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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia. 

Setiap orang tentu memerlukan tanah, bahkan bukan hanya dalam 

kehidupannya, untuk mati pun manusia masih memerlukan sebidang tanah. 

Berhubung oleh karena itu, bertambah lama dirasakan seolah-olah tanah 

menjadi sempit, menjadi sedikit, sedangkan permintaan selalu bertambah, 

maka tidak heran kalau nilai tanah jadi meningkat tinggi. Tidak seimbangnya 

antara persediaan tanah dengan kebutuhan tanah itu, telah menimbulkan 

berbagai persoalan yang banyak segi-seginya.
1
 Persoalan seperti itu banyak 

terjadi di sekitar kita, seperti perjanjian jual beli tanah, perjanjian seperti itu 

rentan terhadap masalah. 

 Menurut pendapat R. Subekti di dalam bukunya Hukum Perjanjian, 

menjelaskan “Jual beli adalah suatu perjanjian dengan perjanjian itu pihak 

yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang 

dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.
2
 Yang 

dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau 

memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang 

dijanjikan oleh pihak yang lain, membayar harga yang telah disetujuinya. 
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Pada dasarnya, apabila sudah terjadi kesepakatan antara penjual dan 

pembeli, maka akan disepakati harga yang akan dibayarkan, kemudian 

dilakukan penyerahan terhadap hak atas tanah yang diperjualbelikan oleh para 

pihak yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan pengalihan hak milik dari 

yang semula ada ditangan penjual, lalu beralih ke tangan pembeli. Akan tetapi, 

sering terjadi persoalan yang berujung ke arah persengketaan, dimana tanah 

yang akan diperjualbelikan ternyata tidak hanya milik satu orang saja sebagai 

pihak penjual, melainkan milik lebih dari satu orang. 

Perbuatan hukum yang dengan sengaja dilakukan dengan tujuan agar 

hak atas tanah berpindah dari yang mengalihkan kepada yang menerima 

pengalihan adalah erat kaitannya dengan apa yang disebut dengan jual beli 

tanah. Pada jual beli tanah, hak milik yang bersangkutan beralih karena 

penyerahan tanah kepada pihak lain untuk selama-lamanya (hak atas tanah itu 

berpindah kepada yang menerima penyerahan), oleh penjual kepada pembeli, 

yang pada saat itu juga menyerahkan harganya kepada penjual.
3
 

Setiap perjanjian itu memiliki resiko masing-masing, tidak terkecuali 

dengan perjanjian jual beli tanah, di sini yang menjadi permasalahan apabila 

pemilik tanah tersebut lebih dari satu orang, dan pada saat terjadinya jual beli 

tanah tersebut salah satu pihak tidak diikutsertakan, maka akibatnya salah satu 

pihak tidak terima dan menggugat pihak lainnya, disini peran Badan 

Pertanahan Nasional Kudus sangat diperlukan demi terwujudnya keadilan 

untuk semua pihak. 

                                                           

3
Effendi Perangin, 1986, Hukum Agraria di Indonesia, Jakarta : Rajawali,  hal 13. 



3 

 

Tugas dan Peran Badan Pertanahan Nasional menurut Pasal 2 

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988, dapat dirinci sebagai berikut: 

Mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, yang 

meliputi: 

a. Pengaturan penggunaan, pengurusan dan pemilikan tanah. 

b. Pengurusan hak-hak tanah. 

c. Pengukuran dan pendaftaran tanah. 

d. Dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tugas pokok Badan 

Pertanahan Nasional ialah membantu Presiden dalam mengelola 

dan mengembangkan administrasi pertanahan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang 

pertanahan.
4
 

Badan Pertanahan Nasional di samping mengurus hak-hak tanah juga 

dapat berperan menyelesaikan masalah pertanahan, di sini Badan Pertanahan 

Nasional hanya berperan sebagai mediator (pihak netral yang membantu para 

pihak dalam proses perundingan) bukan sebagai hakim dalam memutuskan 

suatu perkara. 

Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 7 Tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa 

                                                           

4
Bachtiar Effendie, 1993, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaanya, 

Bandung: Alumni, hal. 91-92. 
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melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan 

dibantu oleh mediator.
5
 

Penyelesaian kasus yang dapat dilakukan di Badan Pertanahan 

Nasional meliputi kasus: 

a. Penyelesaian melalui jalur hukum/pengadilan. 

b. Penyelesaian melalui proses mediasi. 

Penanganan masalah pertanahan melalui lembaga mediasi oleh Badan 

Pertanahan Nasional biasanya didasarkan dua prinsip utama, yaitu:  

a. Kebenaran-kebenaran formal dari fakta-fakta yang mendasari 

permasalahan yang bersangkutan.  

b. Keinginan yang bebas dari para pihak yang bersengketa terhadap 

objek yang disengketakan. 

Berdasarkan kewenangan penyelesaian masalah dengan cara mediasi 

itu dapat memberikan pengaruh terhadap putusan penyelesaian masalah 

sehingga disamping dapat mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, sekaligus 

juga dalam rangka kepastian dan perlindungan hukum, dengan demikian 

mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional bersifat autoritatif. 

Berdasarkan penyelesaian masalah melalui mediasi yang dilakukan 

oleh Badan Pertanahan Nasional dengan para pihak yang bersengketa, dimana 

hasil mediasi tersebut membuahkan kesepakatan penyelesaian diluar 

pengadilan. 
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Setelah adanya mediasi tersebut, pihak pembeli berhak meminta 

haknya untuk mendaftaran tanahnya di Badan Pertanahan Nasional Kudus, 

agar terjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah yang ada di wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia ini. Pasal 19 Ayat 1 UUPA tentang pendaftaran 

tanah menyatakan “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah 

diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut 

ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Untuk 

menjamin kepastian hukum tersebut, Pasal 19 Ayat 2 UUPA mempertegas 

lagi dengan menyatakan bahwa penyelenggaraan pendaftaran tanah itu dengan 

mengadakan: 

a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah 

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihannya 

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat.
6
 

Adapun kepastian hukum yang dimaksud adalah meliputi : 

1. Kepastian megenai orang/badan hukum yang menjadi pemegang 

hak atas tanah tersebut. Kepastian berkenaan dengan siapakah 

pemegang hak atas tanah itu disebut dengan kepastian mengenai 

subyek hak atas tanah. 

2. Kepastian mengenai letak tanah, batas-batas tanah, panjang dan 

lebar tanah. Kepastian berkenaan dengan letak, batas-batas dan 
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panjang serta lebar tanah ini disebut dengan kepastian mengenai 

obyek hak atas tanah.
7
 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang 

menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ini, tetap 

dipertahankan tujuan dan sistem yang digunakan, yang pada hakikatnya sudah 

ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yaitu bahwa 

pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan 

kepastian hukum di bidang pertanahan.
8
 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Badan Pertanahan Nasional 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengelola dan 

mengembangkan administrasi pertanahan tersebut, maka penulis di sini akan 

mengadakan penelitian dengan judul “MEDIASI DAN SENGKETA TANAH 

(STUDI TENTANG KEKUATAN PENYELESAIAN SENGKETA JUAL 

BELI TANAH DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KUDUS)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang 

akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kekuatan akta mediasi dalam penyelesaian sengketa 

pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kudus? 

2. Apakah akta mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk 

menyelesaikan masalah pertanahan? 

                                                           

7
Ibid, hal.20-21. 

8
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan akta mediasi dalam penyelesaian 

sengketa pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kudus. 

2. Untuk mengetahui apakah akta mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai 

alat bukti untuk menyelesaikan masalah pertanahan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wacana guna 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya 

Hukum Perjanjian yang terkait dengan pendaftaran tanah. 

2. Manfaat Praktis  

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan bagi peneliti di bidang hukum perjanjian yang terkait dengan 

pendaftaran tanah, serta untuk melengkapi tugas dan syarat guna mencapai 

derajat sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Pengertian jual beli menurut Pasal 1450 KUHPerdata menyatakan 

bahwa “Jual beli tanah adalah sesuatu perjanjian dengan mana penjual 

mengikatkan dirinya (artinya berjanji) untuk menyerahkan hak atas tanah yang 
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bersangkutan kepada pembeli dan pembeli mengikatkan dirinya untuk 

membayar kepada penjual dengan harga yang disetujui”.
9
 

Dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, terdapat empat syarat untuk 

menentukan sahnya perjanjian, yaitu: 

a. Sepakat mereka yang mengikutkan dirinya. 

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian. 

c. Suatu hal tertentu. 

d. Suatu sebab yang halal. 

Dalam melakukan perjanjian jual beli memiliki banyak resiko yang 

akan dihadapi, menurut pendapat Prof. R. Subekti, S.H, di dalam bukunya 

Hukum Perjanjian, resiko adalah “Kewajiban memikul kerugian yang 

disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak”. 

Kemudian pada Pasal 1460 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut: “Jika 

barang yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka 

barang ini sejak saat pembelian adalah tanggungan si pembeli, meskipun 

penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya”.
10

 

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 

menyatakan bahwa: “Pendaftaran tanah diselenggarakan desa demi desa atau 

daerah-daerah yang setingkat dengan itu, pelaksanaannya meliputi pengukuran 

pemertaan dan penyelenggaraan tata usahanya”.
11

 

                                                           

9
Wiryono Prodjodikoro, 1974, Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, 

Bandung: Sumur, hal. 13. 
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R.Subekti, Op, Cit, hal. 59-60. 
11
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9 

 

Pasal 1 Butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaraan Tanah dijelaskan bahwa: “Pendaftaran tanah adalah rangkaian 

kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, 

berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, 

pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, 

dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-

satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi 

bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah 

susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”. 

Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

Tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan bahwa : 

Pasal 5 berbunyi: “Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan 

Pertanahan Nasional”. 

Pasal 6 berbunyi: 

1. Dalam rangka penyelenggaran pendaftaran tanah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah 

dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-

kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau 

perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan pejabat lain. 

2. Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan 

dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan 

Pemerintah ini dan peraturan perundangan-undangan yang 

bersangkutan. 
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F. Metode Penelitian  

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisisnya, maka itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam 

terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu 

pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala 

bersangkutan.
12

 Dalam melakukan penelitian ini agar terlaksana dengan 

maksimal maka penulis menggunakan metode sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode ini menggunakan 

teknik wawancara dalam mengumpulkan data. Pendekatan empiris 

dimaksud adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan 

sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di 

masyarakat. Penelitian dengan pendekatan empiris ini harus dilakukan di 

lapangan.
13

 Dengan demikian, selain mendasarkan pada penelitian 

lapangan, penulis juga melakukan penelaahan secara mendalam  

terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

pendaftaran tanah. 

                                                           

12
Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Ed,1-13, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 

38. 
13

Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, 

Bandung: Mandar Maju, hal. 61. 
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2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan bersifat penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan 

secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok 

tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan anatar gejala 

dengan gejala lain dalam masyarakat.
14

 Dari pengertian tersebut dapat 

diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan 

mendasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Jadi dari 

pengertian tersebut penulis berusaha untuk menggambarkan keadaaan dari 

suatu objek yang dijadikan permasalahan. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Badan Pertanahan  

Nasional Kudus dengan pertimbangan bahwa di Badan Pertanahan 

Nasional Kudus terdapat data yang penulis butuhkan untuk melakukan 

penelitian. 

4. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data Primer menurut Hilman Hadikusuma adalah „data dasar‟, 

„data asli‟ yang memperoleh penelitian dari tangan pertama, dari 

sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang 

                                                           

14
Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, hal. 25. 
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lain.
15

 Data primer diperoleh langsung dari lapangan yaitu berasal dari 

hasil wawancara dengan narasumber yaitu Badan Pertanahan Nasional 

Kudus. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder ini antara lain mencangkup dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan 

sebagainya.
16

 Data sekunder ini terdiri dari : 

1) Bahan Hukum Primer yang berupa : 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 

b. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). 

c. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988. 

d. Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan. 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah. 

2) Bahan Hukum Sekunder, meliputi referensi atau kepustakaan 

berupa buku literatur, artikel, makalah-makalah ataupun literatur 

karya ilmiah yang terkait dengan penelitian yang akan diteliti oleh 

penulis. 

 

                                                           

15
 Hilman Hadikusuma, Op.Cit, hal. 65. 
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 Amirudin dan Zainal Asikin, Op.Cit, hal. 30. 
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5. Metode Pengumpulan Data 

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan 

Merupakan metode untuk mengumpulkan, mencari data 

melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan, peraturan 

perundang-undangan, publikasi dan kepustakaan lain yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti yang menjadi objek penelitian. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, 

ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang 

relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.
17

 

Metode ini dilakukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan 

permasalahan yang akan dibahas dalam skrispi. 

6. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis 

kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dan valid dalam bentuk kalimat 

yang teratur, runtun dan logis sehingga memudahkan pemahaman hasil 

analisis. 
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Amirudin dan Zainal Asikin, Op.Cit, hal. 82. 
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Menurut Soerjono Soekanto pendekatan kualitatif cara penelitian 

yang menghasilkan deskripstif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh 

responden secara tertulis atau lisan dan juga perlakuannya yang nyata 

diteliti dan dipelajari sebagai suatu satu kesatuan.
18

 

 

G. Sistematika Skripsi  

Dalam penulisan skripsi, ada suatu sistematika tertentu yang harus 

dipenuhi oleh penulis. Skripsi yang penulis susun terbagi dalam 4 bab, dimana 

antara bab yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Setiap bab terbagi 

lagi dalam sub bab yang membahas satu pokok bahasan tertentu. Adapun 

sistematika dari skrispi ini adalah: 

Bab pertama adalah pendahuluan, terdiri dari: Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka 

Pemikiran, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penelitian. 

Bab kedua yaitu tinjauan pustaka, yang memuat Tinjauan Umum 

Tentang Jual Beli Tanah, Tinjauan Umuum Tentang Badan Pertanahan 

Nasional, Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah, Tinjauan Umum 

Tentang Sengketa Hak Atas Tanah, dan Mediasi Sebagai Modal Penyelesaian 

Jual Beli Tanah. 
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Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-

Press), hal. 5. 
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Bab ketiga yaitu hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi dua sub 

bab yaitu Bagaimanakah Kekuatan Akta Mediasi dalam Penyelesaian 

Sengketa Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kudus dan Apakah Akta 

Mediasi Tersebut dapat Dijadikan Alat Bukti Untuk Menyelesaikan Masalah 

Pertanahan.  

Bab terakhir yakni Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


