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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang  

Banyak sengketa terjadi di Indonesia yang menimbulkan konflik ringan dan 

berat. Beberapa konflik tersebut dapat terbentuk dari, (1) Perebutan tahta, 

termasuk di dalamnya adalah sumber kehidupan dan penghidupan, harta 

warisan, kekayaan, tanah, negara, (2) Perebutan tahta, termasuk di dalamnya 

adalah supremasi, pemerintahan, prestice/jabatan, (3) Perebutan wanita.1 

Keseluruhan konflik tersebut saat ini sudah ada hukumnya masing-masing. 

Dalam hal ini yang juga sering menjadi pembahasan, hingga terjadinya 

perpecahan dalam keluarga adalah konflik mengenai warisan. 

Berdasarkan hal tersebut, maka hukum memberikan kebijakan kepada 

mereka (yang bermasalah dalam pembagian warisan terutama tanah) berupa 

hukum perdata dalam pengadilan. Sistem hukum waris merupakan bagian yang 

penting dalam mengatur hubungan dalam hukum keluarga dalam hal bagaimana 

menyelesaikan sengketa yang terkait dengan pembagian warisan. Ini dapat 

dipahami bahwa kalau tidak diatur dengan baik maka masalah warisan banyak 

terjadi pertengkaran bahkan saling membunuh antara para ahli waris. Setiap 

terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan bagaimana harta 

peninggalannya, jika ada harus dibagikan kepada yang berhak menerimanya 

dankepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya dan apakah 

                                                           
       1 Wisnu Sasongko, 2008, Armagedon antara Petaka dan Rahmat, Jakarta: Gema Insani, hal. 
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keluarga lain yang berhubungan darah juga berhak untuk mendapatkan warisan 

tersebut, atau hanya mereka yang tertulis atau terucap dalam perjanjian 

pembagian waris dalam keluarga. Semua ini harus diatur dalam hukum 

kewarisan. 

Seperti yang tertulis dengan jelas bahwa hukum waris dapat dipaparkan 

sebagai seluruh aturan yang menyangkut penggantian kedudukan harta kekayaan 

yang mencakup himpunan aktiva dan pasiva orang yang meninggal dunia. 

Hukum waris diatur di dalam Buku II KUHP perdata. Pasal yang mengatur 

tentang waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 KUH perdata 

sampai dengan Pasal 1130 KUH Perdata prinsip ini ditegaskan dalam ketentuan 

Pasal 830 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (pewarisan hanya terjadi 

bilamana ada kematian dari pewaris atau pemilik sah harta waris). Seketika 

seseorang meninggal dunia, para ahli waris demi hukum akan menggantikan 

kedudukan pewaris sebagai pihak yang berwenang memiliki atau mengurus 

harta kekayaan yang ditinggalkan. 

Membicarakan mengenai pembagian warisan tidak terlepas dari sengketa 

warisan terhadap pembagian harta seperti apa yang diperebutkan, yang sering 

terjadi ialah sengketa pembagian warisan seperti tanah waris. Tanah bagi 

kehidupan manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini, 

disebabkan hampir seluruh aspek kehidupannya terutama bagi bangsa Indonesia 

tidak dapat terlepas dari keberadaan tanah yang sesungguhnya tidak hanya dapat 

ditinjau dari aspek ekonomi saja, melainkan meliputi segala kehidupan dan 

penghidupannya. Tanah mempunyai multiple value, maka sebutan tanah air dan 
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tumpah darah dipergunakan oleh bangsa Indonesia untuk menyebutkan wilayah 

negara dengan menggambarkan wilayah yang didominasi tanah, air, dan tanah 

yang berdaulat.  

Bagi negara Indonesia, sebagai negara yang agraris keberadaan tanah 

memiliki fungsi yang sangat penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan 

rakyatnya. Di negara seperti Indonesia fungsi tanah kian meningkat dan 

mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Dari sekian banyak bidang yang 

menyangkut tanah, bidang ekonomi nampak mendominasi aktivitas manusia 

atas tanah. Hal ini berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia, dimana 

pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan ekonomi yang melaju pesat. Sering 

kali karena pentingnya peran tanah dalam kehidupan manusia, tanah menjadi 

objek yang rawan terhadap perselisihan atau sengketa antar manusia, hal ini 

terjadi karena kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat, namun 

persediaan tanah relatif tetap. Sengketa tanah dalam masyaratkat setiap tahun 

semakin meningkat dan terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia baik di 

perkotaan maupun di pedesaan. Hampir di setiap daerah yang terdapat sengketa 

tanah, para pihak yang terkait dan berwenang menangani permasalahan tersebut 

menyelesaikan dengan berbagai cara. Cara penyelesaian sengketa yang telah 

ditempuh selama ini adalah melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian 

sengketa diluar pengadilan (non litigasi). 

Dalam dimensi yuridis penguasaan tanah dan pemilikan tanah memerlukan 

perlindungan, implikasinya harus terdapat perlindungan hukum terhadap hak-

hak keperdataan pemilikan tanah dan perlakuan yang adil terhadap kepemilikan 
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tanah tersebut. Sengketa tanah yang berlarut-larut dan tidak ada penyelesaian 

yang baik dapat menyebabkan pihak yang dirugikan melakukan gugatan ke 

pengadilan. Meskipun ada peluang lebar menggugat melalui pengadilan tetapi 

pihak lawam cenderung menghindarinya, selain itu terdapat anggapan dalam 

masyarakat bahwa pengajuan gugatan lewat pengadilan relatif mahal, memakan 

waktu yang cukup lama bahkan berbelit-belit. Oleh karena itu masyarakat 

berupaya menyelesaikan sengketanya dengan menempuh jalur non litigasi.2 

Penyelesaian sengketa non litigasi atau alternative yang lebih dikenal 

dengan istilah Alternatif Dispute Resolution (ADR) diatur dalam Undang- 

Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara ini digolongkan dalam 

media non litigasi yaitu merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa 

yang kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan satu solusi terhadap 

konflik atau sengketa yang bersifat win-win solution. ADR dikembangkan oleh 

para praktisi hukum dan akademisi sebagai cara penyelesaian sengketa yang 

lebih memiliki akses pada keadilan. 

Sengketa atau konflik pertanahan menjadi persoalan yang kronis dan 

bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan 

tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan merupakan 

bentuk permasalahan yang sifatnya komplek dan multi dimensi. Sudah 

merupakan fenomena yang inheren dalam sejarah kebudayaan dan peradaban 

                                                           
       2 Amriani Nurnaningsih, 2012, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata. Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, hal 12 
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manusia, terutama sejak masa agraris dimana sumber daya berupa tanah mulai 

memegang peranan penting sebagai faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan 

manusia.3 

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal 

adanya penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution 

(ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternative Dispute Resolution 

adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan 

kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara 

litigasi di pengadilan. Dan dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi juga 

terdapat penyelesaian secara mediasi, negosiasi, konsultasi dan konsiliasi 

mediasi pada dasarnya adalah melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian 

mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik 

untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam 

proses tawar menawar. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian 

sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang 

bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak 

tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan 

suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.4 

Seringnya dalam pembagian warisan yang di lakukan oleh warga desa 

Gelung menyebabkan sengketa antar ahli waris. Hal ini membuat peneliti 

                                                           
 3Ibid, hal, 28 
       4 Adi Nugroho, Susanti, 2009, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: 

Telaga Ilmu Indonesia. Hal, 21 
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tertarik untuk meneliti kasus tersebut. Dalam kasus ini untuk di desa Gelung 

kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo sendiri tidak mudah dalam 

penyelesaiannya walaupun dengan cara litigasi ataupun non-litigasi dikarenakan 

adat yang ada di kabupaten situbondo itu sendiri, yaitu adat Madura dan jawa 

yang sudah bercampur aduk, tetapi jika dilihat lebih dekat lebih dominan adat 

maduranya dibandingkan jawa itu sendiri. Peneliti disini mengatakan bahwa 

dalam penyelesaian kasus tersebut sulit dalam mencapai kata mufakat jika sudah 

terjadi di dalam pelaksanaan pembagian warisan, mengapa demikian karena dari 

karakter masing-masing orang pada masyarakat di desa Gelung yang memiliki 

sifat atau watak keras dan ingin menang sendiri dalam hal tertentu. 

Berkaitan dengan latar belakang diatas, peneliti akan menjelaskan kronologi 

dari salah satu contoh keluarga yang mengalami sengketa dalam pelaksanaan 

pembagian warisannya. Seperti kasus sengketa pembagian warisan yang terjadi 

di desa Gelung kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo. Pada awal bulan 

april 2017 keluarga Hj. Hanan mengalami kesedihan lantaran ditinggalkan 

bapak/ketua keluarga yaitu Hj. Hanan, keluarga Hj. Hanan memiliki ahli waris 

2 orang anak, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Keluarga Hanan adalah 

keturunan Madura yang tinggal di Kabupaten Situbondo, selang beberapa bulan 

terjadi perdebatan dan perebutan harta warisan berupa tanah yang ditinggalkan 

oleh pewaris, si anak laki-laki menginginkan 2 banding 1 dari harta warisan yang 

ada (hukum waris islam).  Sedangkan si anak perempuan sendiri menginginkan 

harta warisan tersebut di bagi rata 1 banding 1 (menurut hukum adat). 
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Sehubungan dengan latar belakang di atas maka mendorong peneliti untuk 

melakukan penelitian kasus sengketa pembagian tanah warisan tersebut di 

Kabupaten Situbondo. Hal ini, berdasarkan banyaknya kasus tersebut yang 

sering terjadi, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji, mencermati, dan 

memepelajari fenomena tersebut sebagai bahan penelitian dengan 

mendeskripsikannya melalui judul :  

“ ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN WARISAN DAN UPAYA 

PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN  ( Studi di desa Gelung kecamatan 

Panarukan kabupaten Situbondo ) 

B. Rumusan Permasalahan  

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Warisan di desa Gelung kecamatan 

Panarukan kabupaten Situbondo ?  

2. Bagaimana Upaya Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan di desa 

Gelung kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo?   

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pembagian Warisan di desa Gelung 

kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo 

2. Untuk menganalisa dalam upaya Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan 

di desa Gelung kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo 
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D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

a) Memberikan manfaat dalam bentuk sumbang saran untuk perkembangan 

ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya yang berhubungan 

dengan hukum waris  

b) Secara teoritis, tulisan ini diharapkan dapat menjadi sistem referensi yang 

cukup dalam hal penyelesaian sengketa pembagian tanah waris di 

Indonesia. dan harapan peneliti melalui penelitian ini ada bahan tambahan 

dan pengetahuan serta wawasan baru untuk mengurangi terjadinya kasus 

yang serupa seperti kasus tersebut serta menambah kasanah perpustakaan. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi peneliti  

Sebagai wawasan dan pengetahuan maupun wacana keilmuan tentang 

penyelesaian hukum terkait kasus sengketa pembagian tanah waris 

tersebut.  Selain itu juga, sebagai salah satu syarat untuk menyandang gelar 

kesarjaan S1 (Strata satu) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

b) Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi dan menambah wawasan pemikiran bagi 

masyarakat tentang penyelesaian yang tepat yang harus di ambil dalam 

kasus sengketa pembagian tanah waris tersebut supaya tidak merugikan 

kedua belah pihak. Sehingga, kasus serupa tidak terjadi lagi di lingkungan 

masyarakat. 
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c) Bagi Ahli Waris 

Sebagai masukan bagi ahli waris dalam menyelesaikan kasus yang sedang 

terjadi supaya menemukan penyelesaian apa yang harus ditempuh dalam 

sengketa pembagian tanah waris tersebut. 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang 

dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat 

dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang 

kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya 

menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution).5 Jadi secara yuridis 

pembagian warisan dan upaya penyelesaian sengeketa warisan ini dikaitkan 

dengan hukum waris Indonesia yang teridiri dari 3 hukum waris yang berlaku 

yaitu hukum waris adat, hukum waris islam dan hukum waris BW. Sehingga 

dalam pembagian warisan dan upaya penyelesaian sengeketa warisan tersebut  

dapat menemukan hukum waris apa yang akan digunakan oleh para pihak ahli 

waris yang bersangkutan dengan cara mencari informasi (wawancara atau data-

data lain yang mendukung penelitian ini ) dari para pihak yang bersangkutan. 

Mengapa peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, karena 

                                                           
       5 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982, Hal, 10 
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data yang diperoleh bisa lebih akurat dengan apa yang di inginkan terkait 

penyelesaian secara non-litigasi pembagian tanah waris tersebut. 

2. Jenis Data  

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli, sumber 

asli disini diartikan sebagai sumber pertama darimana data tersebut 

diperoleh dari hasil wawancara, pendapat dan informasi lainnya yang 

mendukung penelitian penelitian ini.6 

b. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal 

mencari dan mengumpulkan data-data atau masukan-masukan sekitar 

masalah objek yang dikaji melalui penelitian yang bersumber pada 

literatur, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang ada 

hubungannya dengan masalah yang hendak dibahas.7 Peraturan Hukum 

dan Perundang-undangan, yaitu : Hukum Waris Adat (Parental/bilateral)  

dan Undang-undang Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan tekhnik pengumpulan data 

penelitian sebagai berikut :  

 

 

                                                           
       6 Adhyzal Kandary, “Data Primer”, http://id.shvoong.com/social-sciences/1997495-dat-

primer/#ixzz2BSYC7YaK, diakses tanggal, 3 Oktober 2017 

       7 Oney84, “Data Sekunder dan Primer”, http://id.scribd.com/doc/18003036/Data-Sekunder-
Dan-Primer, diakses tanggal,  3 Oktober 2017 

http://id.shvoong.com/social-sciences/1997495-dat-primer/#ixzz2BSYC7YaK
http://id.shvoong.com/social-sciences/1997495-dat-primer/#ixzz2BSYC7YaK
http://id.scribd.com/doc/18003036/Data-Sekunder-Dan-Primer
http://id.scribd.com/doc/18003036/Data-Sekunder-Dan-Primer
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a. Interview / wawancara  

Yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui 

Tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang di anggap 

mengetahui banyak tentang masalah penelitian. Sehingga menjadi data 

yang akurat untuk peneliti.  

1. Purposive Sampling  

Purposive sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang 

sering digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti menentukan 

sendiri sampel yang akan diambil karena ada pertimbangan dan alasan 

tertentu. Sampel di penelitian ini di ambil melalui wawancara dan 

interview yaitu suatu tekhnik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara Tanya jawab langsung dengan Bapak H. Jasmoto selaku kepala 

desa Gelung kabupaten Situbondo. 

2. Purposive Random  

Dalam penelitian ini peneliti mendapati 8 keluarga di desa Gelung 

kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo  

a) Populasi  

Respondennya adalah warga desa Gelung dari pewaris dan ahli waris 

yang pernah melaksanakan pembagian harta warisan di saat pewaris 

masih hidup dan setelah pewaris wafat berdasarkan hukum yang 

berlaku di desa Gelung. 
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b) Sampel  

Yaitu dipilih berdasarkan 8 keluarga dari masyarakat desa Gelung 

kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo yang pernah 

membagikan harta warisan nya setelah pewaris meninggal dunia dan 

ahli waris yang pernah bersengketa dalam pembagian harta warisan. 

b. Dokumentasi  

Yaitu penulis akan mengumpulkan data-data melaui tanya jawab langsung 

dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Dan dalam tanya jawab tersebut 

akan disertai dengan dokumentasi bersama responden-responden. 

4. Teknik Analisis Data 

a. Deskriptif Kualitatif 

Dari data yang diperoleh baik wawancara, dan studi kepustakaan terasa 

cukup, peneliti kemudian menganalisanya secara bersamaan menggunakan 

analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisa data yang tidak mempergunakan 

angka-angka. Tetapi, berdasarkan atas hasil wawancara dengan pihak-pihak 

yang terkait dengan penelitian dan data-data pendukung untuk penelitian 

penelitian ini dan juga pandangan-pandangan informan hingga dapat menjawab 

permasalahan dari penelitian ini, serta mengungkapkan dan menggambil 

kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu 

dengan menggabungkan antara data-data dan peraturan perundang-undangan,  

yang ada hubungannya dengan penyelesaian sengketa secara non-litigasi 

pembagian tanah waris tersebut. Maka dari itu data di dalam suatu penelitian 

merupakan hal yang penting karena data-data yang sudah terkumpul dengan cara 



13 
 

dapat dipertnggungjawabkan kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga 

mendapatkan suatu jawaban dari permasalahan dan dapat ditarik kesimpulan. 

F. Sistematika Penelitian 

Dalam sistematika penelitian skripsi ini, peneliti akan menyajikan empat bab 

yang terdiri dari sub-sub yang bertujuan untuk mempermudahp peneliti dalam 

penelitiannya. Sistematika penelitian ini juga akan menyesuaikan dengan buku 

pedoman penelitian penelitian yang terdiri dari : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memuat tentang Latar Belakang Permasalahan yang menguraikan hal-

hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya tulisan ini. Dalam bab ini juga 

dapat dibaca Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat dan Kegunaan 

Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat kajian-kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan yang 

akan ditulis, meliputi teori hukm dan pendapat para ahli hukum, pendapat sarjana 

, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terkait dengan 

permasalahan yang akan dijadikan penelitian hukum. 

A. Tinjauan Umum Terhadap Hukum Waris yang Berlaku di Indonesia 

1. Pengertian Warisan 

2. Unsur-Unsur Hukum Waris 

3. Tinjauan Tentang Hukum Waris Adat 

a. Pengertian dan dasar Hukum Waris Adat 

b. Proses Pewarisan dalam Hukum Waris Adat 
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c. Harta Warisan dalam Hukum Waris Adat 

d. Ahli Waris dalam Hukum Adat 

e. Bagian Masing-Masing Ahli Waris dalam Hukum Adat 

4. Tinjauan Tentang Hukum Waris Islam 

a. Pengertian dan dasar Hukum Waris Islam 

b. Proses Pewarisan dalam Hukum Waris Islam 

c. Harta Warisan dalam Hukum Waris Islam 

d. Ahli Waris dalam Hukum Waris Islam 

e. Bagian Masing-Masing Ahli Waris dalam Hukum Waris Islam 

B. Tinjauan Umum Mengenai Penyelesaian Hukum Sengketa 

1. Secara Litigasi 

2. Secara Non-Litigasi 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pengujian dan hasil analisis data, pembuktian hipotesisi, 

pembahasan hasil analisis,jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan 

dalam perumusan masalah. Yaitu seperti berikut : 

A. Gambaran Pembagian Warisan di desa Gelung kecamatan Panarukan 

kabupaten Situbondo  

a. Keterangan Geografis Desa Gelung 

b. Jumlah Penduduk Desa Gelung 

c. Kepercayaan/Agama 

d. Mata Pencaharian/Keterangan Ekonomi Masyarakat desa Gelung 

kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo 
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e. Bahasa Daerah Kabupaten Situbondo 

B. Pelaksanaan Pembagian Warisan di desa Gelung kecamatan Panarukan 

kabupaten Situbondo 

C. Upaya Penyelesaian Sengketa Warisan di desa Gelung kecamatan 

Panarukan kabupaten Situbondo 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan  

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


