
ABSTRAK 

Aam Jamaludin : Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam (Kasus di Kampung 

Kuta Desa Karangpaninggal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis). 

 Setiap mahluk pasti mati,  tiada orang yang mengetahui kapan dia mati karena waktu 

kematian merupakan salah satu yang dirahasiakan Allah. Kematian tidak dapat dikejar 

maupun dihindarkan. Oleh sebab itu setiap orang harus siap jika sewaktu-waktu maut 

menjemput. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan adanya peristiwa hukum 

kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-

hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-

hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggal seseorang diatur oleh hukum 

waris. 

 Tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui pelaksanaan pembagian waris 

dalam masyarakat adat Kuta Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten 

Ciamis, (2) untuk mengetahui  persamaan dan perbedaan yang mendasar antara hukum 

kewarisan Adat Kuta Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis 

dengan kewarisan Islam,(3) untuk mengetahui tinjauan hukum waris Islam terhadap 

pelaksanaan pembagian harta warisan di masyarakat adat Kuta Desa Karangpaningal, 

Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis. 

 Pada penelitian ini digunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif, yang 

mempunyai karakteristik alami sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih 

dipenting dari pada hasil, analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara 

analisa induktif serta makna merupakan hal yang esensial. Dalam hal ini penelitian yang 

digunakan adalah yakni penelitian studi kasus (case study) dengan teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi dan kepustakaan yang 

merupakan rujukan untuk menganalisis hasil penelitian. 

 Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa (1) pembagian harta waris yang 

ditempuh oleh masyarakat Kampung Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari 

Kabupaten Ciamis adalah dengan cara musyawarah dengan perdamaian di antara ahli waris 

dengan mengutamakan asas saling narimakeun, yaitu rasa saling rela dan saling menerima 

berapa pun bagiannya dan bagi ahli waris yang mengurus dan mengasuh orang tuanya di 

saat lanjut usia sampai menjelang kematian mendapatkan pembeda “pambenten”. (2) 

Persamaaan yang mendasar dari kedua sistem hukum tersebut terletak pada pengertian, 

proses terjadinya kewarisan, rukun dan syarat mewarisi, penghalang atau sebab-sebab 

tidak menerima warisan dan perbedaannya terletak pada sumber hukum, sebab mewarisi 

dan bagian ahli waris. (3) Sistem dan praktek pelaksanaan hukum kewarisan di lingkungan 

adat Kampung Kuta, Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis 

tidak sesuai dengan farâ’id. Namun berdasarkan tasâluh atau takharuj hal ini 

diperbolehkan karena sesuai dengan konsep pembentukan hukum Islam yaitu untuk 

terwujudnya kemaslahatan ummat. Penyelesaian secara tasaluh atau takharuj adalah 

bentuk tindakan kebijaksanaan yang hanya digunakan dalam keadaan tertentu, bila 

kemaslahatan dan keadilan menghendakinya. Hal ini dilakukan tanpa sama sekali 

menghindarkan diri dari ketentuan yang di tetapkan oleh Allah SWT. dengan cara ini suatu 

kesulitan dalam pemecahan persolan pembagian warisan dalam keadaan tertentu dapat 

diselesaikan. 


