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ABSTRAK 

Rizeka Aprillia.2020. Penyelesaian Sengketa Waris di Luar Pengadilan Agama 

di Kota Banjarmasin. Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. 

Pembimbing: (I) Bahran, SH., MH, Pembimbing (II) Farihatni Mulyati, S.Ag., 

MHI. 

Kata Kunci: Penyelesaian, sengketa, ahliyat al-ada‟. 

 

Skripsi ini disusun karena dilatarbelakangi adanya suatu adat kebiasaan 

masyarakat di kota Banjarmasin dalam menyelesaikan sengketa waris mereka 

tanpa harus melalui pengadilan Agama. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penyelesaian sengketa 

waris di luar Pengadilan Agama di kota Banjarmasin dan bagaimana perspektif 

hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa waris di luar Pengadilan Agama di 

kota Banjarmasin. 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang 

bersifat studi kasus. Penelitian ini berlokasi di lima kecamatan kota Banjarmasin. 

Data yang digali dari penelitian ini adalah perihal untuk mengetahui bagaimana 

praktik penyelesaian sengketa waris serta bagaimana perspektif hukum Islam 

terhadap penyelesaian sengketa waris di luar pengadilan Agama di kota 

Banjarmasin. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan melakukan 

wawancara kepada informan dengan kriteria yang memiliki kasus sengketa waris 

yang diselesaikan di luar Pengadilan Agama. Untuk pengumpulan data dengan 

metode Interview (wawancara). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di kota Banjarmasin masyarakat yang 

menyelesaiakan pembagian harta warisan di luar Pengadilan Agama mereka 

memilih untuk menyelesaikan dengan cara kebiasaan adat setempat yaitu dengan 

melakukan musyawarah keluarga karena mereka menganggap hal itu lebih efektif. 

Namun pada kenyataannya, konsep keadilan yang menjadi tujuan utama dalam 

hukum waris tidak ditemukan disebabkan dalam pembagian waris masih ada 

masyarakat di kota Banjarmasin tersebut jauh dengan konsep keadilan yang 

menjadi tujuan hukum Islam. Karena ada salah satu ahli waris yang ingin bersifat 

lebih menguasai harta waris tersebut semua itu didasari karena adnya sifat serakah 

pada diri ahli waris. Sehingga hal tersebut yang menjadikan timbulnya sengketa di 

antara para ahli waris. Setelah terjadinya sengketa tersebut barulah dilakukan 

musyawarah keluarga kembali dengan menghadirkan tokoh agama dan tokoh 

masyarakat setempat untuk menyelesaikan sengketa tersebut.  
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MOTTO 

Jangan TAKUT dengan kata KEGAGALAN dalam 

pencapaian kesuksesanmu, sesungguhnya kata TAKUT lah 

yang membuatmu akan GAGAL. 
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KATA PERSEMBAHAN 

 

Puji syukur kepada Allah atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah 

memberikan umur, nikmat, kekuatan, kesehatan, kesabaran serta kemudahan 

dalam mengerjakan skripsi ini. Tidak lupa pula kita hanturkan shalawat serta 

salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. beserta para sahabat serta 

pengikut beliau hingga akhir zaman. 

Saya persembahkan skripsi ini kepada Suami saya, Ayah dan Ibu saya, 

serta saudara-saudara saya yang telah memberikan do’a  dan semangat sampai 

skripsi ini selesai.  

Tak lupa pula segala ucapan terimakasih kepada  teman-teman Hukum 

Keluarga Islam tahun 2014 di mana selama masa kuliah telah berbagi keceriaan, 

suka dan duka, saling berbagi ilmu satu sama lain. Semoga pertemanan ini selalu 

Allah berkahi dan ilmu yang kita peroleh menjadi berkah dan manfaat bagi kita, 

keluarga, agama, dan masyarakat. 

Hanya ini kalimat yang bisa ku sampaikan dan ku harapkan “Semoga 

persaudaraan kita memperoleh keberkahan dari Allah dan semoga ilmu yang kita 

peroleh menjadi kekuatan serta dorongan untuk menuju surga-Nya. Aamiin. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian 

dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan 

tanda sekaligus. 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 

b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut: 

1. Konsonan Tunggal 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf latin keterangan  

 Alif  Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba’ B Be ة

 Ta’ T Te ت

 Ṡa' Ṡ Es(dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa' Ḥ Ha (dengann titik di bawah) ح

 Kha’ Kh Ka dan ha خ

 Dal  D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S ES س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa' Ṭ Te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa' Ẓ Zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

 Ghain G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك
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 Lam L ‘el ل

 Mim M ‘em م

 Nun N ‘en ى

 Wau W We و

ٍ Ha’ H Ha 

  Hamzah ' Apostrof ء

  Ya’ Y Ye ي

 
2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 

 Ditulis Muta’aqqidin متعقدين
 Ditulis ‘iddah عدة

 
3. Ta’ Marbutah 

a) Apabila dimatikan ditulis h. 

 Ditulis Hibbah هبة
  Ditulis Jizyah جزية

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam 
bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebaginya, kecuali apabila dikehendaki lafal 
aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 
dengan h. 

 ’Ditulis Karāmah al auliyā كراهة األوليبء

b) Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah 
ditulis t. 

 Ditulis Zakātul-fitri زكبة الفطر

4. Vokal Pendek 

 Fathah Ditulis Ā ــَـ

 Kasrah Ditulis I ــ ِ

 Dammah Ditulis U ـــ ِ

 
5. Vokal Panjang 

1 Fathah + alif - 
جبهلية   

Ditulis Ā –Jāhiliyyah 

2 Fathah + ya’mati - يسعى    Ditulis Ā - Yas‘ā 

3 Kasrah + ya’mati –كرين Ditulis Ī –Karīm 

4 Dammah + wawu mati –
 فروض

Ditulis Ū – Furūḍ 
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6. Vokal Rangkap 

1 Fathah + ya’mati - 
 بيٌكن

Ditulis Ai –Bainakum 

2 Fathah + wawu mati –
 قول

Ditulis Au –Qaulun 

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 

 Ditulis a‘antum أأًتن
 Ditulis u‘iddah أعدة

 Ditulis la‘in syakartum لئي شكرتن

8. Kata sandang alif + lam 
a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al” 

 Ditulis al-Qur’ān القرأى
 Ditulis al-Qiyās القيبس

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 
yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya. 

 Ditulis  as-Samā السوبء
 Ditulis asy-Syams الشوس

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

فروضلذويِا  Ditulis Żawi al-furud atau 
Żawil furud 

نةسلاِلأه  Ditulis ahl as-sunnah atau 
ahlussunnah 
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KATA PENGANTAR 

 هلِل الرَّْْحَِن الرَِّحْيمِ  ِبْسمِ    
 ِدََن ُُمَمٍَّد َوَعَلى اَلِِه َوَصْحِبِه َاْْجَِ ْيَ، اَمَّا بَ ْ دُ َوالصَّاَلُة َوالسَّاَلُم َعَلى َاْشَرِف ْاألَنِْبَياِء َواْلُمْرَسِلْيَ َسيِّ  َلِمْيَ  َب ِِّ اْل َ َاْْلَْمُد لِلَِّ 

 

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, raja dari segala raja, maha 

pemberi sempurna nikmat, anugerah, dan hikmat, dzat yang maha agung, seluruh 

langit dan bumi, gunung-gunung, samudra, matahari, bulan, bintang, surga, neraka 

dan para malaikat tersungkur bersujud kepada-Nya, hanya kepada-Nya segala 

bentuk pujian di dunia dan akhirat. Shalawat serta salam selalu tercurah untuk 

kekasih Allah Swt. yang namanya bersanding di Arsy Allah, baginda nabi 

Muhammad Saw. yang berkat Nur beliau disertai bantuan, bimbingan dan 

pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi saya yang berjudul 

“Penyelesaian Sengketa Waris di Luar Pengadilan Agama di Kota Banjarmasin” 

dapat diselesaikan.  

Meskipun penyusunan skripsi ini merupakan tahap awal dari sebuah 

perjalanan panjang cita-cita Akademis, namun penulis berharap semoga karya 

ilmiah ini mempunyai nilai yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan masyarakat. 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah serta 

menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang 

setinggi-tingginya kepada: 

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Bapak Dr. H. Jalaluddin, 

M. Hum. 
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2. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 

Ibu Dra. Hj. Wahidah, M.H.I. 

3. Bapak Bahran, SH., MH selaku pembimbing I dan Ibu Farihatni Mulyati, S. 

Ag., MHI selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan 

petunjuk serta koreksi dalam penulisan skripsi ini. 

4. Para dosen maupun  asisten dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 

yang selama ini memberikan ilmu dan pendidikan kepada penulis sampai 

penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas ini. 

5. MIKWA dan bagian Umum Fakultas Syariah yang telah membantu dalam 

mengurus keperluan perkuliahan hingga kelengkapan penyusunan skripsi. 

6. Kepala Perpustakaan Pusat UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh 

karyawan dan karyawati yang memberikan pelayanan kepada penulis dalam 

peminjaman buku-buku yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta 

seluruh karyawan yang memberikan pelayanan kepada penulis dalam 

peminjaman buku-buku yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

8. Kepada seluruh informan maupun lembaga yang telah memberikan waktu dan 

bersedia memberikan data yang diperlukan, sehingga penelitian yang 

dilakukan penulis bisa menjadi sebuah skripsi.  

9. Semua pihak yang telah membantu hingga skripsi ini selesai yang tidak bisa 

diungkapkan satu persatu terimakasih atas bantuanya.  

Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat, karunia-Nya dan ganjaran yang 

berlipat ganda dari kebaikan mereka semua. Akhirnya penulis berharap, semoga 
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skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembacanya 

umumnya. Amin Ya Rabbal „alamin. 

 Banjarmasin, 17 Juni 2020 

        

 

      Rizeka Aprillia 
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