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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Allah swt mensyari’at kan hukum baik yang mengatur tentang hak yang 

bisa dimiliki oleh seseorang atau hak yang harus ditunaikan ataupun mengenai 

ucapan dan perbuatannya baik secara kelompok maupun secara perorangan, 

jasmaniah maupun rohani, di dunia maupun di akhirat dengan tujuan untuk 

mewujudkan kemaslahatan hidupnya. Oleh karena itu penerapan hukum 

tersebut sangat memperhatikan perkembangan dan keadaan manusia baik fisik 

maupun akalnya. Dengan kata lain hukum Islam dalam memberlakukan 

ketentuan-ketentuan hukumnya kepada manusia disesuaikan dengan 

kemampuan badan dan akalnya.
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Allah swt telah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, 

agar mereka bisa melaksanakan apa yang diperintahkan serta meninggalkan 

apa yang dilarang-Nya, sesuai dengan firman-Nya dalam QS Al-Ahzab/33:36 

                                     

                 

Terjemahnya: 

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi 

perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya Telah 

menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) 

tentang urusan mereka. dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-

Nya Maka sungguhlah dia Telah sesat, sesat yang nyata”.
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Diantara hukum Islam yang jelas dan rinci diterangkan oleh Allah swt 

dalam al-Quran adalah hukum tentang kewarisan. Masalah-masalah yang 

menyangkut tentang kewarisan sudah ada ketentuan yang jelas, sehingga 

dimungkinkan tidak akan menimbulkan bermacam-macam interpretasi. Hukum 

kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar karena pembagian warisan 

sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga 

yang ditinggal mati pewarisnya. Hukum kewarisan Islam ini disebut juga 

hukum fara’id.
3
 Naluriah manusia yang menyukai harta benda tidak jarang 

memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan 

harta benda tersebut, termasuk didalamnya harta peninggalan pewarisnya 

sendiri. 

Kewarisan adalah suatu hal yang pasti terjadi dalam kehidupan manusia, 

yang dalam hukum Islam kewarisan terjadi sesudah kematian seseorang. 

Menyangkut sejarah hukum Islam di Indonesia tentunya berkaitan erat dengan 

masuknya Islam di Nusantara tidak bisa dipungkiri bahwa sebelum Islam 

datang ke nusantara yang dibawa oleh para saudagar Arab, Gujarat dan India 

pada saat itu masyarakat nusantara telah mempunyai nilai-nilai dan 

kepercayaan yang telah mendarah daging dan mengakar dalam masyarakat.  

Sebagai konsekuensinya dari adanya nilai-nilai dan kepercayaan yang 

telah ada hukum Islam harus berasimilasi dan beradaptasi dengan budaya lokal 
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dan adat istiadat setempat, sehingga hukum Islam dapat diterima dan hidup 

dalam masyarakat waktu itu. Strategi inilah yang dipakai para ulama’ terdahulu 

dalam rangka syi’ar Islam, begitu pula dengan hukum kewarisan Islam yang 

banyak menyesuaikan diri dengan hukum waris adat  yang ternyata begitu kuat 

bahkan sulit bagi hukum kewarisan Islam untuk masuk apalagi merubahnya 

dengan ketentuan yang ada dalam hukum kewarisan Islam.  

Negara Indonesia ini kaya  akan adat, termasuk di dalamnya hukum waris 

adat yang beraneka ragam yang dianut oleh berbagai macam agama dan 

kepercayaan yang berbeda-beda dan mempunyai bentuk–bentuk kekerabatan 

dengan sistem keturunan yang berbeda-beda pula.
4
 Rohman dalam bukunya 

“Ilmu Waris” mengatakan  di Indonesia sampai sekarang ini belum terdapat 

suatu kesatuan hukum tentang hukum warisan yang dapat diterapkan untuk 

seluruh warga Indonesia. Karena itu hukum warisan yang diterapkan kepada 

seluruh warga negara Indonesia masih berbeda-beda, mengingat masih adanya 

penggolongan dari warga Negara. 

Diantara bentuk-bentuk atau sistem kekerabatan dan sistem keturunan 

yang terdapat di Indonesia, yaitu sistem keturunan patrilinial, matrilineal dan 

sistem keturunan parental atau bilateral, serta ada pula beberapa sistem 

kewarisan,  yaitu: sistem individu, kolektif, mayorat, kewarisan Islam dan 

kewarisan barat. Sistem kewarisan parental atau bilateral itu sudah sesuai 

dengan sistem kewarisan Islam, hal ini disebabkan ayat-ayat al-Quran di 
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wilayah kewarisan dan perkawinan mencerminkan suatu bentuk sistem 

kekeluargaan yang bilateral.
5
 

Sistem kewarisan memiliki asas yang berkenaan dengan hukum 

kewarisannya, suatu asas hukum kewarisan pada umumnya didasarkan pada 

sistem kekerabatan lebih mendasar lagi ditentukan oleh struktur 

kemasyarakatan yang berlaku. Sistem kehidupan masyarakat banyak ditentukan 

oleh sistem kekeluargaan yang bermula dari bentuk perkawinan. Bentuk 

kekeluargaan itu berpengaruh terhadap pemikiran dan cara pemilikan atas harta 

serta cara penyelesaian peralihan harta tersebut. Hal ini nampak pada praktik 

pembagian kewarisan hampir di seluruh daerah  nusantara salah satunya adalah 

sistem kewarisan yang dilaksanakan oleh masyarakat Togo Binongko di 

Kabupaten Wakatobi. 

Adat tinggalan atau warisan, kebiasaan yang sering dipraktikkan oleh 

masyarakat Togo Binongko di Kabupaten Wakatobi berbeda dengan aturan 

kewarisan Islam. Dimana Dalam masyarakat Togo Binongko tidak ada 

perbedaan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan (2:1) seperti 

dalam Islam, Semua harta warisan dibagi menjadi bagian-bagian sesuai dengan 

jumlah anak mereka. Masing-masing mendapat satu bagian, karena masyarakat 

Binongko menganggap bahwa semua anak manusia mempunyai kedudukan 

yang sama yaitu semua keturunan Adam dan semua mempunyai hak dan 

kewajiban yang sama.   
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Menurut adat waris masyarakat Togo Binongko pada dasarnya semua 

anak baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama atas harta 

peninggalan orang tuanya. Observasi awal penulis menemukan adanya praktik 

pembagian warisan yang mengspesialkan anak bungsu yang dalam 

pembagiannya, anak bungsu secara otomatis mendapatkan rumah dengan 

asumsi bahwa ketika orang tua wafat dalam kondisi anak bungsu masih kecil 

sehingga ditakutkan terlantar apabila warisan rumah jatuh kepada yang lain, 

meskipun pada kenyataanya saat ini asumsi itu sudah mulai terguras akan tetapi 

warisan rumah ke anak bungsu tetap masih berlaku. 

 Dari sinilah penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai 

pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat Togo Binongko dengan judul 

Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Hukum Waris Adat Togo Binongko Dan 

Hukum Waris Islam di Kabupaten Wakatobi. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah, maka masalah yang perlu diteliti 

lebih lanjut dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana Status Hukum Pembagian Warisan Adat di Togo Binongko 

Kabupaten Wakatobi ? 

2. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pembagian Warisan Adat 

Togo Binongko? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk Mengetahui Status Hukum Pembagian Warisan Adat Togo 

Binongko Kabupaten Wakatobi. 

2. Untuk Mengetahui Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Warisan adat 

Togo Binongko. 

D. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai sumbangsi informasi ilmiah pada masyarakat yang ingin 

menambah wawasan ke-Islaman, khususnya berkaitan dengan  warisan. 

b.  Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan dalam 

bidang Syari’ah pada khususnya dan lebih khusus dalam bidang ilmu waris 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi masyarakat  

Kecamatan Togo Binongko dalam melaksanakan hukum adat terutama 

hukum waris adatnya. 

d. Untuk menjadi kajian penelitian selanjutnya yang sejenis. 

E. Definisi Operasional 

Upaya menghindari presepsi yang berbeda beda dalam pemakaian istilah 

dalam penelitian ini, maka penulis menjabarkan secara Opersional variable 

yang dianggap penting untuk diberi definisi agar dimengerti arah 

pembahasannya yakni secara berikut : 
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1. Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan 

menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu.
6
 

2. Waris adalah  aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari 

abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang 

berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut”.
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3. Adat, memiliki arti aturan (perbuatan dsb, yang lazim diturut atau 

dilakukan sejak dahulu kala bisa juga berarti kebiasaan; cara (kelakuan 

dsb) yg sudah menjadi kebiasaan.
8
 

4. Hukum Islam adalah ketentuan atau perintah dari Allah baik yang wajib, 

haram,  maupun mubah, yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits.
9
 

5. Yuridis adalah hukum yang bersumber dari per Undang undangan dan 

Kompilasi Hukum Islam 

Dari uraian tersebut, maka yang dimaksud judul di atas adalah suatu 

penelitian yang membahas tentang perbandingan Sistem Hukum Waris Adat 

Togo Binongko Dan Hukum Islam. 
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