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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis 

memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan dalam membuat akta 

dading (akta mediasi) yang dibuat di hadapan notaris dalam penyelesaian 

sengketa tanah melalui mediasi sebagai akta otentik dengan memenuhi 

persyaratan bahwa akta tersebut dibuat oleh notaris berdasarkan 

keterangan para pihak yang sengaja datang menghadap kepada notaris dan 

berisikan suatu cerita yang berupa notulensi dari rangkaian proses mediasi 

hingga pada kesepakatan para pihak akta yang dibuat digolongkan dalam 

partij acte. Dalam akta tersebut pihak-pihak yang terlibat dalam suatu 

sengketa telah setuju untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dan 

telah berhasil mencapai suatu kesepakatan tertentu melalui mediasi. 

Kemudian mereka datang ke notaris untuk membuat suatu perjanjian 

perdamaian yang dituangkan dalam bentuk akta otentik yang merupakan 

partij acte dan adalah kewenangan pejabat umum. 

2. Akta dading (akta mediasi) yang dibuat oleh notaris memiliki kedudukan 

hukum yang kuat karena:  

a. Merupakan akta otentik yang menjadi kewenangan notaris.  
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b. Merupakan kesepakatan para pihak dalam sebuah proses mediasi 

sengketa tanah. 

c. Notaris sebagai pejabat umum membentuk hukum yang mengatur 

hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian dalam akta 

otentik. Akta tersebut mampu memberikan kepastian hukum dan 

kemanfaatan bagi para pihak sebatas kekuatan akta otentik. 

3. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam mediasi sengketa tanah adalah: 

a. Kurangnya mediator profesional yang mengerti teknis dan dan 

memiliki kepakaran dalam sengketa tanah 

b. Mediator yang ditugaskan oleh Badan Pertanahan Nasional belum 

memiliki sertifikat mediator sebagai lisensi memediasi  

c. Kenetralan Badan Pertanahan Nasional masih sering dipermasalahkan 

karena sengketa tanah seringkali menyangkut produk hukum yang 

dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. 

 

B. Saran 

1. Agar Badan Pertanahan Nasional bekerjasama dengan notaris dalam 

mempercepat penyelesaian sengketa pertanahan yang sudah menumpuk. 

Jika dimungkinkan dalam proses mediasi sengketa tanah yang dimediatori 

oleh Badan Pertanahan Nasional pada setiap proses mediasi untuk 

menghadirkan notaris. 

2. Agar akta dading (akta mediasi) yang sudah dalam bentuk akta otentik 

didaftarkan ke Pengadilan sesuai prosedur untuk mendapatkan putusan 
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pengadilan sehingga jika salah satu pihak wanprestasi dapat dilakukan 

eksekusi atas putusan tersebut. 

3. Agar Badan Pertanahan Nasional meningkatkan profesionalisme dan 

menyelenggarakan pendidikan pelatihan bagi calon mediator agar 

memperoleh sertifikasi mediator. 


