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PENYELESAIAN SENGKETA TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 

MELALUI MEDIASI 

(Studi Kasus di Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta) 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian perkara sengketa 

tanah untuk kepentingan umum melalui mediasi terhadap para pihak yang 

berselisih dan juga mengetahui penyelesaian seperti apa yang digunakan Badan 

Pertanahan Nasional Kota Surakarta terhadap penyelesaian sengketa yang terjadi 

di wilayah karesidenan Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode penelitian yuridis Empiris yang diperoleh langsung dari lapangan melalui 

proses wawancara. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Non 

Doktrinal atau Sosiologis yang mana menggambarkan dan menjelaskan tentang 

proses maupun hasil dari proses penyelesaian perkara melalui mediasi 

berdasarkan fakta maupun penerapan praktek sebagaimana adanya. Sumber data 

meluputi data primer yaitu wawancara dan data sekunder meliputi sumber hukum 

primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan 

wawancara. Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta telah 

melaksanakan Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Untuk Kepentingan Umum 

Melalui Mediasi dan Bentuk Penyelesaian Mediasi yang digunakan Badan 

Pertanahan Nasional Kota Surakarta dalam menyelesaikan Perkara Sengketa di 

Solo TechnoPark dan Sengketa di Punggawan, sesuai dengan peraturan dan 

Undang-Undang yang telah tertuang dalam proses dan tahap tersebut, dan telah 

menerapkan prinsip-prinsip yang ada sesuai dengan aturan yang diberlakukan. 

 

Kata kunci : sengketa tanah, mediasi, win-win solutions, kepentingan umum, 

surakarta 

 

Abstract 

This study aims to determine the process of resolving land disputes in the public 

interest through mediation of the disputing parties and also knowing what kind of 

settlement is used by the Surakarta National Land Agency for dispute resolution 

that occurs in the Surakarta residency. The research method used is juridical 

empirical research method which is obtained directly from the field through the 

interview process. The type of research used is non-doctrinal or sociological 

research, which describes and explains the process and results of the case 

resolution process through mediation based on facts and the application of 

practice as it is. The data sources include primary data, namely interviews and 

secondary data including primary and secondary legal sources. Methods of data 

collection using literature study and interviews. The data analysis technique used 

qualitative techniques. The results showed that the Surakarta National Land 

Agency has implemented the Land Dispute Settlement Process for Public Interest 

through Mediation and the Mediation Forms used by the Surakarta National Land 

Agency in resolving Dispute Cases at Solo TechnoPark and Disputes in 

Punggawan, in accordance with the regulations and laws. The law has been stated 
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in the process and stage, and has applied the existing principles in accordance 

with the applicable regulations. 

 

Keywords: land disputes, mediation, win-win solutions, public interest, surakarta 

 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki jumlah penduduk 

terbanyak, namun seimbang dengan apa yang dimilikinya yakni salah satunya luas 

pulau yang terbentang sangat lebar. Menurut Komplikasi Politik dan Hukum 

Keagrariaan yaitu Rentsra BPN RI  penelitian pada tahun 2010-2014 : Luas NKRI 

840 juta hektar yang terdiri dari 192 juta hektar daratan dan 648 juta hektar laut.  

192 juta hektar daratan terdiri dari 65%  Hutan dan 35% Budidaya (Rentsra BPN 

RI, 2016).   

Luas pulau yang dimiliki sama halnya dengan luas tanah yang Indonesia 

miliki. Masyarakat juga tidak lepas dari keinginan untuk memiliki sebagian hak 

nya untuk memiliki tanah tersebut. Sehingga banyak masyarakat berlomba-lomba 

untuk menyimpan sebagian uangnya untuk ditabung agar bisa membeli sebagian 

tanah untuk ditempatinya. Tanah sendiri sangat penting kegunaannya bagi 

manusia. Masyarakat akan tenang apabila Ia telah memiliki tanah apalagi sudah 

menjadi bagian dari hak miliknya, sehingga bisa Ia tempati, tinggali, diambil 

manfaatnya dengan nyaman dan tenang tanpa khawatir akan suatu hal apapun. 

Dari tanah tersebut masyrakat juga tidak terlepas dari suatu perselisihan mengenai 

sengket atas hak tanah. 

Dalam Penyelesaian perselisihan suatu sengketa dapat dilakukan melalui 

dua proses. Proses penyelesaian tersebut yang pertama yaitu lewat proses 

pengadilan atau biasa disebut litigasi, lalu proses yang kedua yaitu melalui non-

litigasi yang bersifat kooperatif atau kerja sama di luar ranah pengadilan. Pasal 6 

dari UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa memberikan sejumlah lembaga untuk penyelesaian sengketa secara 

damai Para pihak dapat menggunakan konsultasi, mediasi, konsiliasi, negosiasi, 

atau penilaian ahli untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat 

mereka. Salah satunya yaitu mediasi yang merupakan jalur non-litigasi, Arti 

mediasi dalam Dalam KBBI memuat beberapa unsur penting yaitu mediasi adalah 
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penyelesaian perselisihan atau perselisihan antara dua pihak atau lebih melalui 

penyelesaian semua pihak yang terlibat dalam perselisihan (termasuk perselisihan 

eksternal dan pihak penyelesaian perselisihan) bertindak sebagai konsultan dan 

tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Maka memang perlu 

dikembangkan kebiasaan penyelesaian sengketa melalui jalur eksternal 

pengadilan yaitu (mediasi) agar dapat dikenal luas di kalangan masyarakat 

terutama dalam hal penyelesaian sengketa tanah, karena memiliki banyak 

keuntungan. Salah satu tugas dan fungsi utama Kantor Pertanahan dapat 

mencakup penyelesaian sengketa dengan cara mediasi. 

Dalam pelaksanaan teknisnya untuk menyelesaikan sengketa tanah melalui 

mediasi, Administrasi Pertanahan Nasional mengeluarkan “Petunjuk Teknis 

Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan” yang tertuang dalam 

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 34 Tahun 2007. Kantor 

Pertanahan merupakan satu-satunya instansi yang memiliki kewenangan 

melaksanakan tugas-tugas administrasi di bidang pertanahan melalui Peraturan 

Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2009 (Perpres Nomor 10 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Pertanahan Nasional) untuk pengakuan regulasi. Dalam Pasal 2 

Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2009 tentang Keputusan Presiden Nomor 

10 Tahun 2006 tentang Administrasi Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) menjalankan tugas pemerintahan di bidang pertanahan negara, 

daerah dan departemen (Wowor, 2014). 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis memiliki ketertarikan 

untuk membahas dan melaksanakan penelitian. Sehingga, penulis mengusulkan 

skripsi yakni dengan judul : PENYELESAIAN SENGKETA TANAH UNTUK 

KEPENTINGAN UMUM MELALUI MEDIASI (Studi Kasus di Badan 

Pertanahan Nasional Kota Surakarta). 

Rumusan masalah pertama dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah 

Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Untuk Kepentingan Umum Melalui Mediasi 

di Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta dan rumusan kedua yaitu 

Bagaimanakah Penyelesaian Mediasi yang digunakan Badan Pertanahan Nasional 

Kota Surakarta dalam menyelesaikan Sengketa di Solo TechnoPark dan Sengketa 

di Punggawan ? 
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Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah yang pertama untuk 

Mengetahui Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Untuk Kepentingan Umum 

Melalui Mediasi di Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta dan kedua untuk 

Mengetahui Bentuk Penyelesaian Mediasi yang digunakan Badan Pertanahan 

Nasional Kota Surakarta dalam menyelesaikan Sengketa di Solo TechnoPark dan 

Sengketa di Punggawan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis 

diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan teoritis, baik itu bagi 

pengembangan ilmu hukum maupun dapat menjadi informasi bagi masyarakat 

dan kantor pertanahan untuk diterapkan. 

Dalam menjabarkan kerangka pemikiran, penulis memulai dengan 

menjelaskan tentang peraturan yang mengatur mengenai masalah pertanahan, 

petunjuk teknis badan pertanahan nasional dan mekanisme mediasi yang masih 

berlaku. Salah satu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan diluar jalur 

pengadilan yaitu Mediasi. Badan pertanahan nasional kota Surakarta memiliki hak 

dan kewajiban untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan suatu 

perselisihan tanah yang terjadi di wilayah Surakarta. Salah satunya adalah 

membantu masyarakat yang berperkara menyelesaikan perselisihan dengan cara 

mediasi dengan melakukan kesepakatan perdamaian. 

 
2. METODE 

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis 

Empiris yang diperoleh langsung dari lapangan melalui proses wawancara. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Non Doktrinal atau Sosiologis 

yang mana menggambarkan dan menjelaskan tentang proses maupun hasil dari 

proses penyelesaian perkara melalui mediasi berdasarkan fakta maupun penerapan 

praktek sebagaimana adanya. Sumber data meluputi data primer yaitu wawancara 

dan data sekunder meliputi sumber hukum primer dan sekunder. Metode 

pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis data 

menggunakan teknik kualitatif. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Untuk Kepentingan Umum Melalui 

Mediasi di Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta 

Kasus-kasus dalam lingkup pertanahan mengacu pada konflik tanah atau 

permasalahan sengketa tanah yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan atau 

kebijakan hukum, dan masih berlaku di masyarakat. Perselisihan merupakan 

bagian dari kehidupan manusia dalam kehidupan sosial, interaksi sosial antar 

manusia menimbulkan masalah, kemudian terjadi perselisihan sengketa (Usman, 

2003). Sengketa tanah adalah sengketa tanah antara individu atau badan hukum 

atau lembaga yang tidak memiliki pengaruh sosial politik yang luas. Fokus yang 

belum berdampak luas menjadi alasan membedakan definisi sengketa tanah 

dengan konflik tanah. 

Proses penyelesaian sengketa tanah untuk kepentingan umum melalui 

mediasi di Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta yaitu Sengketa Batas atau 

letak bidang tanah yang merupakan perbedaan pendapat dari para pihak, nilai 

kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak 

dimana kantor Pertanahan Nasional Kota Surakarta berperan sebagai mediator 

dalam penyelesaian sengketa yakni sebagai berikut : Proses Mediasi dimulai 

dengan adanya Laporan pengaduan atau biasa disebut klarifikasi oleh pihak 

pengadu atau pelapor, setelah diterimanya surat permohonan pengaduan maka 

dilakukan analisis permasalahan sengketa tersebut dengan menginventarisasi dan 

mengidentifikasi untuk memperoleh data awal, selanjutnya kepala seksi atau 

penanggung jawab memeriksa kembali kelengkapan dan kebenaran data 

administratif, dan data fisik di tanah yang dijadikan sebagai objek tersebut barulah 

dilakukan Risalah Pengolahan Data dan membuat hasil laporan penelitian. Setelah 

selesai pemeriksaan seluruh data yuridis maupun fisik atas tanah, Kantor 

Pertanahan Nasional memanggil pihak yang berselisih untuk dipanggil di diruang 

rapat Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Para pihak diharuskan menjelaskan 

keluh kesah yang dirasakan yang biasa disebut kronologi suatu permasalahan 

yang terjadi, para pihak yang berselisih juga berhak untuk memberikan saran 

maupun masukan sebagai suatu masukan yang diberikan dan diarahkan oleh 

mediator.  
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Dalam kesepakatan mediasi tersebut timbullah suatu putusan yang 

memiliki dua arah yakni pertama kata damai atau sepakat, Setuju untuk berdamai 

yang berarti kedua belah pihak menyetujui mediasi dan menyetujui hasil mediasi 

yang disarankan oleh mediator. Dengan kata lain, mediasi yang dilakukan oleh 

Biro Pertanahan berhasil dan dinyatakan dalam akta perdamaian. Kedua, tidak 

setuju atau sepakat yang artinya Tidak setuju atau tidak sepakat berarti kedua 

belah pihak menolak saran mediator, maka mediasi yang dilakukan oleh Badan 

Pertanahan Kota Surakarta gagal. 

3.2 Penyelesaian Mediasi yang digunakan Badan Pertanahan Nasional Kota 

Surakarta dalam menyelesaikan Sengketa di Solo TechnoPark dan Sengketa di 

Punggawan 

Upaya penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh Kantor Badan Pertanahan 

Nasional Kota Surakarta merupakan suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan 

melalui jalur non-litigasi atau diluar pengadilan. Penyelesaian diluar pegadilan ini 

didasarkan kepada hukum dan masih merupakan suatu penyelesaian yang 

berkualitas tinggi karena permasalahan sengketa yang diselesaikan melalui jalur 

diluar pengadilan tersebut biasanya akan dapat terselesaikan secara tuntas tanpa 

meninggalkan suatu kerugian pada pihak yang sedang berperkara.  

Dalam menyelesaikan perkara sengketa di Solo TechnoPark dan Sengketa 

di Punggawan yang dilaksanakan melalui mediasi menekankan pada model 

penyelesaian menggunakan klarifikasi. Yang mana kasus sengketa tersebut yang 

ada langsung dilaporkan atau diadukan oleh pengadu kepada bagian seksi 

pengendalian dan penanganan sengketa di Kantor Badan Pertanahan Nasional 

Kota Surakarta. Setelah dilaporkan atau diadukannya, seksi pengendalian dan 

penanganan sengketa menanyakan terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang 

mengajukan untuk diberikan saran dan solusi mau atau tidaknya untuk dilakukan 

mediasi. Barulah seksi pengendalian dan penanganan sengketa melaksanakan atau 

memulai sesi mediasi yang ada.  

Selain itu Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta juga 

mengedepankan 5 prinsip yaitu prinsip netralitas (Impartiality), prinsip penentuan 

diri sendiri (self determination), prinsip kerahasiaan (confidentiality), prinsip 

bebas dari konflik pribadi (free from conflict of interest) dan prinsip dasar aturan 
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(Ground Rules). Untuk terciptanya win-win solution kepada seluruh pihak yang 

berselisih, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta selaku mediator 

yang menangani sengketa akan melakukan yang terbaik untuk penyelesaian yang 

berkeadilan tanpa menimbulkan kerugian sedikitpun kepada pihak yang 

berselisih. Karena suatu tercapainya mediasi dapat dipengaruhi oleh beberapa hal 

yang memungkinkan untuk terjadinya kesepakatan atau perdamaian oleh pihak 

yang berperkara, maka selaku mediator akan berperan secara ulet, tekun dan 

berhati-hati agar tercapai kata damai atau sepakat untuk pihak yang berperkara. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Proses penyelesaian sengketa tanah untuk kepentingan umum melalui mediasi di 

Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta yaitu Sengketa Batas atau letak bidang 

tanah yang merupakan perbedaan pendapat dari para pihak, nilai kepentingan 

mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak dimana kantor 

Pertanahan Nasional Kota Surakarta berperan sebagai mediator dalam 

penyelesaian sengketa yakni sebagai berikut : Proses Mediasi dimulai dengan 

adanya Laporan pengaduan atau biasa disebut klarifikasi oleh pihak pengadu atau 

pelapor, setelah diterimanya surat permohonan pengaduan maka dilakukan 

analisis permasalahan sengketa tersebut dengan menginventarisasi dan 

mengidentifikasi untuk memperoleh data awal, selanjutnya kepala seksi atau 

penanggung jawab memeriksa kembali kelengkapan dan kebenaran data 

administratif, dan data fisik di tanah yang dijadikan sebagai objek tersebut barulah 

dilakukan Risalah Pengolahan Data dan membuat hasil laporan penelitian. Setelah 

selesai pemeriksaan seluruh data yuridis maupun fisik atas tanah, Kantor 

Pertanahan Nasional memanggil pihak yang berselisih untuk dipanggil di diruang 

rapat Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Para pihak diharuskan menjelaskan 

keluh kesah yang dirasakan yang biasa disebut kronologi suatu permasalahan 

yang terjadi, para pihak yang berselisih juga berhak untuk memberikan saran 

maupun masukan sebagai suatu masukan yang diberikan dan diarahkan oleh 

mediator.  



8 

 

Penyelesaian Mediasi yang digunakan Badan Pertanahan Nasional Kota 

Surakarta dalam menyelesaikan Sengketa di Solo TechnoPark dan Sengketa di 

Punggawan menekankan pada model penyelesaian menggunakan klarifikasi, yang 

mana kasus sengketa tersebut yang ada langsung dilaporkan atau diadukan oleh 

pengadu kepada bagian seksi pengendalian dan penanganan sengketa Kantor 

Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta. Selain itu Kantor Badan Pertanahan 

Nasional Kota Surakarta juga mengedepankan 5 prinsip yaitu prinsip netralitas 

(Impartiality), prinsip penentuan diri sendiri (self determination), prinsip 

kerahasiaan (confidentiality), prinsip bebas dari konflik pribadi (free from conflict 

of interest) dan prinsip dasar aturan (Ground Rules). Untuk terciptanya win-win 

solution kepada seluruh pihak yang berselisih, Kantor Badan Pertanahan Nasional 

Kota Surakarta selaku mediator yang menangani sengketa akan melakukan yang 

terbaik untuk penyelesaian yang berkeadilan tanpa menimbulkan kerugian 

sedikitpun kepada pihak yang berselisih. 

4.2 Saran 

Untuk Kantor Pertanahan Nasional Kota Surakarta sebagai suatu lembaga mediasi 

atau jalur alternative penyelesaian diluar pengadilan dapat mula melaksanakan 

suatu kegiatan bantuan-bantuan hukum untuk kalangan umum agar lebih 

mengenal apa itu mediasi dan masyarakat umum akan lebih tertarik dalam 

menyelesaikan sengketa tanah melalui mediasi. 

Untuk Masyarakat lebih baiknya menyelesaikan suatu permasalahan 

terkait hak atas tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Nasional Kota 

Surakarta sebagai mediatornya, karena sangat disayangkan apabila diselesaikan 

melalui pengadilan hasilnya akan merugikan salah satu pihak yang berselisih. 

Untuk Mahasiswa agar ikut berpartisipasi untuk mengenalkan suatu 

penyelesaian di jalur alternative diluar pengadilan, agar orang-orang awam yang 

belum mengetahui apa itu mediasi akan tertarik menyelesaikan suatu 

permasalahan melalui mediasi agar menjadi terobosan baru kepada masyarakat 

umum. 
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