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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Negara Indonesia memiliki banyak suku, agama, dan bahasa yang beraneka 

ragam dari Sabang sampai Merauke. Hal tersebut menjadi sebuah kekayaan yang 

dimiliki oleh negara Indonesia yang sungguh tidak ternilai harganya.1 Bangsa 

Indonesia juga secara tegas meletakkan negara sebagai pembela utama dan penerima 

amanat sah dalam memastikan terpenuhinya kepentingan terhadap masyarakat  dan  

kedaulatan rakyat yang termasuk kebijakan dibidang pertanahan adalah suatu 

kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 

33 ayat (3) yang menyatakan Bahwa Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya 

kemakmuran rakyat.  

 Pasal ini dipakai sebagai Asas kerohanian negara dan cita – cita bangsa, 

khususnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, diletakkan dalam Pasal 1 

ayat (2) Undang – undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan Bahwa Seluruh 

bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

dalam wilayah Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan 

ruang angkasa bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional.2 

 Sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa 

Indonesia, merupakan kekayaan nasional yang wajib disyukuri. Oleh karena itu harus 

dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi 

mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pengelolaan 

sumber daya agraria yang berlangsung selama ini telah menimbulkan penurunan 

kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan,pemilikan, penggunaan dan 

pemanfataannya serta menimbulkan berbagai sengketa, konflik dan perkara 

pertanahan.  

 Oleh karena itu perlu adanya suatu proses yang berkesinambungan untuk 

penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya 

                                                             
1 Abraham Ferry Rosando, ‘Rekontruksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Yang Adil Dan Makmur’,Jurnal Seminar 

Nasional Untag Indonesia, 2018. hal. 470. Diakses 21 Desember 2021 Pukul 08.28. 
2 Suhariningsih , Kebijakan Pertanahan di bidang Hak Guna Bangunan (HGU) untuk 

mewujudkan kesejahteraan Rakyat di Era Otonomi Daerah, PPOTODA, 

Malang,2010, h. 1.  
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agraria. Proses ini dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian hukum serta 

keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada dasarnya pilihan 

penyelesaian sengketa dilakukan dengan 2 ( dua ) proses yaitu Proses penyelesaian 

sengketa melalui litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses 

penyelesaian sengketa tanah melalui kerja sama (Kooperatif) di luar pengadilan. 

Proses diluar pengadilan (litigasi) menghasilkan kesepakatan yang bersifat sistem 

permusuhan (Adversarial System)  yang belum mampu merangkul kepentingan 

bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya.  

 Sebaliknya, melalui proses diluar pengadilan (Non litigasi)  menghasilkan 

kesepakatan yang bersifat Win –win solution atau saling menguntungkan 

menyebabkan masyarakat menghindari dari keterlambatan proses penyelesaian yang 

diakibatkan karena hal prosedur dan admnistratif, menyelesaikan komprehensif dalam 

kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. 3 Tanah adalah sumber ekonomi 

negara yang sangat utama, dan juga penghasilan negara  sebagian besar dari pajak dan 

salah satunya yaitu pajak tanah, baik itu pajak bangunan maupun pajak – pajak yang 

lain yaitu  sewa, hak pakai, dan lain sebagainya. Sehingga banyak orang untuk 

memperoleh sebidang tanah  dilakukan dengan cara melawan hukum apabila dalam 

memperoleh tanah tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum maka masalah 

sengketa tanah akan banyak muncul dikalangan masyarakat. 4 

 Buktinya saat ini dari hari ke hari sengketa tanah semakin kompleks dan 

antara banyaknya masalah sengketa tanah  yang timbul dengan proses 

penyelesaiannya tidak seimbang dan banyak kasus sengketa tanah yang belum selesai 

sehingga kepastian hukum sebagai titik akhir dari proses hukum yang di diharapkan 

masyarakat tidak terwujud.Tanah di Indonesia masih tetap namun penggunaannya 

yang bertambah dan membuat nilai harga tanah juga ikut naik sehingga seringkali 

menimbulkan konflik.  

 Oleh karena itu diperlukan penyelesaian secara tuntas yang dapat diterima 

para pihak yang berpekara sehingga tercipta keadilan diantara para pihak yang 

berpakara. Permasalahan pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan selalu 

aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan 

pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak yang memperoleh tanah 

sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. 5 

                                                             
3 Felix MT. Sitorus, Lingkup Agraria dalam Menuju Keadilan Agraria 70 

Tahun,2002. h. 11.  
4 Ali Achmad C,Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 1, Prestasi Pustaka, 

Jakarta,2004, h 328.  
5 Pahlefi, Analisis Bentuk – bentuk Sengketa Hukum Atas tanah Menurut Peraturan 

Perundang – undangan di Bidang Agraria,2014, h.137.  
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 Ketersediaan tanah yang terbatas jumlahnya tidak seimbang dengan 

kebutuhan manusia. Inilah memicu timbulnya konflik pertanahan di Indonesia, 

sengketa tanah yang ada diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), 

Namun dari sekian banyak kasus yang masuk ke Badan peradilan tersebut, banyak 

yang diselesaikan dengan hasil yang kurang memuaskan dan dalam prosesnya 

membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga berkembanglah pandangan 

dimasyarakat bahwa Badan peradilan tidak optimal dalam menyelesaikan sengketa 

pertanahan.Akibatnya rasa keadilan dan kepastian hukum yang di harapkan 

masyarakat  tersebut tidak terpenuhi. bahkan yang ada hanyalah persoalan baru yang 

dampaknya akan justru memperburuk kondisi yang ada.  

 Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan pertanahan Nasional 

Sofyan Djalil menginginkan penyelesaian sengketa tanah bisa cepat selesai untuk 

memberikan kepastian berusaha di Indonesia. Pemerintah memiliki cara penyelesaian 

sengketa tanah melalui mediasi yang prosesnya bisa lebih cepat untuk menghindari 

mekanisme penyelesaian melalui pengadilan yang membutuhkan waktu karena ada 

proses hukum didalamnya.  

 Tidak sedikit salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan pengadilan 

yang di jatuhkan, dan melakukan berbagai upaya hukum yang ada, sehingga 

penyelesaian sengketa menjadi lama. Kemudian untuk penyelesaian sengketa melalui 

jalur arbitrase sampai sekarang juga belum ada yang memanfaatkannya. Fenomena 

konflik dan sengketa tanah saat ini patut menjadi perhatian bersama mengingat isunya 

yang tidak berkesudahan dari tahun ke tahun sehingga perlu Kebijakan pemerintah 

Data kementerian Agraria Tata Ruang. 

 Penggunaan pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut 

kemudian diterapkan di Negara di Indonesia yang di buatkan melalui Undang – 

undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 

telah menyediakan beberapa pranata pilihan penyelesaian sengketa (PPS) secara 

damai yang dapat di tempuh para pihak untuk menyelesaikan sengketa atau beda 

pendapat perdata mereka dalam pendayagunaan pranata konsultasi, negosiasi, 

mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. 6 

 Peran Badan Pertanahan Nasional sangat dibutuhkan dalam menangani dan 

menyelesaikan sengketa tanah dengan adil dan penuh dengan kebijaksanaan tanpa 

membedakan ras,suku,dan agama artinya semua pemberlakuan hukum harus sama 

dimata hukum mengingat masalah sengketa di zaman kolonial Belanda banyak yang 

tidak terselesaikan secara mendasar dan tuntas. Kepastian hukum harus diwujudkan 

dengan penyelesaian sengketa dengan berpedoman  Undang – Undang Mahkamah   

                                                             
6 Ibid 
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Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan merupakan 

suatu lembaga mediasi yang baik dan telah sesuai dengan Asas  yang sederhana, cepat, 

dan murah sehingga dengan demikian akan terlihat dengan jelas itikad baik dari Badan 

Pertanahan Nasional.  

 Pilihan penyelesaian sengketa (PPS) diluar pengadilan hanya dapat ditempuh 

bila para pihak menyepakati penyelesaiannya melalui pranata pilihan penyelesaian 

sengketa (PPS). Kemudian pilihan penyelesaian sengketa (PPS) dalam penyelesaian 

sengketa diluar pengadilan ini berkembang pada kasus – kasus perdata saja. Secara 

ekonomis, sengketa itu telah memaksa pihak yang terlibat untuk mengeluarkan biaya. 

 Semakin lama proses penyelesaian itu, maka semakin besar biaya yang harus 

di keluarkan dan sering kali biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan sengketa 

tanah hingga selesai tidak sebandingkan dengan harga dari obyek tanah yang 

disengketakan. Namun oleh sebagian orang atau golongan tertentu tanah sebagai 

harga diri yang harus dipegang teguh, tanah akan dipertahankan sampai mati. 7 

 Kalau masalah sengketa tanah berkelanjutan jika tidak diawasi dan dibatasi 

kedepannya oleh Badan Pertanahan Nasional, Sulit untuk mencapai harapan dan 

tujuan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang – undang Nomor 38 

Tahun 2016  tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional dan Kantor Pertanahan.  Untuk mewujudkan adanya proses penyelesaian 

sengketa tanah di Indonesia yang murah,cepat,sederhana.  

  Sebagaimana yang diamanat Undang – undang  Pokok Agraria (UUPA). 

Maka tidak ada salahnya apabila di  Indonesia dibentuk suatu Badan Peradilan Khusus 

yang menangani  perkara pertanahan yang disebut misalnya pengadilan Pertanahan 

Indonesia, Pengadilan Anak, Pengadilan Hak Asasi manusia,Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi, sehingga penyelesaian terhadap sengketa pertanahan dapat di 

selesaikan dalam waktu yang cepat, biaya, murah, dan sederhana serta terintegrasi 

diantara para pihak, Sehingga tujuan pencapaian kepastian hukum dapat segera 

terwujud dan di rasakan masyarakat.   

 Dalam rangka menguasai, memanfaatkan, dan menggunakan tanah, tidak 

menutup kemungkinan bahwa yang terjadinya yang menimbulkan permasalahan 

dibidang pertanahan. Mengenai sengketa, konflik, dan perkara pertanahan telah ada 

pada Peraturan Menteri dan Tata ruang/ Badan Pertanahan Nasional Indonesia. 

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus pertanahan. Peraturan tersebut 

diatur lebih jelas mengenai masalah yang jadi wewenang menteri dan bukan   

wewenang menteri.  

                                                             
7 Herry Benstein, Kebangkitan Studi Reforma Agraria di Abad 21, STPN, 2008, h. 6.  
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 Dalam proses penyelesaian suatu sengketa dan konflik yang masuk ke kantor 

pertanahan akan melewati serangkaian proses. Dalam Pasal 11 ayat (3)  ditentukan 

masalah menjadi wewenang kementerian yang menyatakan : (3) Sengketa atau 

konflik yang menjadi kewenangan kementerian sebagaimana yang dimaksud pada 

ayat (2) meliputi :  

a. Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/ atau 

perhitungan luas;  

b. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau 

pengakuan hak atas tanah bekas milik adat; 

c. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran 

hak atas tanah; 

d. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar; 

e. Tumpang tindih hak atas sertifikat hak atas tanah yang salah satu atas 

haknya jelas terdapat kesalahan; 

f. Kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran 

tanah; 

g. Kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti; 

h. Kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan; 

i. Kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;   

j. Penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atau  

k. Kesalahan lain dalam penerapan dalam penerapan peraturan 

perundang – undangan.  

 Lalu,dalam Pasal 11 ayat (4) menyatakan :” Sengketa dan konflik selain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bukan merupakan kewenangan kementerian dan 

menjadi kewenangan instansi lain. menentukan masalah di luar yang bukan 

wewenang kementerian dan jadi wewenang lembaga lain. Namun, tidak di jelaskan 

lebih lanjut sengketa dan konflik yang mana  dan instansi lain apa yang dimaksud, 

Sehingga hal ini menimbulkan suatu ketidakjelasan norma hukum (norma samar) 

yang dapat menimbulkan penafsiran lain terhadap pengaturan Pasal ini di dalam 

peraturan menteri tersebut.  

 Oleh sebab itu isu hukum yang perlu dikaji dan di butuhkan penafsiran 

sedangkan, Dalam Pasal 12 ayat (5) menyatakan “Dalam hal sengketa atau konflik 

bukan kewenangan kementerian sebagaimana yang pada ayat (2),  karena kementerian 

Agraria dan Tata ruang  dapat mengambil insiatif untuk memfasilitasi penyelesaian 

sengketa atau konflik melalui mediasi. Jalur mediasi dalam aturan ini ditempuh juga 

untuk jenis sengketa atau konflik,baik yang menjadi kewenangan kementerian 

Agraria dan Tata Ruang dan bukan kewenangan kementerian.  
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 Dilihat keadaan Sengketa tanah di Indonesia saat ini, Proses penyelesaian 

masih  menggunakan jalur Pengadilan yang proses membutuhkan waktu lama karena 

antara kedua pihak tidak adanya kesepakatan untuk berdamai merupakan hambatan 

bagi para pihak yang ingin mencari keadilan Terlebih bagi masyarakat yang berada 

pada golongan ekonomi menengah kebawah yang tidak mampu untuk membayar 

biaya perkara. 

 Maka dari itu diperlukan suatu peraturan atau kaidah hukum yaitu Peraturan 

kehidupan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin ketertiban dalam 

masyarakat. Hukum tersebut haruslah berupa hukum yang jelas demi memberi 

kepastian hukum untuk pemilik yang sah dari tanah – tanah tertentu. Dengan begitu 

merupakan salah satu cara untuk meminimalisasi konflik – konflik dan masyarakat 

maupun dari pemerintah yang dilatar belakangi  oleh sengketa tanah.8 

 Sebagai contoh kasus sengketa tanah Pengukuran lahan kilang Grass Root 

Refinery (GRR) yang akan berdiri dilahan seluas 841 hektar  di Desa Sumurgeneng, 

kecamatan Jenu diwarnai aksi penolakan massa. Sekitar 40 warga desa setempat 

membentangkan poster yang meminta pengukuran lahan didesanya dihentikan dengan 

alasan bersengketa hal ini di sebabkan, pemerintah terlalu memaksakan kehendaknya 

untuk menambah kilang minyak di Indonesia. dari total tersebut seluas 384 hektra 

lahan tanah merupakan tanah pertanian produktif milik di tiga akDesa kaliuntu, Desa 

wadung, dan Desa Sumurgeneng.  sedangkan  warga pemilik lahan tidak mau menjual 

tanah tersebut merupakan sumber kehidupan warga setempat dan hanya bercocok 

tanam mereka dapat melangsungkan hidup hingga saat ini.  

 Aksi warga yang berlangsung sejak 09.30 itu dijaga anggota Polsek Jenu. 

Meski demo berjalan damai, tim Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pertamina 

kilang Grass Root Refinery (GRR) menghentikan sementara pengukuran tanah hingga 

waktu yang belum ditentukan. Karena salah satu warga yang menolak pengukuran 

merupakan aspirasi masyarakat yang masih bersikukuh masih terjadi sengketa lahan 

untuk kilang. Karena itu warga menyayangkan pembangunan kilang tetap dilanjutkan 

ketika Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) membatalkan penetapan lokasi. 

Namun, saat ini  PT. Pertamina mulai mempererat dengan cara perdamaian dengan 

warga lokal untuk proyek kilang Tuban. Langkah ini membuah hasil positif sebab 

jumlah warga yang kontra dengan proyek kilang Tuban berangsur – angsur surut.  

 Direktur Mega Proyek dan Petrokimia Pertamina Ignatius Talulemabang 

mengungkapkan Pertamina mulai menggandeng perdamaian warga lokal untuk 

sejumlah posisi dalam proyek kilang Tuban direkrut sebagai pekerja, pembersih 

                                                             
8 Adrian Sutedi, Perahkan Hak atas tanah dan Pendaftarannya,Sinar Grafika, 

Jakarta,2008, h. 22.  
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lahan, tim pengamanan dan lainnya. langkah ini terbukti jumlah warga yang kontra 

pun semakin berkurang. Proses kilang Tuban terganjal proses pembebasan lahan. 

Sejumlah warga yang menolak dibangunnya proyek tersebut dan Provinsi Jawa Timur 

akhirnya mengajukan kasasi Ke Mahkamah Agung setelah setelah sebelumnya 

dinyatakan kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Direktur pertamina 

sebagai pihak yang memiliki kepentingan akan terus mengawal kasus ini. Pertamina 

bahkan telah menyiapkan pengacara dalam menyelesaikan proses hukum ini. 9 

 Lembaga negara (organ negara) atau badan negara merupakan pembentukan 

yang diberikan pada pengemban fungsi dalam sistem penyelenggaraan negara, yang 

harus bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama yang ditetapkan. Lembaga negara 

yang diatur dan dibentuk berdasarkan Undang – undang merupakan organ Undang – 

undang, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih 

rendah bagi tingkatan dan derajat peberlakuaan hukum terhadap pejabat yang berada 

didalamnya. 10 

 Corak dan struktur organisasi di Indonesia juga mengalami dinamika 

perkembangan yang sangat pesat. Setelah masa reformasi sejak tahun 1998, banyak 

lembaga dan komisi yang dibentuk secara independen. Banyaknya tumbuh lembaga, 

komisi maupun koorporasi yang bersifat independen merupakan gejala yang 

mendunia, dalam arti tidak hanya di Indonesia. Pada umumnya pembentukan lembaga 

– lembaga independen ini didorong oleh kenyataan bahwa birokrasi di lingkungan 

pemerintahan dinilai tidak dapat lagi memenuhi tuntutan kebutuhan akan layanan 

umum dengan standar mutu yang semakin meningkat dan di harapkan semakin efisien 

dan efektif. 11 

 Badan Pertanahan Nasional (BPN) kini menjadi Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Kementerian Agraria dan Tata Ruang  Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah Kementerian yang mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan di bidang Agraria Pertanahan dan Tata Ruang dalam 

pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan 

negara. Perubahan itu tidak lantas disebut sebagai kementerian baru, tapi lebih pada 

peningkatan status lembaga negara.  

 Peningkatan status itu, ditandai dengan bertambahnya dimensi tata ruang 

dalam kementerian sehingga kewenangan Badan Pertanahan Nasional semakin 

                                                             
9 Dikutip kasus sengketa tanah https ://amp.kontan.co.id/news/pertamina-gandeng-

warga-lokal-untuk-kurangi-tensi-sengketa-lahan-kilang-tuban diakses 1 oktober 

2020 Pukul 11.15. 
10 Jimmly Asshidiqie, Hukum Acara Pengujian Undang – undang,Sinar 

Grafika,Jakarta,2010, h. 61.  
11 Ibid  
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meningkat dan strategis. Kementerian Agraria dan Tata Ruang memberi solusi 

strategis, terutama dalam hal melakukan proses menghilangkan hambatan perizinan 

tumpang tindih atas kawasan – kawasan sengketa. Antara lain, terkait dengan wilayah 

pertambangan yang berada di bawah kawasan lindung, wilayah eksplorasi migas yang 

bersinggungan dengan pertanian, budi daya perikanan dan kawasan lindung pantai. 

Namun faktanya banyak kendala yang terjadi di lapangan karena Perubahan Badan 

Pertanahan menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan 

Nasional.  

 Pelaksanaan Reforma Agraria tidak boleh menimbulkan konflik penguasaan 

tanah baru, untuk itu perlu komitmen pemerintah untuk itu perlu komitmen 

pemerintah untuk merancang kebijakan makro ekonomi yang tidak biasa pada 

kepentingan terntu saja. Perlu dipahami bahwa kebijakan yang berpihak kepada 

kelompok masyarakat yang terpinggirkan itu sejatinya tidak harus di pandang sebagai 

serta – merta bertentangan dengan prinsip ekonomi pasar, namun bahwa pemberian 

hak kepada kelompok yang mempunyai kemampuan/ jasa lebih itu, harus diimbangi.12 

 Dengan pemberian perhatian khusus sebagai koreksi atas kebijakan 

berdasarkan hak, karena kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan tanah justru 

tidak mempunyai kemampuan untuk memperolehnya secara wajar. Kenyataannya 

bahwa jumlah bidang tanah  tidak sejajar dengan jumlah yang ada, sehingga bagi 

orang yang tidak memiliki tanah perlu mengembangkan suatu strategi agar dapat 

menguasai tanah. Karena kemiskinan karena ketidakseimbangan dan ketidakadilan 

inilah yang kemudian menimbulkan strategi tertentu agar bisa tetap menguasai 

sebidang tanah.  

 Pada masa penjajahan Hindia Belanda, hak – hak atas tanah di Indonesia 

dikelompokkan kedalam 3 jenis hak, yaitu : 

1. Hak – hak asli Indonesia, yaitu hak – hak atas tanah menurut hukum 

adat;Hak – hak Barat, yaitu hak – hak atas tanah menurut hukum 

Barat, yaitu hukum yang di bawa oleh Pemerintah Hindi Belanda ke 

Indonesia bersamaan dengan Hukum Eropa. Dalam hal ini, 

Penerintah Hindi Belanda memberlakukan asas konkordansi (Asas 

yang melandasi untuk diberlakukan hukum Eropa atau Belanda) 

dengan menerapkan aturan yang berlaku Di Negeri Belanda di 

Indonesia serta  

                                                             
12 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan 

Otonomi daerah,Nuansa,Bandung,2008, h. 77.  
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2. Hak – hak atas tanah daerah yang diatasnya masih ada penguasaan 

dari kerajaan setempat, Misalnya Yogyakarta, Surakarta, Sumatera 

Timur dan daerah – daerah swapraja lainnya. 

 Buku II  Burgerlijk Wethboek (BW) mengatur tentang jenis – jenis hak atas 

tanah yang Dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum, termasuk mengatur isi dari 

hak yang bersangkutan berserta hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah 

yang dikuasainya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tanah yang tercangkup dalam 

Burgelijk Wethboek (BW) bersifat keperdataan. Selain itu, Burgelijk Wethboek (BW) 

juga memuat ketentuan – ketentuan yang mengatur hal – hal yang bersifat 

administratif, yang berisi kebijakan Pemerintah Hindi Belanda tentang Pemerintah 

Hindi Belanda tentang pemberian hak atas tanah di Indonesia. Namun ketentuan – 

ketentuan yang mengatur hal tersebut diatas didasarkan pada hukum tanah 

Pemerintahan Belanda yaitu :  

1. Agrarishe Wet, yaitu Suatu Undang – undang yang dibuat 

Pemerintah Belanda yang diundangkan tahun 1870 dan merupakan 

tambahan Pasal 62 Regering Reglement (RR),sejenis Undang – 

undang bagi Hindia Belanda yang ditetapkan tahun 1854 yang 

kemudian diubah menjadi Indische Staatregering (IS) pada tahun 

1925, dimana Pasal 62 RR menjadi Pasal 51 IS. 13 

2. Agrarische Besluit,yaitu Keputusan Raja Belanda untuk 

melaksanakan Agrarische Wet. Peraturan ini merupakan suatu 

pernyataan yang menjadi dasar kewenangan pemberian hak atas 

semua bidang tanah yang dapat dibuktikan sebagai eigendom pihak 

lain, adalah milik (domein) negara. Agrarische Besluit 1870 hanya 

berlaku untuk Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah lain 

ditetapkan dalam Besluit yang dikeluarkan di kemudian hari.  

3. Ketentuan – ketentuan yang diadakan oleh penguasaan lokal 

(swaparaja) yang diciptakan menurut ketentuan sawapraja, Misalnya 

hak atas tanah yang berlaku D.I Yogyakarta dan Grant Sultan, Gront 

Controleur Grand Deli Maatscheppij serta hak konsesi di Sumatra 

timur.  

 Di masa pemerintah Hindia Belanda, semua pemberian hak atas tanah yang 

berkaitan dengan hak – hak barat mempunyai data tanah yang lengkap dengan peta 

kadasternya yang sudah didaftarkan. Hal ini masih dapat dilihat di sejumlah wilayah 

                                                             
13 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang – 

undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksaannya, Jakarta, Djambatan,1999,  h. 48.  
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di Indonesia, Misalnya di D.I Yogyakarta, yang sampai saat ini peta tanahnya masih 

tersimpan dan terpelihara dengan baik.  

 Pada masa pemerintah Jepang, melalui Pasal 10 Osamu Serei Nomor 4 Tahun 

1944, aturan tentang kepemilikan serta penguasaan tanah lebih ditujukan bagi warga 

negara jepang, bangsa asing, Badan hukum jepang dan Badan hukum Warga Negara 

Indonesia. Namun sejak berlakunya Undang – undang Bala kedudukan tentara Jepang 

pada tahun 1992, terjadi penggarapan dan kedudukan terhadap tanah – tanah 

perkebunan serta perhutanan untuk kepentingan Jepang, sehingga kondisi ini 

mempersulit penggunaan serta pemanfaatan tanah oleh penduduk pribumi. Kondisi 

ini berakhir pada tahun 1945, yaitu saat Jepang menyerah kepada sekutu. 

 Sebelum Undang – undang Pokok Agraria diberlakukan, hukum tanah yang 

berlaku di Indonesia masih merupakan hukum tanah warisan pemerinth Hindia 

Belanda. Pada masa ini filosofi hukum tanah yang dianut adalah “ Bumi dan kekayaan 

alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar – 

besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Filosofi ini masih berlaku hingga Undang – 

undang Pokok Agraria di undangkan pada tanggal 24 September 1960.  

 Sesudah berlakunya Undang – undang Pokok Agraria, hukum tanah nasional 

yang berlaku adalah hukum tanah yang mengatur jenis – jenis hak atas tanah dalam 

aspek perdata dan dalam aspek administrasi yang berisi politik pertanahan nasional 

yang semuanya itu Agraria sebagai hukum agraria nasional disaneer menyatakan 

hukum adat yang sudah bersih dari segi negatif dapat digunakan sebagai hukum tanah 

nasional, Undang – undang Pokok Agraria merupakan Peraturan dasar bagi ke – 44 

aturan pelaksanannya, baik yang berupa Undang – undang maupun Peraturan 

pemerintah.  

 Berdasarkan uraian latar belakang Masalah diatas dan Dengan berawal dari 

semakin Secara umum untuk pertumbuhan ilmu hukum, lebih khusus bidang 

kenotariatan dimana ilmu selaku proses. Maka dilakukan dengan pemahaman 

pengaturan ruang lingkup terhadap Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri (PERMEN) 

Agraria Nomor 11 Tahun 2016. Dengan dasar tersebut, secara khusus agar tahu juga 

paham pengaturan lingkup terhadap Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri (PERMEN) 

Agraria Nomor 11 Tahun 2016 serta untuk mengkaji dan menganalisis secara normatif 

akibat suatu ketidakjelasan  hukum norma Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri 

(PERMEN)  Agraria Nomor 11 Tahun 2016 terhadap mekanisme sengketa pertanahan 

yang bukan merupakan wewenang kementerian.  

 Meningkatnya kuantitas terjadinya kasus sengketa tanah di Badan Pertanahan 

Nomor 11  Tahun 2016 Pasal  11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (5) maka di anggap perlu 

suatu peraturan yang komprehensif membahas tentang pembagian,proses, dan 

penanganan sengketa.Dampak negatif perlu adanya harmonisasi peraturan perundang 



11 
 

 

 

– undangan terkait agar memudahkan pelaksanaan di lapangan. maka peneliti merasa 

tertarik untuk melakukan Penelitian dengan  Judul : “PERAN BADAN 

PERTANAHAN NASIONAL DALAM MEREDUKSI PERKARA DAN 

KONFLIK SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI”. 

 Agar tidak menimbulkan pembahasan yang meluas maka peran Badan 

Pertanahan nasional konflik dan perkara sengketa tanah melalui mediasi dalam 

konteks peranannya sebagai pihak yang terlibat aktif dalam mewujudkan kepastian 

dan keadilan hukum. 

 1.2   Rumusan Masalah  

1. Apa akibat hukum ketidakjelasan norma pada Pasal 11 ayat (4) 

Peraturan Menteri  Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 

terhadap mekanisme penanganan masalah yang bukan kewenangan 

kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia?  

2. Bagaimana proses mereduksi konflik dan perkara sengketa tanah 

melalui mediasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional  

menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 

Tahun 2016?  

 1.3   Tujuan Penelitian  

      Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :  

1. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan terhadap 

mekanisme penanganan masalah yang bukan kewenangan 

kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia telah 

sesuai dengan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 

Tahun 2016.  

2. Penelitian bertujuan untuk Mengetahui dan menjelaskan keterkaitan 

Badan Pertanahan Nasional (BPN)  dalam  Proses penyelesaian 

konflik dan perkara sengketa tanah melalui mediasi di tinjau dari 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang  Nomor 11 Tahun 2016.  

 1.4   Manfaat Penelitian  

 Penelitian ini di harapkan\ dapat memberikan manfaat sebagai berikut :   

           1.4.1  Manfaat teoritis  

Penelitian ini dapat dikembangkan untuk bagi dunia akademik 

khususnya pada Program Studi Ilmu Hukum tentang keadaan umum 

sengketa pertanahan, obyek sengketa dalam Alternatif Penyelesaian 

Sengketa,  Tipologi kasus pertanahan, Bentuk – bentuk penyelesaian 

sengketa, Model penyelesaian sengketa melalui mediasi, Peran dan 

Kewenangan Badan Pertanahan mereduksi sengketa tanah, Karakteristik 

Sengketa Tata Usaha Negara, Bagaimana proses Badan pertanahan 
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dalam mereduksi konflik dan perkara sengketa tanah melalui mediasi 

kelemahan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum (Litigasi) dan 

kelebihan Metode Alternatif penyelesaian sengketa (Non Litigasi). 

1.4.2  Manfaat Praktis  

Dalam prakteknya penelitian ini, menjadi bahan rujukan atau acuan oleh 

seluruh lembaga pihak Badan Pertanahan dalam meningkatkan kemampuan 

dan kinerja guna memberikan jaminan  yang  berlandaskan pada Undang – 

undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945  dimana kekayaan alam tetap 

dikuasai negara dan dipergunakan untuk kepastian hukum bagi kesejahteraan 

masyarakat. 

1.4.3  Pertanggung Jawaban Sistematika  

Dalam Penulisan skripsi ini di bagi 4 (empat) bagian yang mana pada setiap 

bab memiliki sub-bab guna memperoleh dan memberikan penjelasan secara 

efektif dan sistematis.  

Bab I  di dahului dengan PENDAHULUAN, dalam isi pendahuluan ini 

terdapat latar belakang masalah yaitu mengapa membahas tentang judul skripsi 

ini, terdapat pula rumusan masalah guna untuk membatasi permasalahan dalam 

penulisan skripsi ini agar tidak melebar lebih luas, tujuan penulisan yang akan 

di capai, metode penulisan dalam skripsi ini terdapat penjelasan mengenai tipe 

penelitian, pendekatan, langkah penulisan serta bahan hukum. kemudian 

terakhir Bab I di sambung dengan pertanggung jawaban sistematika.  

BAB II berisi TINJAUAN PUSTAKA, dalam skripsi ini melakukan 

pembahasan secara umum terkait dengan latar belakang masalah yaitu Tinjauan 

Pustaka untuk membahas permasalahan atau rumusan masalah.  

BAB III berisi PEMBAHASAN, melakukan pembahasan tentang 

pembahasan pembahasan dari Bab II terkait Tinjauan Pustaka yang membahas 

secara umum pengertian yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas 

dalam skripsi ini tentang Peran Badan Pertanahan nasional  dalam mereduksi 

perkara dan konflik sengketa tanah melalui mediasi berdasarkan rumusan 

masalah.  

BAB IV merupakan bagian PENUTUP yang di dalamnya berisi 

kesimpulan dari penelitian skripsi serta menyempurnakan dengan adanya saran 

yang diberikan.  

         1. 5   Metode Penelitian  

         1.5.1 Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian ini digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian 

hukum Normatif (Normative research). penelitian hukum normatif adalah 

penelitian hukum yang menemukan aturan hukum prinsip – prinsip hukum, 
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maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 

Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan amasalah atau 

isu hukum (legal Issue) yang ada. 

       1.5.2  Metode Pendekatan  

         Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan :  

a) Pendekatan perundang – undangan (Statue Approach)Pendekatan 

Undang – undang digunakan untuk mencari, mengetahui ratio logis 

dan dasar otologis lahirnya Undang – undang, maka dapat memahami 

kandungan filosofis yang ada didalam Undang – undang.  

b) Pendekatan Konseptual digunakan agar dapat menelaan konsep 

pemikiran yang berkembang didalam doktrin – doktrin ilmu hukum, 

Menurut Peter Marzuki, dengan mempelajari pandangan – pandangan 

dan doktrin – doktrin ilmu hukum peneliti akan menemukan ide- ide  

yang melahirkan pengertian – pengertian hukum dan konsep – konsep 

hukum dan asas – asas hukum yang relevan dengan isu hukum  yang 

diteliti. Dengan mempelajari mengenai konsep hukum, maka akan 

lebih mudah membangun argumentasi hukum dan menarik 

kesimpulan yang tidak keliru dalam penelitian normatif. 

       1.5.3  Sumber dan Jenis Bahan Hukum  

                 Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:  

a. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Peraturan 

perundang – undangan, catatan resmi dan putusan hakim. Dalam 

penelitian hukum ini penulis menggunakan bahan hukum primer, 

antara lain :  

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 

2. Undang – Undang Pokok Agraria Nomer 5 Tahun 1960 

(UUPA); 

3. Undang – undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan  

Alternatif Penyelesaian Sengketa; 

4. Undang – undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman;  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak 

Guna Uasaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas 

Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643); 

6. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Tata Cara 
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Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan 

Hak Pengelolaan; 

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Prosedur mediasi di Pengadilan; 

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Penyelesaian kasus pertanahan.  

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu Bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari literatur – 

literatur dan makalah – makalah, karya – karya ilmiah, media internet, 

serta artikel – artikel yang berkaitan dengan obyek penelitian. 

c. Bahan Hukum Tersier merupakan Bahan hukum yang mendukung bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berupa kamus- 

kamus hukum, dan ensiklopedia antara lain:  

1.  Kamus Hukum; 

2.  Kamus Besar Bahasa Indonesia; 

3.  Ensiklopedia; dan  

4.  Kamus lain 

 1.5.4  Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

            Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan Pengumpulan bahan 

hukum primer yaitu dengan mengiventariskan dan mengkategorisasikan hukum 

positif yang berupa peraturan perundang – undangan pokok agraria dan putusan 

Sengketa di luar pengadilan dan Peran aktif seksi sengketa pertanahan. Bahan 

sekunder dalam tahap memperoleh data melalui membaca berbagai buku pertanahan, 

jurnal ilmiah dan literatur lainnya yang mempunyai keterkaitan sebagai petunjuk 

untuk memahami penyelesaian masalah hukum dalam membangun argumentasi 

hukum.Selain melakukan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. Penulis juga menggunakan bahan hukum tersier sebagai bahan hukum 

tambahan yang dapat berupa kamus – kamus hukum. Dengan dilakukan pengumpulan 

bahan hukum ini akan dapat mempermudah penulis dalam mengambil kesimpulan.  

1.5.5  Teknik Analisis Bahan Hukum  

          Teknik analisis hukum yang digunakan yakni teknis analisis yang bersifat 

prespektif analisis secara normatif. Rumusan masalah yang diajukan dianalisis 

prespektif tujuan hukumnya, validitas aturan hukumnya, Asas – asas Hukum. Dalam 

Penerapan atau implementasinya, permasalahan yang dipakai dianalisis preaspektif 

untuk menetapkan standar prosedur dalam menyelesaikan sengketa di luar 

pengadilan., ketentuan – ketentuannya dalam melaksanakan aturan, gagasan atau 

konsep hukum yang disarankan sebagai hasil dari penelitian ini.  


