tekstual sangatlah terbatas jumlahnya, sementara kasus-

kasus baru di bidang hukum tidak terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, Ibnu 

Rusyd dalam kitab Bidayat al-Mujtahid menyatakan bahwa: "Persoalan-persoalan 

kehidupan masyarakat tidak terbatas jumlahnya, sementara jumlah nash, 
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jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, mustahil sesuatu yang terbatas jumlahnya 

bisa menghadapi sesuatu yang tidak terbatas"40. 

Semangat atau pesan moral yang bisa kita pahami dari pernyataan Ibnu 

Rusyd di atas adalah anjuran untuk melakukan ijtihad terhadap kasus-kasus 

hukum baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan sumber hukumnya dalam nash. 

Dengan demikian, Ijtihad merupakan satu-satunya jalan untuk mendinamisir 

ajaran Islam sesuai dengan tuntutan perubahan zaman dengan berbagai 

kompleksitas persoalannya yang memasuki seluruh dimensi kehidupan manusia. 

Agama Islam memainkan peranan dalam kehidupan pribadi dan 

masyarakat, sekalipun masyarakat itu telah disusupi oleh kebudayaan Barat atau 

dipengaruhi oleh sekularisma. Dalam masa masyarakat mengalami perubahan 

sosial yang dahsyat, maka pribadi dan masyarakat kehilangan pegangan, karena 

lembaga-lembaga yang sesungguhnya merupakan pemberi pegangan (seperti 

kebudayaan, keluarga, pendidikan) sedang dalam perobahan dan lembaga-

lembaga itu sendiri tidak dapat mengatasi persoalannya. Dalam suasana dan 

keadaaan beginilah agama dapat membantu dengan memberi pegangan agar 

pribadi dan masyarakat tidak gelisah dan menemukan pegangan yang pasti dan 

benar pada ajaran Tuhan. 

Hukum Islam dengan berbagai kelebihan yang dimiliki dapat eksis dalam 

perubahan sosial dengan prinsip-prinsip dasar yang melekat padanya, sehingga 

mampu merespon segala perubahan sosial yang terjadi. Hukum Islam dengan 

segala keunggulannya, merupakan aturan Tuhan yang bertujuan memberikan 

kebaikan dan kemudahan kepada umat manusia. Perubahan hukum Islam itu 

perlu, untuk menyesuaikan dengan konteks zaman sekaligus dengan karakter 

masyarakatnya. Walaupun hukum Islam didasarkan pada wahyu tetapi tidak 

menutup kemungkinan diperlukan adanya interpretasi atau kontekstualisasi dari 

ketentuan nash yang ada, dengan demikian ijtihad sebagai keniscayaan. Dengan 

ketentuan semacam itu hukum Islam selalu up to date sesuai dengan perkembagan 

zaman, termasuk dalam hal kewarisan. 

                                                
40 Ibnu Rusydi, Bidayatu al-Mujtahid, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), hal 2  
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Tadarruj adalah sebuah cara bertahap dalam syariat Islam untuk 

pembinaan masyarakat. Cakupannya mulai dari menghilangkan kepercayaan dan 

tradisi jahiliyah sampai kepada tatacara beribadah yang mendetail. Allah melalui 

firman-Nya tidak serta merta merubah 360 derajat sebuah keadaan masyarakat. 

Allah menggunakan cara bertahap dalam menyampaikan pesannya agar mudah 

dilaksanakan oleh hamba-Nya dan agar kemaslahatan umat diraih.  

Tahapan tersebut bisa dilihat dari proses turunnya al-Qur’an kepada Nabi 

Muhammad SAW. Al-Qur’an diturunkan kepada Nabi SAW secara bertahap 

begitu pula Nabi SAW dalam menyampaikan hal itu kepada para sahabat. 

Karenanya sangatlah wajar apabila salah satu metode pendidikan Nabi SAW 

adalah graduasi. Hukum islam dibentuk secara gradual atau tadrij. Hal ini 

didasarkan pada al-Qur’an yang diturunkan secara berangsur-angsur. Setiap 

masyarakat tentu mempunyai adat kebiasaan atau tradisi, baik tradisi yang baik 

ataupun tradisi yang membahayakan mereka sendiri. Di antara tradisi tersebut ada 

yang telah mengakar secara mendalam pada suatu masyarakat.  

Ketika Islam mulai menyebar, bangsa Arab Jahiliyah mempunyai tradisi 

dan kesenangan yang sukar untuk dihilangkan. Prinsip graduasi dalam 

pemberlakuan hukum Islam di awal penyebarannya merupakan strategi yang baik 

karena Islam datang bukan dengan paksaan. Sebagai contoh, tentang hukum 

minuman keras. Seseorang yang membaca teks namun tidak disertai dengan 

konteksnya akan memandang hukum akhirnya saja. Berbeda dengan orang yang 

mmembaca konteks dan sejarahnya akan lebih luas memandangnya dan 

berangapan bahwa hukum Islam selalu flesibel sesuai dengan zaman dan keadaan.  

Pembahasan tadarruj ini dapat kita lihat dalam sejarah Islam. Ketika 

negara-negara Islam telah bebas dari penjajaan. Dan pluralitas kebudayaan 

menjadi satu. Muncul setelah itu hal-hal yang sesuai dengan syari’at dan yang 

tidak atau bahkan jelas bertentangan. Maka tidak mungkin hukum Islam 

menggantikan sekaligus hukum-hukum yang ada dan berlaku dalam masayarakat, 

karena akan menimbulkan pertentangan atau bahkan penolakan. Oleh sebab itu 

maka prinsip graduasi diperlukan dan diaplikasikan, yaitu dengan membiarkan 
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terus berlakunya hukum yang memenui persyariatan kemaslahatan umat dan 

mengganti aturan yang tidak sesuai dengan kebutuhan umat.  

Prinsip graduasi selanjutnya tidak hanya dipahami sebagai cara untuk 

membaca penetapan hukum yang terkandung dalam Al Qur’an, namun juga 

sebagai metode penetapan suatu hukum atau dapat dijadikan sebagai kaidah fiqih. 

Diantara bidang hukum Islam yang dibentuk berangsur-angsur adalah sebagai 

berikut, shalat pada awalnya, pengharam riba, pengharam khamar. Prinsip 

graduasi memberikan jalan kepada kita untuk melakukan pembaruan karena hidup 

manusia mengalami pembaruan. Dengan mengingat faktor tradisi dan ketidak 

senangan ketika menghadapi perubahan drastis dari suatu keadaan kepada 

keadaan lain yang masih asing bagi manusia, maka al-Qur’an diturunkan secara 

berangsur-angsur, surat demi surat dan ayat demi ayat sesuai dengan peristiwa, 

kondisi dan situasi yang terjadi. Dengan demikian, hukum yang diturunkan lebih 

dapat diterima dan disenangi sehingga menimbulkan keinginan untuk 

mentaatinya.  

Prinsip graduasi dalam al-qur’an tergamabr dengan penejlawsan berikut. 

Mula-mula mereka dosa besar yang dilarang, kemudian barulah membahas dosa-

dosa kecil yang telah menjadi kebiasaan, lalu disusul dengan larangan terhadap 

sesuatu yang telah menjadi kecintaan mereka, seperti arak, riba, dan perjudian.41.  

Prinsip penetapan hukum secara berangsur-angsur dapat dengan mudah 

diidentifikasi. Allah melalui Rasul-Nya tidak menetapkan hukum sekaligus, tetapi 

melalui tahapan yang mehabiskan waktu hampir 23 tahun. Ayat-ayat hukum 

diturunkan, begitu juga kemunculan hadis Nabi, umumnya, sejalan dengan adanya 

kejadian atau peristiwa yang membutuhkan jawaban hukum. Karena demikian, 

setiap ketentuan hukum memiliki latar belakang kelahirannya yang khas. 

Pentahapan Al Qur’an dalam menetapkaan hukum-hukumnya yang berkaitan 

dengan tuntutan dan larangan mengerjakan sesuatu, berbeda dengan tuntutan dan 

larangan yang berkaitan dengan aqidah atau kepercayaan.  

                                                
41 Abdullah bin Muhammad Ath-Thariqy, Fiqih Dharurat, (Jakarta: Pustaka 

Azzam,2001), Hal.28 
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Contoh yang paling mudah unuk prinsip graduasi adalah masalah 

penetapan hukum minuman keras bagi bangsa Arab. Ada empat tahapan ayat 

dalam menetapkan hukum minuman keras:42 

1) Tahapan pertama yaitu ayat QS. An Nahl 16:67. yang berbunyi : 

َنَٰبِ ٱوَ  يلِ نلَّخِ ٱَثَمَرَِٰت  َوِمن عأ
َ َتتَِّخُذوَن ِمنأُه َسَكٗرا َورِزأقًا َحَسًناۚ إِنَّ  ۡلأ

قِلُوَن  ٖم َيعأ َٰلَِك ٓأَليَٗة ل َِقوأ   ٦٧ِِف َذ
 “Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minimuman yang 

memabukkan dan rezki yang baik. Sesunggguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda bagi orang yang memikirkan”. 

Dalam ayat ini disebutkan tentang karunia Allah. Predikat baik dalam ayat 

ini ditujukan untuk semua yang dapat di makan dari kedua pohon itu yaitu 

kurma dan kismis, bukan sukar (arak).  

2) Tahapan kedua yaitu ayat QS. Al Baqarah 2:219. yang berbunyi:  

رِ ٱلُونََك َعِن   َ ۞يَسأ  َمأ
أَميأِسِر ٱوَ  ۡلأ ٓ إِثأٞم َكبرِيٞ َوَمَنَٰفُِع لِلنَّاِس  ل قُلأ فِيِهَما

عِِهَماۗ َويَسأ  ََبُ ِمن نَّفأ كأ
َ
ۗ ٱلُونََك َماَذا يُنفُِقوَنَۖ قُِل   َ ِإَوثأُمُهَمآ أ َو َٰلَِك  لأَعفأ َكَذ

 ُ ِ ُ ٱ ُيَبي  ُرونَ لََعلَُّكمأ َتَتفَ  ٓأۡلَيَٰتِ ٱلَُكُم  ّللَّ    ٢١٩ كَّ
 “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada 

keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfa’at bagi manusia, 

tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa’atnya”. Dan mereka bertanya 

kepadamu apa yang mereka. nafkahkan. Katakanlah: ” Yang lebih dari 

keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu 

supaya kamu berfikir”. 

Manfaat yang dimaksud, oleh ayat ini adalah keuntungan materi yang 

merupakan laba dalam jual beli arak. Mereka membelinya di Syam dengan 

harga yang murah dan menjualnya di Hijaz dengan harga yang tinggi. Pada 

tingkat ini al-Qur’an belum secara tegas menyuruh orang meninggalkan 

minum khamr dan main judi sekaligus, karena masyarakat Arab ketika itu 

masih sangat gemar minum arak dan main judi43. Setelah Allah memberi 

                                                
42 Husnul Khatimah, Penerapan Syari’at Islam, 93.  
43 Husnul Khatimah, Penerapan Syari’at Islam, 94. 
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tahu bahwa minuman dibagi menjadi dua: ada yang baik dan ada buruk, 

selanjutnya Allah memberitahu bahwasanya minuman keras dan judi 

merupakan hal yang buruk, dan keburukkannya lebih besar daripada 

manfaat yangditimbulkannya. Dari ayat ini Allah telah melangkah satu 

tingkat lebih berani. Dari awalnya yang hanya memberitahu bahwa 

minuman keras buruk, dan mempertegas lagi bahwa keburukkannya lebih 

besar dari kebaikkannya Keburukkan yang dimaksud adalah segala sesuatu 

ayag dari akibat minuman keras dan judi telah merusak tatanan 

kemaslahatan umat. Sedangkan kebaikkannya adalah kenikmatan dan 

kepuasan jiwa yang diperoleh dari judi dan minuman keras. Menurut 

Quraish Shihab ayat ini belum dengan tegas melarang, sehingga hanyalah 

orang yang tinggi kesadaranya yang menghindari perjudian dan minuman 

keras.  

3) Tahapan ketiga yaitu turunnya ayat QS. An Nisa’4:43. yang berbunyi: 

َها يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ  يَ ْ  ٱَّلَّ َرُبوا ْ ََل َتقأ لَوَٰةَ َءاَمُنوا ْ َما  ٱلصَّ لَُموا َٰ َتعأ ََٰرىَٰ َحَّتَّ نُتمأ ُسَك

َ
َوأ

  ٤٣ ...َتُقولُوَن 
”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu 

dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu 

ucapkan,…….”  

Pada tingkatan ini mabuk pun belum dilarang secara mutlak, sifat 

pelarangannya masih bersifat temporal yaitu ketika shalat44. Asbabun 

Nuzul dari ayat ini adalah suatu ketika Ibnu Auf dan Anas meminum 

minuman keras bersama orang banyak, kemudian mereka melaksanakan 

sholat dan imamnya membaca surat dan salah karena dalam keadaan 

mabuk, yaitu ‘ “Katakan hai orang-orang kafir aku menyembah apa yang 

kamu sembah” suatu penyimpangan yang menyesatkan. Mengutip Qurais 

Shihab, bahwa dalam ayat ini telah menjelaskan larangan minium minuman 

keras namun dalam waktu-waktu tertentu saja. bagi yang terbiasa minum 

seakan-akan masih dibolehkan meminum minuman keras asalkan jauh dari 

waktu sholat, karena kekhawatiran akan rusaknya bacaan dalam sholat saja.  

                                                
44 Husnul Khotimah, Penerapan Syariat Islam, 94.  
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4) Tahap yang keempat adalh turunnya ayat QS. Al-Maidah 5:90-91’ yang 

berbunyi: 

َها  يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ ٱ يَ ْ إِنََّما  َّلَّ َمأرُ ٱَءاَمنُٓوا أَميأِسُ ٱوَ  ۡلأ نَصاُب ٱوَ  ل

َ َلَٰمُ ٱوَ  ۡلأ زأ
َ ِنأ َعَمِل  ۡلأ ٞس م  رِجأ

يأَطَٰنِ ٱ َتنِبُوهُ ٱفَ  لشَّ لُِحوَن  جأ َما ٩٠لََعلَُّكمأ ُتفأ يأَطَٰنُ ٱيُرِيُد  إِنَّ ن يُوقَِع بَيأنَُكُم  لشَّ
َ
أ

َضآءَ ٱوَ  لأَعَدََٰوةَ ٱ َغأ رِ ٱِِف  ۡلأ َمأ
أَميأِسِ ٱوَ  ۡلأ رِ  ل

ُكمأ َعن ذِكأ ِ ٱَوَيُصدَّ  لَوَٰةِر لصَّ ٱوََعِن  ّللَّ
نَتُهوَن  نتُم مُّ

َ
  ٩١َفَهلأ أ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, 

mengundi nasib dengan panah , adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka 

jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (90). 

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan 

dan kebencian di antara kamu lantaran khamar dan berjudi itu, dan 

menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka 

berhentilah kamu” (91). 

Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa Umar bin Khottob mengharapkan 

kepada Allah untuk menjelaskan secara sempurna dan tuntas tentang 

minuman keras. Sehingga turunlah ayat ini. Riwayat lain menceritakan 

bahwa suatu hari Sa’ad bin Abi Waqqash meminum minuman keras 

bersama sahabat Ansar, kemudian Sa’ad bin Abi Waqqash bersenandung 

sebuah sya’ir yang mencela kaum Ansor. Maka salah seorang diantara 

mereka tiba-tiba memukul dan kemudian mengadu kepada Rosulullah. 

Maka turunlah ayat QS. Al Maidah ayat 90. Dari dua ayat inilah didapat 

kesimpulan final tentang keharaman minuman keras untuk selamanya. 

Allah dengan tegas menetapkan bahwa hukum minuman keras adalah 

sesuatu yang harus dijauhi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa minuman 

keras hukumnya haram sepanjang waktu.  

Proses graduasi tersebut dinilai adalah metode yang paling baik untuk 

menuntaskan maslaah yang pada mulanya tidak berkesesuaian dengan syariat. 

Begitupula dalam masalah kewarisan yang terjadi di kampung-kampung Adat 

Sunda. Mereka mengaku muslim namun hukum kewarisannya berbeda, maka 

diperlukan pengkajian apakah hal ini merupakan kesengajaan atau adanya proses 

graduasi yang belum terselesaikan. 
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3.    Application Theory : Teori Penyerapan Hukum Islam 

Proses pelaksanaan sistem kewarisan Nasional tentu saja tidak bisa 

dilepaskan dari sejarah dan proses penyerapan hukum Islam yang ada di 

Indonesia. Kewarisan Adat Sunda yang memliki pemahaman tersendiri dalam 

pembagiannya, tidak terlepas dari pengaruh penyerapan hukum Islam oleh 

masyarakat Adat Indonesia. Maka untuk mendeskripsikan fenomena ini peneliti 

menggunakan teori penerapan hukum Islam di Indonesia. Teori ini digunakan 

untuk menjelaskan lebih lanjut masalah kewarisan yang berlaku di kampung-

kampung Adat Sunda di Jawa Barat. Penyerapan hukum Islam oleh masyarakat di 

Indonesia telah menarik  perhatian beberapa cendekiawan dari Belanda untuk 

melakukan studi dengan tema ini. Maka munculah beberapa teori mengenai hal ini 

yaitu teori receptio in complexu dan teori receptie. Kedua teori ini setelah masa 

kemerdekaan dikritik oleh para ahli hukum dalam negeri dengan teori receptie 

exit dan teori receptio a contrario. Berikut adalah pembahasannya:     

Teori pertama tentang penyerapan hukum adalah teori receptio in 

complexu yang dirumuskan oleh Lodewijk Willem Cristian Van Den Berg (1845-

1927).45 Sebelumnya teori ini juga disebutkan oleh H.A.R. Gibb, Menurut teori ini 

bagi orang Islam yang berlaku penuh adalah hukum Islam sebab dia telah 

memeluk Islam walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan-

penyimpangan. Secara fakta teori Berg lebih rinci dibandingkan teori yang 

dikemukakan H.A.R. Gibb, sebab prakteknya hingga sekarang umat Islam di 

Indonesia masih banyak yang belum taat dalam menjalankan ajaran Islam. 

Ketaatan mereka masih terbatas pada shalat lima waktu, zakat, puasa dan haji, 

sedangkan ajaran Islam lainnya masih kurang diperhatikan misalnya ajaran Islam 

tentang ekonomi dan perbankan Islam.46 

Teori penerimaan hukum ini kemudian dikenal dengan istilah receptio in 

complexu yaitu penerimaan hukum Islam secara keseluruhan oleh masyarakat 

yang beragama Islam. Karakteristik dari teori ini adalah: 

a.  Hukum Islam dapat berlaku di Indonesia bagi pemeluk Islam 

                                                
45 Sajuti Thalib, Receptio A Contratrio, Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam. 

(Jakarta:  Bina Aksara, 1985), cet. Kelima, hal. 5 
46 Ibid. 
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b.  Umat Islam harus taat pada ajaran Islam 

c.  Hukum Islam berlaku universal pada berbagai bidang ekonomi, hukum 

pidana dan hukum perdata.47 

Teori ini menjadi acuan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah penjajah 

waktu itu dengan dikeluarkannya peraturan dalam Regeering Reglement (RR) 

th.1855, Statsblad 1855 Nomor 2.RR merupakan Undang-Undang Dasar Hindia 

Belanda. Bahkan dalam ayat 2 pasal 75 RR itu ditegaskan: ”Dalam hal terjadi 

perkara perdata antara sesama orang Indonesia itu atau dengan mereka yang 

dipersamakan dengan mereka maka mereka tunduk kepada hakim agama atau 

kepala masyarakat mereka menurut undang-undang agama (godsdienstige wetten) 

atau ketentuan-ketentuan lama mereka”. 

Teori ini kemudian digantikan oleh teori receptie yang menyatakan bahwa 

hukum Islam di Indonesia baru berlaku apabila hukum Adat menghendaki hal 

tersebut.Teori ini merupakan hasil dari penelitian Christian Snouck Hurgronye 

(1857-1936) yang dilakukan di Aceh dan Gayo. Ia menyimpulkan bahwa hukum 

Islam di Indonesia baru berlaku ketika telah diterima (receptie) oleh hukum Adat. 

Teori ini tidak lepas dari kepentingan bangsa penjajah waktu itu yang ingin 

melemahkan perjuangan umat Islam di Indonesia. Teori ini kemudian dikuatkan 

oleh kebijakan pemerintah kolonial dengan dikeluarkannya Wet op De 

Staatsregeling atau IS (Indische Staatsregeling) tahun 1929 Pasal 134 ayat (2) 

yang berbunyi: ”Dalam hal terjadi masalah perdata antar sesama orang Islam, 

akan diselesaikan oleh Hakim agama Islam apabila hukum Adat mereka 

menghendakinya”.48   

Teori ini mendapat pertentangan yang sengit dari kalangan umat Islam dan 

juga tokoh-tokoh hukum Belanda, Hazairin menyebut teori ini sebagai teori Iblis 

karena telah mematikan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Sementara 

Scholten van Oud Haarlem menulis sebuah nota kepada Pemerintah Hindia 

Belanda untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap Bumiputera sebagai 

pencegahan terhadap perlawanan yang akan terjadi, maka diberlakukan pasal 75 

                                                
47 Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, hal. 81. 
48 R. Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2000), cet. 

Ke-lima belas, hal.10. 
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RR (Regeering Reglement) suatu peraturan yang menjadi dasar bagi pemerintah 

Belanda untuk menjalankan kekuasaannya di Indonesia, S. 1855: 2 memberikan 

instruksi kepada pengadilan agar tetap mempergunakan undang-undang agama, 

lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan itu sejauh tidak bertentangan dengan 

kepatutan dan keadilan yang diakui umum. 

Teori yang dirumuskan Hazairin dikenal dengan teori receptie exit yang 

berarti bahwa setelah Indonesia merdeka dan setelah UUD 1945 dijadikan UUD 

negara, maka walaupun aturan peralihan menyatakan bahwa hukum yang lama 

masih berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, seluruh 

peraturan perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda yang berdasarkan 

ajaran receptie tidak berlaku lagi karena jiwanya bertentangan dengan UUD 1945. 

Setelah Proklamasi, kemudian Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan berlaku 

yang di dalamnya ada semangat merdeka di bidang hukum. Dengan peraturan 

peralihannya guna menghindari kevakuman hukum masih diberlakukan 

ketentuan-ketentuan hukum dan bangunan-bangunan hukum yang ada selama 

jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945.Dia berpendapat bahwa banyak 

aturan pemerintah Hindia Belanda yang bertentangan dengan UUD.Pertentangan 

tersebut terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Alinea ke III dan 

Alinea ke IV serta pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulan dari 

teori ini adalah: 

a. Teori receptie telah patah, tidak berlaku dan exit dari tata negara Indonesia 

sejak Tahun 1945 dengan merdekanya bangsa Indonesia dan memulai 

berlakunya UUD 1945 dan dasar negara Indonesia. Demikian pula 

keadaan itu setelah adanya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 untuk 

kembali pada UUD 1945. 

b. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 29 ayat 1 maka Negara Republik 

Indonesia berkewajiban membentuk hukum Nasional Indonesia bahannya 

adalah hukum agama. Negara mempunyai kewajiban kenegaraan untuk itu. 

c. Hukum agama yang masuk dan menjadi hukum Nasional Indonesia itu 

bukan hukum Islam saja, melainkan juga hukum agama lain untuk 

pemeluk agama lain. Hukum agama di bidang hukum perdata dan hukum 
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pidana diserap menjadi hukum Nasional Indonesia. Istilah hukum baru 

Indonesia dengan dasar Pancasila.49 

Selanjutnya muncul Teori Receptio A Contrario yang dikemukakan oleh 

Sajuti Thalib sebagai murid Hazairin, teori ini menyebutkan bahwa bagi umat 

Islam berlaku hukum Islam, hukum Adat baru berlaku apabila tidak bertentangan 

dengan hukum Islam. Teori Receptio A Contrario memiliki unsur-unsur berikut: 

a. Hukum Islam berlaku di Indonesia 

b. Bagi umat Islam Indonesia berlaku hukum Islam. 

c. Hukum Adat bisa berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.50 

Semua teori tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, maka untuk 

menganilisis hubungan antara kewarisan Adat Sunda dan hukum Islam 

digunakanlah teori receptie a contrario, karena terindikasi bahwa di Jawa Barat 

khususnya masyarakat Sunda di kampung-kampung Adat yang bercorak Islami, 

Hukum Adat yang dipakai haruslah sesuai dengan hukum Islam. 

Teori diatas akan digabungkan dengan Teori Existensi untuk memotret 

penyerapan hukum Islam di dalam Masyarakat Adat Sunda. Teori ini 

dikemukakan oleh Ichtiyanto, dalam penggunaannya di ranah perkembangan 

hukum Islam Indonesia, teori ini mempertegas teori receptio a contrario. 

Menerangkan bahwa hukum Islam telah menjadi bagian yang integral dari hukum 

Nasional, bukan hanya ada namun juga diakui oleh hukum Nasional, kemudian 

menegaskan bahwa norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan 

hukum Nasional, dan hukum Islam dijadikan sumber utama hukum 

Nasional.  Berdasarkan teori ini maka keberadaan hukum Islam dalam tata hukum 

Indonesia merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dibantah adanya. 

Dengan demikian, pluralitas yang masih ada dalam sistem kewarisan Nasional 

sebisa mungkin untuk segera diunifikasi lewat sistem kewarisan Nasional yang 

bersumberkan kepada hukum Islam51.   

                                                
49 Hazairin, Tujuh Serangkai Tentang Hukum, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), cet. Ketiga, 

hal. 52. 
50 Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya. (Bandung: Pustaka Setia, 2011), cet. I, 

hal. 81 
51Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum Nasional di Indonesia, (Jakarta: 

Raja Grafindo, 2010), hal. 83-84 



40 

 

 

 

Eksistensi Hukum Islam dalam budaya atau Adat isitiAdat masyarakat 

Adat Sunda terbilang unik. Proses akulturasi yang berlangsung cukup lama 

ditambah dengan pola dakwah yang adaptif menjadikan masyarakat Adat Sunda 

dalam kesehariannya menjalankan kehidupan dan tingkah laku sesuai dengan 

tuntunan Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut bisa terlihat dalam adagium, 

upacara-upacara Adat, pola pemikiran dan budaya yang akan dijelaskan di bab 

berikutnya. 

 

 
 

Gambar 1.2 ; alur berfikir dalam penelitian ini 
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F. Definisi Operasional 

Untuk memperoleh pemahaman dan persepsi yang sama makna dari 

pengertian-pengertian yang dipergunakan dalam penulisan ini, perlu dijelaskan 

beberapa pengertian dasar, diantaranya:. 

1. Konstruksi Sosial Sistem Hukum Kewarisan 

Konstruksi dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti objek 

keseluruhan bangunan yang terdiri dari bagian-bagian struktur. Dalam 

disertasi ini kata konstruksi disatukan dengan kalimat sosial dan sistem 

hukum kewarisan, yang bermakna sebuah konsep sosial yang dibuat oleh 

masyarakat adat tentang sistem hukum kewarisan. Konsep ini memiliki 

beberapa unsur, diantaranya unsur pelaku kewarisan yang terdiri dari 

pewaris dan ahli waris, unsur objek kewarisan yaitu benda atau apapun 

yang menjadi barang peninggalan, dan unsur aturan kewarisan yaitu 

tatacara pendistribusian barang peninggalan kepada yang berhak. 

  

2. Hukum Kewarisan 

Hukum kewarisan adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur 

tentang perpindahan harta seseorang yang meninggal dunia kepada orang 

yang ditinggalkan. Ketentuan tersebut meliputi pembahasan tentang 

pewaris, ahli waris, harta waris, sebab-sebab pewarisan dan bagian ahli 

waris. 

 

3. Hukum Kewarisan Indonesia 

Hukum kewarisan Indonesia adalah ketentutan-ketentuan yang 

mengatur tentang masalah peralihan harta pewaris kepada ahli waris di 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini ada tiga sistem 

hukum yang berlaku, yaitu hukum kewarisan Adat, hukum kewarisan 

perdata BW dan hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan Adat berlaku 

di tiap-tiap masyarakat Adat yang terbagi sesuai sistem kekeluargaan 

yang dianut.Hukum perdata BW berlaku untuk seluruh masyarakat 

Indonesia, namun lebih banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia 
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non-muslim. Hukum kewarisan Islam berlaku untuk seluruh masyarakat 

Muslim Indonesia, namun masih banyak pihak yang tidak setuju dengan 

rumusan hukum kewarisan Islam yang telah dituangkan dalam Kompilasi 

Hukum Islam. 

 

4. Hukum Kewarisan Adat 

Hukum Kewarisan 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 di wiilayah-

wilayah tertentu yang masih kuat pengaruh ajaran leluhurnya.  

 

5. Ilmu Mawa>rith  

Ilmu Mawa>rith atau ilmu Fara>id} adalah bermakna sama, 

perbedaannya hanya terletak pada istilah. Pengertiannya adalah Ilmu yang 

mempelajari tentang peralihan harta yang disebabkan oleh kematian 

pewarisnya menurut ajaran agama Islam. 

 

6. Jawa Barat 

Jawa Barat adalah nama untuk salah satu provinsi di Indonesia. Secara 

umum penduduk yang paling banyak mendiaminya adalah suku Sunda. 

 

7. Kampung Adat Sunda 

Kampung Adat Sunda adalah suatu daerah yang dihuni secara 

menyeluruh oleh orang yang bersuku Sunda, bahasa utamanya adalah 

bahasa Sunda, dan mempunyai aturan baku yang diwariskan secara turun 

temurun. 

 

8. Kewarisan Adat Sunda 

Kewarisan Adat Sunda adalah Ilmu tentang peralihan harta dari 

pewaris kepada ahli waris di kalangan masyarakat Adat Sunda.  



43 

 

 

 

9. Sunda 

Sunda adalah nama salah satu suku di Indonesia. Secara 

antropologi suku Sunda adalah orang-orang yang secara turun temurun 

menggunakan bahasa Ibu Bahasa Sunda. Jawa Barat identik dengan suku 

Sunda, namun tidak semua orang Jawa Barat bersuku Sunda.  

 

10. Masyarakat Adat Sunda 

Masyarakat Adat Sunda adalah sebuah komunitas masyarakat yang 

bersuku Sunda dan tinggal di kampung-kampung tertentu serta memegang 

teguh ajaran para pendahulunya dalam segala hal.  

 


