
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Allah SWT Berfirman di dalam Al Quran surat Al jum’ah : 10 yang 

artinya “apa bila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka 

bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya 

supaya kamu beruntung”. Surat tersebut mengajarkan manusia agar manusia 

berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari hasil bekerja itulah 

digunakan untuk memenuhi semua kebutuhannya dalam kehidupan. Selain 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, beribadah juga membutuhkan uang, 

seperti ibadah menunaikan rukun Islam yang ke lima yaitu naik haji.  

Al Quran surat Ali Imran : 185 artinya “ Tiap-tiap yang bernyawa akan 

merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan 

pahala kalian”. Dari surat Ali Imran tersebut dapat dipastikan bahwa setiap 

manusia yang dilahirkan di dunia tidak ada yang kekal abadi. Kematian 

adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, baik orang kaya, orang miskin, tua, 

muda dan atau anak-anak sekalipun akan mati jika sudah saatnya tiba. QS. Al 

Jum’ah : 8 artinya “Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian lari 

daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kalian 

kemudian kalian akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang 

gaib dan yang nyata, lalu dia memberitahukan kepada kalian apa yang kalian 
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kerjakan” maka dari penjelasan surat Al Jum’ah tersebut dapat diketahui 

bahwa tak akan ada yang akan dapat menghindari kematian. 

Meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya itu lebih baik dari pada 

dalam keadaan miskin, sesuai dengan penjelasan hadist berikut : 

Dari Amir bin Sa’ad, dari Ayahnya, Sa’ad, ia adalah salah 

seorang dari 10 orang yang dijamin masuk surga- berkata 

“Rasullullahshallallahu’alaihi wa sallam menjengukku ketika haji 

wada’, karena sakit keras. Akupun berkata wahai Rasullullah, 

sesungguhnya sakitku sangat keras sebagaimana yang engkau lihat,  

sedangkan aku mempunyai harta yang cukup banyak, dan yang 

mewarisi hanyalah seorang anak perempuan, bolehkah saya 

menyedekahkan 2/3 dari harta itu, beliau menjawab tidak. Saya 

bertanya lagi bagaimana kalau separuhnya? Beliau menjawab tidak. 

Saya bertanya lagi, bagaimana kalau sepertiganya, beliau menjawab, 

sepertiga itu banyak (cukup besar) sesungguhnya jika kamu 

meninggalkan ahli warismu kaya, itu lebih baik dari pada kamu 

meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, sehingga mereka 

terpaksa meminta-minta kepada sesama manusia, sesungguhnya apa 

yang kamu nafkahkan dengan maksud untuk mencari ridhaAllah pasti 

kamu diberi pahala, termasuk apa yang dimakan oleh istrimu.... 

(Muttafaqun’alaih. HR. Bukhari No. 4409 dan Muslim No. 1628) 

 

Dari hadist di atas dapat terlihat bahwa meninggalkan harta untuk ahli 

waris itu lebih baik daripada tidak meninggalkan harta. Dari hadist tersebut 

dapat dipahami bahwa manusia diharuskan untuk berusaha dan bekerja keras  

dengan sungguh-sungguh agar ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dapat 

menghidupi keluarga dengan baik dan dapat digunakan untuk beribadah, 

disini yang dimaksud dengan beribadah adalah memberikan amal jariah dan 

melaksanakan rukum Islam yang kelima yaitu menunaikan ibadah haji, selain 

itu tujuan dari bekerja mencari rejeki yang halal adalah agar bisa 

meninggalkan harta untuk ahli warisnya. 
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Setiap manusia tidak ada yang tahu kapan dia akan kembali, tetapi 

sebagai umat Islam kita wajib untuk mempersiapkan bekal untuk hari setelah 

kematian. Setelah kematian menjemput pewaris, dan pewaris masih 

menyisakan harta benda setelah semua kewajiban dan hutang si mayit telah 

dituntaskan maka akan timbul masalah yang juga rumit, masalah yang akan 

menyebabkan banyak perubahan terhadap hubungan kekeluargaan, masalah 

tersebut adalah tentang harta peninggalan atau harta warisan mayit. Tak 

jarang masalah warisan ini memicu konflik antar keluarga yang dapat 

merusak hubungan silaturahmi.  

Untuk menyelesaikan masalah pembagian warisan, pihak yang 

bersengketa bisa menempuh salah satu dari dua jalur yang ada, jalur tersebut 

yaitu melalui jalur legitimasi (Pengadilan) dan non legitimasi (di luar 

Pengadilan). Jalur legitimasi merupakan sebuah jalan untuk menyelesaikan 

sengketa pembagian warisan dengan penyelesaiannya dilakukan didepan 

Pengadilan agama. Jadi pihak yang bersengketa mengutarakan data-data dan 

saksi untuk menguatkan gugatannya kemudian Pengadilan yang menentukan 

besaran pembagian harta waris tersebut. Untuk penyelesaian sengketa waris 

non legitimasi merupakan sebuah cara dalam menyelesaikan sengeketa 

pembagian warisan di luar jalur Pengadilan, penyelesaian sengketa 

pembagian harta waris yang dilakukan di luar pegadilan biasanya 

penyelesaiannya dibantu oleh pihak ketiga. Baik penyelesaian melalui jalur 

legitimasi atau non legitimasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-

masing.  
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Negara Indonesia  merupakan Negara hukum yang  berdasarkan 

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang mengatur segala kehidupan  

masyarakat Indonesia, Hukum disini  mempunyai arti yang sangat penting  

dalam aspek kehidupan sebagai pedoman  tingkah-laku  manusia dalam 

hubungannya dengan manusia yang  lain.  Hukum merupakan sarana untuk 

mengatur  masyarakat sebagai sarana kontrol sosial, maka  hukum bertugas 

untuk menjaga agar masyarakat dapat  tetap berada dalam pola-pola tingkah 

laku yang  diterima olehnya.  Didalam peranannya yang demikian  ini, hukum 

hanya mempertahankan saja apa yang  telah terjadi sesuatu yang  tetap dan  

diterima dalam masyarakat. Tetapi di luar  itu  hukum masih  dapat 

menjalankan  fungsinya yang  lain yaitu dengan tujuan untuk mengadakan 

perubahan-perubahan di dalam masyarakat.  Hukum kewarisan adalah salah 

satu bagian dari hukum perdata,  dari hukum perdata  secara keseluruhan  dan 

merupakan bagian kecil dari hukum keluarga. Hukum kewarisan sangat erat 

kaitannya dengan ruang  lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia  

pasti akan mengalami peristiwa  hukum dengan terjadinya hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban seseorang  yang  telah meninggal dunia dengan orang-

orang  yang ditinggalkan, termasuk keluarga.Penjelasan hak-hak dan  

kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang  inilah yang  

diatur oleh  hukum kewarisan. Hukum kewarisan  memuat peraturan tentang 

berbagai hal yang mencakup dengan hak dan mengenai kekayaan seseorang  

pada saat meninggal dunia  akan  beralih pada orang  lain yang  masih hidup 

(Wiryono Prodjodikoro, 1986 : 13). Akibat hukum yang selanjutnya timbul, 
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dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, di antaranya ialah 

masalah  bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-

kewajiban seseorang  yang  meninggal tersebut.  Penyelesaian hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh  

hukum waris. Pada umumnya dalam masyarakat sebagian besar masih 

memilih menyelesaikan penyelesaian sengketa waris melalui Pengadilan, 

yang dalam praktiknya memakan waktu lama dan membutuhkan  biaya yang  

besar, karena faktor  prosedur sistem peradilan sangat kompleks dan berbelit–

belit. Bahkan untuk suatu  kasus perdata dapat dibutuhkan waktu bertahun-

tahun untuk menyelesaikan sengketa sampai pada putusan hakim dibacakan. 

Tidak hanya itu, putusan yang  telah keluar dari Pengadilan pun belum tentu 

memberikan rasa puas bagi para pihak yang bersengketa sehingga  mereka  

mengajukan upaya  hukum seperti banding, kasasi atau peninjauan kembali.  

Hal itu membuat proses penyelesaian sengketa mereka  menjadi sangat tidak 

efektif dan efisien. Terlebih  jika para pihak mempunyai kesibukan sendiri 

sehingga hanya punya waktu terbatas  untuk mengikuti proses penyelesaian 

sengketa. 

Hukum warisan di Indonesia tidak hanya dapat diselesaikan di 

Pengadilan, di Indonesia yang terdiri dari banyak pulau sehingga tercipta 

banyak suku bangsa dan setiap suku mempunyai kebiasaan yang berbeda-

beda. Kebiasaan kebiasaan ini lebih lazim disebut adat-istiadat. Untuk 

penyelesaian sengkata waris di luar Pengadilan setiap daerah di Indonesia 

berbeda-beda, hukum pembagian warisannya juga berbeda-beda. Daerah jawa 

Penyelesaian Sengketa Di... Oktavida Afifah Nur Harahap, Fakultas Hukum Ump, 2016



 
 

6 
 

memiliki cara yang berbeda dalam penyelesaian masalah pembagian harta 

waris, daerah Sumatera memiliki cara yang berbeda dalam menyelesaikan 

masalah pembagian harta waris, begitu pula di daerah lain yang memiliki tata 

cara yang unik dalam proses tata cara pembagian harta waris. 

Salah satu metode untuk menyelesaikan sengketa waris adalah metode 

mediasi. Metode mediasi adalah sebuah metode dalam menyelesaikan 

masalah yang menggunakan bantuan pihak ke tiga dalam membantu 

penyelesaian masalahnya. Penggunaan metode mediasi dalam penyelesaian 

sengketa waris memiliki banyak keuntungan. Diantaranya tidak memakan 

waktu lama dan biaya yang lebih murah.  

Metode penyelesaian sengketa dengan metode mediasi dibantu oleh 

mediator. Pemilihan mediator biasanya adalah orang-orang yang 

berhubungan dengan perangkat desa atau pemerintah, selain itu mediator juga 

bisa orang yang dianggap cakap dalam keilmuan dan bijaksana dalam 

mengambil keputusan. Penunjukan mediator oleh pihak yang bersengkata 

sangat berpengaruh terhadap hasil dari proses mediasi. Jika pemilihan 

mediator adalah orang yang cakap ilmunya dan bijaksana dalam 

menyampaikan pendapat maka proses mediasi akan berjalan cepat dan 

sebaliknya jika pemilihan mediatornya tidak tepat maka akan menjadikan 

permasalahan menjadi semakin sulit, oleh sebab itu dalam memilih mediator 

pihak yang bersengketa harus bijak dan cerdas. 

Proses mediasi biasanya diawali dengan mendengar permasalahan dan 

keluhan dari masing-masing pihak yang bersengketa, sehingga mediator 
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memahami benar tentang permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang 

bersngketa. Setelah mediator dapat memahami permasalah yang dihadapi 

kemudian mediator bertugas untuk memberi masukan dan gagasan dalam 

pembagian warisan. Disini mediator tidak berhak untuk menentukan sikap 

atau menentukan jalan penyelesaiannya. Semua keputusan tetap ada pada 

pihak yang bersengketa.  

Di Kabupaten Banjarnegara tepatnya di Desa Banjarkulon RT 003 

kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah ada 

sebuah kasus pembagian harta waris yang diselesaikan menggunakan jalur 

non legitimasi (di luar pengadilan). Dalam kasus tersebut, harta waris dibagi 

setelah pewaris (suami) meninggal dunia dan harta warisnya dibagi dengan 

bantuan pihak ketiga atau mediator menggunakan ketentuan hukum adat yang 

dalam pembagianya tidak berdasarkan kompilasi hukum Islam sehingga 

terjadi ketidak adilan dalam proses dan hasil pembagianya. Oleh sebab itu 

peneliti meneliti tentang pembagian harta waris menggunakan jalur non 

legitimasi dengan metode mediasi dan legalisasi surat perjanjian pembagian 

harta waris. Selain itu peneliti membandingkan hasil pembagian harta waris 

menggunakan mediasi dan pembagian harta waris menggunakan  kompilasi 

hukum Islam. 

Sumran, L. dalam jurnal ilmiah penyelesaian sengketa waris malwaris 

melalui upaya mediasi di Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten 

Lombok Timur menyimpulkan “Implementasi Kesepakatan Perdamaian yang 

Ditetapkan dalam penyelesaian Sengketa Waris Malwaris di Desa Paok 
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Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur dilakukan oleh para 

pihak dalam pelaksanaannya dan Kepala Desa sebagai mediator dan 

eksekutor semua kesepakatan perdamaian di Desa”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan 

masalahnya adalah: 

1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dalam kasus 

pewarisan di Desa Banjarkulon kecamatan Banjarmangu Kabupaten 

Banjarnegara? 

2. Apakah hambatan yang ditemui dalam penyelesaian sengketa di luar 

Pengadilan dalam kasus pewarisan di Desa Banjarkulon kecamatan 

Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dalam kasus 

pewarisan. 

2. Mengetahui hambatan yang ditemui dalam penyelesaian sengketa di luar 

Pengadilan, 

3. Mengetahui pembagian warisan secara hukum Islam, 

4. Mengetahui legalisasi yang sesuai peraturan di Indonesia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian tentang penyelesaian sengketa 

warisan di luar Pengadilan ada 2 yaitu : 
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1. Manfaat praktis 

Manfaat praktis yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah dapat 

memberikan gambaran tentang alternatif penyelesaian sengketa warisan di 

luar Pengadilan yang dapat berjalan dengan damai dan tidak merusak 

silaturahmi dalam keluarga. 

Selain itu manfaat secara praktis dapat memberikan gambaran tata 

cara penyelesaian sengeketa waris menggunakan jalur mediasi. 

2. Manfaat teoritis 

Manfaat secara teoritis tentang penelitian ini adalah memberikan 

sumbangan ilmu tentang penyelesaian sengketa warisan di luar Pengadilan 

yang dilakukan dengan suasana kedamaian dan kekeluargaan.  

Selain itu manfaat secara teoritis dalam penelitian ini adalah 

penelitian ini dapat sebagai refrensi bagi mahasiswa dalam pendalaman 

materi tentang penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. 
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