
Medan, 30 November- 03 Desember 2018      APPPTMA KE-8 

 

1 Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8 

Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA) 

ISBN: 978-623-90018-1-0 
 

PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT KARO 
 

Sryani Br. Ginting 
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Medan 

Medan, Indonesia 

sryani.ginting@uph.edu 
 
Abstrak Hukum Waris merupakan salah satu unsur dalam 

Hukum Adat di Indonesia, terutama bagi masyarakat hukum 
adat. Hukum waris adat bercorak tradisional, keagamaan, 

kebersamaan (komunal), konkret dan visual, terbuka dan 
sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi 

melainkan diturunkan secara lisan, serta musyarawah dan 
mufakat. Penelitian ini bertujuan memahami tentang pembagian 

warisan menurut Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Adat 
Karo. Penelitian hukum  ini menggunakan metode normatif  

yuridis dimana pendekatannya lebih bersifat abstrak teoritis. 
Data dianalisis secara kualitatif, karena penelitian ini 

dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif  yuridis dimana 
pendekatannya lebih bersifat abstrak teoritis. Jenis penelitian 

yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis 
normatif yang dikaji dengan pendekatan perundang-undangan 

(the statute approach). Hukum waris adat Karo dinamis, seperti 
juga sifat Hukum adat yang dinamis. Dalam Masyarakat Karo, 

pluralitas hukum sebagai realitas yang tidak terbantahkan.  Adat 
Karo menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang 

tidak seimbang. Anak laki-laki sebagai pembawa marga 
mendapatkan kehormatan-kehormatan di dalam pelbagai 

peristiwa adat, termasuk di dalamnya pada proses pembagian 
harta waris. Laki-laki Karo diposisikan superior terhadap 

perempuan di pelbagai sektor kehidupan, domestik maupun 
publik. Ada kecenderungan orang tua, baik laki-laki, terlebih ibu 

(isteri), untuk memberikan harta waris kepada anak 
perempuannya melalui dua cara, yaitu hibah dan wasiat. 
Kesadaran di masyarakat Karo untuk memberi harta waris 

kepada anak perempuan disebabkan kemurahan hati saudara 
laki-lakinya. Oleh sebab itu, harta yang diterima anak perempuan 

disebut sebagai pemerean, tanda kasih sayang, atau penghargaan. 
Hukum waris adat Karo yang berbasis patrilineal sesungguhnya 

sedang bergerak ke arah hukum waris yang berbasis bilateral. 
 

Kata Kunci : Hukum Waris, Waris Adat, Adat Karo. 

 
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Hukum waris adalah hukum yang mengatur 
tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan 

seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para 
ahli warisnya. Warga negara Indonesia keturunan 
Tionghoa dan Eropa tunduk pada Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan sebagian 
besar masyarakat Indonesia tunduk kepada Hukum 
Adat. Di berbagai daerah, ketentuan mengenai 

pewarisan yang diatur dalam Hukum Islam telah 
meresap ke dalam Hukum Adat, karena salah satu 
sifat Hukum Adat yang religius komunal. Berbeda 

dengan sifat Hukum Waris Perdata Barat (BW) yang 
menganut sistem pribadi, bilateral dan perderajatan; 
sifat Hukum waris adat bahwa harta warisan tidak 

boleh dimiliki secara perseorangan/pribadi, tidak 

mengenal asas “legitime portie” atau bagian mutlak 
dimana untuk para ahli waris yang telah ditentukan 
hak-hak waris atau bagian tertentu dari harta 

warisan (sebagaimana diatur dalam Pasal 913 
KUHPerdata atau Al-Qur’an Surat An-Nisa); Hukum 
waris adat juga tidak mengenal adanya hak menuntut 

harta warisan dibagikan kepada para ahli waris, serta 
penggunaan harta waris dapat diajukan dengan cara 
musyawarah mufakat.   

Hukum Waris merupakan salah satu unsur 
dalam Hukum Adat di Indonesia. Hukum waris adat 
bercorak tradisional, keagamaan, kebersamaan 
(komunal), konkret dan visual, terbuka dan 

sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak 
dikodifikasi melainkan diturunkan secara lisan, serta 
musyarawah dan mufakat. Hukum waris adat 

mencakup sistem pewarisan, harta warisan, ahli 
waris, proses pewarisan, dan peradilan warisan. 
Sistem pewarisan dalam Hukum Adat terdiri dari : 

1. Sistem keturunan, meliputi Sistem Patrilineal, 
Sistem Matrilineal dan Sistem Parental atau 
Bilateral; 

2. Sistem pewarisan individual; 
3. Sistem pewarisan Kolektip; 
4. Sistem pewarian Mayorat; 

5. Sistem pewarisan Islam; 
6. Sistem pewarisan Barat. 

Salah satu masyarakat hukum adat di Indonesia 

yang memiliki sistem pewarisan keturunan Patrilineal 
adalah Masyarakat Hukum Adat Karo dari Sumatera 
Utara. Harta warisan dalam Hukum Adat dibagi 

dalam 4 bagian, yaitu Harta Asal, Harta pemberian, 
Harta pencaharian, Hak-hak kebendaan, dan hak-hak 
lainnya.  Ahli waris dalam Hukum Adat meliputi 

Anak kandung, Anak tiri dan anak angkat, Waris balu 
(janda atau duda) dan Para ahli waris lainnya.  Proses 
pewarisan dalam Hukum Adat meliputi 2 (dua) 
bagian : 

1. Sebelum pewaris wafat, berupa penerusan atau 
pengalihan, penunjukan, pesan atau wasiat; 

2. Sesudah pewaris wafat, berupa penguasaan 

warisan, pembagian warisan, pewarisan menurut 
hukum Islam. 

Peradilan warisan dapat dilakukan dalam rangka 

mencari jalan penyelesaian mengenai sengketa harta 
warisan masyarakat hukum adat melalui Musyawarah 
keluarga, Musyawarah adat dan Pengadilan.    

Hukum waris merupakan salah satu unsur 
penting dalam kehidupan bermasyarakat, terutama 
bagi masyarakat hukum adat. Bagi masyarakat suku 
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Karo pun, hukum waris adat menjadi unsur penting 

dalam kehidupan bermasyarakat sebagai Kesatuan 
Masyarakat Hukum Adat Karo. Hukum Waris Adat 
Karo mendapat pengaruh modernisasi dan 

perubahan sosial dari berbagai pihak asing, sehingga 
tampak kedinamisan dalam Hukum Waris Adat 
Karo, yang berlangsung sampai saat ini.    

Realitas masyarakat adat Karo ditemukan 

pluralitas hukum. Adat Karo menempatkan laki-laki 
dan perempuan dalam posisi yang tidak seimbang. 
Anak laki-laki sebagai pembawa marga mendapatkan 

kehormatan-kehormatan di dalam pelbagai peristiwa 
adat, termasuk di dalamnya pada proses pembagian 
harta waris. Laki-laki Karo diposisikan superior 

terhadap perempuan di pelbagai sektor kehidupan. 
Ada kecenderungan orang tua, baik laki-laki, terlebih 
ibu (isteri), untuk memberikan harta waris kepada 

anak perempuannya melalui dua cara, yaitu hibah dan 
wasiat. Kesadaran di masyarakat Karo untuk 
memberi harta waris kepada anak perempuan 

disebabkan kemurahan hati saudara laki-lakinya. 
Oleh sebab itu, harta yang diterima anak perempuan 
disebut sebagai pemerean, tanda kasih sayang, atau 

penghargaan. Hukum waris adat Karo yang berbasis 
patrilineal sesungguhnya sedang bergerak ke arah 
hukum waris yang berbasis bilateral. 

 
B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pembagian waris menurut Hukum Waris 

Adat Karo? 
 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Memahami tentang pembagian warisan menurut 

Hukum Waris Adat;  
2. Memahami tentang pembagian warisan menurut 

Hukum Waris Adat Karo. 

 
D. Kajian Pustaka dan Kerangka Teoritik 

Ada 3 (tiga) unsur esensial Hukum Waris Adat, 

yaitu seseorang peninggal warisan yang pada waktu 
wafatnya meninggalkan warisan, seseorang atau 
beberapa orang para ahli waris yang berhak 

menerima kekayaan yang ditinggalkan, dan harta 
warisan atau harta peninggalan yaitu kekayaan “in 
concreto” yang ditinggalkan dan sekali beralih 

kepada para ahli waris. Sifat Hukum Waris Adat 
yaitu tidak mengenal legitieme portie atau bagian 
mutlak, dimana untuk para waris telah ditentukan 

hak-hak waris atau bagian tertentu dari harta 
warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 913 
KUHPerdata atau Al-Qur’an Surat An-Nisa. Asas-

asas Hukum Waris Adat berpangkal tolak dari sila-
sila Pancasila, terdiri dari Asas Ketuhanan dan 
pengendalian diri, Asas kesamaan hak dan 

kebersamaan hak, Asas kerukunan dan kekeluargaan, 
Asas musyawarah dan mufakat, Asas keadilan dan 
parimirma (welas asih). Sistem pewarisan terdiri dari 
: 

1. Sistem Keturunan, meliputi Sistem Patrilineal, 

Sistem Matrilineal, dan Sistem Parental atau 
Bilateral; 

2. Sistem pewarisan Individual; 

3. Sistem pewarisan Kolektip; 
4. Sistem pewarian Mayorat; 
5. Sistem pewarisan Islam; 
6. Sistem pewarisan Barat. 

Harta warisan dibagi menjadi 4 bagian : 
1. Harta asal, yang terdiri dari harta peninggalan dan 

harta bawaan; 

2. Harta pemberian, yaitu pemberian suami, 
pemberian orang tua, pemberian kerabat, 
pemberian anak kemenakan, pemberian orang 

lain, hadiah-hadiah, hibah wasiat; 
3. Harta pencaharian, meliputi Harta Bersama, 

harta suami, harta isteri; 

4. Hak-hak kebendaan, meliputi hak-hak pakai, hak 
tagihan (Hutang-piutang), hak-hak lainnya. 

Para (ahli) waris yang dimaksudkan adalah semua 

orang yang (akan) menerima penerusan atau 
pembagian warisan baik ia sebagai ahli waris yaitu 
orang yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli 

waris tetapi mendapat warisan. Berhak tidaknya 
bersangkutan dipengaruhi oleh sistem kekerabatan 
bersangkutan dan pengaruh agama, sehingga antara 

daerah yang satu dengan yang lain terdapat 
perbedaan. Para waris terdiri dari  Anak kandung, 
Anak tiri dan anak angkat, Waris balu (janda atau 

duda) dan Para waris lainnya.1 
Hukum adat waris berkenaan dengan proses 

penerusan harta kekayaan berwujud benda materiil 
maupun immateriil yang tidak berwujud benda dari 

satu generasi kepada ahli waris. Proses ini dilakukan 
sejak si pewaris masih hidup. Unsur-usur dalam 
hukum adat waris ada 4 (empat), yaitu : 

1. Norma, yang mengatur tentang proses penerusan 
harta benda dari pewaris kepada ahli waris.  

2. Subyek hukum waris, yaitu manusia yang 
mewariskan sejumlah harta bendanya yang 

disebut si pewaris, dan sekelompok manusia yang 
menerima harta warisan dari pewaris yang 
disebut ahli waris.  

3. Obyek pewarisan, yaitu sejumlah harta benda 

baik berwujud maupun tidak berwujud benda. 
4. Proses peralihan sejumlah harta benda, 

mencakup proses sebelum maupun sesudah si 

pewaris meninggal dunia.2  
Kekhususan dalam pewarisan adat dilihat dari sistem 
pewarisan berdasarkan keturunan, yaitu  

1. Pada masyarakat hukum adat menganut sistem 
Matrilineal yang menjadi penerus warisan pada 
dasarnya adalah kaum wanita, anak-anak 

                                            
1Hilman Hadikusuma, 2015, Hukum Waris Adat, hlm. 67-94 
2 Dominikus Rato, 2011, Hukum Perkawinan dan Waris Adat, hlm. 

102 
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perempuan dan keturunanya yang perempuan. 

Jika tidak ada anak perempuan, ada 2 (dua) 
kemungkinan yaitu anak laki-laki dapat dijadikan 
penggantinya dan diangkat anak perempuan dari 

dansanak/wangsa terdekat. 
2. Pada masyarakat hukum adat menganut sistem 

Patrilineal jalur pewarisan melalui garis laki-laki, 
anak laki-laki dan keturunan laki-laki ke bawah. 

Jika tidak ada anak laki-laki, kemungkinan anak 
perempuan yang dijadikan penggantinya, atau 
dengan mengambil / mengangkat anak laki-laki 

agar kemudian mendapat anak laki-laki, ataupun 
anak diangkat anak laki-laki dari saudara-saudara 
pewaris terdekat ataupun yang jauh sesuai 

mufakat. Jika tidak ada sama  sekali, anak 
perempuannya sendiri diangkat menjadi anak 
angkat yang kelak menjadi ahli waris. Masalah 

pewarisan diatur dan diawasi oleh anak laki-laki. 
3. Pada masyarakat hukum adat yang menganut 

sistem Parental, dengan sistem pewarisan 

individual. Segala persoalan mengenai pewarisan 
diatur dan dikelola oleh keluarga yang 
bersangkutan, terutama anggota keluarga yang 

dituakan atau terpandang. Pengurusan harta 
warisan pada umumnya bersifat sementara, 
karena pada waktunya nanti harta tersebut akan 

dibagi lagi. 
Pengelompokan tersebut di atas belum termasuk 
janda, duda, dan anak angkat sebagai waris, meskipun 

pada kenyataannya mereka pun menjadi waris. 
Dalam pandangan umum pada sebagian masyarakat 
hukum adat Indonesia dikatakan yang berhak menjadi 
ahli waris adalah mereka yang mempunyai hubungan 

darah secara langsung baik seayah-ibu atau ayah-ibu 
dalam arti luas yaitu kerabat, klan, atau suku.3  

Masyarakat hukum adat yang menganut sistem 

Patrilineal salah satu contoh di adalah Masyarakat 
hukum adat Karo. Masyarakat hukum adat Karo 
menempati Dataran Tinggi Karo yang disebut sebagai 

Taneh Karo.  Wilayah asli masyarakat hukum adat 
Karo terdiri dari Kabupaten Deli Serdang, Langkat, 
Simalungun, Dairi, Aceh Tenggara, Kotamadya Binjai 

dan Kota Medan. Perpaduan masyarakat hukum adat 
Karo diikat oleh suatu dialek (ragam bahasa) saat ini 
mulai dari Langkat, Deli Serdang dan Dataran Tinggi 

Karo sampai ke Tanah Alas (Aceh Tenggara). 
Hukum adat memiliki corak dan sistem yang 

melekat dalam hukum adat dan sebagai sumber 

pengenal hukum adat. Corak hukum adat, yaitu  
tradisional, keagamaan, kebersamaan (komunal), 
konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat 

berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi, 
musyawarah dan mufakat.4 Koheren dengan corak 
hukum adat maka hukum waris adat pun bercorak 

                                            
3 Ibid., Hukum Perkawinan dan Waris Adat, hlm. 179-180 
4 C. Dewi Wulansari, 2016, Hukum Adat Indonesia – Suatu Pengantar, 

hlm. 15-23 

tradisional, keagamaan, kebersamaan (komunal), 

konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat 
berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi 
melainkan diturunkan secara lisan, serta pelaksanaan 

pembagian atau penggunaan secara bersama harta 
warisannya dilakukan dengan  musyarawah dan 
mufakat. 

Hukum waris adat Karo dinamis, seperti juga 

sifat Hukum adat yang dinamis. Dalam Masyarakat 
Karo, pluralitas hukum sebagai realitas yang tidak 
terelakkan.  Adat Karo menempatkan laki-laki dan 

perempuan dalam posisi yang tidak seimbang. Anak 
laki-laki sebagai pembawa marga mendapatkan 
kehormatan-kehormatan di dalam pelbagai peristiwa 

adat, termasuk di dalamnya pada proses pembagian 
harta waris. Laki-laki Karo diposisikan superior 
terhadap perempuan di pelbagai sektor kehidupan, 

domestik maupun publik. Ada kecenderungan orang 
tua, baik laki-laki, terlebih ibu (isteri), untuk 
memberikan harta waris kepada anak perempuannya 

melalui dua cara, yaitu hibah dan wasiat. Kesadaran 
di masyarakat Karo untuk memberi harta waris 
kepada anak perempuan disebabkan kemurahan hati 

saudara laki-lakinya. Oleh sebab itu, harta yang 
diterima anak perempuan disebut sebagai pemerean, 
tanda kasih sayang, atau penghargaan. Hukum waris 

adat Karo yang berbasis patrilineal sesungguhnya 
sedang bergerak ke arah hukum waris yang berbasis 
bilateral.  

Berdasarkan hasil penelitian maka didapatkan 
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 
No. 179/Sip/1961 tanggal 23 Oktober 1961 tentang 
anak perempuan sebagai ahli waris dan 

Yurisprudensi Mahkamah Republik Indonesia No. 
100k/Sip/1967 tanggal 14 Juni 1968 tentang janda 
sebagai ahli waris. Kedua yurisprudensi tersebut 

memberi pengaruh terhadap perekembangan hukum 
waris adat khususnya pada masyarakat hukum adat 
Karo. Dalam sistem kekerabatan patrilineal yang 

mengutamakan anak laki-laki yang memiliki merga, 
tidak menutup kemungkinan untuk anak perempuan 
yang disebut beru menerima warisan sebagai ahli 

waris juga.     

 

Tabel Roadmap Penelitian  

No. Jenis Kegiatan Minggu 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Persiapan dan 

pengumpulan data 

       

2. Studi kepustakaan        

3. Analisis Data        

4. Penyusunan Laporan         

5. Pengiriman Laporan        

6. Deseminasi        
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BAB II 
METODE PENELITIAN 

 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder, yaitu penelitian hasil studi kepustakaan 
karena penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian 
hukum normatif  yuridis dimana pendekatannya lebih 
bersifat abstrak teoritis. Data dianalisis secara kualitatif, 

karena penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian 
hukum normatif  yuridis dimana pendekatannya lebih 
bersifat abstrak teoritis. Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif 
yang dikaji dengan pendekatan perundang-undangan (the 
statute approach). Data penelitian ini diperoleh dari 

berbagai sumber dengan mengambil lokasi di 
Perpustakaan Universitas Pelita Harapan Medan. Beberapa 
buku/literatur dan perundang-undangan baik cetak 

maupun online. Perkembangan Hukum Waris Adat Karo 
pun telah diteliti oleh beberapa peneliti lain sehingga 
menjadi referensi bagi Peneliti. Penelitian ini bertujuan 

agar mendapat gambaran secara menyeluruh tentang 
pembagian warisan menurut Hukum Adat Karo. 

     

BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hukum Waris Adat  

Hukum Waris Adat meliputi keseluruhan asas, 
norma dan keputusan/ketetapan hukum yang 
bertalian dengan proses penerusan dan pengalihan 
harta benda materiil/berwujud benda (materiel 

goederen) dan harta tidak berwujud benda atau 
harta cita (immaterial goederen) dari generasi yang 
satu kepada generasi berikutnya. Ada 4 (empat) 

unsur dalam hukum waris adat, yaitu:  

1. Norma, yang mengatur tentang proses 
penerusan harta benda dari pewaris kepada ahli 
waris.  

2. Subyek hukum waris, yaitu manusia yang 

mewariskan sejumlah harta bendanya yang 
disebut si pewaris, dan sekelompok manusia 
yang menerima harta warisan dari pewaris yang 

disebut ahli waris.  
3. Obyek pewarisan, yaitu sejumlah harta benda 

baik berwujud maupun tidak berwujud benda. 

4. Proses peralihan sejumlah harta benda, 
mencakup proses sebelum maupun sesudah si 
pewaris meninggal dunia. 

Hukum waris adat mencakup sistem dan asas-
asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris 
dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu 

dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris 
ke ahli waris. Bangsa Indonesia yang murni alam 
pikirannya, berasas kekeluargaan dimana kepentingan 

hidup yang rukun damai lebih diutamakan dari sifat-
sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri. Jika 
akhir-akhir ini, nampak kecenderungan adanya 

keluarga-keluarga yang mementingkan kebendaan 

dan merusak kerukunan hidup kekerabatan atau 
ketetanggaan, maka hal itu merupakan suatu krisis 
akhlak, yang antara lain disebabkan oleh pengaruh 

kebudayaan asing yang masuk dan mempengaruhi 
alam pikiran bangsa Indonesia. Sifat hukum waris 
adat ada beberapa, yaitu : 

1. Harta warisan menurut hukum waris adat tidak 

merupakan kesatuan yang dapat dinilai 
harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak 
terbagi atau dapat terbagi menurut jenis 

macamnya dan kepentingan para ahli warisnya. 
Harta warisan adat tidak boleh dijual sebagai 
kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagikan 

kepada para ahli waris menurut ketentuan yang 
berlaku sebagaimana di dalam hukum waris 
Islam atau hukum waris Barat.  

2. Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak 
dapat dibagi-bagikan penguasaan dan 
pemilikannya kepada para ahli waris dan ada 

yang dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi 
adalah milik bersama para ahli waris, tidak 
boleh dimiliki secara perseorangan, tetapi dapat 

dipakai dan dinikmati. 
3. Harta warisan adat yang tidak terbagi dapat 

digadai jika keadaan sangat mendesak 

berdasarkan persetujuan para tua-tua adat dan 
para anggota kerabat bersangkutan, agar tidak 
melanggar hak ketetanggan (naastingsrecht) 

dalam kerukunan kekerabatan. 
4. Hukum waris adat tidak mengenal asas 

”legitieme portie” atau bagia mutlak 
sebagaimana hukum waris Barat (Pasal 913 

KUHPerdata) atau di dalam Al-Quran (Surat 
An-Nisa). 

5. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak 

bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar 
harta warisan dibagikan kepada para waris 
sebagaimana disebut dalam Pasal 1066 

KUHPerdata atau hukum Islam. Jika si ahli waris 
mempunyai kebutuhan atau kepentingan, 
sedangkan ia berhak mendapat warisan, maka ia 

dapat saja mengajukan permintaannya untuk 
dapat menggunakan harta warisan dengan cara 
bermusyawarah dan bermufakat dengan para 

ahli waris lainnya.5 
Asas-asas Hukum Waris Adat berpangkal tolak dari 
sila-sila Pancasila, yaitu : 

1. Asas Ketuhanan dan pengendalian diri 
Harta kekayaan adalah berkat atau pemberian 
dari Tuhan sehingga manusia wajib bersyukur 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur 
diwujudkan dari pemeliharaan terhadap harta 
yang dapat berwujud benda bergerak maupun 

                                            
5 Hilman Hadikusuma, 2015, Hukum Waris Adat, hlm. 7-10 
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tidak bergerak. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa 

menjadi asas dasar dalam Hukum Waris Adat, 
untuk dapat mengendalikan diri dan menahan 
nafsu kebendaan sehingga dapat menghindari 

masalah pewarisan.   
2. Asas kesamaan hak dan kebersamaan hak 

Atas dasar sila Kemanusiaan yang adil dan 
beradab, maka harta warisan dalam hal 

pembagiannya tidak berarti sama banyakbagian 
antara laki-laki dan perempuan melainkan 
dilihat dari keadaan atau kebutuhan ahli waris 

yang lebih susah hidupnya diberikan bagian yang 
lebih banyak daripada ahli waris yang hidupnya 
telah berkecukupan. Kerukunan hidup dan 

kebersamaan keluarga lebih diutamakan 
dibandingkan besar/kecilnya pembagian harta 
warisan, jika perlu harta warisan tetap sebagai 

kesatuan atau tidak terbagi untuk dapat 
dinikmati oleh semua ahli waris di bawah 
pimpinan pengurus harta warisan sebagaimana 

ditentukan dalam hukum adat yang berlaku 
dalam masyarakat hukum adat.   

3. Asas kerukunan dan kekeluargaan 

Dari sila Persatuan Indonesia, maka asas 
kerukunan dalam hukum waris adat merupakan 
suatu asas yang dipertahankan untukntetap 

memelihara hubungan kekeluargaan yang 
teteram dan damai dalam mengurus, menikmati 
dan memanfaatkan warisan yang tidak terbagi-

bagi ataupun dalam menyelesaikan 
sengketa/masalah pembagian pemilikan harta 
warisan.   

4. Asas musyawarah dan mufakat 

Atas dasar pokok pikiran sila kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan, maka dalam 

mengatur atau menyelesaikan harta warisan 
setiap ahli waris mempunyai rasa tanggung 
jawab yang sama dan atau hak dan kewajiban 

yang sama berdasarkan musyawarah dan 
mufakat bersama. Setiap ahli waris 
berkewajiban menghormati, mentaati dan 

melaksanakan hasil kesepakatan dengan tulus 
ikhlas, itikad baik dan dari hati nurani yang jujur 
demi kepentingan bersama berdasarkan ajaran 

Tuhan Yang Maha Esa. 
5. Asas keadilan dan parimirma (welas asih) 

Rasa keadilan berdasarkan sila keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia menunjuk pada 
rasa keadilan berdasarkan asas parimirma yaitu 
asas welas kasih juga asas keselarasan, sehingga 

dalam membagi pemilikan atau pemakaian harta 
waris terhadap para anggota keluarga pewaris 
ditetapkan selaras dan sebanding dengan 

kepentingan dan pemerataannya dengan 
mempertimbangkan keadaan, kedudukan, jasa, 
karya dan sejarahnya.    

Sistem Pewarisan dalam hukum adat menurut H. 

Hilman Hadikusuma6 meliputi : 
1. Sistem Keturunan 

a. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan 

yang ditarik menurut garis bapak, sehingga 
kedudukan laki-laki lebih menonjol 
pengaruhnya daripada kedudukan 
perempuan di dalam pewarisan. 

b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan 
yang ditarik menurut garis ibu sehingga 
kedudukan perempuan lebih menonjol 

pengaruhnya dari kedudukan laki-laki di 
dalam pewarisan. 

c. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem 

keturunan yang ditarik menurut garis 
orang tua atau menurut garsi dua sisi 
(bapak dan ibu), sehingga kedudukan laki-

laki dan perempuan tidak dibedakan di 
dalam pewarisan.  

2. Sistem Pewarisan Individual 

Pewarisan sistem individual atau perseorangan 
adalah sistem pewarisan dimana setiap ahli 
waris mendapatkan pembagian untuk dapat 

menguasai dan atau memiliki harta warisan 
menurut bagiannyya masing-masing. Sistem 
individual ini banyak berlaku di kalangan 

masyarakat dengan sistem kekerabatan 
Parental, atau juga di kalangan masyarakat adat 
yang kuat dipengaruhi hukum Islam. Kebaikan 

sistem individual bahwa dengan pemilikan 
secara pribadi maka ahli waris dapat bebas 
menguasai dan memiliki harta warisan 
bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal 

kehidupan tanpa dipengaruhi oleh anggota  
keluarga yang lain. 

3. Sistem Pewarisan Kolektip 

Pewarisan yang harta peninggalannya 
diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari 
pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan 

yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan 
pemilikannya, sehingga setiap ahli waris berhak 
untuk mengusahakan, menggunakan atau 

mendapat hasil dari harta warisan tersebut, dan 
dilaksanakan atas dasar meusyawarah dan 
mufakat.  

4. Sistem Pewarisan Mayorat 
Pewarisan sistem mayorat sesungguhnya 
merupakan sistem pewarisan kolektip, hanya 

penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas 
harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan 
kepada anak tertua yang bertugas sebagai 

pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga 
menggantikan kedudukan ayah dan ibu sebagai 
kepala keluarga. Sistem mayorat ada 2 (dua) 

macam disebabkan sistem keturunan yang 

                                            
6 Ibid, Hukum Waris Adat, hlm. 23-34 
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dianut, yaitu sistem Mayorat Lelaki dan sistem 

Mayorat Perempuan.   
5. Sistem Pewarisan Islam 

Sistem hukum waris yang pelaksanaan dan 

penyelesaian harta warisannya apabila pewaris 
wafat. Dasar berlaku sistem individual bilateral 
ialah Al-Quran Surah IV An-Nisa. Hukum waris 
islam merupakan perubahan hukum waris adat 

bangsa Arab sebelum islam bersistem 
kekeluargaan patrilineal. Setelah datangnya 
islam maka Al-Quran melakukan perubahan 

sebagaimana diatur dengan memberi bagian 
pula bagi kaum wanita.  

6. Sistem Pewarisan Barat 

Sistem pewarisan sebagaimana diatur dalam 
KUHPerdata (BW) yang menganut sistem 
individual, yaitu harta warisan jika pewaris 

wafat maka harus selekas mungkin diadakan 
pembagian warisan.  

Harta warisan dalam waris adat dibagi menjadi 4 

bagian : 
1. Harta asal, yang terdiri dari harta peninggalan 

dan harta bawaan; 

2. Harta pemberian, yaitu pemberian suami, 
pemberian orang tua, pemberian kerabat, 
pemberian anak kemenakan, pemberian orang 

lain, hadiah-hadiah, hibah wasiat; 
3. Harta pencaharian, meliputi Harta Bersama, 

harta suami, harta isteri; 

4. Hak-hak kebendaan, meliputi hak-hak pakai, hak 
tagihan (Hutang-piutang), hak-hak lainnya. 

Kekhususan dalam pewarisan adat dilihat dari sistem 
pewarisan berdasarkan keturunan, yaitu  

1. Pada masyarakat hukum adat menganut sistem 
Matrilineal, yang menjadi penerus warisan pada 
dasarnya adalah kaum wanita, anak-anak 

perempuan dan keturunanya yang perempuan. 
Jika tidak ada anak perempuan, ada 2 (dua) 
kemungkinan yaitu anak laki-laki dapat dijadikan 

penggantinya dan diangkat anak perempuan dari 
dansanak/wangsa terdekat. 

2. Pada masyarakat hukum adat menganut sistem 

Patrilineal yaitu jalur pewarisan melalui garis 
laki-laki, anak laki-laki dan keturunan laki-laki ke 
bawah. Jika tidak ada anak laki-laki, 

kemungkinan anak perempuan yang dijadikan 
penggantinya, atau dengan mengambil / 
mengangkat anak laki-laki agar kemudian 

mendapat anak laki-laki, ataupun anak diangkat 
anak laki-laki dari saudara-saudara pewaris 
terdekat ataupun yang jauh sesuai mufakat. Jika 

tidak ada sama sekali, anak perempuannya 
sendiri diangkat menjadi anak angkat yang kelak 
menjadi ahli waris. Masalah pewarisan diatur 

dan diawasi oleh anak laki-laki. 
3. Pada masyarakat hukum adat yang menganut 

sistem Parental, dengan sistem pewarisan 
individual. Segala persoalan mengenai pewarisan 

diatur dan dikelola oleh keluarga yang 

bersangkutan, terutama anggota keluarga yang 
dituakan atau terpandang. Pengurusan harta 
warisan pada umumnya bersifat sementara, 

karena pada waktunya nanti harta tersebut 
akan dibagi lagi. 

Pengelompokan tersebut di atas belum termasuk 
janda, duda, dan anak angkat sebagai waris, 

meskipun pada kenyataannya mereka pun menjadi 
waris. Pandangan umum pada sebagian masyarakat 
hukum adat Indonesia dikatakan yang berhak 

menjadi ahli waris adalah mereka yang mempunyai 
hubungan darah secara langsung baik seayah-ibu 
atau ayah-ibu dalam arti luas yaitu kerabat, klan, 

atau suku.   
 

B. Hukum Waris Adat Karo 

Masyarakat hukum adat Karo menempati 
Dataran Tinggi Karo yang disebut sebagai Taneh 
Karo. Wilayah asli masyarakat hukum adat Karo 

terdiri dari Kabupaten Deli Serdang, Langkat, 
Simalungun, Dairi, Aceh Tenggara, Kotamadya Binjai 
dan Kota Medan. Perpaduan masyarakat hukum adat 

Karo diikat oleh suatu dialek (ragam bahasa) saat ini 
mulai dari Langkat, Deli Serdang dan Dataran Tinggi 
Karo sampai ke Tanah Alas (Aceh Tenggara). 

 

 
  Gambar : Peta Kabupaten Karo  

 

Salah satu unsur fundamental dalam struktur sosial 
masyarakat hukum adat Karo adalah merga. Merga berasal 
dari kata meherga yang artinya mahal, dalam konteks 
budaya Karo mengandung arti penting. Bere atau merga 

untuk perempuan yang disebut juga beru.  Merga pada 
Masyarakat Hukum Adat Karo mencakup : 

1. Merga Karo-karo dan sub cabangnya : 

b. Karo-karo Sekali 
c. Karo-karo Sinuraya 
d. Karo-karo Sinuhaji 

e. Karo-karo Jong 
f. Karo-karo Kemit 
g. Karo-karo Samura 

h. Karo-karo Bukit 
i. Karo-karo Purba 
j. Karo-karo Ketaren 

k. Karo-karo Sinukaban 
l. Karo-karo Sinulingga 
m. Karo-karo Kaban 
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n. Karo-karo Kacaribu 

o. Karo-karo Surbakti 
p. Karo-karo Torong 
q. Karo-karo Sitepu 

r. Karo-karo Simbulan 
s. Karo-karo Barus 
t. Karo-karo Gurusinga 
u. Karo-karo Manik 

v. Karo-karo Gajah 
2. Merga Tarigan dan sub cabangnya : 

a. Tarigan Tua 

b. Tarigan Purba 
c. Tarigan Cingkes 
d. Tarigan Gondong 

e. Tarigan Gana-gana 
f. Tarigan Gersang 
g. Tarigan Gerneng 

h. Tarigan Jampang 
i. Tarigan Kerendam 
j. Tarigan Pekan (Peken) 

k. Tarigan Sahing 
l. Tarigan Silangit 
m. Tarigan Sibero 

n. Tarigan Tambak 
o. Tarigan Tambun 
p. Tarigan Tegur 

3. Merga Ginting dan sub cabangnya : 
a. Ginting Pase 
b. Ginting Munte 

c. Ginting Manik 
d. Ginting Sinusinga 
e. Ginting Seragih 
f. Ginting Sinisuka 

g. Ginting Babo 
h. Ginting Sugihen 
i. Ginting Guru Patih 

j. Ginting Suka 
k. Ginting Beras 
l. Ginting Bukit 

m. Ginting Ajar Tambun 
n. Ginting Jadi Bata 
o. Ginting Jawak 

p. Ginting Tumangger 
q. Ginting Capah 
r. Ginting Garamata 

4. Merga Sembiring dan sub cabangnya : 
a. Sembiring Siman Biang (Sembiring dari 

Kerajaan Pagaruyung) : 

1) Sembiring Kembaren 
2) Sembiring Sinulaki 
3) Sembiring Keloko 

4) Sembiring Sinupayung 
b. Sembiring Simantangken Biang/Sembiring si 

Ngombak (Sembiring dari India) : 

1) Sembiring Brahmana 
2) Sembiring Guru Kinayan 
3) Sembiring Colia 
4) Sembiring Muham 

5) Sembiring Pandia 

6) Sembiring Keling 
7) Sembiring Depari 
8) Sembiring Busuk 

9) Sembiring Pelawi 
10) Sembiring Bunuhaji 
11) Sembiring Milala (Meliala) 
12) Sembiring Tekang 

13) Sembiring Sinukapor (Sinukapur) 
14) Sembiring Pande Bayang 

5. Merga Perangin-angin dan sub cabangnya : 

b. Perangin-angin Sukatendel 
c. Perangin-angin Kuta Buluh 
d. Perangin-angin Jambur Beringen 

e. Perangin-angin Jenabun 
f. Perangin-angin Kacinambun 
g. Perangin-angin Bangun 

h. Perangin-angin Keliat 
i. Perangin-angin Beliter 
j. Perangin-angin Mano 

k. Perangin-angin Pinem 
l. Perangin-angin Sebayang 
m. Perangin-angin Laksa 

n. Perangin-angin Tanjung 
o. Perangin-angin Uwir 
p. Perangin-angin Sinurat 

q. Perangin-angin Pincawan (Pencawan) 
r. Perangin-angin Singarimbun 
s. Perangin-angin Limbeng 

t. Perangin-angin Prasi 
u. Perangin-angin Namohaji 
v. Perangin-angin Perbesi 
w. Perangin-angin Ulun Jandi 

x. Perangin-angin Penggarun 
y. Perangin-angin Benjerang.7 

Beberapa pemahaman hukum adat dalam 
masyarakat hukum adat Karo, bahwa hukum adat 

sebagai sub sistem dari adat istiadat masyarakat Karo 
sebagai hukum tidak tertulis yang telah hidup dan 
menjadi bagian dari kesadaran hukum masyarakat 

Karo. Adat istiadat bagi masyarakat Karo adalah 
tatanan kehidupan masyarakat Karo, baik dalam 
kehidupan pribadi, keluarga, kelompok maupun 
masyarakat dalam berbagai bentuk keperluan 

manusia setiap waktu. Sistem hukum waris adat 
Karo bukanlah sebuah sistem yang berdiri sendiri, 
karena berkaitan dengan konsep marga, kekerabatan 

sangkep sitelu, kepemilikan tanah adat atau disebut 
tanah pemulihen. Setiap marga di tanah Karo memiliki 
marga tanah yang menunjukkan asal kampung dari 

sebuah marga. Apabila terjadi perubahan khusus 
menyangkut kedudukan anak sebagai ahli waris 
sifatnya kasuistis.    

                                            
7Frist Vicky Depari, 2011, Pelaksanaan Hukum Waris Adat Batak Karo 

Pada Masyarakat Adat Batak Karo (Studi Kasus Di Kota Semarang, 

Semarang : UNIKA Soegijapranata) 
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Pewarisan masyarakat adat Karo adalah 
pewarisan berdasarkan dari garis keturanan ayah, 
dalam hal ini yang berhak mewaris adalah anak laki-
laki. Anak perempuan tidak berhak menerima 

warisan, hanya diberi bagian dari saudara-saudaranya 
berdasarkan “kekelengen”. Tidak ada ketentuan porsi 
anak perempuan dalam hukum waris adat Karo. 
Diihat dari berbagai aspek hukum, ketentuan waris 

adat ini mendiskriminasi hak kaum perempuan. 
Meskipun dalam ketentuan laki-laki adalah kepala 
keluarga, namun realita yang terjadi di masyarakat 

Karo, suami dan isteri sama-sama bekerja untuk 
memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam hal 
merawat orang tua yang sudah lanjut usia, biasanya 

anak perempuan yang lebih mengerti dan 
memperhatikan keadaan orang tuanya tersebut. 
Sejak kecil hingga menjadi anak beru, peran anak 

perempuan dalam masyarakat Karo sangat besar. 
Tidak ditempatkannya anak perempuan sebagai ahli 
waris menjadi persoalan yang tidak terelakkan, 

sehingga muncul perkara di Pengadilan Negeri 
Kabanjahe samapi muncul Keputusan Mahkamah 
Agung No. 179/K/Sip/1961 pada tanggal 23 Oktober 

1961. Keputusan Mahkamah Agung tersebut 
menolak kasasi yang diajukan oleh Langtewas Sitepu 
dan Ngadu Sitepu sebagai Penggugat, dengan 

keputusan bahwa anak perempuan Rumbane Sitepu 
sebagai anak perempuan dari Rolak Sitepu (ayahnya) 
dan Benih Ginting (ibunya), memiliki kedudukan yang 

sama dengan anak laki-laki dalam hal mewarisi harta 
dari kedua orangtuanya. Keputusan Mahkamah 
Agung tersebut memberi perubahan pada tatanan 
hukum adat masyarakat Karo, terutama dalam 

hukum waris adat. Keputusan MA tersebut dilandasi 
oleh TAP MPR No. II Tahun 1960. Isi dari Putusan 
MA tersebut bahwa MA menganggap sebagai hukum 

yang hidup di seluruh Indonesia juga di Tanah Karo, 
sehingga anak perempuan dan anak laki-laki bersama 
berhak atas harta warisan, dalam arti bahwa bagian 

anak laki-laki adalah sama dengan bagian anak 
perempuan. Asas keadilan dan parimirma (welas 
asih) berdasarkan sila keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia, dan menunjukkan penghargaan 
terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya 
perempuan di dalam hukum waris adat Karo, melalui 

pembagian warisan anak laki-laki adalah sama dengan 
bagian anak perempuan. 8 

 

BAB IV 

KESIMPULAN 
 

Hukum waris adat mencakup sistem dan asas-asas 
hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli 

                                            
8 Venika Aprilia Sembiring dkk., 2016,  Perkembangan Pewarisan 

Masyarakat Adat Batak Karo Di Kabupaten Karo, Sumatera Utara 

waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan 

penguasaan dan pemilikannya dari pewaris ke ahli waris. 
Sistem pewarisan dalam Hukum Adat terdiri dari Sistem 
keturunan (Patrilineal, Matrilineal dan Parental atau 

Bilateral),  Sistem pewarisan individual, Sistem pewarisan 
Kolektip, Sistem pewarian Mayorat, Sistem pewarisan 
Islam, dan Sistem pewarisan Barat. Hukum waris 
masyarakat adat Karo adalah pewarisan berdasarkan dari 

garis keturanan ayah, dalam hal ini yang berhak mewaris 
adalah anak laki-laki. Anak perempuan tidak berhak 
menerima warisan, hanya diberi bagian dari saudara-

saudaranya berdasarkan “kekelengen”. Dalam hal merawat 
orang tua yang sudah lanjut usia, biasanya anak perempuan 
yang lebih mengerti dan memperhatikan keadaan orang 

tuanya tersebut. Sejak kecil hingga menjadi anak beru, 
peran anak perempuan dalam masyarakat Karo sangat 
besar. Keputusan Mahkamah Agung No. 179/K/Sip/1961 

pada tanggal 23 Oktober 1961 memberi perubahan pada 
tatanan hukum adat masyarakat Karo, terutama dalam 
hukum waris adat, sehingga anak perempuan dan anak 

laki-laki bersama berhak atas harta warisan, dalam arti 
bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan bagian 
anak perempuan. Asas keadilan dan parimirma (welas 

asih) berdasarkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia, dan menunjukkan penghargaan terhadap Hak 
Asasi Manusia (HAM) khususnya perempuan di dalam 

hukum waris adat Karo, melalui pembagian warisan anak 
laki-laki adalah sama dengan bagian anak perempuan.  
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