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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Banyaknya permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat 

berujung pada penyelesaian dalam lembaga-lembaga negara khususnya 

lembaga peradilan, salah satu masalah yang timbul diantaranya mengenai 

kepemilikan hak atas tanah yang sering dijumpai di berbagai kalangan 

masyarakat baik dari kalangan bawah, menengah maupun atas, terjadi 

sengketa yang berujung di pengadilan. Sengketa tanah dan sumber-sumber 

agraria pada umumnya sepertinya merupakan konflik yang terjadi secara 

umum dan dilakukan oleh para pihak yang sebagian besar hampir seluruhnya 

bukan hanya individual, namun melibatkan tatanan komunal. Konflik-konflik 

semacam itu tidak mungkin dibiarkan begitu saja, tetapi memerlukan sarana 

hukum untuk menyelesaikannya.
1
 

Terjadinya permasalah yang dihadapi dalam bidang pertanahan, 

seringkali terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Secara umum, sengketa 

tanah timbul akibat adanya beberapa faktor antara lain: (1) Peraturan yang 

belum lengkap; (2) Ketidak sesuaian peraturan; (3) Pejabat pertanahan yang 

kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia; (4) Data 

yang kurang akurat dan kurang lengkap; (5) Data tanah yang keliru;  

(6) Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaiakan 
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sengketa tanah; (7) Transaksi tanah yang keliru; (8) Ulah pemohon hak atau 

(9) Adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang tindih 

kewenangan.
2
 

Sementara itu dengan pengambilalihan tanah tersebut akan 

menyebabkan meningkatnya nilai tanah setempat baik yang disebabkan oleh 

kurangnya persediaan tanah maupun disebabkan oleh dampak yang timbul 

sebagai akibat aktivitas pembangunan dimaksud. Di samping itu dalam kaitan 

dengan peningkatan permintaan tanah, tidak jarang terdapat sekelompok orang 

yang sengaja mempergunakan kesempatan untuk mengeruk keuntungan 

pribadi dengan cara spekulasi tanah. Aktivitas para spekulan tanah ini di 

kemudian hari dapat mengundang sengketa pertanahan Persoalan tersebut 

perlu pelurusan karena sekarang ini juga muncul modus operandi dari orang-

orang tertentu yang memanfaatkan momen kerakyatan ini untuk tujuan 

mencari keuntungan pribadi secara tidak bertanggung jawab sementara itu 

masyarakat dengan mudah diperalat oleh orang-orang tersebut untuk 

mendukung tujuan pihak-pihak tersebut. Di bidang pertanahan, gejala tersebut 

sering dijumpai, dengan dalih "kerakyatan" masyarakat dimobilisasi untuk 

menuntut tanahnya tanpa mempertimbangkan aspek kebenaran yuridis fisik 

maupun administrasi.
3
  

Penyelesaian sengketa, merupakan salah satu aspek hukum penting 

yang diperlukan manusia untuk terciptanya ketertiban dan peraturan dalam 
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kehidupan bermasyarakat.
4
 Sengketa akan tanah diatas bukan merupakan 

permasalahan yang mudah diselesaikan antara pihak saja namun diperlukan 

pihak yang berwenang menangani sengketa tersebut agar tercapai keadilan 

bagi para pihak yang bersengketa.       

Sampai saat ini masyarakat masih menganggap pengadilan sebagai 

forum dan lembaga yang layak untuk dipilih sebagai penyelesaian sengketa 

yang terjadi antar pihak-pihak dalam masyarakat. Hal tersebut bisa kita lihat 

dari tingginya kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa yang 

dihadapi dengan mengajukan gugatan kepengadilan.
5
 Dalam praktiknya 

penyelesaian perkara melalui pengadilan membutuhkan waktu lama dan 

berlarut-larut, yang meliputi tahapan dan prosedur persidangan dimulai 

pendaftaran gugatan serta dilanjutkan dengan penentuan hakim kemudian 

proses pemanggilan para pihak dan sampai pada penjatuhan putusan.
6
 Proses 

penyelesaian melalui pengadilan juga terlalu formalitas, susah untuk 

dimengerti dan tidak ada jaminan atas kepastian hukum sehingga akses untuk 

memperoleh keadilan tidak dapat diperoleh secara cepat dan transparan. 

Sebaliknya, mediasi karena keluwesan  dan sifatnya  yang mufakat dapat 

digunakan untuk membahas berbagai sisi sebuah sengketa.
7
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Sebenarnaya terhadap pernyataan maupun keluhan tersebut, 

Mahkamah Agung telah mengambil kebijaksanaan untuk mengantisipasinya 

dengan menerbitkan SEMA No. 6 Tahun 1992 yang menganjurkan agar 

penanganan dan penyelesaian perkara diusahakan selesai dalam tempo 6 

(enam) bulan.
8
      

Pada tanggal 3 Februari 2016 Mahkamah Agung menerbirkan 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan.
9
 Dengan terbitnya Perma No.1 Tahun 2016, 

maka proses mediasi mengalami upaya institusionalisasi ke dalam sistem 

peradilan. Intitusionalisasi mediasi ke dalam sistem peradilan tersebut 

bertujuan untuk mengurangi penumpukan perkara dipengadilan. Selain itu, 

mediasi dipengadilan juga diharapkan bisa memaksimalkan fungsi lembaga 

pengadilaan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang 

bersifat memutus (adjudikatif).
10

 Sehubungan dengan hal tersebut, Mahkamah 

Agung menetapkan tata  kelola mediasi yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) 

PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) yang berbunyi: 

(1) “Untuk mendukung pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, 

Mahkamah Agung menetapkan tata kelola yang di antaranya 

meliputi:  

a. perencanaan kebijakan, pengkajian dan penelitian Mediasi 

di Pengadilan;  

b. pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan 

Mediasi di Pengadilan;  

c. pemberian akreditasi dan evaluasi lembaga sertifikasi 

Mediasi terakreditasi;  

d. penyebarluasan informasi Mediasi; dan  
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e. pengembangan kerjasama dengan organisasi, lembaga atau 

pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun 

internasional dalam bidang Mediasi.”
11

 

 

Mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa memiliki kekuatan-

kekuatan sehingga mediasi menjadi salah satu pilihan yang dapat 

dimanfaatkan oleh mereka yang tengah bersengketa.
12

  

Keuntungan dari proses mediasi ini adalah digambarkan sebagai proses 

yang hati-hati, teliti, tidak mahal dan prosedurnya sederhana. Prosesnya 

memungkinkan para pihak untuk menerangkan apa yang menjadi inti kendala 

masalah, ataupun keinginan dan harapannya tanpa berhadapan langsung 

dengan pihak lawan. Mediator yang boleh dikatakan bersifat pasif dan netral 

dapat bertindak menjadi pendengar yang baik dan membuat suatu pihak 

membuka tabir masalah, tidak mungkin dan sulit kalau dilaksanakan di 

peradilan. Pihak bersengketa akan melihat kepentingan serta kedudukan pihak 

lain dengan pandangan yang berbeda.
13

 

Mengingat keberadaan mediasi sebagai salah satu bentuk yang tidak 

terpisahkan di dalam suatu proses persidangan. Peraturan Mahkamah Agung 

No. 1 Tahun 2016 mewajibkan terlebih dahulu diupayakan penyelesaian 

melalui mediasi, Jika proses mediasi tidak ditempuh atau sebuah sengketa 

langsung diperiksa dan diputus oleh hakim, konsekuensi hukumnya adalah 
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putusan itu batal demi hukum.
14

 Hal tersebut seperti yang dimaksudkan dalam 

pasal 4 ayat (1) PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016 

tentang prosedur mediasi dipengadilan yang berbunyi:
15

 

“Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk 

perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak 

berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) 

terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, 

wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, 

kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.”
  

 

Masalah pertanahan atau sengketa hak atas tanah di atas timbul karena 

beberapa alasan yang dijadikan dasar gugatan ke pengadilan, yang 

menitikberatkan pada sengketa atas tanah yayasan pendidikan. Gugatan yang 

berupa tuntutan hak atas suatu tanah bertujuan untuk memperoleh persetujuan  

perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah 

eigenrichting.
16

 Dengan demikian gugatan kepemilikan hak atas tanah apabila 

sudah diterima oleh Pengadilan Negeri, maka Pengadilan kemudian 

memanggil para pihak untuk melakukan sidang pemeriksaan perkara. Pada 

saat sidang pemeriksaan perkara kepemilikan hak atas tanah tersebut sebelum 

hakim melakukan pemeriksaan dilanjutkan terlebih dahulu hakim 

mengusahakan perdamaian atau mediasi, apabila mediasi tercapai maka 

dibuatlah akta perdamaian untuk mengakhiri perkara kepemilikan hak atas 

tanah tersebut sedangkan kalau mediasi gagal hakim kemudian melanjutkan 

pemeriksaan perkara, oleh karena itu dalam penelitian ini penulis akan 

melakukan penelitian mengenai pemeriksaan perkara kepemilikan hak atas 
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tanah melalui mediasi sampai putusan mediasi dalam perkara kepemilikan hak 

atas tanah tersebut. 

Oleh karena itu dengan melihat uraian yang telah penulis paparkan 

diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan 

tersebut kedalam judul penulisan skripsi “Proses Penyelesaian Perkara 

Kepemilikan Hak Atas Tanah Melalui Mediasi”. 

 

B. Perumusan Masalah  

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan putusan mediasi atas 

perkara kepemilikan hak atas tanah melalui mediasi? 

2. Bagaimana akibat hukumnya setelah adanya putusan mediasi dalam 

perkara kepemilikan hak atas tanah yang dijatuhkan oleh hakim?  

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan putusan 

mediasi atas perkara kepemilikan hak atas tanah melalui mediasi di 

Pengadilan Negeri Kebumen Kelas IB. 

2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukumnya setelah putusan mediasi 

dalam perkara kepemilikan hak atas tanah yang dijatuhkan oleh majelis 

hakim di Pengadilan Negeri Kebumen Kelas IB. 
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D. Manfaat Penelitian  

Dengan penelitian ini target yang diharapkan adalah memberikan 

manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, adalah:
17

 

1. Bagi Penulis  

Hasil penulisan penelitian skripsi ini diharapkan mampu 

memberikan sumbangan kajian ilmu hukum maupun data keperdataan 

kepada penulis khususnya mengenai mediasi dalam perkara perdata hak 

atas tanah. 

2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan 

kepada masyarakat luas khususnya mengenai bidang keperdataan yang 

menyangkut tentang mediasi dalam perkara perdata hak atas tanah.   

3. Bagi Ilmu Pengetahuan  

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan ilmu pengetahuan mengenai penyelesaian mediasi pada 

lembaga peradilan terhadap peneliti-peneliti lain yang berguna sebagai 

referensi dan untuk memperkaya literatur dalam lingkup kepustakaan. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan 

pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari 

satu atau beberapa gejala tertentu dengan jalan menganalisanya.
18
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1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan 

normatif. Karena dalam penelitian ini hukum dikonsepkan sebagai 

kaidah/norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang 

dianggap pantas.
19

 Pendekatan normatif hukum digunakan oleh penulis 

dengan cara mencari dan menganalisa temuan bahan hukum dan  

nonhukum khususnya terkait dengan kaidah/norma peraturan suatu 

perundang-undangan maupun yurisprudensi dalam perkara proses 

penyelesaian perkara kepemilikan hak atas tanah melalui mediasi untuk 

keperluan penelitian atau penulisan hukum.   

2. Jenis Penelitian  

Jenis metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah 

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan subyek atau 

pun obyek sebagaimana adanya.
20

 Demikian juga hukum dalam 

pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.
21

 

Maka dengan itu penulis bermaksud akan mendeskripsikan tentang proses 

penyelesaian perkara kepemilikan hak atas tanah melalui mediasi. 

3. Jenis dan Sumber Data 

a. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti 

dengan melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder yang digunakan 
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dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik 

kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai berikut:  

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 

yang tediri atas:  

a) PERMA (peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016 

tentang prosedur mediasi di pengadilan. 

b) Jurisprudensi (Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap).   

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum Primer, seperti literatur, hasil-hasil 

penelitian, dan pendapat pakar hukum, serta hal yang terkait 

dengan penelitian ini tentang  proses penyelesaian perkara 

kepemilikan hak atas tanah melalui mediasi. 

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 

seperti kamus (hukum), ensiklopedia.
22

 

b. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti dengan 

melalui penelitian lapangan. Dengan demikian maka penulis 

menggunakan data-data yang bersumber langsung dari lapangan dalam 

penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
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1) Lokasi Penelitian  

Dalam hal ini penulis tertarik untuk memilih lokasi 

penelitian di Pengadilan Negeri Kebumen. Pemilihan lokasi ini 

dilakukan oleh penulis karena terkait dengan perkara yang diangkat 

oleh penulis merupakan kewenangan Pengadilan Negeri tersebut 

yaitu mengenai proses penyelesaian perkara kepemilikan hak atas 

tanah melalui mediasi.   

2) Subyek Penelitian  

Sumber kajian yang dijadilan subyek penelitian ini adalah 

hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang 

mengadili dan memutus perkara yang penulis angkat dalam 

penulisan skripsi ini.  

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data-data, penulis menggunakan metode 

penelitian sebagai berikut:  

a. Metode Penelitian Kepustakaan  

Data Kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian 

kepustakan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-

buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian  yang digunakan 

oleh penulis guna menemukan bahan hukum sekunder maupun bahan 

hukum tersier yang ada di literatur-literatur keputakaan.  
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b. Metode penelitian Lapangan  

Data lapangan yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh 

data primer adalah melalui, yaitu sebagai berikut: 

1) Wawancara 

Data lapangan yang digunakan penulis dalam pengumpulan 

data dengan melalui wawancara. Wawancara merupakan suatu 

kegiatan pengumpulan data dari tanya jawab oleh pewawancara 

yang ditujukan kepada  narasumber guna menemukan data-data 

dalam penelitian yang penulis teliti. 

2) Daftar Pertanyaan  

Merupakan cara pengumpulan data dengan mengajukan 

sejumlah pertanyaan-pertanyaan kepada responden yang 

disampaikan secara tertulis.
23

 Pengumpulan data ini digunakan 

oleh penulis untuk mengetahui pokok permasalahan yang sedang 

penulis teliti khususnya mengenai proses penyelesaian perkara 

kepemilikan hak atas tanah melalui mediasi. 

5. Metode Analisis Data 

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode 

penelitian bersifat deskriptif analisis
24

, analisis data yang digunakan oleh 

penulis adalah pendekatan kualitatif dengan mempelajari peraturan, 

literatur, yurisprudensi mengenai mediasi yang terkait dengan masalah 

proses penyelesaian perkara kepemilikan hak atas tanah melalui mediasi 
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Amiruddin & H. Zainal Asikin, Op. Cit, hal. 89-90. 
24

Zainuddin Ali, Loc. Cit, hal. 107. 
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yang dipadukan dengan pendapat responden dilapangan lalu dianalisis 

secara kualitatif dicari pemecahannya yang kemudian dapat ditarik sebuah 

kesimpulan. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Dalam penulisan ini, penulis memberikan gambaran yang disusun 

untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca yang terdiri dari BAB 1 

(satu) sampai BAB 4 (empat), yaitu sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian   

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Skripsi  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

A. Tinjauan Umum Secara Perdata 

1. Pengertian hak atas tanah 

2. Pengertian kepemilikan hak atas tanah  

3. Batas-batas kepemilikan hak atas tanah  

4. Hak atas tanah yang dapat diperjual belikan  

B. Tinjauan Umum Tentang Mediasi  

1. Pengertian Mediasi  
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2. Proses Mediasi  

3. Kekuatan Hukum Putusan Mediasi  

4. Akibat Hukum Dari Putusan Mediasi   

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas 

perkara kepemilikan hak atas tanah melalui mediasi. 

B. Akibat hukum setelah putusan mediasi dalam perkara 

kepemilikan hak atas tanah dijatuhkan oleh hakim.  

BAB IV PENUTUP  

A. Kesimpulan  

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 


