
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia terkenal dengan sebutan Negara berbagai macam suku, 

budaya dan agama. Keberagaman Indonesia ini menjadi ciri khas dan 

keunikan tersendiri di mata negara lain. Keberagaman suku, budaya, dan 

agama inilah yang menjadi asset Bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah 

Bangsa yang besar dan masyarakat yang sejahtera. Bhinekka Tunggal 

Ikalah sebagai semboyan Negara Indonesia yang selalu mengingatkan 

bahwa walaupun berbeda – beda tetapi tetap satu. Masyarakat Indonesia 

diharapkan dapat selalu saling menghargai dan menghormati perbedaan 

tersebut. 

Salah satu suku yang telah lama tinggal di Indonesia adalah suku 

Tionghoa, atau biasa disebut dengan Cina. Dalam sejarah Cina Kuno 

dikatakan bahwa Orang Cina datang pada masa akhir pemerintahan 

Dinasti Tang. Daerah yang pertama kali didatangi adalah Palembang, yang 

pada waktu itu merupakan pusat perdagangan Kerajaan Sriwijaya, 

kemudian mereka ke Pulau Jawa untuk mencari rempah – rempah.
1
Banyak 

dari orang Cina ini kemudian menetap di daerah pelabuhan pantai utara 

Jawa seperti Tuban, Gresik, Banten atau daerah Tangerang dan 

Jakarta.Kebanyakan mereka yang datang berasal dari daerah Fukien dan 
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Kwantung.
2
Mereka datang membawa kebudayaannya, kemudian 

beralkuturasi dengan kebudayaan setempat dan menjadi bagian dari 

kebudayaan Indonesia, selain itu mereka juga membawa  unsur agamanya 

yaitu Confusius. Confusius adalah ajaran yang menekankan hubungan 

yang harmonis antara manusia dengan manusia dan manusia dengan 

alam.
3
 Ajaran Confusius atau Konghucu ini, kemudian semakin 

berkembang di kalangan masyarakat Tionghoa sampai sekarang ini.
4
 

Sebelum Hindia Belanda datang ke Indonesia, Orang Cina telah 

lebih lama tinggal di Indonesia, sehingga pada waktu Hindia Belanda 

berhasil mendarat di tanah Indonesia mereka tercengang melihat koloni – 

koloni Tionghoa yang telah hidup harmonis dengan masyarakat setempat 

dan penguasa setempat.
5
Mereka telah tersebar kurang lebih selama 600 

tahun di Asia Tenggara. Mereka bermigrasi didorong antara lain oleh 

aspek sosio – ekonomis seperti kelaparan, padatnya penduduk, semakin 

sempitnya lahan pertanian, di perburuk dengan bencana alam seperti banjir 

dan kemarau panjang yang terjadi setiap enam tahun, serta 
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pergolakan.
6
Penyebab umum lainnya adalah pengangguran, kurang modal, 

pendapatan rendah dan keluarga besar.
7
 

Sesampainya di Indonesia, orang Cina ini pun mulai berdagang 

seperti lada dan rempah – rempah. Kemudian mereka memasuki tahap 

posisi dominan dalam perdagangan dan memainkan peran besar. 

Permulaan ini terjadi sebelum Hindia Belanda datang ke Indonesia. 

Daerah Banten mempunyai peran yang besar, bahkan di bandingkan 

Batavia atau yang sekarang kita sebut Jakarta, Banten lebih besar dan 

menjadi pusat perdagangan.
8
 Kebesaran Banten ternyata tidak dapat 

dipisahkan dari peran yang dimainkan oleh orang – orang Cina. Mereka 

yang berkepentingan untuk berdagang dan mendapatkan barang – barang 

dari wilayah Banten akan terus berdatangan, sehingga jumlah pedagang 

Cina yang datang terus meningkat begitu juga dengan jumlah mereka yang 

kemudian menetap di wilayah Banten. 

Pendatang Cina pertama, adalah dengan terdamparnya Tjen Tjie 

Lung beserta rombongannya di Teluk Naga Tangerang atau di muara 

Sungai Cisadane.
9
 Tjen Tjie Lung diyakini merupakan salah satu pengikut 

dari Laksamana Cheng Ho.
10

 Para pendatang Cina ini pun yang kemudian 
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mendirikan perkampungan di sana dengan nama Petak Sembilan. 

Perkampungan ini kemudian berkembang menjadi bagian Kota Tangerang. 

Daerah ini terletak di Timur Sungai Cisadane, yaitu daerah Pasar Lama 

sekarang. Daerah tersebut jika dilihat dari atas akan terlihat suatu bentuk 

kanji.
11

 Terdamparnya Tjen Tjie Lung merupakan kedatangan gelombang 

pertama Orang Cina di Tangerang. 

Kedatangan masyarakat Cina ke daerah Tangerang gelombang 

kedua, disebabkan adanya kekejaman dan pembantaian VOC terhadap 

masyarakat Tionghoa di Batavia. Mereka yang datang ke Tangerang juga 

menempati daerah sekitar Benteng Makasar yang terletak di aliran Sungai 

Cisadane. Benteng Tangerang itu dibangun sekitar tahun 1730 oleh 

Belanda merupakan benteng pertahanan terhadap serangan Banten yang 

ingin kembali ke Batavia.
12

Namun benteng itu telah hancurdan menjadi 

daerah pertokoan. Kemudian lahirlah istilah Benteng sebagai nama lain 

dari kota Tangerang. Orang Tionghoa peranakan tersebut pun menyebut 

nama mereka Cina Benteng. Selain itu kedatangan masyarakat Cina 

Batavia ke Tangerang yang merupakan salah satu gelombang kedatangan 

masyarakat Cina  di Tangerang disebut juga Cina Benteng.
13

 

Cina Benteng yang berpindah ke daerah Tangerang membawa 

kebudayaan dan agamanya tersebut kemudian bersosialisasi dengan 

masyarakat lokal sehingga terjadi proses asimilasi dan akulturasi budaya – 
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budaya lokal yang banyak mendapat pengaruh dari masyarakat Cina, 

seperti hal terciptanya kesenian Gambang Kromong yang merupakan 

tradisi asli masyarakat Cina Benteng.
14

 Cina Benteng di Tangerang ini 

tidak saja menurunkan dan tetap melaksanakan tradisi atau ajaran 

Confusius  mereka secara separuh saja, namun sepenuhnya tetap 

melaksanakan mulai dari proses kelahiran, perkawinan, hingga kematian 

dari segi kesenian, tradisi sembahyang dll. Tradisi perkawinan yang biasa 

disebut “Chio thau”masih dijalankan hingga kini, tradisi ini bisa 

dikatakan sudah langka dan unik pada zaman sekarang.Namun yang 

menganggap confusiusme adalah adat istiadat dan budaya, mereka tetap 

melaksanakannya seperti hari raya Imlek, hari raya Ceng Beng, makan kue 

bulan dll.  

Pembauran atau alkuturasi yang terjadi antara orang Tionghoa 

dengan masyarakat sekitar terkadang masih mengundang konflik. Konflik 

– konflik yang terjadi bisa jadi dipicu oleh tidak saling menghargai satu 

sama lain, menganggap orang Tionghoa merupakan orang asing, dan sikap 

tidak dapat menerima bahwa kebhinekaan merupakan anugerah dari 

Tuhan. Pluralisme ini menurut hukum perdata diakibatkan oleh karena 

politik hukum Pemerintah Kolonial Belanda yang menerapkan Pasal 131 

(Indische Staatsregeling) sebagai berikut : 

1. Untuk golongan bangsa Indonesia asli dan Timur Asing (Arab, 

Tionghoa dan sebagainya), jika ternyata “kebutuhan 
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kemasyarakatan” mereka menghendakinya, dapatlah peraturan 

– peraturan untuk bangsa Eropa dinyatakan berlaku bagi 

mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan – 

perubahan dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan 

baru bersama, untuk selainnya harus diindahkan aturan – aturan 

berlaku di kalangan mereka, dan boleh diadakan penyimpangan 

jika diminta oleh kepentingan umum atau kebutuhan 

kemasyarakatan mereka (ayat 2) 

2. Untuk golongan bangsa Eropa dianut (dicontoh) perundang – 

undangan yang berlaku di Negeri Belanda (asas konkordansi) 

3. Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis di dalam 

Undang – Undang, bagi mereka itu akan berlaku hukum yang 

sekarang berlaku bagi mereka, yaitu “Hukum Adat” (ayat 6) 

4. Hukum Perdata dan dagang (begitu pula Hukum Perdata 

berserta Hukum Acara Perdat dan Pidana) harus diletakkan 

dalam Kitab – Kitab Undang – Undang yaitu dikodisir 

5. Orang Indonesia asli dan orang Timur Asing, sepanjang 

mereka belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama 

dengan bangsa Eropa, diperbolehkan “menundukkan diri” 

(onderwepen) pada hukum yang berlaku untuk Bangsa Eropa. 

Penundukkan ini boleh dilakukan baik secara umum maupun 

secara hanya mengenai suatu perbutan tertentu saja (ayat 4) 
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Sehubungan diberlakukannya Hukum Perdata terutama Pasal di atas maka 

setiap orang yang tinggal di Indonesia saat itu harus mematuhinya. Untuk 

mengenai masalah perkawinan bangsa Tionghoa saat itu diberlakukannya 

juga hukum perdata Eropa mengenai aturan sahnya perkawinan saja. Di 

karenakan hanya syarat sahnya perkawinan yang seluruhnya dapat 

diterima. Sebelumnya telah dilakukan pemilihan terhadap ketentuan – 

ketentuan mana yang dianggap sesuai dengan Hukum adat Tionghoa dan 

dapat di masukkan dalam BW bagi bangsa Tionghoa. 

 Perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, 

dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan 

tujuan material, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 

dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai 

asas pertama dalam Pancasila,
15

 menurut K. Wantijk.Di dalam Hukum 

Adat Tionghoa, kedudukan wanita Tionghoa mempunyai kedudukan yang 

lebih rendah dibandingkan laki – laki. Sehingga aturan mengenai hak dan 

kewajiban suami istri menurut perdata Eropa tidak bisa diberlakukan pada 

Bangsa Tionghoa.
16

 Hal ini sangat berlainan dibandingan dengan 

kedudukan wanita Eropa. 

 Kedudukan wanita Tionghoa ini pun kemudian mempengaruhi soal 

kewarisan dalam keluarganya. Wanita Tionghoa tidak mendapatkan 
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sedikit pun warisan, yang mendapatkan warisan hanya anak laki – laki. 

Hal ini terjadi karena laki – laki dianggap mempunyai tugas yang berat 

yaitu bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga harus 

mendapat warisan yang utuh. Berbeda dengan kedudukan wanita yang 

nantinya akan masuk ke keluarga suaminya. 

Menurut BW Semua anak laki – laki maupun anak perempuan 

yang lahir dari sebuah perkawinan akan mendapat harta warisan yang 

sama rata. Jika ayah meninggal maka bagian harta ayah yaitu setengah dari 

harta bersama menjadi hak dari anak – anak dan yang setengah lagi 

menjadi hak istri, asal dalam pembagian waris itu tidak melanggar hak ahli 

waris (legittime portie). (Natasya. 2003)Peraturan BW ini pun mendapat 

reaksi dari bangsa Cina / Tionghoa yang tinggal di Hindia Belanda, karena 

pemberlakuan itu bertentangan dengan hukum adat bangsa Cina / 

Tionghoa (Natasya, 2003). Kemudian dengan adanya reaksi tersebut Hof 

besar di Betawi memerintahkan para ahli untuk meneliti cara pembagian 

warisan yang berlaku di negeri Cina. Berdasarkan penelitian di Negeri 

Cina di dapatkan bahwa jika seseorang yang meninggal dunia tanpa 

testament dengan meninggalkan anak laki – laki dan anak perempuan, 

maka harta bendanya jatuh kepada anak laki – laki tidak peduli anak sah 

atau anak gundik. Sedangkan anak perempuan yang sudah atau belum 

menikah tidak berhak atas harta warisan yang ditinggalkan. Tetapi untuk 

anak yang dilahirkan dari bini muda hanya akan mendapatkan warisan dari 
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ayah mereka apabila ayah telah mendidik dan mengakui mereka sebagai 

anak – anak sah. 

 Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk menulis dan meneliti 

mengenai hal seperti di atas yaitu tentang sistem kekerabatan , sistem 

perkawinan dan sistem pewarisan (zaman dulu dan zaman sekarang) 

masyarakat Tionghoa Benteng di Tangerang dengan judul penelitian “ 

SISTEM PERKAWINAN DAN PEWARISAN ADAT TIONGHOA 

BENTENG DI TANGERANG” 

II.  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana sistem kekerabatan dan perkawinan pada masyarakat 

Tionghoa Benteng di Tangerang? 

2. Bagaimana sistem pewarisan adat Tionghoa Benteng di Tangerang jika 

ditinjau dari KUHPerdata? 

III. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Untuk Mengetahui sistem kekerabatan dan perkawinan pada 

masyarakat Tionghoa Benteng di Tangerang 

2. Untuk mengetahui sistem pewarisan adat Tionghoa Benteng di 

Tangerang ditinjau dari KUHPerdata 

IV.  Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 
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Berguna untuk perkembangan ilmu Hukum khususnya tentang Hukum 

Perkawinan dan Hukum Kewarisan 

2. Manfaat Praktis  

a. Untuk masyarakat luas supaya lebih memahami bagaimana system 

kekerabatan, perkawinan dan serta pewarisan dalam masyarakat 

adat Tionghoa 

b. Untuk masyarakat Tionghoa supaya tetap melestarikan budaya dan 

adat istiadat 

V. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yang masing 

– masing bab terdiri dari beberapa sub – bab untuk mempermudah 

pemahamannya. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

 Pada bab ini akan memuat latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini akan dibagi menjadi sub – bab. Pertama adalah sub – 

bab mengenai teori – teori yang berkaitan dengan tentang Sistem 

Kekerabatan. Kemudian, pada sub – bab kedua akan diuraikan mengenai 

Hukum Perkawinan. Pada sub – bab ketiga akan diuraikan mengenai 

Hukum Waris 

BAB III : METODE PENELITIAN 
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 Bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang 

digunakan. Kemudian akan dijelaskan pula mengenai spesifikasi 

penelitian, objek penelitian, objek penelitian dari penelitian ini, metode 

pengumpulan datan dan metode analisis data. 

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

 Bab ini akan membahas mengenai system kekerabatan dan 

perkawinan masyarakat Tionghoa Benteng Tangerang dan pembagian 

waris dalam hukum adat Tionghoa serta dikaitkan dengan KUHPerdata. 

Kemudian, pada bab ini akan dianalisa rumusan masalah yang sebelumnya 

telah dikemukakan. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dari penelitian 

ini, yaitu permasalahan mengenai pembagian waris dalam hukum adat 

Tionghoa Benteng. Selain itu, pada bab ini pula akan diberikan saran 

mengenai bagaimana seharusnya masyarakat Tionghoa Benteng dalam 

membagi harta warisannya dikaitkan dengan KUHPerdata 

 

 

 

 




