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BAB 1 

 PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Secara Konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 

Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa:  

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat”. 

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

menjadi lima kelompok:
2
 

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:
3
 

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,  

                                                           
2
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b. Sertifikat palsu,  

c. Sertifikat tumpang tindih (overlapping),  

d. Pembatalan sertifikat. 

Dalam penguasaannya untuk menggunakaan serta memanfaatkan tanah 

tersebut sering kali timbul sengketa antar pemegang hak yang satu dengan yang 

lain. Sehingga untuk membuktikan status kepemilikan yang sah atas penguasaan 

tanah tersebut dibutuhkan adanya suatu sertifikat hak milik. Sertifikat hak milik 

adalah jenis sertifikat yang pemiliknya memiliki hak penuh atas kepemilikan 

tanah pada kawasan dengan luas tertentu yang telah disebutkan dalam sertifikat 

tersebut serta tidak ada batas waktu kepemilikannya dan sertifikat ini 

dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional). 

Untuk itu berbagai usaha yang dilakukan pemerintah yaitu 

mengupayakan penyelesaian sengketa tanah dengan cepat untuk menghindari 

penumpukan sengketa tanah, yang dapat merugikan masyarakat misalnya tanah 

tidak dapat digunakan karena tanahan tersebut dalam sengketa.
4
 

Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang 

dalam melakukan upaya penyelesaian sengketa pertanahan, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 3 Peraturan Presiden tentang Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 

Tahun 2006  yang menjelaskan bahwa salah satu tugas BPN adalah 

menyelenggarakan fungsi pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, 
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perkara dan konflik dibidang pertanahan. Lebih lanjut tentang fungsi BPN dalam 

menangani masalah pertanahan diatur dalam Peraturan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 

Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan. Pengelolaan, Pengkajian, dan 

Penanganan Kasus Pertanahan ini bertujuan memberikan kepastian hukum akan 

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 c Peraturan Presiden Republik Indonesia 

No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional yang antara lain, 

mengatakan bahwa Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan sengketa dan 

konflik pada Badan Pertanahn Nasional menyelenggarakan fungsi pelasksanaan 

alternatif penyelesaian masalah, sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk 

mediasi, fasilitasi, dan lainnya. Ketentuan Pasal 23 Peraturan Presiden No. 10 

Tahun 2006 memperlihatkan kebijakan pemerintah untuk menggunakan mediasi 

sebagai salah satu cara untuk penyelesaian sengketa pertanahan namun tidak ada 

ketentuan hukum yang rinci penggunaan mediasi dalam konteks sengketa 

pertanahan. Ketentua yang ada hanya berbentuk Petunjuk Teknis yang 

diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional No. 05/Juknis/D.V/2007.
5
 

Istilah Alteratif penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam undang-

undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Penyelesaian sengketa. Alternatif 

penyelesaian sengketa atau yang disebut alternative dispute resolution sering 

juga ditulis dan disebut dengan singkatan ADR merupakan sebuah konsep yang 
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mencakup semua bentuk atau cara-cara penyelesaian sengketa selain dari proses 

peradilan atau litigasi (litigation). Bentuk atau cara-cara penyelesaian sengketa 

selain dari peradilan, antara lain meliputi negosiasi, mediasi, pencari fakta, dan 

arbitrase.
6
 

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengekta antara dua pihak atau 

lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang 

tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator 

dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.
7
 

Pada dasarnya proses mediasi diluar pengadilan tidak diatur dalam 

peraturan perundang-undangan, tetapi lebih didasarkan pada pengalaman para 

praktisi. Oleh Sebab itu, pengetahuan tentang proses dan teknik-teknik mediasi 

dapat diperoleh melalui karya-karya tulis para prakisi mediasi, khususnnya para 

praktisi mediasi di negara-negara yang berbahasa inggris.
8
 

Penyelesaian secara mediasi diharapkan mampu mewujudkan suatu 

penyelesaian secara damai diantara para pihak yang bersengketa, ketika BPN 

melakukan tindakan penyelesaian sengketa/konflik pertanahan, dituntut untu 

mengedepankan rasa keadilan sehingga dalam mengambil suatu keputusan tidak 

merugikan para pihak serta mampu menyelesaikan secara damai dan 

menghasilkan win-win solution atau solusi menang-menang. 

                                                           
6
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Sengketa pertanahan yang dijadikan sebagai bahan penelitian ini adalah 

sengketa data fisik, sertifikat hak atas tanah yang terletak di sebelah barat adalah 

keliru  atau salah posisi dengan lokasi yang seharusnya ditimur, namun di 

sebelah timur telah diduduki pihak lain, ini menimbulkan konflik diantara kedua 

belah pihak yang masing-masing memegang sertifikat hak atas tanah tersebut. 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah 

dalam Pasal 1 angka 6 Data Fisik adalah Keterangan mengenai letak, batas, dan 

luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan 

mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya. Dalam 

penyelesaian sengketa pertanahan yang kaitannya dengan data fisik tersebut 

dibutuhkan kelengkapan data berupa bukti kepemilikan atas tanah. Sementara itu 

yang bertanggung jawab atas pencatatan tanah tersebut adalah BPN. 

Apabila terjadi sengketa terhadap data fisik tanah, maka menurut 

ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang 

berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis 

yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai 

dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. 

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa fungsi tanah sangat penting bagi 

kehidupan masyarakat. Namun, dengan meningkatnya pembangunan dan 

bertambahnya jumlah penduduk, permasalahan dan sengketa di bidang 

pertanahan juga semakin bertambah sekalipun peraturan sudah semakin 
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sempurna. Melihat latar belakang masalah tersebut penulis tertarik meneliti 

dengan judul “PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DATA FISIK 

SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG POSISINYA TERTUKAR 

(MEDIASI OLEH BADAN PERTANAHAN KABUPATEN 

SUKOHARJO)” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses mediasi penyelesaian sengketa data fisik (sertifikat hak 

atas tanah yang posisinya tertukar) di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sukoharjo ditinjau dari kedudukan, tugas dan fungsi BPN menurut Peraturan 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011?  

2. Hambatan atau kendala apa saja yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa 

data fisik secara mediasi (Sertifikat hak atas tanah yang posisinya tertukar) di 

kantor pertanahan Kabupaten Sukoharjo tersebut? Serta bagaimana 

solusinya? 

 

C. Tujuan Dan Manfaat Hasil Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Memberikan penjelasan dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian 

sengketa pertanahan melalui Badan Pertanahan Nasional sebagai perwujudan 

peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo menurut Peraturan 

Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011, untuk 
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mengetahui Proses penyelesaian sengketa data fisik sertifikat hak atas tanah 

yang posisinya tertukar secara mediasi di Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Sukoharjo. Mengetahui hambatan atau kendala apa saja yang 

dihadapi dalam penyelesaian sengketa data fisik (Sertifikat hak atas tanah 

yang posisinya tertukar) di kantor pertanahan Kabupaten Sukoharjo tersebut, 

dan Solusinya. 

2. Manfaat Hasil Penelitian 

Mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada 

umumnya dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi, 

literatur, maupun bahan-bahan informasi ilmiah mengenai fungsi dan tugas 

pokok Kantor Pertanahan Serta tahapan dalam penyelesaian suatu sengketa di 

Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. Serta mengembangkan penalaran, 

membentuk polapikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan 

penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. Sebagai Syarat guna 

mencapai Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

Badan Pertanahan Nasional 

 
Adanya Sengketa 

Pertanahan 

 

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional 

2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang 

Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus 

Pertanahan 
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E. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan       

pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya
9
. Adapun 

metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis 

empiris. Yaitu pada peneltian hukum empiris. Maka yang diteliti pada 
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Fakultas Hukum UMS, hal. 4. 

Penerapan mediasi 

 

Kebijakan Yang dilakukan 

Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Sukoharjo Dalam 

Menangani Sengketa Pertanahan 

1. Penggunaan Peraturan 

Perundang-Undangan 

Yang Berlaku 

2. Prosedur Penyelesaian 

Sengketa Pertanahan 

Yang Dilaksanakan 

Badan Pertanahan 

Nasional 

 

Kesimpulan 
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awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan pada data primer 

dilapangan atau terhadap masyarakat
10

. 

2. Jenis Penelitian 

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih kepada bersifat deskriptif, 

karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang 

terkait dengan obyek yang diteliti, yaitu mendeskripsikan Bagaimana 

penyelesaian sengketa data fisik (sertifikat hak atas tanah yang posisinya 

tertukar) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo ditinjau dari kedudukan, 

tugas dan fungsi BPN menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 3 Tahun 2011 serta mendeskripsikan kendala dan solusi yang 

kemungkinan terjadi pada saat proses penyelesaian sengketa dilaksanakan. 

3. Lokasi Penelitian 

Penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sukoharjo. 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 Data 

Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data 

primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

a. Data Primer 
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Keterangan atau data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

pertama dilapangan melalui proses wawancara terhadap narasumber yang 

dianggap mengetahui segala informasi yang diperlukan dalam 

penelitian
11

. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sukoharjo khususnya bagian Seksi Sengketa, 

Konflik, dan Perkara Pertanahan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data-data lain yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Data sekunder yang berkaitan dengan ini yaitu melalui 

studi kepustakaan antara lain buku-buku, artikel, dokumen, dan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi 

dan wawancara kepada pihak yang bersangkutan yaitu mengenai proses 

pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan di kantor Pertanahan Kabupaten 

Sukoharjo. Serta melihat referensi dari buku maupun perundang-undangan yang 

berlaku, kemudian dilakukan pengolahan data. Untuk mempermudah penelitian 

ini, maka penulis menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data yang 

valid dan absah, diantaranya adalah: 

a. Studi Kepustakaan 
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(UI-Press), hal.10. 
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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 diangkat. 

b. Studi Lapangan 

  Yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik atau  

pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati objek 

datanya
12

. Cara perolehan datanya yaitu dengan melihat, mengamati, 

mewawancarai narasumber dan mempelajari serta menganalisa berbagai data 

sekunder dan data primer yang berkaitan dengan objek penelitian. 

 

G. Metode Analisis Data 

Proses analisis data dalam penelitian ini menerapkan analisis secara 

kualitatif, dengan memperhatikan penafsiran gramatikal, yakni mendasarkan 

pada bunyi ketentuan undang-undang dan kemudian akan dihubungkan dengan 

teori-teori yang di peroleh dari studi kepustakaan yang berupa dokumen-

dokumen, literatur dan yurisprudensi, sehingga diperoleh jawaban atas 

permasalahan yang dikaji dan dapat ditarik kesimpulan. Langkah awal peneliti 

yaitu melakukan pengumpulan data baik yang dilapangan maupun studi 

kepustakaan kemudian data yang diperoleh tersebut disusun dalam bentuk 

penyusunan data dan kemudian dilakukan dengan proses pengumpulan data. 
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Apabila data kurang akurat maka peneliti melakukan verifikasi dan kembali 

mengumpulkan data dilapangan, tujuannya adalah untuk menjamin validitas data 

yang ada. 

 

H. Sistmematika Penulisan 

Dalam rangka memperudah pemahaman dalam pembahasan ini, maka 

dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut: 

Bab I berisi Pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 

pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II berisi Tinjauan Pustaka yang menguraikan mengenai tinjauan 

umum tentang Sengketa Hak Atas Tanah dan Mediasi sebagai alternatif 

penyelesaian sengketa, Urgensi Data Fisik dan Data Yuridis Dalam Pendaftaran 

Tanah, BPN Sebagai Fungsi Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus 

Pertanahan Menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, Sertifikat Sebagai bukti Kepemilikan Hak Atas 

Tanah. 

Bab III berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan menjelaskan mengenai 

Penyelesaian sengketa data fisik (sertifikat hak atas tanah yang posisinya 

tertukar) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo ditinjau dari kedudukan, 

tugas dan fungsi BPN menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 3 Tahun 2011 dan Kendala dan solusi yang dihadapi dalam proses 
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penyelesaian sengketa pertanahan secara mediasi yang dilaksanakan Kantor 

Pertanahan Sukoharjo. 

Bab IV berisi Penutup yang menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran 

yang diambil dari hasil penelitian dan terkait permasalahan dari penelitian. 

 


