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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah negara hukum dengan Pancasila sebagai dasar 

negara yang digunakan sebagai acuan membangun negara. Tercermin dalam 

sila ke-5 “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Bahwa pemerintah 

Indonesia memegang teguh sila–sila Pancasila agar tercapainya rasa keadilan 

bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberadaan masyarakatnya yang berinteraksi 

dengan satu sama lain dan menjalin hubungan sosial, menimbulkan adanya 

perbenturan kepentingan pribadi antara orang, antara orang dengan kelompok, 

dan antara kelompok dengan kelompok. Perbenturan kepentingan yang ada di 

masyarakat sering kali menimbulkan adanya sengketa. Sengketa yang paling 

banyak di Indonesia adalah sengketa waris. Masalah warisan, masih menjadi 

hal yang tabu dibicarakan oleh sebagian orang yang berakibat pada salahnya 

pembagian. Data Mahkamah Agung (MA), masalah kewarisan menempati 

posisi nomor dua perkara perdata agama yang ditangani pada 2015 dan 2016. 

Waris berada di bawah kasus sengketa perkawinan.
1
  

Menurut Hukum Romawi, warisan dipandang sebagai benda yang tak 

bertubuh sebagai suatu barang yang berdiri sendiri, terhadap mana para waris 

mempunyai hak kebendaan. Lain dari pada itu para ahli waris mempunyai hak 

                                                           
1 Sonny Kusuma, “Hukum Waris Islam di Indonesia”, 

http://www.negarahukum.com/hukum/hukum-waris-islam-di-indonesia.html, diakses pada 9 Juli 

2018 pukul 12.35 WIB. 

http://www.negarahukum.com/hukum/hukum-waris-islam-di-indonesia.html
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milik bersama yang bebas (vrije medeeigendom).
2
 Waris dapat diartikan 

sebagai proses berpindahnya atau beralihnya harta kekayaan pewaris kepada 

ahli waris. Sedangkan sengketa menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah 

sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat.
3
 Sengketa akan menjadi 

masalah hukum apabila pertentangan tersebut ada perebutan hak, pembelaan 

atau perlawanan terhadap hak yang dilanggar, dan/ atau tuntutan terhadap 

kewajiban atau tanggungjawab.
4
 Jadi dapat disimpulkan sengketa waris adalah 

perebutan hak atau perlawanan terhadap pelangaran hak dalam proses 

peralihan kekayaan pewaris kepada ahli waris. 

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pewarisan hanya 

dapat terjadi jika pewaris sudah meninggal dunia. Yang berhak menjadi ahli 

waris ialah para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami 

atau istri yang hidup terlama. Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, 

maupun si suami yang hidup terlama di antara suami istri tidak ada, maka 

segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik Negara yang mana 

wajib melunasi segala hutannya, sekedar harta harga harta peninggalan 

mencukupi untuk melunasi hutangnya.  

Pengertian ahli waris yang bersumber pada prinsip menurut pasal 832 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah setiap orang yang berhak atas 

harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya. 

                                                           
2 Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, PT. RINEKA CIPTA, Jakarta, 

2004, hlm. 9 
3 Suharso dan Ana Retnoingsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux, CV. Widya Karya, 

Semarang, 2005, hlm.477 
4 Maria Kaban, Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Mayarakat Adat Karo, Departemen 

Hukum Perdata Falkutas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2015, hlm. 454 
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Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia. Hak 

waris ini didasarkan pada hubungan perkawinana, hubungan darah, dan surat 

wasiat.
5
 

Pasal 834 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyebutkan: 

“Tiap – tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan 

hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang 

sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau 

sebagian harta peningalan, sepertipun terhadap mereka, yang secara 

licik telah memberhentikan penguasaannya. Ia boleh mengajukan 

gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu – satunya, 

atau hanya untuk sebagian, jika ada beberapa waris lainya. Gugatan 

demikian adalah untuk menuntut, supaya diserahkan kepadanya, segala 

apa yang dengan sadar hak apapun juga terkandung dalam waris 

beserta segala hasil, pendapatan ganti rugi, menuntut peraturan 

termaktub dalam bab ketiga buku ini terhadap gugatan akan 

pengembalian barang milik.” 

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya sengketa waris 

adalah: 
6
 

1. Inginnya memperoleh bagian harta waris yang lebih banyak dari 

yang lain, adanya ahli waris yang ingin memperoleh bagian lebih 

banyak dan letak yang strategis. Keinginan untuk mendapat bagian 

lebih biasanya dari anak laki-laki, anak laki – laki merasa 

mempunyai hak yang lebih banyak dari anak perempuan atau dobel 

untuk mendapatkan harta waris, karna adanya anggapan bahwa 

                                                           
5 Cindy Nathasya Wattimena,  Perlindungan Hukum Ahli Waris Yang Belum Dewasa Dalam 

Prespektif Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Falkutas Hukum Universitas Atma Jaya 

Yogjakarta, 2017, hlm. 3 
6 Arini Dwi Rahayu, “Peranan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta 

Waris Menurut Hukum Adat Di Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang”, Jurnal 

Online Universitas Malang, Hlm. 5, http://jurnal-

online.um.ac.id/data/artikel/artikel43118442AD9011B410822E287237A0CA.pdf, Diakses pada 12 

Desember 2018  pukul 11.30 WIB 

http://jurnal-online.um.ac.id/data/artikel/artikel43118442AD9011B410822E287237A0CA.pdf
http://jurnal-online.um.ac.id/data/artikel/artikel43118442AD9011B410822E287237A0CA.pdf
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anak laki – laki itu mikul sedangkan anak perempuan nyunggi, 

maksudnya anak laki – laki cenderung mempunyai tanggung jawab 

yang lebih dari pada anak perempuan, anak perempuan biasannya 

hanya menikuti apa kata anak laki – laki. 

2. Faktor ekonomi 

3. Faktor pembagian harta yang kurang adil dan merata. 

Pada dasarnya setiap sengketa yang ada tidak selamanya hanya bisa 

diselesaikan melalui Pengadilan saja, apalagi jika sengketa itu berasal dari 

hubungan kekeluargaan seperti sengketa waris, maka penyelesaian sengketa 

tersebut diupayakan dapat terselesaikan secara kekeluargaan atau tanpa melalui 

Pengadilan. Banyak sekali alternatif penyelesaian sengketa yang dirasa mampu 

memberi keadilan pada semua pihak yang bersengketa tanpa perlu adanya 

putusan pengadilan, mengingat putusan-putusan pengadilan bersifat menang 

dan kalah. Adapun alternatif penyelesaian adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi 

dan arbitrase. Mediasi, konsiliasi dan arbitrase sudah diatur dalam peraturan 

perundang – undangan berbeda dengan negosiasi. 

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2016 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan pengetian mediasi sebagai 

berikut: 

“Mediasi adalah cara penyelesaian sengket melalui perundingan 

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh 

Mediator” 

Salah satu mediasi yang ada dimasyarakat adalah mediasi sengketa waris 

dengan perjanjian perdamaian yang dibantu oleh Pemerintah Desa. Perjanjian 
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perdamaian sengketa waris yang dibantu oleh Pemerintah Desa merupakan 

penyelesaian sengketa waris yang seringkali digunakan oleh masyarakat dan 

diusahan untuk mampu mencegah sengketa waris masuk ke jalur Peradilan. 

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan: 

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – 

undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat 

ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena 

alasan-alasan yang oleh undang – undang dinyatakan cukup untuk itu. 

Suatu perjanjian harus dilaksanakan itikad baik.” 

Dengan perjanjian banyak yang beranggapan cukup untuk 

menyelesaikan sengketa waris karena berlaku sebagai Undang-Undang bagi 

yang dibuat selama perjanjian tersebut sesuai Undang-Undang. Pasal 1320 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan: 

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu hal tertentu; 

4. Suatu sebab yang halal.” 

Selama perjanjian perdamaian sesuai aturan yang ada maka dianggap 

cukup untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, tapi yang menjadi 

masalah adalah sudah sesuaikah prosedur perjanjian perdamian yang dibantu 

Pihak Desa sudah memenuhi kaidah dilakukannya negosiasi. 

Di Kecamatan Bae Kabupaten Kudus setiap ada sengketa waris sangat 

diusahakan oleh Pemerintah Desa diselesaikan dengan jalur perdamaian. 

Penyelesaian sengketa waris yang sering lakukan adalah perjanjian perdamaian 

yang dibantu pihak Pemerintah Desa, yang tujuan agar sengketa waris tersebut 

tidak masuk ke jalur Pengadilan. Penyelesaian sengketa waris melalui 
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perjanjian perdamaian yang dibantu oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Bae 

cukup mampu untuk mencegah sengketa waris masuk ke Pengadilan. Di 

Kecamatan Bae terdiri dari 10 Desa dan dari 10 Desa tersebut pasti ada 

sengketa waris yang diselesaikan melalui perjanjian perdamaian.
7
 Di Desa 

Bacin Kecamatan Bae pada tahun 2018 terdapat 10 sengketa waris dan hanya 

satu yang tidak dapat diselesaikan melalui perjanjian perdamaian.
8
  

Di Desa Pedawang Kecamatan Bae Kabupaten Kudus terdapat kasus 

sengketa waris yang diselesaikan melalui perjanjian perdamaian, dengan 

kronologi sebagai berikut: Bapak Moh. Jais (alm) meninggal  pada tahun 2015 

dan Ibu Yatini (almh) meninggal pada tahun 2017, meninggalkan sebuah 

warisan berupa tanah yang terletak di Desa Pedawang RT: 05 RW: 03 

Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, dengan luas ± 807,11 m
2  

(luas rumah ± 

403,93 m
2 

dan luas pekarangan ± 403,18 m
2
). Bapak Moh. Jais (alm) dan Ibu 

Yatini (almh) mempunyai 12 (dua belas) anak terdiri dari Ibu Umi Sulastini, 

Bapak Moch. Arief, Ibu Sri Sugi Miana, Ibu Sri Mugi Rahayu, Bapak Selamet 

Budiyono, Ibu Ema Setiati, Bapak Agus Purwanto, Ibu Sri Hariati, Ibu Titik, 

Ibu Lasah, Bapak Fipin Riyanto dan Ibu Mindariati (almh). Dari 12 (dua belas) 

anak dari Bapak Moh. Jais (alm) dan Ibu Yatini (almh), yang merupakan ahli 

waris mereka, 6 (enam) ahli waris ingin mempertahankan tanah beserta rumah 

warisan dari orang tua mereka dan 6 (enam) ahli waris ingin menjual tanah 

pekarangan berserta rumah warisan orang tuanya. Perbedaan keinginan dari 

                                                           
7 Siti Nursih, “Wawancara Pribadi”, Sekretaris Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, 24 

Febuari 2018, kantor Kepala Desa Bae, Kudus 
8 Suhariyanto, “Wawancara Pribadi”, Sekretaris Desa Bacin Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, 26 

Februari 2019,  Kantor Kepala Desa Bacin, Kudus 
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ahli waris Bapak Moh. Jais (alm) dan Ibu Yatini (almh) menimbulkan sengketa 

waris sehingga dilakukanlah proses mediasi melalui Pemerintah Desa 

Pedawang, yang menghasilkan perjanjian perdamaian bahwa warisan Bapak 

Moh. Jais (alm) dan Ibu Yatini (almh) dipecah menjadi 2 (dua) dengan 

pembagian Ibu Umi Sulastini, Bapak Moch Arief, Ibu Sri Sugi Miana, Ibu Sri 

Mugi Rahayu, Bapak Selamet Budiyono dan Ibu Ema Setiati mendapat rumah 

dengan luas tanah  ± 403,93 m
2
, sedangkan Bapak Agus Purwanto, Ibu Sri 

Hariati, Ibu Titik, Ibu Lasah, Bapak Fipin Riyanto dan Ibu Mindariati (almh) 

mendapatkan tanah pekarangan dengan luas ± 403,18 m
2  

yang akhirnya 

disepakati bagian mereka berenam akan dijual. 
9
 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Perjanjian 

Perdamaian Melalui Pemerintah Desa Di Kecamatan Bae Kabupaten 

Kudus. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penyelesaian sengketa waris dengan perjanjian perdamaian 

melalui Pemerintah Desa ? 

2. Apakah kendala penyelesaian sengketa waris dengan perjanjian 

perdamaian melalui Pemerintah Desa ? 

  

                                                           
9
 Herianti, “Wawancara Pribadi”, Sekretaris Desa Pedawang Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, 

26 Februari 2019, Kantor Kepala Desa Pedawang, Kudus. 
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C. Tujuan Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa waris dengan perjanjian 

perdamaian melalui Pemerintah Desa. 

2. Untuk mengetahui kendala penyelesaian sengketa waris dengan perjanjian 

perdamaian melalui Pemerintah Desa. 

D. Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan yang 

dapat diambil dan dimanfaatkan. Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Secara Teoritis 

Penulisan ini diharapkan memperkaya dan memberikan manfaat 

keilmuan hukum penyelesaian sengketa waris, terutama dalam alternatif 

penyelesaian sengketa diluar pengadilan, prinsip penyelesaian sengketa 

diluar pengadilan, serta kekuatan hukum hasil kesepakatan yang diperoleh 

dari penyelesaian sengketa diluar pengadilan. 

2. Kegunaan Secara Praktis 

Hasil penulisan ini diharapkan memberikan manfaat secara praktis, 

yaitu kepada: 

a) Masyarakat, memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai 

alternatif penyelesaian sengketa waris di luar pengadilan yang dapat 

ditempuh oleh warga negara Indonesia sesuai aturan yang ada. 
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b) Istansi terkait dan dan praktisi hukum, uuntuk memberikan 

masukan mengenai alternatif penyelesaian sengketa waris di luar 

pengadilan. 

c) Mahasiswa hukum, memberikan masukan serta bahan pembanding 

bagi mahasiwa hukum yang tertarik mendalami dan meneliti hal – 

hal yang berkaitan tentang alternatif penyelesaian sengketa di luar 

peradilan. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, maka dijelaskan 

secara singkat sistematika penulisan dari Bab I sampai dengan Bab V. 

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang berisi hal 

yang menjadi dasar penelitian yang akan dilakukan. Selain itu juga dapat dilihat 

mengenai pokok permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan 

sistematika penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini memuat mengenai tinjauan pustaka yang berguna sebagai landasan 

teroritis untuk melakukan pembahasan tentang pokok permasalahan yang terdiri 

dari Tinjauan Umum Tentang, Waris, Alternatif Penyelesaian Sengketa, 

Perjanjian, dan Pemerintah Desa.  
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini 

yang akan dipaparkan terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, 

metode penentuan sempel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan 

penyajian data serta metode analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Menguraikan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini 

penulis menguraikan dan membahas tentang penelitian penyelesaian sengekta 

waris dengan perjanjian perdamaian melalui pemerintah desa di Kecamatan Bae 

Kabupaten Kudus. Hasil penelitian dilapangan selanjutnya diolah, dianalisis, 

ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik atau kerangka analitis yang 

dituangkan didalam BAB II, sehingga jelas bagiaman data hasil penelitian dapat 

menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teoritik yang 

telah dikemukakan. 

BAB V : PENUTUP  

Bab ini merupakan penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran 

dari pembahasan permasalahan yang telah dikaji pada bab-bab sebelumnya.


