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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tanah merupakan sumber alam yang utama, semua sektor pembangunan 

terutama pembangunan fisik seperti pertanian, perkebunan, pemukiman, industri, 

transportasi memerlukan tanah, pada saat manusia meninggal dunia pun masih 

memerlukan tanah untuk penguburannya. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan 

manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. 

Mengingat tanah itu terbatas maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam 

masvarakat. Sengketa tersebut timbul akibat adanya perjanjian antara 2 pihak atau 

lebih yang salah 1 pihak melakukan wanprestasi1  

Di satu sisi tanah yang ada tidak pernah bertambah, sedang di sisi lain 

kebutuhan akan tanah untuk berbagai keperluan terus meningkat, keadaan ini sering 

menimbulkan permasalahan, baik mengenai penguasaan dan pemilikan maupun 

penggunaannya. Tanah mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam memenuhi 

kebutuhan negara dan rakyat yang semakin beragam dan meningkat. Fungsi tanah 

yang yang sedemikian pentingnya, mendorong adanya pengaturan perihal tanah. 

Berkaitan dengan kenyataan bahwa tanah merupakan sumber daya alam yang 

langka dan bersifat tetap serta digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup 

																																																								
1 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi 
dan Pelaksanaannya, (edisi revisi 2005), Jakarta : Djambatan, 2005, hal. 472 
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manusia akan perumahan,pertanian, perkebunan, maupun kegiatan industri yang 

mengharuskan ketersediaan tanah, sebagai Negara berkembang, Indonesia yang 

memiliki jumlah penduduk yang banyak, juga mengalami masalah pertanahan yang 

menimbulkan sengketa antara pemegang hak dengan orang lain. Sengketa tersebut 

biasanya mengenai warisan, penggusuran, ganti rugi, sertifikat ganda (tumpang 

tindih), sengketa kepemilikan tanah, dan masih banyak lagi masalah kompleks yang 

lainnya.  Oleh karena tanah merupakan Sumber Daya Alam yang tidak dapat 

bertambah akan tetapi harus digunakan dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan 

masyarakat, maka dibuatlah suatu peraturan2 

Kebijakan pertanahan di Indonesia bersumber dari Undang-Undang Dasar 

1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa Bumi danair dan kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat .Ketentuan mengenai tanah juga dapat kita lihat dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria atau yang biasa kita sebut dengan UUPA. Timbulnya sengketa hukum 

yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-

keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun 

kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku3 

Mencuatnya kasus kasus sengketa tanah di Indonesia beberapa waktu terakhir 

																																																								
2 Ibid hal 11 
3 Ibid hal 12 
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seakan menegaskan kenyataan bahwa selama 71 tahun Indonesia merdeka, Negara 

masih belum bisa memberikan jaminan hak atas tanah kepada rakyatnya. Undang-

Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) 

baru sebatas menandai dimulainya era baru kepemilikan tanah yang awalnya bersifat 

komunal berkembang menjadi kepemilikan sendiri atau individual 

Warga masyarakat ingin selalu mempertahankan hak-haknya, sedangkan 

pemerintah juga harus menjalankan kepentingan terselenggaranya kesejahteraan 

umum bagi seluruh warga masyarakat. Agar tata kehidupan masyarakat dapat 

berlangsung secara harmonis, diperlukan suatu perlindungan terhadap 

penyelenggaraan kepentingan masyarakat. Hal ini dapat terwujud apabila terdapat 

suatu pedoman, kaidah atau pun standar yang dipatuhi oleh masyarakat. Sebagai hak 

dasar, hak atas tanah sangat berarti sebagai tanda eksistensi, kebebasan, dan harkat 

diri seseorang. Di sisi lain, negara wajib memberi jaminan kepastian hukum terhadap 

hak atas tanah itu walaupun hak itu tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh 

kepentingan orang lain, masyarakat dan negara.  

Dalam kenyataan sehari-hari permasalahan tanah muncul dan dialami oleh 

seluruh lapisan masyarakat. Sengketa pertanahan merupakan isu yang selalu muncul 

dan selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk, 

perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk 

memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan.  

Masalah pertanahan merupakan suatu permasalahan yang cukup rumit dan 

sensitif sekali sifatnya, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik bersifat 
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sosial, ekonomi, politis, psikologis dan lain sebagainya, sehingga dalam penyelesaian 

masalah pertanahan bukan hanya harus memperhatikan aspek yuridis akan tetapi juga 

harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan lainnya agar supaya penyelesaian 

persoalan tersebut tidak berkembang menjadi suatu keresahan yang dapat 

mengganggu stabilitas masyarakat. Munculnya berbagai masalah mengenai tanah 

menunjukkan bahwa penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah di negara kita ini 

belum tertib dan terarah. Masih banyak penggunaan tanah yang saling tumpang tindih 

dalam berbagai kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Disamping itu, 

fakta juga menunjukkan bahwa penguasaan dan pemilikan tanah masih timpang. Ada 

sekelompok kecil masyarakat yang memiliki tanah secara liar dan berlebihan, dan ada 

juga sekelompok besar masyarakat yang hanya memiliki tanah dalam jumlah sangat 

terbatas. Bahkan banyak pula yang sama sekali tidak memiliki, sehingga terpaksa 

hidup sebagai penggarap. Tidak jarang pula, dan bukan barang aneh, timbul ihwal 

penguasaan tanah oleh oknum-oknum tertentu secara sepihak.  

Dapat dikatakan sengketa di bidang pertanahan tidak pernah surut, bahkan 

mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas permasalahan 

maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang ekonomi, sosial dan politik.  

Pengaduan-pengaduan masalah pertanahan pada dasarnya merupakan suatu 

fenomena yang mempersoalkan kebenaran suatu hukum yang berkaitan dengan 

pertanahan. Hal ini dapat berupa produk-produk pertanahan tersebut, riwayat 

perolehan tanah, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, 

pembebasan tanah dan sebagainya. Pendek kata, hampir semua aspek pertanahan 
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dapat mencuat menjadi sumber sengketa pertanahan, seperti halnya keliru akan batas-

batas tanah maupun keliru akan pemberian warisan 

Oleh karenanya tanah perlu ada pengaturannya serta lembaga negara yang 

secara khusus berkecimpung dan berwenang dalam pertanahan ataupun masalah 

penenganan pertanahan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006, 

dikuatkan atas pembentukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang disusun dengan 

memperhatikan sisi dan aspek aspirasi dan peran serta masyarakat guna dapat 

menunjang kesejahteraan umum. Sehingga BPN berperan dalam membantu dan 

melayani masyarakat dalam mendapatkan haknya dibidang pertanahan, serta dalam 

membantu masyarakat untuk dapat menemukan jalan penyelesaian bila mana terdapat 

sengketa antar masyarakat mengenai haknya dibidang pertanahan. 

Selama ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai penerbit sertifikat, 

dalam menangani masalah pertanahan masih bersifat pasif / menunggu keinginan 

para pihak yang bersengketa, sehingga terkesan kurang perduli terhadap kepentingan 

dan berbagai masalah pertanahan yang dialami oleh masyarakat. Oleh karena itu, 

untuk mengantisipasi permasalahan pertanahan yang semakin kompleks dan 

meminimalkan timbulnya sengketa pertanahan dalam masyarakat,maka Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) untuk kedepan dituntut untuk lebih proakfif dalam 

penyelesaian konflik pertanahan sesuai dengan Sebelas Agenda BPN RI khususnya 

Agenda ke5 Menangani dan Menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik 

pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis serta mensejahterakan rakyat, 

terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan 
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Menyelesaikan konflik – konflik yang berkenaan dengan sumber daya Agraria yang 

timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi konflik dimasa mendatang guna 

menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip – prinsip 

sebagaimana Pasal 4 ketetapan ini dengan harapan kata – kata konflik pertanahan 

tidak akan terdengar lagi ,sehingga masyarakat merasa lebih tenang akan kepemilikan 

hak atas tanahnya 

Dalam melakukan tindakan penyelesaian sengketa / konflik pertanahan yang 

ada, Badan Pertanahan Nasional pun juga dituntut untuk mengedepankan keadilan, 

sehingga diharapkan dalam pengambilan suatu keputusan tidak merugikan salah satu 

pihak (win – win solution), bahkan mampu mewujudkan suatu penyelesaian secara 

damai diantara para pihak yang bersengketa, mengingat selama ini penyelesaian 

sengketa pertanahan cenderung diselesaikan melalui lembaga peradilan yang lebih 

bersifat win – lose solution.  

Selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan/litigasi, di dalam sistem 

hukum nasional dikenal penyelesaian sengketa melalui lembaga di luar peradilan 

sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternaif Penyelesaian Sengketa.     

 Salah satu alternatif penyelesaian sengketa (tanah) adalah melalui upaya 

mediasi. Mediasi sebagai penyelesaian sengketa alternatif menawarkan cara 

penyelesaian sengketa yang khas. Karena prosesnya relatif sederhana, maka 

waktunya singkat dan biaya dapat ditekan. Penyelesaian sengketa melalui mediasi di 

bidang pertanahan, harus sering dilakukan oleh aparat Badan Pertanahan Nasional, 
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namun di dalam pembicaraannya belum begitu dikenal oleh masyarakat. Hal ini 

disebabkan adanya pemahaman yang sempit mengenai penyelesaian sengketa itu 

sendiri, adanya kekurang percayaan pada efektivitas pelaksanaan putusan mediasi dan 

kekhawatiran akan menimbulkan kerancuan dan pemanfaatan lembaga arbitrase yang 

telah ada. 4 

Berkenaan dengan sengketa hukum dengan pertanahan, penyelesaian sengketa 

melalui jalur di luar pengadilan atau secara alternatif sangatlah memungkinkan dan 

relevan. Ini disebabkan karena hal kepercayaan masyarakat yang semakin menurun 

terhadap lembaga pengadilan, maka penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui 

cara perundingan, mediasi, arbitrase atau pun yang lain merupakan jalan keluar yang 

sangat bermanfaat. Dan tidak itu saja mediasi pun lebih Dalam penyelesaian sengketa 

khususnya sengketa pertanahan yang memang merupakan sengketa yang paling pelik 

di masyarakat dilihat dari pengaduannya yang memang banyak terjadi dalam berbagai 

varian kasusnya, serta penyelesaian dengan akhir ”win – win solution” yang 

merupakan harapan dari masyarakat membutuhkan adanya bantuan pihak ke tiga 

yang membantu dalam mengeksplorasi berbagai alternatif penyelesaian sengketa 

tersebut. 5 

Secara lingkup formal BPN melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 

2006 tentang Badan Pertanahan Nasional telah membentuk Deputi Bidang 

																																																								
4	Maria S.W. Sumardjono, Nurhasan Ismail, Isharyanto.2008. Mediasi Sengketa Tanah “Potensi 

Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan”. Kompas: Jakarta hal 10 

5	Ibid hal 11 
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Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan dalam struktur 

oraganisasi BPN. Dan dalam teknis pelaksanaannya BPN telah menerbitkan Petunjuk 

Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan melalui Keputusan Kepala 

BPN RI No. 34 Tahun 2007. Dan saat ini lebih di perjelas lagi di dalam Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) Nasional 

Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan 

Berdasarkan pemahaman yang demikian itu penyelesaian sengketa melalui 

mediasi perlu di populerkan, terutama bagi penyelesaian sengketa pertanahan. Karena 

hal ini selain dimungkinkan pemanfaatannya, dari tugas pokok dan fungsi Badan 

Pertanahan Nasional dapat mencakup penyelesaian sengketa dengan cara demikian. 

Mengingat bahwa bangsa Indonesia terkenal dengan penyelesaian masalah melalui 

musyawarah untuk mencapai mufakat, kiranya pemanfaatan lembaga mediasi dapat 

merupakan alternatif yang berdampak positif untuk penyelesaian sengketa 

pertanahan. 

Berdasarkan uraiain dia atas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang lebih mendalam tentang penyelesaian sengketa pertanahan melalui 

mediasi tersebut dengan mengambil judul : “Tinjauan Yuridis Terhadap 

Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Menurut Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) Nasional 

Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Di dalam suatu penelitian diperlukan adanya perumusan masalah agar 

penelitian tetap terarah, tidak menimbulkan pengertian yang menyimpang dari pokok 

permasalahan. Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

 

1. Bagaimana peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penyelesaian 

kasus pertanahan melalui mediasi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan 

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 

tentang penyelesaian kasus pertanahan? 

2. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Jakarta selatan 

berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang penyelesaian kasus 

pertanahan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Dilakukannya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan informasi 

yang berguna serta bermanfaat dan juga dapat menyelesaikan permasalahan. 

Berdasarkan alasan tersebut penulis melakukan penelitian bertujuan untuk 
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1.3.1 Untuk mengetahui peran badan pertanahan nasioanal (BPN) dalam 

penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi berdasarkan Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) 

Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan 

1.3.2 Untuk Mengatahui Bagaimana penyelesaian sengketa tanah melalui 

mediasi di Jakarta selatan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

penyelesaian kasus pertanahan? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Selain tujuan penelitian seperti tersebut di atas, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan hasil dengan dilakukannya penelitian dalam penulisan hukum ini akan 

bermanfaat bagi penulis dan para pembaca serta juga diharapkan dapat memberikan 

cara untuk menyelesaikan masalah. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dapat 

diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain : 

  

1.4.1 Manfaat Teoritis  

a) Dapat memberikan masukan kepada peneliti di bidang Hukum 

Administrasi Negara, lebih khusus dalam Hukum Agraria,terutama 

mengenai penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi  
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b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan 

literature dibidang karya ilimah dalam dunia kepustakaan mengenai 

penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi 

1.4.2 Manfaat Praktis  

a) Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

yang sangat berharga bagi pihak Kantor Pertanahan dalam rangka 

penyelesaian sengketa tanah secara mediasi.   

b) Untuk dapat dimanfaatkan bagi pihak – pihak yang membutuhkan 

pokok bahasan yang dikaji, dengan disertai pertanggungjawaban 

secara ilmiah.  

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai penelitian yang 

akan dilakukan oleh penulis, dengan demikian perlu dibuat pembagian sistematika 

dalam penulisan hukum ini. Secara keseluruhan, penulisan hukum ini terbagi atas 

lima bab yang masing-masing terdiri atas beberapa sub bab sesuai dengan 

pembahasan dan substansi penelitiannya. Sistematika dalam penulisan hukum ini 

adalah sebagai berikut :  

 

BAB I : PENDAHULUAN  
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Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang masalah, Rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab kedua ini berisikan teori mengenai hukum tanah, sengketa pertanahan, 

bpn, mediasi, kementrian agraria 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Dalam	 bab	 ini	 berisikan	 metode	 penelitian	 yang	 digunakan	 yakni	

penelitian	 yuridis	 normatif,	 dengan	 jenis	 penelitian	 basic	 research,	

dengan	tipe	penelitiam	deskriptif	analisis 

BAB IV : PEMBAHASAN  

Bab keempat ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 

dilakukan oleh penulis tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian 

Sengketa Tanah Melalui Mediasi Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) Nasional Nomor 11 Tahun 

2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.”  

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini sebagai bagian akhir penulisan penelitian yang berisikan mengenai 

kesimpulan dan saran sebagai suatu masukan maupun perbaikan dari apa saja 

yang telah didapatkan selama dilakukannya penelitian 

 




