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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian  

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, yang 

di dalamnya terdapat beraneka ragam suku bangsa, adat istiadat, dan kebudayaan 

yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu masyarakat 

Indonesia disebut sebagai masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural 

adalah masyarakat yang di dalamnya terdapat berbagai macam kebudayaan. 

Tradisi bangsa yang seperti ini merupakan keseluruhan kepercayaan, anggapan 

dan tingkah laku terlembaga yang diwariskan dari generasi ke generasi serta 

memberikan kepada bangsa Indonesia sistem nilai dan norma untuk menjawab 

tantangan setiap tahap pembangunan dan perkembangan sosial yang semakin 

cepat.  

Saifudin (2006, hlm. 46) yang menyatakan bahwa “negara Indonesia 

merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya dan adat istiadat”. 

Keanekaragaman kebudayaan daerah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni 

karena letak strategis negara Indonesia yang menyebabkan daerah Indonesia 

menjadi daerah yang dilalui dalam perdagangan dunia, kondisi negara kepulauan 

sehingga menyebabkan masyarakatnya menjadi tepisah-pisah, selain itu 

perbedaan kondisi alam juga sangat memungkinkan timbulnya berbagai macam 

kebudayaan.  

Keberagaman adat dan kebudayaan ini telah diakui oleh negara 

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

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 

beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang 

diatur dalam undang-undang”. Selain itu, Presiden RI ke 6 Soesilo Bambang 

Yudhoyono dalam sambutannya pada Hari Internasional Masyarakat Hukum Adat 

Sedunia menyatakan bahwa,   ...“kesatuan masyarakat hukum adat diakui dan 

dihormati, sepanjang masih hidup. Artinya, hukum adat itu masih berlaku dan 

masih dianut oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.  
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Masyarakat adat Indonesia mempunyai hukum adat waris sendiri-sendiri. 

Biasanya hukum adat mereka dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan dan sistem 

perkawinan yang mereka anut. Hukum waris yang berlaku di kalangan 

masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang 

tunduk kepada hukum waris perdata, hukum waris islam dan hukum waris adat. 

Masyarakat Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa memiliki adat 

istiadat dan hukum adat yang beragam antara yang satu dengan yang lainnya 

berbeda dan memiliki karakteristik tersendiri yang menjadikan hukum adat 

termasuk di dalamnya hukum waris menjadi pluralistis pula.   

Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk 

kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan 

memiliki sistem hukum waris sendiri. Sistem kekerabatan ini berpengaruh dan 

sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, disamping itu juga antara 

sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan 

Suku Semende adalah suku yang berasal dari Kecamatan Semende, 

Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan. Berbagai macam adat istiadat di suku 

ini masih terus terjaga sampai saat ini antara lain adat pernikahan, adat pewarisan 

dan kekerabatannya. Seperti yang telah diuraikan di atas ketiga hal ini sangatlah 

berkaitan dalam hukum adat yang terdapat di Suku Semende ini. 

Fakhri (2001, hlm. 5) menyatakan bahwa “sistem pewarisan pada 

masyarakat adat Suku Semende ini terbilang cukup unik”. Unik  Dalam suku ini 

karena terdapat istilah Tunggu Tubang, yang  merupakan status yang 

dipercayakan kepada anak perempuan tertua dalam suatu keluarga, dimana status 

tersebut adalah merupakan status otomatis yang sifatnya turun temurun dan 

biasanya status tersebut diterima setelah anak perempuan tertua menginjak 

menikah.  

Tunggu Tubang sangatlah berkaitan dengan sistem pewarisan pada Suku 

Semende. Proses pewarisan dalam adat Semende menarik garis keturunan dari ibu 

yang sering disebut matrilineal. Dimana yang berhak menerima dan menjaga harta 

warisan adalah anak perempuan yang terlahir pertama yang dalam suku ini 

disebut sebagai Tunggu Tubang. Pembagian harta warisan menurut adat Semende 

lebih mengutamakan perempuan dan bisa dikatakan apabila orang tua mereka 
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sudah meninggal maka otomatis semua harta akan diberikan kepada anak tertua 

perempuan. Walaupun semua harta jatuh kepada anak perempuan, bukan berarti 

harta tersebut diperbolehkan untuk diperjual belikan. Saat ini pihak bank tidak 

mau menerima sertifikat rumah pada rumah-rumah di desa yang ada di kecamatan 

Semende karena telah mengetahui bahwa rumah disana tidak dapat diperjual 

belikan. Seperti halnya penelitian Rendy tentang sikap masyarakat terhadap 

sistem Tunggu Tubang diketahui bahwa sikap masyarakat terhadap kewajiban 

fungsi dan larangan terhadap Tunggu Tubang  masih tergolong baik  

Dalam hal ini Tunggu Tubang memiliki hak dan kewajiban yang harus 

dijalankan. Kewajiban Tunggu Tubang yakni menjaga dan mengurus harta 

pusaka, menjaga dan mengurus orang tua, menghormati Meraje dan mematuhi 

perintahnya, serta mematuhi dan menjalankan aturan adat. Sedangkan hak Tunggu 

Tubang adalah menikmati harta pusaka, dalam hal ini Tunggu Tubang hanya 

boleh menikmati hasil dan tidak boleh memperjualbelikan harta pusaka yang telah 

diwariskan. Meraje adalah saudara laki-laki dari ibu Tunggu Tubang yang 

berkewajiban mengontrol dan menentukan keputusan dalam keluarga tersebut.  

Meraje dalam suku ini memiliki penghormatan yang luar biasa dalam masayrakat. 

Status sosial Meraje ada pada urutan pertama jadi walaupun tidak mendapatkan 

harta warisan akan tetapi Meraje yang berhak mengendalikan keluarga besarnya.   

Berdasarkan hasil wawancara awal diketahui bahwa Tunggu Tubang 

merasa bahwa mereka terbebani dengan status mereka sebab kewajiban mereka 

sangatlah berat. Setiap kali anggota keluarga lain yang akan pulang ke kampung 

halaman maka mereka harus siap sedia dalam penjamuan dan tidak bisa mengeluh 

walaupun keadaan keuangan mereka sedang tidak baik. Tunggu Tubang harus 

menjamu keluarga sebaik mungkin selain itu Tunggu Tubang  adalah ujung 

tombak dari nama baik keluarga besar. Apabila ada acara hajat maka Tunggu 

Tubang merupakan orang pertama yang akan mendapatkan undangan dan bila 

tidak menghadiri hajatan maka nama baik keluarganya akan menjadi buruk dan 

Meraje dapat marah kepada Tunggu Tubang. Rumah pusaka yang diamanatkan 

kepada Tunggu Tubang  tidak boleh kosong dan ditinggalkan terlalu lama, karena 

sewaktu-waktu atau dalam keadaan tertentu ada anggota keluarga akan datang 

untuk sesuatu urusan. Ada kalanya pula rumah pusaka itu dijadikan tempat untuk 
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suatu keperluan keluarga, seperti hajatan pernikahan, ada musibah kematian, atau 

ziarah ke makam leluhur. Untuk itulah, persediaan padi di lumbung 

sawah Tunggu Tubang harus selalu ada agar dapat menjamu para anggota 

keluarga yang datang. Oleh karenanya, padi hasil panen sawah Tunggu 

Tubang harus disimpan dalam lumbung serta tidak boleh dijual semuanya, kecuali 

sekedar untuk memenuhi keperluan yang sangat mendesak. 

Pada dasarnya kewajiban Tunggu Tubang sangatlah berat namun masih 

ada saja yang bersikap semena-mena terhadap Tunggu Tubang, menurut hasil 

observasi awal kepada ibu Nur selaku Tunggu Tubang beliau berkata bahwa  dulu 

setiap sawah akan panen maka sebagian hasil sawah tersebut dibagikan kepada 

Meraje akan tetapi saat ini tidak terjadi lagi karena perkembangan zaman yang 

mempermudah mendapatkan penghasilan. Anak yang bukan Tunggu Tubang lebih 

memilih pergi dari kampung halaman untuk mencari rezeki sehingga dalam suku 

ini juga terkenal dengan adanya budaya merantau. 

Tunggu Tubang dapat melepaskan statusnya apabila adik perempuannya 

mau menggantikan tugas dan kewajibannya, namun hal ini harus dilakukan 

musyawarah para ahli agar jelas dan tidak terjadi keributan. Akan tetapi 

kebanyakan masyarakat tidak mau menggantikan status Tunggu Tubang ini 

karena mereka tidak dapat pergi kemana-mana dan harus tetap berada di kampung 

halamannya menjalankan tugas dan kewajibannya. 

Konflik sosial sangat jarang terjadi karena masyarakat Suku Semende 

masih sangat patuh terhadap adat istiadat mereka. Akan tetapi tidak dapat 

dipungkiri konflik dapat muncul apabila Tunggu Tubang tidak menjalankan 

kewajiban dengan baik maka rumah dan sawah akan disita oleh Meraje serta 

mereka berhak sepenuhnya terhadap harta warisan tersebut. Rumah dan sebidang 

sawah ini dapat menjadi sumber konflik dalam keluarga apabila Meraje tidak bisa 

bersikap bijak.  

Potensi konflik masih bisa terkontrol karena ketaatan masyarakat adat 

Suku Semende terhadap peraturan adat yang mereka yakini. Bahkan mereka 

mempercayai adanya hukuman dari para leluhur apabila mereka melanggar 

peraturan yang telah disepakati. Akan tetapi konflik kepentingan dari masing-
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masing anggota keluarga yang merasa bahwa mereka juga berhak untuk 

mendapatkan bagian dari harta warisan masih saja terjadi.  

Sistem Tunggu Tubang masih berjalan dengan baik dan tetap berjalan 

sesuai dengan ketentuan hal ini berkaitan dengan teori stuktural fungsional dari 

Talcott parson yang menyatakan bahwa agar masyarakat tetap seimbang maka 

setiap sistem yang ada di masyarakatnya harus berjalan sesuai dengan ketentuan. 

Hal ini berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti bahwa setiap 

elemen dalam masyarakat Suku Semende mempunyai tugas dan fungsi masing-

masing sehingga peneliti ingin mengetahui apakah elemen-elemen tersebut masih 

sesuai dengan aturan atau telah mengalami perubahan.  

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan maka penulis 

tertarik untuk mengetahui proses pembagian harta warisan dengan sistem Tunggu 

Tubang dengan mngangkat judul “POLA PEMBAGIAN HARTA WARISAN 

DENGAN SISTEM TUNGGU TUBANG PADA MASYARAKAT SUKU 

SEMENDE (Studi Deskriptif di Desa Gunung Agung  Kec. Semende Darat 

Tengah Kab. Muara Enim Provinsi Sumatra Selatan ) 

1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana pola pembagian harta 

warisan dengan sistem Tunggu Tubang Pada masyarakat Suku Semende ? 

 Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus disusun sejumlah pertanyaan 

penelitian sebagai berikut : 

1.2.1. Bagaimana proses pembagian harta warisan dengan sistem Tunggu Tubang 

dalam masyarakat Suku Semende di Desa Gunung Agung ?  

1.2.2. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Gunung Agung terhadap pola 

pembagian harta warisan dengan sistem Tunggu Tubang ? 

1.2.3 Bagaimana dampak pola pembagian harta warisan dengan sistem Tunggu 

Tubang terhadap kehidupan masyarakat Suku Semende di  Desa Gunung 

Agung. 
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1.3. Tujuan Penelitian  

Secara umum, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk 

memperoleh gambaran mengenai pola pembagian harta warisan dengan sistem 

Tunggu Tubang pada masyarakat Suku Semende di Desa Gunung Agung 

Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatra 

Selatan.  Adapun secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1. Mengetahui proses pembagian harta warisan dengan sistem Tunggu 

Tubang pada masyarakat Suku Semende di Desa Gunung Agung. 

1.3.2. Memahami persepsi masyarakat Suku Semende di Desa Gunung Agung 

terhadap pola pembagian harta warisan dengan sistem Tunggu Tubang.  

1.3.3. Menganalisis dampak dari pola pembagian harta warisan dengan sistem 

Tunggu Tubang terhadap kehidupan  masyarakat Suku Semende di Desa 

Gunung Agung. 

1.4. Manfaat Penelitian  

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas 

wawasan serta bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang 

sosiologi khususnya tentang hukum pembagian harta warisan dalam adat Tunggu 

Tubang Suku Semende. 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1.4.1. Bagi peneliti, penelitian tentang pola pembagian harta warisan dengan 

sistem Tunggu Tubang pada masyarakat Suku Semende di kabupaten 

Muara Enim Provinsi Sumatra Selatan ini membuat peneliti sadar bahwa 

negara Indonesia kaya akan keanekaragaman adat istiadat yang patut 

dilestarikan keberadaannya di tengah arus globalisasi dan modernisasi.  

1.4.2. Bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi, penelitian ini dapat 

dijadikan salah satu referensi mengenai sistem pewarisan dalam 

masyarakat adat di Indonesia yang dikaji oleh bidang ilmu Sosiologi. 

1.4.3. Bagi mahasiswa dan dosen, penelitian ini akan memberikan gambaran 

serta alasan mengapa harus lebih banyak lagi mengangkat isu atau masalah 

mengenai masyarakat adat agar lebih banyak lagi yang mengenal 

masyarakat adat yang ada di Indonesia.  
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1.4.4. Bagi masyarakat umum, penelitian ini memberikan gambaran dan 

membuka wawasan mengenai kebudayaan di Indonesia khususnya tentang 

pembagian harta warisan dengan sistem Tunggu Tubang yang masih 

belum banyak dikenal masyarakat luas. 

1.4.5. Bagi masyarakat Sumatra Selatan dan Semende melalui penelitian ini 

dapat memberikan pembelajaran tentang perlunya menjaga dan 

melestarikan budaya yang ada agar tidak hilang dan punah.  

1.4.6. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi untuk 

menetapkan undang-undang tentang pewarisan 

1.5. Struktur Organisasi Skripsi  

Sistematika penulisan di dalam penyusunan skripsi ini meliputi lima bab, 

yaitu : 

BAB I :  Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar 

belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.  

BAB II: Tinjauan Pustaka. Pada bab ini diuraikan tentang data-data 

yang berkaitan dengan fokus penelitian serta teori-teori dan 

konsep serta turunannya yang mendukung penelitian yang 

dikaji penulis. Teori-teori yang dijelaskan pada bab ini akan 

menjadi pisau analisis pada bab IV. Maka dari itu teori-teori 

yang digunakan terdapat keterkaitan dengan pembahasan 

yang tertuang pada bab IV.  

Bab III : Metode Penelitian. Pada bab ini penulis menjelaskan 

mengenai pendekatan penelitian, metodologi penelitian, 

lokasi penelitian, data dan sumber data, instrumen penelitian, 

teknik pengumpulan data, penyusunan alat dan bahan, teknik 

pengolahan dan analisis data, serta waktu penelitian yang 

digunakan dalam penelitian mengenai sistem pewarisan adat 

Tunggu Tubang di Desa Gunung Agung Kecamatan Semende 

Kabupaten Muara Enim Sumatra Selatan.  

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini penulis 

menganalisis dan mendeskripsikan pola pembagian harta 
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warisan dengan sistem Tunggu Tubang, persepsi masyarakat 

terhadap pembagian harta warisan dengan sistem Tunggu 

Tubang serta dampak dari pembagian harta warisan dengan 

sistem Tunggu Tubang yang terjadi pada masyarakat Desa 

Gunung Agung kecamatan Semende Darat Tengah Sumatra 

Selatan.  

Bab V : Simpulan, implikasi dan rekomendasi. Dalam bab ini penulis 

berusaha mencoba memberikan simpulan, implikasi dan 

rekomendasi, sebagai hasil penelitian dan permasalahan yang 

telah diidentifiksi dan dikaji dalam skripsi. 


