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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Tanah merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup baik 

manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan. Manusia hidup dan tinggal diatas 

tanah dan memanfaatkan tanah untuk sumber kehidupan dengan menanam 

tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan makanan. Mengingat begitu 

pentingnya tanah karena dapat menghasilkan sumber daya alam yang 

sangat bermanfaat bagi orang banyak maka perlu diatur oleh pemerintah. 

Tanah merupakan modal dasar pembangunan, dalam kehidupan 

masyarakat pada umumnya menggantungkan kehidupannya pada manfaat 

tanah dan memiliki hubungan yang bersifat abadi dengan negara dan 

rakyat. Oleh karena itu hukum keagrariaan di Indonesia secara umum telah 

diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang merupakan pelaksanaan Pasal 

33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: 

”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran rakyat”.
1
 

 

 Tanah sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia sehari 

hari, bahkan dapat dikatakan setiap saat manusia berhubungan dengan 

tanah. Setiap orang memerlukan tanah tidak hanya pada masa hidupnya, 
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tetapi sudah meninggalpun masih tetap berhubungan dengan tanah.
2
 Oleh 

sebab itu tanah adalah merupakan kebutuhan vital manusia, ada pepatah 

jawa yang berbunyi “ sedumuk batuk senyari bumi” yang artinya antara 

lain walaupun hanya sejengkal tanah dipertahankan sampai mati. 

 Manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon) dimana mereka 

saling membutuhkan satu sama lain. Dengan adanya hubungan timbal 

balik, maka sering kali timbul fenomena sosial berupa konflik yang timbul 

akibat adanya kepentingan yang berbeda-beda. Dengan timbulnya konflik, 

maka hukum memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik 

tersebut.
3
 

 Sejak zaman dahulu tanah telah menjadi sumber sengketa bagi 

manusia. Keberadaan tanah yang jumlahnya tetap (terbatas) 

mengakibatkan perebutan terhadap hak atas tanah yang dapat memicu 

terjadinya sengketa tanah yang berkepanjangan, bahkan pemilik tanah rela 

berkorban apa saja untuk mempertahankan tanah yang dimilikinya. 

Sebagaimana dinyatakan oleh Mochammad Tauhid : 

“Soal agrarian (soal tanah) adalah soal hidup dan penghidupan 

manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan bagi 

manusia. Perebutan terhadap tanah berarti perebutan makanan, 

tiang hidup manusia. Untuk itu orang rela menumpahkan darah 

mengorbankan segala yang ada demi mempertahankan hidup 

selanjutnya”.
4
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 Secara garis besar tipologi kasus-kasus di bidang pertanahan dapat 

dibagi menjadi lima kelompok:
 5
 

1. Kasus-kasus berkenaaan dengan penggarapan rakyat atas tanah-

tanah perkebunan, kehutanan dan lain-lain. 

2. Kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan landreform. 

3. Kasus kasus berkenaan dengan ekses ekses penyediaan tanah untuk 

perkebunan. 

4. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah. 

5. Sengketa berkenaan dengan tanah ulayat. 

 Pada dasarnya sumber konflik pertanahan sekarang ini sering 

terjadi antara lain disebabkan oleh:
 6

 

1. Pemilikan/penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak 

merata; 

2. Ketidakserasian penggunaan tanah pertanian dan non pertanian; 

3. Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi 

lemah; 

4. Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat 

atas tanah (hak ulayat); 

5. Lemahnya posisi masyarakat pemegang hak atas tanah dalam 

pembebasan tanah; 

6. Permasalahan pertanahan dalam penerbitan sertifikat yang antara 

lain: 

a. Proses penerbitan sertifikat tanah yang lama dan mahal, 

b. Sertifikat palsu,  

c. Sertifikat tumpang tindih (overlapping),  

d. Pembatalan sertifikat.  

 Untuk itu berbagai usaha yang dilakukan pemerintah yaitu 

mengupayakan penyelesaian sengketa tanah dengan cepat untuk 

menghindari penumpukan sengketa tanah, yang dapat merugikan 
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masyarakat misalnya tanah tidak dapat digunakan karena tanah tersebut 

dalam sengketa.
7
  

 Perdamaian pada dasarnya merupakan salah satu sistem alternative 

dispute resolution (ADR) yang telah ada dalam dasar negara Indonesia, 

yaitu pancasila dimana dalam filosofinya disiratkan bahwa asas 

penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. hal tersebut 

juga tersirat dalam Undang-undang Dasar 1945. Hukum tertulis lainnya 

yang mengatur tentang perdamaian atau mediasi adalah Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada penjelasan 

Pasal 3 menyatakan bahwa: “Penyelesaian perkara di luar pengadilan 

atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap di perbolehkan” . 

Sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 48 

Tahun 2009 dalam bab XII Pasal  58 sampai Pasal 61 yang memuat 

ketentuan diperbolehkannya menyelesaikan sengketa di Luar Pengadilan 

melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang 

disepakati para pihak seperi Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, 

atau Penilaian Ahli dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 

Tahun 2009.
8
 

 Berdasarkan ketentuan Pasal 23 c Peraturan Presiden Republic 

Indonesia No. 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional yang 

antara lain, mengatakan bahwa Deputi Bidang Pengkajian Dan 

Penanganan sengketa Dan Konflik Pertanahan menyelenggarakan fungsi 
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pelaksanaan alternatif penyelesaian masalah, sengketa, dan konflik 

pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi, dan lainnya. Ketentuan Pasal 

23 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 memperlihatkan kebijakan 

pemerintah untuk menggunakan mediasi sebagai salah satu cara untuk 

penyelesaian sengketa pertanahan.
9
 

 Dalam melakukan tindakan penyelesaian sengketa atau konflik 

pertanahan yang ada, badan pertanahan nasional merupakan salah satu 

lembaga mediasi yang dapat menyelesaikan suatu sengketa pertanahan 

dengan mengedepankan keadilan, yaitu penyelesaian konflik melalui 

musyawarah mufakat dengan menghormati hak dan kepentingan para 

pihak yang bersengketa yang prinsip dasarnya adalah solusi sama-sama 

menang atau dikenal dengan istilah “win-win solution” atau normatifnya 

disebut jalan penyelesaian “Non-Litigation” atau Alternative Despute 

Resulution (ADR), yang selanjutnya untuk mewadahi pelaksanaan ADR 

tersebut Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Aturan inilah 

yang menjadi tolok ukur untuk mengetahui seberapa pentingnya lembaga 

mediasi didalam penyelesaian konflik tanah.
10

  

Pengambilan keputusan diharapkan tidak merugikan salah satu 

pihak, sehingga mampu mewujudkan suatu penyelesaian secara damai 

diantara para pihak yang bersengketa, mengingat selama ini penyelesaian 

sengketa pertanahan cenderung diselesaikan melalui lembaga peradilan 

                                                           
9
 Takdir Rahmadi, 2010, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta: 
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yang bersifat win-lose solution (menang-kalah). Pranata pilihan 

penyelesaian sengketa melalui lembaga mediasi ini dilakukan secara 

perdamaian atau berdasarkan kesepakatan para pihak yaitu dilakukan 

dengan mediasi. Selama ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) selalu 

menangani masalah pertanahan yang terjadi di Indonesia. Lembaga ini 

terdapat di setiap kabupaten/kota guna mengatasi permasalahan pertanahan 

yang ada. 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) dituntut lebih proaktif dalam 

penyelesaian konflik pertanahan sesuai dengan sebelas agenda BPN RI 

khususnya agenda ke-5 menyebutkan “Menangani dan Menyelesaikan 

Perkara, masalah, sengketa dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia 

secara sistematis”, serta TAP MPR RI No:IX/MPR/2001 tentang 

Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pasal 4 huruf 

(d), menyebutkan: 

 “Mensejahterakan rakyat terutama melalui peningkatan kualitas 

sumber daya manusia di Indonesia”  

 

dan Pasal 5 huruf (d), menyebutkan: 

 “Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber 

daya agrarian yang timbul selama ini sekaligus dapat 

mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin 

terlaksananya penegakan hukum” 

  

 Konflik tanah yang sekarang ini masih sering terjadi diantaranya 

kasus sengketa tanah overlapping. Tanah Overlapping adalah tanah yang 

mengalami penumpukan serfikat maksudnya bahwa suatu bidang tanah 

memiliki 2 (dua) sertifikat hak atas tanah yang berbeda datanya, ini 
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menimbulkan konflik diantara kedua belah pihak yang masing masing 

memegang sertifikat hak atas tanah tersebut. Untuk itu Badan Pertanahan 

Nasional yang akan menyelesaikan sengketa tanah yang terindikasi 

Overlapping (sertifikat yang tumpang tindih), sesuai dalam dasar negara 

Indonesia mewujudkan perdamaian abadi dan keadilan sosial diperlukan 

penyelesaian sengketa secara damai yaitu dengan cara mediasi oleh Badan 

Pertanahan Nasional.  

 Sehubungan dengan latar belakang yang telah dituliskan, Penulis 

ingin mengkaji tentang proses penyelesaian sengketa tanah terindikasi 

overlapping dengan melalui mediasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai mediatornya juga dalam 

melaksanakan Sebelas Agenda BPN RI, khususnya Agenda ke-5 serta 

amanat dari TAP MPR RI No:IX.MPR/2001 tentang Pembaharuan 

Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dengan mengedepankan 

keadilan, sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsinya dalam menyelesaikan 

sengketa dan konflik pertanahan beserta administrasinya. 

 Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian guna mengkaji lebih mendalam tentang 

Penyelesaian Sengketa Pertanahan tersebut dengan judul: 

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TERINDIKASI 

OVERLAPPING DENGAN CARA MEDIASI OLEH BADAN 

PERTANAHAN NASIONAL (Study Kasus Di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sukoharjo). 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang di atas maka dapat ditemukan perumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Peranan Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten 

Sukoharjo dalam menangani Sengketa Tanah yang Terindikasi 

Overlapping? 

2. Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Tanah yang Terindikasi 

Overlapping dengan cara mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional di 

Kabupaten Sukoharjo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Dalam melakukan penulisan skripsi ini tentunya penulis memiliki 

keinginan mengapa melakukan penelitian penulisan hukum ini. Maka oleh 

karena itu, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi 

ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui Peranan Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten 

Sukoharjo dalam menangani sengketa tanah yang terindikasi 

Overlapping. 

2. Untuk mengetahui Proses Penyelesaian Sengketa Tanah yang 

terindikasi Overlapping dengan cara Mediasi oleh Badan Pertanahan 

Nasional di Kabupaten Sukoharjo. 
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D. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan di atas, manfaat yang ingin dicapai 

dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya 

hukum berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa tanah yang 

terindikasi overlapping dengan cara mediasi oleh Badan Pertanahan 

Nasional.  

2. Manfaat bagi Penulis Pribadi 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, 

penambahan wawasan bagi penulis, khususnya agar penulis lebih 

memahami dengan baik mengenai proses penyelesaian sengketa tanah 

yang terindikasi overlapping dengan cara mediasi oleh Badan 

Pertanahan Nasional. 

3. Manfaat bagi Masyarakat 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, 

wawasan serta pencerahan kepada masyarakat luas sehingga dapat 

dijadikan pedoman untuk masyarakat apabila mengalami masalah 

tanah overlapping (tumpang tindih sertifikat), dan mengetahui langkah 

langkah penyelesaian sengketa tanah tersebut. 
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E. Metode Penelitian 

 Penelitian (research) berarti pencarian kembali, pencarian yang 

dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), 

karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan 

tertentu.
11

 Sedangkan Penelitian hukum merupakan salah satu kegiatan 

ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan 

menganalisanya.
 12

 

 Dalam rangka penelitian untuk menyusun skripsi ini, metode yang 

digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian deskriptif memberikan dengan sistematis dan 

cermat fakta fakta actual dengan sifat populasi tertentu. Jenis 

penelitian bersifat deskriptif memberikan gambaran secara sistematis 

tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu 

mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo 

dalam menyelesaikan sengketa tanah karena Overlapping (sertifikat 

yang tumpang tindih). 

2. Metode Pendekatan 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum yuridis normatif atau disebut juga hukum doctrinal 

yaitu dengan menggunakan sumber data sekunder yakni peraturan 
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 Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT Raja 

Grafindo Persada, hal. 19.  
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 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 1-3. 
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perundang-undangan, putusan lembaga atau badan pertanahan 

nasional, teori-teori maupun konsep hukum dan pandangan para 

sarjana hukum terkemuka.
13

 Dalam penelitian ini penulis akan 

menganalisis kaidah kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat atau 

hukum positif yang tertulis yang berkaitan dengan sengketa tanah 

overlapping atau disebut tumpang tindih sertifikat. 

3. Lokasi Penelitian 

Penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sukoharjo. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan 

didasarkan karena Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo berwenang 

dalam menyelesaikan kasus sengketa pertanahan. Dalam hal ini Badan 

Pertanahan Nasional menyelesaikan suatu kasus sengketa tanah yang 

terindikasi overlapping (sertifikat yang tumpang tindih) yang akan 

diteliti oleh penulis, penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sukoharjo karena mempermudah dalam mengakses jarak 

lokasi penelitian dengan tempat tinggal penulis. Pemilihan Kabupaten 

Sukoharjo karena merupakan tempat wilayah berdomisilinya peneliti 

sehingga mudah dijangkau dalam melakukan penelitian serta pencarian 

data informasi dalam penulisan penelitian ini. 

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian sebagai 

berikut: 

a) Penelitian Kepustakaan 
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 Yaitu suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk 

memperoleh dasar suatu teori dan memecahkan suatu masalah 

yang timbul dengan menggunakan bahan-bahan sebagai berikut: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yakni berkaitan erat dengan bahan-

bahan hukum dengan permasalahan yang akan penulis teliti, 

antara lain sebagai berikut : 

(a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria,  

(b) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 

Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,  

(c) TAP MPR RI No:IX.MPR/2001 tentang Pembaharuan 

Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam,  

(d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2015 tentang Badan Pertanahan Nasional,  

(e) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 

Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan,  

(f) Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 

Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan 

Penyelesaian Masalah Pertanahan,  

(g) Putusan Mediasi Badan Pertanahan Nasional. 
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2) Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer, seperti buku hukum agraria, 

buku hukum mediasi, buku hukum alternative penyelesaian 

sengketa, buku hukum sengketa pertanahan, hasil karya ilmiah 

para sarjana, hasil penelitian hukum, serta pendapat para pakar 

hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. 

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen resmi, 

buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan 

sebagainya.
14

 Adapun nantinya hal ini akan di kaitkan dengan 

data primer diperoleh dari penelitian yang penulis dapatkan. 

Data sekunder sendiri terdapat beberapa bahan yakni 

diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 

bahan hukum tersier. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.
15

 

b) Penelitian Lapangan 

1) Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sukoharjo. Data-data yang berasal dari sumber data utama, 
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 Ibid. hal 30. 
15

 Amirudin & Zainal Asikin, Op.Cit., hal 32. 
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yang berwujud tindakan tindakan social dan kata kata,
16

 dari 

pihak pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti. Data yang 

diperoleh langsung dari sumber pertama.
17

 dengan melakukan 

penelitian langsung terjun ke lapangan. 

2) Subjek penelitian 

Subjek penelitian yang akan diteliti dengan melakukan 

wawancara kepada responden yang memiliki keterkaitan 

dengan permasalahan sengketa tanah overlapping yang 

ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional daerah Kabupaten 

Sukoharjo yaitu pihak yang melakukan mediasi terhadap 

sengketa tanah yang terindikasi overlapping, yakni: Kepala 

Seksi Sengketa Konflik Dan Perkara di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sukoharjo. 

5. Metode Pengumpulan Data 

 Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan 

melalui tiga cara, yaitu: melalui wawancara, observasi dan study 

kepustakaan, yang dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut: 

a. Penelitian Kepustakaan 

Studi Kepustakaan yang di buat dalam penelitian penulisan 

hukum ini adalah dengan cara mengumpulkan berbagai macam 

sumber buku, undang-undang, dokumen dan sumber tertulis 

lainnya yang berkaitan dengan judul yang digunakan dalam 
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 Lexy J. Moleong, 1991, Metodologi Penelitian Kualitatif Remaja Rosdakarya Offset, Bandung: 

Remaja Rosdakarya, hal. 112. 
17

 Ibid. hal 30. 
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membuat penelitian penulisan hukum ini seperti buku Hukum 

Agraria, Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah, Hukum Mediasi 

Pertanahan, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang 

Arbitrase, Peraturan Kepala BPN RI, dan Peraturan Presiden. 

b. Penelitian Lapangan 

Pengumpulan data ini diperoleh melalui studi lapangan dengan 

melakukan penelitian secara langsung pada subjek yang 

bersangkutan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dengan 

cara sebagai berikut: 

1) Membuat Daftar Pertanyaan (Questionaire) 

 Merupakan cara pengumpulan data dengan membuat 

pertanyaan, yang kemudian diajukan kepada responden atau 

narasumber yang telah dibuat secara tertulis. Daftar pertanyaan 

yang dibuat dan disusun ini guna mempermudah peneliti dalam 

melakukan penelitian, sehingga penelitian yang akan dilakukan 

dapat lebih tersusun secara urut, terarah dan sistematis. 

2) Wawancara (Interview) 

 Wawancara (interview) adalah situasi peran antar pribadi 

bertatap muka (face to face), ketika seseorang yakni 

pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk 

memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian 

kepada seorang responden. 
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6. Metode Analisis Data 

 Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan 

menggunakan metode analisis kualitatif, Penelitian Kualitatif adalah 

metode dan teknik pengumpulan datanya dengan cara memakai dan 

menganalisis data sekunder yang berupa peraturan perundang-

undangan, dokumen, buku kepustakaan dan literatur lainnya yang 

berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Tanah Overlapping, Mediasi 

dan Konflik Pertanahan. Setelah itu data sekunder yang dimiliki oleh 

penulis dipadukan dengan data primer yang diperoleh langsung studi 

lapangan oleh penulis yang berupa hasil wawancara dengan responden 

atau narasumber yang bersangkutan, sehingga dapat dilakukan 

pengumpulan data dan penyusunan data secara sistematis dan dapat 

menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat dicari 

pemecahannya yang akhirnya dapat ditarik kesimpulan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan 

pembahasan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis dalam 

menyusun skripsi dengan penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN yaitu mengenai Latar Belakang 

Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Metode Penelitian, Sistematika Penelitian 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA yaitu berisi Tinjauan Umum 

Tentang Sengketa Hak Atas Tanah, disini mencakup mengenai (Pengertian 
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Tanah, Pengertian Sengketa Hak Atas Tanah, Sebab-sebab Munculnya 

Konflik atau Sengketa, Timbulnya Sengketa Tanah Overlapping, Dampak 

Ekonomi Sosial Dan Ekologi Sengketa Pertanahan, Pengertian Hak Milik 

Atas Tanah, Sertifikat Hak Milik Atas Tanah). Tinjauan Umum Tentang 

Mediasi, yang mencakup (Pengertian Mediasi, Pihak-pihak Dalam 

Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi, Putusan Berdasarkan Mediasi, 

Tahap-tahap Dalam Menyelenggarakan Mediasi, Cara Mediasi oleh Badan 

Pertanahan Nasional, Kekuatan Putusan Mediasi). Tinjauan Umum Badan 

Pertanahan Nasional, mencakup ( Pengertian Badan Pertanahan Nasional) 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yaitu 

Uraian pembahasan dari hasil Penelitian mengenai Peranan Badan 

Pertanahan Nasional di Kabupaten Sukoharjo dalam menangani Sengketa 

Tanah yang Terindikasi Overlapping. Dan Proses Penyelesaian Sengketa 

Tanah yang Terindikasi Overlapping dengan cara Mediasi oleh Badan 

Pertanahan Nasional di Kabupaten Sukoharjo. 

BAB IV PENUTUP yang berisikan kesimpulan yang ditarik 

berdasarkan hasil penelitian dan saran bagi pihak yang berkaitan dalam 

penulisan skripsi ini. 


