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TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH 

DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SALATIGA 
 

Abstrak 

Sengketa tanah tidak dapat dihindari dizaman sekarang, ini disebabkan karena 

berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi di zaman sekarang sementara jumlah 

bidang tanah terbatas. Hal tersebut menuntut perbaikan dalam bidang penataan 

dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan terutama kepastian 

hukumnya. 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 tanah tersebut dalam sengketa. Pada dasarnya 

pilihan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) proses. Proses 

penyelesaian sengketa melalui litigasi di dalam pengadilan, kemudian 

berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar 

pengadilan.  
 

Kata Kunci:  penyeleseian, sengketa, tanah 
 

Abstract 

Land disputes cannot be avoided today, this is due to various land requirements 

that are very high today, while the number of land parcels is limited. This requires 

improvement in the field of land management and use for the welfare of the 

community and especially its legal certainty. For this reason, various efforts made 

by the government are to try to resolve land disputes quickly to avoid 

accumulation of land disputes, which can harm the community, for example land 

cannot be used because the land is in dispute. Basically, the choice of dispute 

resolution can be done with 2 (two) processes. The process of resolving disputes 

through litigation in court, then developing a dispute resolution process through 

cooperation (cooperative) outside the court. 
 

Keywords: settlement, dispute, land 
 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara agraria, dimana sebagian besar masyarakatnya 

memiliki mata pencarian sebagai petani. Hal yang tidak dapat dipisahkkan 

dari petani adalah tanah yang digunakan sebagai lahan persawahan. Jadi pada 

dasarnya, manusia dan tanah mempunyai hubungan yang sangat erat, sangat 

alami dan tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dimengerti dan dipahami, 

karena tanah merupakan tempat tinggal, tempat pemberi makanan, tempat 

mereka dilahirkan, tempat mereka dimakamkan bahkan tempat leluhurnya, 

maka selalu ada pasangan manusia dengan tanah, antara masyarakat dengan 

tanah.
1
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Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria dinyatakan bahwa, ”Dengan 

adanya dasar hak menguasai dari negara maka ditentukan adanya macam-

macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan 

kepada dan dipunyai orang-orang”. Dengan demikian jelas bahwa tanah 

dalam pengertian yuridis adalah permukan bumi, sedangkan hak atas tanah 

adalah hak atas sebagian permukaan bumi yang terbatas, berdimensi dua 

dengan ukuran panjang dan lebar. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh 

orang dengan hak-hak yang disediakan oleh Undang-Undang Pokok Agraria 

adalah untuk digunakan atau dimaanfaatkan. Diberikan tanah dengan hak 

tersebut tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah 

sebagai permukaan bumi saja.
2
 

Pengertian tanah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) adalah “permukaan bumi yang 

dalam penggunaannya termasuk bagian tubuh bumi yang di bawahnya dan 

bagian ruang di atasnya sesuai dengan tujuan penggunaannya.”
3
 

 Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia sedangkan 

persediaan tanah sangatlah terbatas. Keadaan demikian itu mengakibatkan 

harga tanah melonjak dan susah untuk diperoleh. Hal itu di samping 

membawa dampak yang positif yaitu dengan memberikan peningkatan 

kesejahteraan dan keuntungan bagi pemiliknya, juga memberikan dampak 

yang negatif yaitu timbulnya berbagai kasus dan permasalahan dalam bidang 

pertanahan. 

Sengketa pertanahan di Indonesia bukan merupakan hal yang baru dan 

masih terjadi sampai saat ini. Pada awalnya sengketa pertanahan hanya terjadi 

antara para pihak perseorangan, tapi saat ini sengketa pertanahan sudah terjadi 

di semua sektor kehidupan masyarakat, seperti sektor kehutanan, sektor 

pertambangan sampai pada wilayah tambak pesisir selama ini sengketa 

pertanahan dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan maupun jalur luar 

pengadilan.
4
 

                                                 
2
Boedi Harsono, 2008, Hukum Agrarian Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-

Undang Pokok Agrarian, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, hal. 18. 
3
Boedi Harsono, 2013, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Hukum Tanah, 

Jakarta: Penerbit Djambatan, hal. 23 
4
Elsa Syahrief, 2012, Menuntaskan Sengketa Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, 

Jakarta: Kepustakaan Popular Gramedia, hal. 4. 
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Salah satu sengketa yang banyak terjadi adalah sengketa mengenai 

batas tanah yang disebabkan banyak hal, karena tanah yang belum didaftarkan 

bisa juga karena adanya pihak ketiga yang menguasai tanah tersebut, 

penyelesaian sengketa tanah yang berlarut-larut dan tidak ada penyelesaian 

yang baik dapat menyebabkan adanya pihak yang dirugikan serta melakukan 

gugatan ke pengadilan. 

Meskipun ada peluang lebar menggugat melalui pengadilan tetapi 

pihak awam cenderung menghindarinya, selain itu terdapat anggapan dalam 

masyarakat bahwa pengajuan gugatan lewat pengadilan relatif mahal, 

memakan waktu yang cukup lama bahkan berbelit-belit. Oleh karena itu 

masyarakat berupaya menyelesaikan sengketanya dengan menempuh jalur 

nonlitigasi.
5
 

Penyelesaian melalui jalur pengadilan bertujuan untuk mendapatkan 

keadilan dan kepastian hukum, maka penyelesaian di luar pengadilan justru 

yang diutamakan adalah perdamaian dalam mengatasi sengketa yang terjadi di 

antara yang bersengketa dan bukan mencari pihak yang benar atau salah. Bila 

harus mencari siapa yang benar dan yang salah, tidak akan menghasilkan 

keputusan yang menguntungkan para pihak yang bersengketa penyelesaian 

sengketa non-litigasi atau alternatif yang lebih dikenal dengan istilah 

Alternatif Dispute Resolution (ADR) diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.  

Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara ini digolongkan dalam 

media non-litigasi yaitu merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa 

yang kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan satu solusi terhadap 

konflik atau sengketa yang bersifat win-win solution. ADR dikembangkan 

oleh para praktisi hukum dan akademisi sebagai cara penyelesaian sengketa 

yang lebih memiliki akses pada keadilan.
6
 

Beberapa permasalahan tanah, bisa diselesaikan dengan baik oleh 

Kantor Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional) melalui “mediasi”.
7
 Mediasi 

                                                 
5
Irin Siam Musnita, 2008. “Penyelesaian Semgketa Tanah Masyarakat Molomoi Di 

Kabupaten Sorong”, Skripsi, Semarang; Universitas Diponegoro Semarang, hal. 5. 
6
Rachamadi Usman, 2003. Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Bandung: 

Citra Aditya Bakti, hal. 4 
7
Herwandi, 2010, “Peran Kantor Pertanahan dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah 

Secara Mediasi di Kantor Pertanahan Jakarta Utara”, Tesis, Semarang: Program Magister 

Kenotariatan Universitas Diponegoro, hal. 2. 
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adalah upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan 

pihak ketiga netral (mediator) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat 

disepakati para pihak.
8
 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang bertujuan: (1) Untuk mengetahui penyelesaian sengketa batas 

tanah melalui mediasi di Badan Pertanahan Nasional Kota Salatiga dan (2) 

Untuk mengetahui kendala apa saja yang ditemui Badan Pertanahan Nasional 

Kota Salatiga dalam menyelesaikan sengketa batas tanah melalui mediasi. 

Sementara itu, manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini antara lain: 

(1) Manfaat teoritis, yakni (a) Sebagai salah satu sarana guna menyusun 

skripsi untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar sarjana di bidang hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta; (b) Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan dan serta pemikiran yang 

bermaaafaat bagi ilmu pengetahuan; (2) Manfaat praktis, yakni (a) Bagi 

penulis, diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang hukum 

berkaitan dengan penyelesaiaan sengketa batas tanah di Badan Pertanahan 

Nasional Kota Salatiga, (b) Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan 

informasi berkaitan dengan penyelesaian sengketa batas tanah di Badan 

Pertanahan Nasional yang terjadi di seluruh Indonesia serta mengetahui 

kebijakan yang telah ditempuh oleh Badan Pertanahan Kota Salatiga. 

 

2. METODE 

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif yang bersifat 

deskriptif yakni suatu prosedur penelitian untuk menentukan kebenaran 

berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif dengan cara menelaah teori-

teori hukum, konsep hukum, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-

undangan terhadap penyelesaian sengketa batas tanah dengan menggambarkan 

proses atau tahap serta menjelaskan hasil penelitian. Jenis data terdiri dari data 

primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu sumber hukum primer, 

sekunder dan tersier. Metode pengumpulan dengan melalui studi kepustakaan 

dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, kemudian dianalisis menggunakan 

metode analisis kualitatif. 

                                                 
8
Suparto Wijoyo, 2003, Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes 

Resolution), Surabaya: Airlangga University Press, hal. 99.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Mediasi di Badan 

Pertanahan Nasional Kota Salatiga 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah suatu lembaga yang 

mempunyai tugas tugas untuk melaksanakan tugas tugas pemerintah di bidang 

pertanahan di daerah kabupaten atau kota. Badan Pertanahan yang dulu 

disebut sebagai Kantor Agraria. BPN diatur melalui Perpres Nomor 10 Tahun 

2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. 

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat serta dalam 

rangka menciptakan pelayanan publik, maka Badan Pertanahan Nasional 

melakukan percepatan penanganan dan penyelesaian kasus-kasus pertanahan 

sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR IX/MPR/2001 dan juga 

merupakan bagian dari 11 (sebelas) agenda prioritas BPN RI dengan 

berlandaskan 4 (empat) prinsip kebijakan dalam pertanahan berdasarkan 

Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan 

Penanganan Kasus Pertanahan yang terdiri dari: (1) Penyelesaian sengketa 

dan konflik pertanahan untuk melaksanakan putusan pengadilan; BPN RI 

wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap, kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya, 

yaitu: (a) Terdapat obyek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan; (b) 

Terdapat obyek putusan sedang diletakkan sita jaminan; (c) Terdapat obyek 

putusan sedang menjadi objek gugatan dalam perkara lain; (d) Alasan lain 

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; (2) Penyelesaian sengketa 

dan konflik pertanahan di luar pengadilan; dapat berupa perbuatan hukum 

administrasi pertanahan meliputi: (a) Pembatalan hak atas tanah dan konflik 

pertanahan di luar pengadilan; dapat berupa perbuatan hukum administrasi 

pertanahan; (b) Pencatatan dalam sertifikat dan/atau buku tanah serta daftar 

umum lainnya; dan (c) Penerbitan surat atau keputusan administrasi 

pertanahan lainnya karena terdapat cacat hukum administrasi dalam 

penerbitannya. 

Dalam melakukan penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik 

pertanahan, BPN RI menetapkan beberapa kriteria terhadap kasus yang 

dinyatakan selesai atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana 
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diatur dalam Pasal 72 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011, yaitu: 

(1) Kriteria satu (K-1) berupa surat penerbitan pemberitahuan penyelesaian 

kasus pertanahan dan diberitahukan kepada semua pihak yang bersengketa; 

Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI 2012 15;  

(2) Kriteria dua (K-2) berupa penerbitan surat keputusan tentang pemberian ha 

katas tanah, pencatatan dalam buku tanah, atau perbuatan hukum lainnya 

sesuai surat pemberitahuaan penyelesaian kasus pertanahan; (3) Kriteria tiga 

(K-3) berupa surat pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan yang 

ditindaklanjuti mediasi oleh BPN sampai pada kesepakatan perdamaian atau 

kesepakatan yang lain yang disetujui oleh para pihak; (4) Kriteria empat (K-4) 

berupa surat pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan yang intinya 

menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan akan melalui proses 

perkara pengadilan, karena tidak adanya kesepakatan untuk berdamai;  

(5) Kriteria lima (K-5) berupa surat pemberitahuan penyelesaian kasus 

pertanaan yang menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan yang telah 

ditangani bukan termasuk kewenangan BPN dan dipersilahkan untuk 

diselesaikan melalui instansi lain. 

Badan Pertanahan Nasional Kota Salatiga merupakan suatu lembaga 

yang dapat menangani/menyelesaikan kasus di bidang pertanahan melalui 

mediasi dengan mengutamakan perdamaian atau kesepakatan para pihak, yaitu 

suatu penyelesaian konflik yang melalui musyawarah mufakat dengan 

menghormati hak dan kepentingan para pihak yang bersengketa yang prinsip 

dasarnya adalah solusi/titik tengah yang dapat diambil oleh para pihak yang 

bersengketa atau dikenal dengan intilah “win-win solution” atau normatifnya 

disebut dengan penyelesaian “non-litigation” atau Alternative Despute 

Resolution (ADR). Ketetentuan tersebut diatur dalam Pasal 23 C Peraturan 

Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan 

Nasional menyelenggarakan fungsi pelaksanaan alternatif penyelesaian 

masalah, sengketa dan konflik pertanahan melalui mediasi, fasilitas dan 

lainnya. Penyelesaian sengketa melalui mediasi oleh Badan Pertanahan 

Nasioanal Kota Salatiga didasarkan pada prinsip-prinsip yaitu:  

(1) kebenaran-kebenaran formal dari fakta-fakta yang mendasari permasalahan 

yang bersangkutan; (2) keinginan dari para pihak yang bersengketa terhadap 

objek yang disengketakan. 
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Peran merupakan suatu yang harus dicapai pada tingkat tertentu dalam 

rangka memperoleh kepuasan dalam pelayanan baik oleh orang, badan hukum 

maupun lembaga negara lainnya, sedangkan peranan merupakan tindakan 

yang harus dilakukan oleh orang maupun badan hukum atau lembaga negara 

lainnya dalam suatau peristiwa atau dalam penanganan kasus, konflik 

sengketa seperti yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 

2011 tentang Pengelolaan Pengajian dan Penanganan Kasus Pertanahan 

bahwa: “Suatu sengketa, konflik atau perkara pertanahan, peran badan 

pertanahan kota sangatlah vital selaku Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia di tingkat kabupaten atau kota yang dimana menjalankan tugas dan 

fungsi dalam menyelesaikan sengketa atau konflik di bidang pertanahan 

kabupaten atau kota.” 

Masyarakat Kota Salatiga yang sedang mendapatkan masalah atau 

konflik dalam bidang pertanahan serta ingin segera menyelesaikan masalah 

atau konflik tersebut maka seharusnya menyampaikan terlebih dahulu kepada 

Badan Pertanahan Nasional kabupaten/kota agar memperoleh penyelesaian 

dari masalah /konflik dalam bidang pertanahan yang sedang dialami, 

permohonan tersebut dapat langsung disampaikan kepada Badan Pertanahan 

Kota Salatiga atau bisa juga dapat dilakukan dengan tertulis yang kemudian 

baru disampaikan kepada Badan Pertanahan Kota Salatiga, Kepala Badan 

Pertanahan Kota Salatiga sebagai unsur pelaksana menjalankan tugas dari 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yaitu dalam rangka 

memberikan pelayanan kepada masyarakat mengenai masalah-masalah 

pertanahan oleh masyarakat dianggap suatu hal yang sangat rumit. Kepala 

Kantor Pertanahan Kota Salatiga menjalankan tugasnya yaitu: merumuskan 

dan melaksanakan kebijkan di bidang penanganan dan pengendalian sengketa 

pertanahan. 

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada 

Kantor Pertanahan Kota Salatiga dalam menangani kasus atau konflik dalam 

bidang pertanahan mempunyai tujuan untuk memberikan kepastian hukum 

atas penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dalam 

penelitian ini yang terindikasi terjadinya sengketa batas tanah yaitu sengketa 
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terhadap batas-batas tanah dimana sebidang tanah tidak memiliki batas yang 

jelas sehingga antara kedua bidang tanah tersebut dapat menimbulkan konflik 

antara para pemilik tanah bisa juga disebabkan karena tumpang tindih 

sertifikat tanah. Sengketa bidang tanah terjadi di Desa Tegal Rejo Kecamatan 

Argomulyo Kota Salatiga oleh Eko Kristianto dengan Sertifikat Hak Milik 

No.2065/Argomulyo 

Sertifikat merupakan tanah bukti hak atas tanah, maka dalam rangka 

menjamin kepastian hukum dari pemegang hak atas tanah atau pemilik 

sertifikat yang sedang dalam sengketa batas tanah maka Kantor Pertanahan 

akan menangani masalah sengketa batas tanah tersebut. Penguasaan dan 

pemilikan atas tanah oleh badan hukum/perseorangan namanya harus ditulis di 

dalamnya dan menjelaskan lokasi, gambaran, ukuran dan batas-batas bidang 

tanah tersebut, hal ini dilakukan agar para pihak yang berkepentingan terhadap 

sengketa batas tanah diselesaikan oleh Badan Pertanahan Kota Salatiga 

dengan cepat dan efeien. Adapun peran Kantor Pertanahan Kota Salatiga 

dalam menangani sengketa batas tanah yang terjadi di Kota Salatiga dilakukan 

dengan cara: (1) Pengkajian masalah. Kepala Badan Pertanahan Kota Salatiga 

setelah menerima pengaduan tentang sengketa batas tanah selanjutnya 

melakukan pengkajian terhadap sengketa tersebut dengan melalukan 

penelitian serta menganalisis data yng diterima yang terjadi di Desa Tegal 

Rejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga. Dari hasil penelitian dan data 

yang dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Kota Salatiga dapat menentukan 

dan merumuskan pokok permasalahan yang terjadi terhadap sengketa batas 

tanah tersebut yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa tersebut. 

Kemudian melakukan telaah serta menerapkan hukum yang selanjutnya 

menghasilkan rekomendasi dari penyelesaian konflik tersebut
9
, dan (2) 

Penanganan sengketa. Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga dalam 

menangani masalah sengketa batas tanah melakukan kegiatan penelitian dan 

pengelolaan data pengaduan, yang dilakukan dengan:
10

 

                                                 
9
Yunita Megawati, Kepala Bagian Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Badan 

Pertanahan Nasional Kota Salatiga, Wawancara Pribadi, Salatiga, 12 Mei 2018, Pukul 10.00 WIB 
10

Daryatmo, Kepala Seksi Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Salatiga, 

Wawancara Pribadi, Salatiga, 4 Juni 2018, Pukul 10.00 WIB 
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Pertama, melakukaan penelitian dan pengolahan data pengaduan. 

Dalam penelitian ini, (1) yaitu dengan melakukan kelengkapan serta 

keabsahan data pengaduan yang disampaikan pihak pengadu, serta 

kelengkapan data yang diperlukan dalam penanganan sengketa batas tanah 

tersebut, penelitian dalam rangka memperoleh kelengkapan data yang 

digunakan untuk penyelesaian sengketa tersebut diperoleh dari pengaduan 

yaitu Sugianto yang menyertakan kelengkapan data sertifikat Hak Milik 

No.3021 dan Eko Kristianto dengan sertifikat hak milik No.2065/Tegarejo,  

(2) dengan melakukan penelitian data dari pengadu, setelah itu Kepala Badan 

Pertanahan Kota Salatiga meneliti data yang disampaikan dari hasil 

pengaduan mengenai data formil dan kebenaran materiil tentang adanya 

sengketa batas tanah yaitu antara setifikat Hak Milik No.3921/Tegalrejo dan 

sertifikat Hak Milik No.2065/Tegalrejo. Berdasarkan survei dan penelitian 

dari berkas yang disampaikan oleh pihak yang mengadu sertifikat Hak Milik 

No.3021/Tegalrejo bahwa sebidang tanah tersebut dengan Hak Milik No.3021 

memang asli dan sudah terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Salatiga. 

Keterangan yang disampaikan dari pengadu yaitu Sugianto dan Eko Kristianto 

dengan sertifikat Hak Milik No.2065/ Tegalrejo, (3) dengan melakukan 

pencocokan data yang masuk yuridis dan data fisik sertifikat Hak Milik 

No3021/Tegalrejo dan sertifikat Hak Milik No.2065/Tegalrejo. Berdasarkan 

pengaduan untuk mencari data yang diperlukan dalam penanganan sengketa 

batas tanah, dalam pengaduan tersebut kedua belah pihak membawa bukti 

berupa sertifikat tanah serta melampirkan foto copy KK, foto copy KTP, 

selain dari data pengaduan juga mencari data dari arsip pada Kantor 

Pertanahan Kota Salatiga yang berkaitan dengan batas tanah tersebut dari hasil 

pengukuran serta melihat dari luas tanah yang ada digambarkan sertifikat hak 

milik keduanya.  

Kedua, penelitian lapangan. Kegiatan penelitian lapangan ini dengan: 

(1) melakukan penelitian berkaitan dengan keabsahan atau kesesuaian data 

sertifikat Hak Milik No. 3021/Tegalrejo dan sertifikat Hak Milik No. 2065 

dengan sumbernya yang berkaitan dengan batas batas tanah tersebut;  

(2) mencari keterangan dari para saksi-saksi yang berkaitan denga sengketa 

batas sertifikat tersebut dengan meminta keterangan dari pihak pengadu yaitu 
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Sugianto dan Eko Kristanto selaku pemohon selaku pemilik sertifikat yang 

telah mengalami sengketa batas serta para pihak yang berbatas langsung 

dengan objek yang menjadi sengketa batas tersebut; (3) meninjau secara 

langsung lokasi yang menjadi objek sengketa batas tanah yang terletak di  

Jl. Tegalrejo Raya, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota 

Salatiga. Dengan batas batas tanah sebagai berikut: (a) Sebelah utara: Sudarto, 

Susanto, Abraham Tri P, (b) Sebelah timur: Tanah GG, (c) Sebelah selatan: 

Sugianto, (d) Sebelah barat: Jl. Tegalrejo Raya. 

Ketiga, penyelenggaraan gelar kasus. Selanjutnya Kepala Badan 

Pertanahan Kota Salatiga melakukan gelar kasus dalam penyelesaian sengketa 

kasus batas tanah melalui mediasi. Penyelenggaraan gelar kasus mediasi ini 

perlu ada tembusan kapada BPN RI. Gelar mediasi didampingi oleh Kepala 

Seksi Sengketa dan Konflik. Adapun urutan dari gelar mediasi ini meliputi 

pembukaan, pemaparan kasus pertanahan, tanggapan, diskusi, kesimpulan dan 

penutup. Kemudian hasil dari gelar mediasi ini disampaikan kepada Kepala 

Kantor Pertanahan Kota Salatiga. 

Keempat, penyusunan risalah pengelolaan data. Data yang diterima 

merupakan dokumen resmi BPN RI yang menjadi satu-kesatuan yang tidak 

dapat terpisahkan dengan dokumen yang berkaitan penyelesaian kasus 

sengketa batas maupun penanganannya. Risalah ini merupakan hasil dari 

pengembangan kasus berupa rangkuman dari kegiatan penyelesaian sengketa 

batas tanah yang diselesaikan melalui mediasi. Adapun susunan subtansi dari 

pengelolaan data memuat: pokok kasus penyelesaian sengketa batas tanah, 

meliputi objeknya, subjek, tipologi kasus dan posisi kasus serta data 

pendukung yang berkaitan dengan kasus penyelesaian sengketa batas tanah, 

baik dari keterangan para saksi atau pihak, kronologi kasus, penanganan 

kasus.  Kemudian risalah tersebut disahkan oleh kepala saksi sengketa dan 

konflik dan perkara baru setelah selesai gelar perkara ini yang akan menjadi 

dasar pertimbangan bagi para pimpinan untuk menerbitkan surat keputusan 

yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa batas tanah. 

Kelima, menyiapkan berita acara. Setelah menyelesaikan risalah 

pengelolaan data maka kepala seksi sengketa konflik dan perkara yang 

memuat dari kesepakatan para pihak dalam penyelesaian sengketa batas tanah 
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sehingga para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa batas tanah 

dengan perdamaian. 

Keenam, evaluasi dari hasil penyelesaian sengketa batas tanah. 

Evaluasi ini dilakukan oleh deputi dimana deputi tersebut melakukan 

pengendalian pengkajian dan penanganan kasus sengketa batas tanah di 

Kantor Badan Pertanahan Kota Salatiga yang selanjutnya dikoordinasikan 

oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Salatiga yang dilaksanakan oleh 

Seksi Konflik, Sengketa dan Perkara. 

 

3.2 Hambatan dalam Penyelesaian Sengketa Batas Tanah di Badan 

Pertanahan Kota Salatiga 

Pada setiap kasus sengketa tanah masing-masing memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda antara satu kasus sengketa dengan kasus yang 

lain. Baik diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi di dalamnya 

terdapat faktor-faktor yang menghambat jalannya penyelesaian sengketa 

tersebut ataupun pelaksanaan hasil musyawarah atau putusan tersebut 

mengiringi dari setiap sengketa di manapun sengketa itu berada. 

Kendala tersebut dapat bersifat ringan maupun berat. Kendala atau 

hambatan adalah segala sesuatau yang dapat membuat upaya yang dilakukan 

manusia untuk penyelesaian kasus menjadi tidak lancar atau tidak berjalan 

lancar. Dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Badan 

Pertanahan Kota Salatiga tentu tidaklah ringan dan tidak mudah seperti yang 

dibayangkan.  

Secara umum hambatan-hambatan atau kendala dalam penyelesaian 

sengketa batas tanah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal 

yang berasal dari para pihak yang bersengketa tersebut. Faktor internal yang 

dapat menghambat dalam penyelesaian sengketa batas antara lain dapat 

disebabkan oleh:
11

 

Pertama, dari para pihak yang bersengketa. Para pihak yang 

bersengketa menjadi salah satu faktor penghambat dalam penyelesaian 

sengketa batas tanah di Badan Pertanahan Kota Salatiga, hal ini berasal dari 

sifat emosional para pihak dimana upaya pertemuan yang diusahakan oleh 
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Badan Pertanahan Kota Salatiga terkadang mengalami hambatan. Salah 

satunya keengganan para pihak untuk memenuhi undangan Kantor Badan 

Pertanahan Kota Salatiga untuk melakukan mediasi. Ketidakhadiran itu bisa 

dari salah satu pihak juga bisa dari kedua belah pihak yang enggan untuk 

datang dalam acara mediasi yang telah ditentukan Badan Pertanahan Nasional 

Kota Salatiga selaku mediator, sehingga menghambat dalam proses mediasi 

karena dalam proses mediasi tersebut haruslah menghadirkan kedua belah 

pihak yang bersengketa, ketika ada salah satu pihak yang bersengketa tidak 

dapat datang, maka mediator berusaha mengkonfirmasi kepada pihak yang 

hadir apakah masih ingin diusahakan mediasi lagi hingga pihak yang tidak 

hadir dalam mediasi tersebut hadir atau tidak. Apabila yang tidak hadir dari 

kedua belah pihak, maka Badan Pertanahan Kota Salatiga berusaha 

memanggil kedua belah pihak lagi satu kali untuk dilakukan mediasi lagi. 

Kedua, rendahnya tingkat pendidikan. Masyarakat yang mengalami 

sengketa batas tanah di Kota Salatiga berasal dari berbagai kalangan, berbagai 

latar belakang. Hal tersebut terkadang membuat para pihak yang bersengketa 

kesulitan dalam memahami titik fokus dari sengketa yang akan diselesaikan, 

secara mediasi dan membuat sulit untuk diselesaikan, serta tidak mampu 

memberikan penjelasan maupun bukti-bukti yang diharapkan dapat membantu 

dalam penyelesaian sengketa tersebut. Karena kurangnya kemampuan 

intelektual kadang kala dalam proses perundingan tidak seimbang, hal itu 

menyebabkan salah satu pihak mempunyai nilai tawar dibanding pihak yang 

lain. Ditambah lagi dari sikap tidak jujur dari masing-masing pihak saat 

dimintai keterangan membuat mediator kesulitan dalam mencari jalan keluar 

atau solusi terbaik terhadap penyelesaian sengketa batas tanah tersebut. 

Apabila hal tersebut terjadi mediator harus bisa menyikapinya.  

Ketiga, tidak ada kesepakatan mengenai besarnya ganti rugi. Dalam 

penyelesaian sengketa batas tanah tersebut cukup mudah, namun yang 

menjadi hambatan adalah besarnya ganti rugi terhadap tanah yang masuk ke 

dalam pihak lain, karna mediator tidak bisa memutuskan besarnya ganti rugi, 

akan tetapi diserahkan pada kedua pelah pihak terkadang masih ada pihak 

yang berbelit-belit terhadap besarnya ganti rugi yang harus dibayar.
12
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Pertama, penyelesaian sengketa batas tanah di Badan Pertanahan 

Nasional Kota Salatiga diselesaikan dengan cara mediasi, dimana para pihak 

yang bersengketa tersebut dihadirkan/dipertemukan guna membahas 

penyelesaian sengketa yang dialami, setelah dilakukan pertemuan antara 

kedua belah pihak maka dilakukan pengukuran berdasarkan sertifikat hak 

milik atas tanah, dimana dalam sertifikat tersebut terdapat informasi berupa 

gambaran luas tanah yang menjadi objek sengketa, kemudian setelah 

memperoleh hasil pengukuran maka dapat diketahui apakah tanah yang 

sekarang sesuai atau tidak dengan yang ada di sertifikat, apabila sesuia maka 

permasalahan tersebut terselesaikan bahwa tanah tersebut tidak terjadi 

sengketa batas, apabila tidak sesuai dilakukan mediasi berupa tata cara 

pengembalian batas yang kurang antara para pihak, sampai ada titik temu atau 

kesepakatan. Adapun penyebab terjadinya sengketa batas tanah antara lain: 

Pertama, tidak ada kejelasan batas tanah:  Kedua, pergeseran batas tanah 

secara sepihak, Ketiga tumpang tindih kepemilikan. faktor-faktor di atas 

menjadi pemicu terjadinya sengketa batas tanah yang terjadi di Kota Salatiga. 

Kedua, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Salatiga dalam 

menyelesaikan sengketa batas tanah sudah berupaya dengan maksimal agar 

kasus tersebut selesai dengan cepat serta dapat memuaskan kedua belah pihak, 

akan tetapi di dalam perjalanannya penyelesaian sengketa tersebut, Kantor 

Badan Pertanahan Nasional Kota Salatiga sering mengalami kendala sehingga 

penyelesaian kasus tersebut susah, menyebabkan tidak adanya titik temu 

antara kedua belah pihak, berbagai hambatan tersebut yaitu dari para pihak 

yang bersengketa, bisa disebabkan rendahnya tingkat pendidikan, tidak ada 

kesepakatan masalah ganti rugi. Berbagai faktor tersebut di atas menjadi 

penghambat dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa batas tanah, walaupun 

semua kendala dapat diatasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Salatiga 

namun memerlukan waktu yang lama. 
 

4.2 Saran 

Pertama, bagi mediator. Dalam penyelesaian sengketa batas tanah di 

Badan Pertanahan Nasional Kota Salatiga diharapkan dalam pelaksanaan 
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mediasi mengedepankan keadilan serta mencari solusi terbaik yang 

memuaskan para pihak dalam penyelesaian sengketa batas tanah terutama di 

Kota Salatiga. 

Kedua, bagi para pihak. Para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa 

batas tanah melalui mediasi diharapkan untuk menyelesaikan sengketa ini 

dengan damai serta berfikir logis serta tidak mengedepankan egonya, sehingga 

permasalahan tersebut dapat diselesaikan tepat waktu, tidak berlarut larut serta 

tidak memakan biaya yang besar. 

Ketiga, bagi Badan Pertanahan Nasional Kota Salatiga, agar dapat 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan keberadaannya 

sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa tanah melalui mediasi, 

sehingga masyarakat mengetahuinya serta menjadikan mediasi salah satu 

solusi penyelesaian sengkta batas tanah. 
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