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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Tanah merupakan sarana yang amat penting dalam pembangunan dan 

bagi kehidupan manusia. Karena kehidupan manusia hampir sebagian besar 

tergantung pada tanah, baik untuk tempat pemukiman, sumber mata 

pencaharian, maupun sebagai tempat peristirahatan yang terakhir. Oleh 

karena itu, dengan semakin meningkatnya pembangunan, maka kebutuhan 

akan tanah semakin meningkat pula, sedangkan persediaan tanah sangat 

terbatas. Keadaan yang demikian berakibat harga tanah semakin melonjak 

dan semakin susah untuk didapatkan, termasuk di kota-kota besar. Hal itu 

disamping membawa dampak positif, yaitu memberikan peningkatan 

kesejahteraan dan keuntungan bagi pemiliknya, juga membawa dampak 

negatif yaitu semakin meningkatnya kejahatan di bidang pertanahan.
1
 

Sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria, Tanah diberikan dan 

dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan  untuk digunakan atau 

dimanfaatkan. Diberikan dan dipunyai untuk mempergunakan sebagaian 

tertentu permukaan bumi yang bersangkutan, yang disebut “tanah tanah 

dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas 

hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja. Oleh karena itu dalam Pasal 

1 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dinyatakan 

bahwa hak hak atas tanah bukan hanya memberi wewenang”, tetapi juga 

tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang yang ada di atasnya.
2
 

Begitu pentingnya kedudukan tanah bagi manusia tidak jarang 

menyebabkan terjadinya sengketa tentang tanah.  Pemicunya, tak sebatas 

aspek ekonomi saja, melainkan sosial dan budaya bahkan juga agama. 

Timbulnya sengketa hukum mengenai tanah berawal dari pengaduan suatu 

pihak orang atau badan hukum yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan 

hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya 

                                                           
1
 I Wayan Suandra, Hukum Pertanahan Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 1991, h. 47.  

2
 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta, Djambatan, 2008, h. 18. 
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dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai 

dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 

Secara teoritis penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) 

cara. Cara penyelesaian sengketa pertama melalui proses litigasi di dalam 

pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui 

kerjasama (kooperatif) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan 

putusan yang bersifat pertentangan (adversarial) yang belum mampu 

merangkul kepentingan bersama, bahkan cenderung menimbulkan masalah 

baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak 

responsif, dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa.
3
 

Beberapa permasalahan tanah, bisa diselesaikan dengan baik oleh kantor 

Pertanahan  (Badan Pertanahan Nasional) melalui ”mediasi”. 

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan 

dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) guna mencari bentuk 

penyelesaian yang dapat disepakati para pihak.
4
 Untuk mengatasi 

permasalahan pertanahan, sudah diterbitkan Peraturan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan, Pengkajian 

dan Penanganan Kasus Pertanahan. Namun, penyelesaian sengketa tanah 

melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur dalam 

pelaksanaannya terdapat beberapa kendala seperti  para pihak yang 

bersengketa sering kali tidak hadir, keseriusan para pihak tidak ada dalam 

upaya mediasi, kurangnya mediator profesional yang memahami masalah 

teknis dalam sengketa tanah, mediator yang ditugaskan oleh Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) dalam memediasi sengketa tanah atas permintaan 

para pihak tidak memiliki sertifikat mediator sebagai lisensi untuk 

memediasi, masalah netralitas Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam 

melakukan mediasi karena seringkali dalam sengketa yang terjadi antara para 

pihak di dalamnya melibatkan produk hukum yang dibuat oleh Badan 

Pertanahan Nasional (BPN). 

                                                           
3
 Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Mandar Maju, Bandung, 

1991, h. 22. 
4
 Suparto Wijoyo, Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes 

Resolution), Airlangga University Press, Surabaya,2003, h. 99. 
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Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian ini menjadi karya ilmiah berupa skripsi  dengan judul: ANALISA 

YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA BATAS BIDANG 

TANAH MELALUI MEDIASI (Studi Kasus Tanah Girik C No.2463 

Persil No.16 Blok S.I Terletak Di Jalan Kavling Agraria Rt.002/16, 

Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi 

Jakarta Timur). 

 

I.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah 

dalam penulisan ini yaitu : 

a) Apakah yang menjadi faktor-faktor terjadi timbulnya sengketa 

batas bidang tanah? 

b) Bagaimana bentuk dan mekanisme mediasi dalam penyelesaian 

sengketa batas bidang tanah? 

c) Apakah kendala-kendala penyelesaian sengketa hak atas tanah 

melalui mediasi? 

 

I.3. Ruang Lingkup Penulisan 

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penulis membatasi 

ruang lingkup pembahasan pada penulisan skripsi ini sebatas tentang  faktor-

faktor timbulnya sengketa batas bidang tanah, bentuk dan mekanisme mediasi 

dalam penyelesaian sengketa batas bidang tanah  dan kendala-kendala 

penyelesaian sengketa hak atas tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan 

Kota Jakarta Timur. 

 

I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a) Tujuan  

1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang terjadi akibat timbulnya 

sengketa batas bidang tanah. 
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2) Untuk mengetahui bentuk dan mekanisme mediasi dalam 

penyelesaian sengketa hak atas bidang tanah pada Kantor 

Pertanahan Kota Jakarta Timur. 

3) Untuk mengetahui kendala-kendala penyelesaian sengketa hak 

atas tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Jakarta 

Timur. 

b) Manfaat  

 Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik 

secara teoritis maupun   praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada 

umumnya. 

1) Secara teoritis untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi upaya  

pengembangan aspek hukum yang berhubungan dengan 

penyelesaian sengketa dalam bidang hukum perdata khususnya 

dalam hal penyelesaian sengketa hak-hak atas tanah dengan melalui 

jalur mediasi. 

2) Secara praktis memberikan sumbangan pemikiran sekaligus 

memperkaya perspektif mengenai hukum positif, khususnya di 

bidang hukum perdata mengenai alternatif penyelesaian sengketa 

perdata (ADR) atau disebut dengan Alternative Dispute Resolution. 

 

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

a. Kerangka Teori  

1)      Teori Keadilan 

 Setiap hukum ada yang dituju atau yang dimaksud dan 

tentang apa yang menjadi tujuan hukum, sehingga tujuannya 

tercapai, maka teori keadilan adalah yang banyak digunakan 

sebagai sarana tujuan hukum. Teori keadilan karena merupakan 

salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang 

perjalanan manusia. Keadilan merupakan tujuan yang paling 

penting, bahkan ada yang menyatakan keadilan merupakan tujuan 

hukum satu-satunya. Dalam putusan pengadilan juga yang 

diharapkan adalah keadilan, sehingga hakim dalam memutus harus 
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benar-benar hakim. Begitu pentingnya tujuan hukum yang berupa 

keadilan tersebut, sampai dikatakan oleh Bismar Siregar, bahwa: 

“bila untuk menegakan keadilan saya korbankan kepastian hukum, 

akan saya korbankan hukum itu, hukum hanya sarana, sedangkan 

tujuannya adalah keadilan”.
5
 Menurut Notomiharjo, nama lain 

keadilan ini dengan keadilan legal.
6
 

Dalam penyelesaian sengketa tanah upaya untuk mencapai 

keadilan yaitu melalui mediasi karena mediasi memiliki banyak 

keuntungan bagi para pihak, Ada beberapa model mediasi yang 

perlu diperhatikan oleh pelajar dan praktisi mediasi. Lawrence 

Boulle, professor of law dan associate director of the Dispute 

Resolution Center, Bond University mengemukakan bahwa model-

model ini didasarkanpada model klasik tetapi berbeda dalam hal 

tujuan yang hendak dicapai dan cara sang mediator melihat posisi 

dan peran mereka. Boulle menyebutkan ada empat model mediasi, 

yaitu: settlement mediation, facilitative mediation, transformative 

mediation, dan evaluative mediation. 

Settlement mediation yang juga dikenal sebagai mediasi 

kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk 

mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan  kedua belah 

pihak yang sedang bertikai. Dalam mediasi model ini tipe mediator 

yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi sekalipun tidak 

terlalu ahli di dalam proses dan teknik-teknik mediasi. Adapun 

peran yang bisa dimainkan oleh mediator adalah 

menentukan bottom lines dari disputants dan secara persuasif 

mendorong disputants untuk sama-sama menurunkan posisi mereka 

ke titik kompromi. 

Facilitative mediation yang juga disebut sebagai mediasi 

yang berbasis kepentingan (interest-based) dan problem solving 

merupakan mediasi yang bertujuan untuk menghindarkan 

                                                           
5
 Bismar Siregar, Rasa Keadilan itu…,dalam Kompas, 22 Maret 1989, h. 4. 

6
 Notomihardjo, Demi Keadilan dan Kemanusiaan, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1975, h. 

86. 
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disputants dari posisi mereka dan menegosasikan kebutuhan dan 

kepentingan para disputants dari pada hak-hak legal mereka secara 

kaku.ini sang mediator harus ahli dalam proses dan harus menguasi 

teknik-teknik mediasi, meskipun penguasaan terhadap materi 

tentang hal-hal yang dipersengketakan tidak terlalu penting.  Dalam 

hal ini sang mediator harus dapat memimpin proses mediasi dan 

mengupayakan dialog yang konstruktif di antara disputants, serta 

meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan mengupayakan 

kesepakatan. 

Dalam model Transformative mediation yang juga dikenal 

sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi, merupakan mediasi yang 

menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya 

permasalahan di antara disputants, dengan pertimbagan untuk 

meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pengakuan dan 

pemberdayaan sebagai dasar dari resolusi (jalan keluar) dari 

pertikaian yang ada.Dalam model ini sang mediator harus dapat 

menggunakan terapi dan teknik professional sebelum dan selama 

proses mediasi serta mengangkat isu relasi/hubungan melalui 

pemberdayaan dan pengakuan. Sedangkan evaluative 

mediation yang juga dikenal sebagai mediasi normative merupakan 

model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan 

berdasarkan pada hak-hak legal dari para disputans dalam wilayah 

yang diantisipasi oleh pengadilan.sang mediator haruslah seorang 

yang ahli dan menguasai bidang-bidang yang dipersengketakan 

meskipun tidak ahli dalam teknik-teknik mediasi. Peran yang bisa 

dijalankan oleh mediator dalam hal ini ialah memberikan informasi 

dan saran serta persuasi kepada para disputans, dan memberikan 

prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan. Selain itu, 

alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan juga dapat 

ditempuh dalam penyelesaian sengketa tanah diantaranya : 

(a) Konsultasi 
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Meskipun konsultasi alternatif penyelesaian sengketa tersebut 

dalam  Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang 

Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian Sengketa, namun tidak 

ada satu Pasal-pun yang menjelaskannya. Dengan mengutip 

Black’s Law Dictionary, Gunawan Widjaya dan Ahmad  

Yani menguraikan bahwa pada prinsipnya  Konsultasi 

merupakan tindakan yang  bersifat “personal” antara suatu 

pihak tertentu, yang disebut dengan “klien”  dengan pihak 

lain yang merupakan “konsultan”, yang memberikan 

pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi  

keperluan dan kebutuhan kliennya  tersebut.  

Tidak ada suatu rumusan yang mengharuskan si klien 

mengikuti pendapat yang disampaikan konsultan.  Jadi hal ini 

konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), 

sebagaimana diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya 

keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan 

diambil sendiri oleh para pihak meskipunadakalanyapihak 

konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan 

bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh 

para pihak yang bersengketa tersebut.7 

(b) Negosiasi dan Perdamaia   

Menurut Pasal 6 (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 

pada  dasarnya para pihak dapat berhak untuk menyelesaikan 

sendiri sengketa yang  timbul di antara mereka. Kesepakatan 

mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan 

dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak. 

Negosiasi  adalah mirip dengan perdamaian sebagamana 

diatur dalam Pasal 1851 s/d 1864  KUHPerdata, dimana 

perdamaian itu adalah suatu persetujuan diantara kedua  

belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau 

menahan suatu barang,  mengakhiri suatu perkara yang 
                                                           

7
  Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani,  Hukum Arbitrase, Rajawali Press, Jakarta, 2000,  h. 

10. 
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sedang  bergantung atau mencegah timbulnya  suatu perkara. 

Persetujuan mana harus dibuat secara tertulis dengan 

ancaman tidak sah. Namun ada beberapa hal yang 

membedakan, yaitu negosisasi diberikan tenggang waktu 

penyelesaian paling lama 14 hari, dan penyelesaian sengketa  

tersebut harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung 

oleh dan diantara para pihak yang bersengketa.   

Perbedaan lain adalah bahwa negosiasi merupakan salah satu 

lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan 

di luar Pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan 

baik sebelum proses persidangan pengadilandilakukan 

maupun setelah sidang peradilan dilaksanakan, baik di dalam 

maupun di luar Pengadilan
.8 

(c) Mediasi. 

Berdasarkan Pasal 6 (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, 

atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa  atau beda 

pendapat diselesaikan melalui  bantuan “seorang atau lebih 

penasehat  ahli” maupun melalui seorang mediator. 

Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat 

secara tertulis adalah final dan mengikat bagi para pihak 

untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Hal tersebut  sesuai 

dengan azas iktikad baik di mana setiap orang yang membuat 

suatu perjanjian harus dilakukan dengan  iktikad baik. 

Maksudnya, bahwa cara  menjalankan suatu perjanjian tidak 

boleh bertentangan dengan kepatutan dan  keadilan. Hal 

tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata.9 

Demikian juga halnya dalam melakukan proses mediasi di 

Pengadilan sesuai dengan Perma No. 01 Tahun 2008  

berdasarkan azas  pacta suntservanda  perjanjian yang dibuat 

oleh para pihak dalam proses mediasi adalah 

                                                           
8
  Agnes M. Toor, dkk, Arbitrase di Indonesia,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995,  h. 10.   

9
  R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta,  1983, h. 139. 
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bersifatmengikat bagi para pihak yang membuatnya dan 

menjadi undang-undang bagi para pihak. Hal tersebut adalah 

untuk  mendapatkan kepastian hukum. MenurutSubekti, 

tujuan azas pacta sunt servanda adalah untuk memberikan 

perlindungan  kepada para pihak agar tidak khawatir akan 

hak-haknya karena perjanjian ituberlaku sebagai undang-

undang bagi  para pihak yang membuatnya.10 

Dengan  demikian suatu perjanjian harus ada suatu kata 

sepakat dari mereka yang  membuat perjanjian sesuai dengan 

syarat  sah suatu perjanjian yang dianut dalam  ketentuan 

Pasal 1320 KUHPerdata yang  mempunyai azas 

konsensualitas. Maka, dalam proses mediasi yang memuat 

perjanjian perdamaian diantara para pihak harus sesuai 

dengan ketentuan azas konsensualitas berdasarkan ketentuan 

Pasal 1320 KUH Perdata tersebut
.11 

Kemudian kesepakatan tertulis yang  telah disepakati oleh 

kedua belah  pihak tersebut wajib didaft arkan di Pengadilan 

Negeri  dalam waktu paling lama  30 (tiga puluh) hari 

terhitung sejak pe nandatanganan, dan wajib dilaksanakan  

dalam waktu selama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.12 

(d) Konsiliasi dan perdamaian. 

Seperti pranata alternatif penyelesaian sengketa yang telah 

diuraikan di atas, konsiliasipun tidak dirumuskan secara jelas 

dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 sebagai suatu 

bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan 

adalah suatu tindakan atau proses untuk mencapai 

perdamaian di luar Pengadilan. Untuk mencegah 

dilaksanakan proses ligitasi, melainkan juga dalam setiap 

tingkat peradilan yang sedang berjalan, baik di dalam 

                                                           
10

A. Qirom Syamsudin Meliala, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta 

Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta, 1985, h. 20.   
11

Ibid. 
12

 Lihat ketentuan Pasal 6 (3)  Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa. 
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maupun di luar Pengadilan, dengan pengecualian untuk hal- 

hal atau sengketa di mana telah diperoleh suatu putusan 

Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
.13 

Penyelesaian perkara melalui mediasi mengandung berbagai 

keuntungan  substansial dan psikologis yang terpenting 

diantaranya, Penyelesaian bersifat informal yaitu 

Penyelesaian melalui pendekatan nurani, bukan berdasarkan 

hukum dari kedua belah pihak yang melepaskan  diri dari 

kekakuan istilah hukum (legal term)  kepada pendekatan 

yang bercorak nurani dan moral. Menjauhkan doktrin dan 

azas pembuktian ke arah persamaan persepsi yang saling 

menguntungkan.        Menyelesaikan sengketa para pihak 

secara tersendiri.  Penyelesaian ini tidak diserahkan  kepada 

kemauan dan kehendak Hakim ataupun arbiter tetapi 

diselesaikan para pihak tersendiri sesuai dengan kemauan  

mereka, karena merekalah yang lebih tahu hal-hal yang 

sebenarnya dan sesungguhnya atas sengketa yang 

dipermasalahkan. 

Jangka waktu penyelesaian pendek Pada umumnya jangka 

waktunya relatif singkat atau pendek berdasarkan ketulusan 

dan kerendahan hati para pihak oleh karenanya bersifat 

speedy (cepat).  

(1) Biaya ringan. 

Perdamaian tidak memerlukan biaya yang mahal (very 

expensive).Aturan pembuktian tidak perlu  prinsip 

pembuktian yang formil dan teknis tidak esensiil 

jikalau terjadi  perdamaian. 

(2) Proses penyelesaian bersifat confidential.   

Penyelesaian perdamaian benar-benar bersifat rahasia 

(confidential) yakni: penyelesaiannya tertutup untuk 

umum, yang mengetahui hanya mediator ,konsiliator 

                                                           
13

 Agnes M. Toor, dkk, Loc.Cit. 
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atau  advisor maupun ahli yang bertindak membantu 

proses  perdamaian, oleh karenanya nama baik  para 

pihak dalam lingkungan masyarakatdan bisnis tetap 

terjaga. 

(3) Hubungan para pihak bersifat cooperative  Dalam 

proses perdamaian tidak terjadi suatu permusuhan atau  

antagonisme, tetapi persaudaraan dan kerjasama para 

pihak menjauhkan dari rasa  dendam dan permusuhan. 

(4) Komunikasi dan fokus penyelesaian  

 Dalam proses perdamaian terwujud komunikasi aktif 

diantara para pihak  yang berkeinginan memperbaiki 

perselisihan ataupun kesalahan masa lalu menuju  

hubungan yang lebih baik untuk masa depan. 

(5) Hasil yang dituju sama menang   

 Hasil yang dicari dan dituju para pihak dalam 

perdamaian dapat dikatakan  luhur, yakni sama-sama 

menang atau disebut konsep  win-win solution  dengan  

menjauhkan diri dari sifat egoistik dan serakah atau 

menang sendiri, dengandemikian tidak ada yang kalah 

dan tidak ada yang menang atau bukan  winning or  

lossing seperti penyelesaian melalui Pengadilan 

ataupun Arbitrase.  

(6) Bebas emosi dan dendam 

 Perdamaian meredam sikap emosional yang tinggi dan 

bergejolak.ke arah  suasana bebas emosi, oleh 

karenanya tujuan yang akan dicapai dapat terlaksana  

dengan baik
.14

 

 

2).    Teori Penyelesaian Sengketa 

Secara filosofis, penyelesaian sengketa merupakan upaya 

untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa 

                                                           
14

 M.Yahya Harahap,  Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian 

sengketa, Grasia, Bandung, 1990,  h. 293.   
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dalam keadaan seperti semula. Dengan pengembalian hubungan 

tersebut, maka mereka dapat mengadakan hubungan, baik 

hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan 

lainnya. Teori yang mengkaji tentang hal itu, disebut teori 

penyelesaian sengketa. 

Istilah teori penyelesaian sengketa berasal dari terjemahan 

bahasa inggris, yaitu dispute settlement of theory, bahasa 

Belandanya, yaitu theorie van de besclechting van geschillen, 

sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan theorie der 

streitbeilegung. Ada tiga suku kata yang terkandung dalam 

penyelesaian sengketa, yaitu : 

a)  teori; 

b)  penyelesaian; dan 

c)  sengketa. 

Penyelesaian adalah proses, perbuatan, cara 

menyelesaiakan. Menyelesaikan diartikan menyudahkan, 

menjadikan berakhir, membereskan atau memutuskan, mengatur, 

memperdamaikan (perselisihan atau pertengkaran), atau mengatur 

sesuatu sehingga menjadi. Istilah sengketa berasal dari terjemahan 

bahasa inggris, yaitu dispute. Sedangkan dalam bahasa Belanda 

disebut dengan istilah geding atau proces. Sementara itu, 

penggunaan istilah sengketa itu sendiri belum ada kesatuan 

pandangan dari para ahli. Ada ahli yang menggunakan istilah 

sengketa, dan ada juga yang menggunakan istilah konflik. Kedua 

istilah itu sering kali digunakan oleh para ahli. Richard L. Abel 

menggunakan istilah sengketa, sedangkan Dean G. Pruitt dan 

Jeffrey Z. Rubin, serta Nader dan Todd menggunakan Dean G. 

Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan pengertian sengketa. 

Sengketa berarti: 

„persepsi mengenai perbedaan kepentingsn (perceived divergence 

of interest), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak 

yang bersengketa tidak dicapai secara simultan (secara serentak)’ 
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Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, melihat sengketa dari 

perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para 

pihak. Yang diartikan dengan perbedaan kepentingan adalah 

berlainanya keperluan atau kebutuhan dari masing-masing pihak. 

Richard L. Abel mengartikan sengketa (dispute) : 

„pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras 

(inconsistent claim) terhadap seusatu yang bernilai.’ 

Richard L. Abel melihat sengketa dari aspek 

ketidakcocokan atau ketidaksesuaian para pihak tentang sesuatu 

yang bernilai. Sesuatu yang bernilai dimaknakan sebagai sesuatu 

yang mempunyai harga atau berharga uang. 

Laura Nader dan Harry F. Todd Jr, mengartikan sengketa 

sebagai : 

  Keadaan dimana sengketa tersebut dinyatakan dimuka atau 

dengan melibatkan pihak ketiga. Selanjutnya ia mengemukakan 

istilah pra konflik dan konflik. Pra konflik adalah keadaan yang 

mendasari rasa tidak puas seseorang. Konflik itu sendiri adalah 

keadaan dimana para pihak menyadari atau mengetahui tentang 

adanya perasaan tidak puas tersebut.
15

 

Ruang lingkup teori penyelesaian sengketa, meliputi: 

a)  jenis-jenis sengketa; 

b)  faktor penyebab timbulnya sengketa; dan 

c)  strategi di dalam penyelesaian sengketa.
16

 

 

b. Kerangka Konseptual 

 Konseptual adalah merupakan definisi operasional dari berbagai 

istilah yang  dipergunakan dalam tulisan ini sebagaimana dikemukakan 

M. Solly Lubis bahwa  kerangka konsep adalah merupakan konsep secara 

internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptual 

                                                           
15

Ibid., h. 136. 
16

Ibid., h. 137. 
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dari bacaan dan tinjauan pustaka.
17

Adapun definisi operasional dari 

berbagai istilah tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Sengketa adalah hal yang terjadi antara dua pihak atau lebih, 

karena adanya salah satu pihak yang merasa tidak puas atau 

merasa dirugikan. Pada prinsipnya pihak-pihak yang bersengketa 

diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan penyelesaian 

sengketa yang dikehendaki.
18

 

2) Konflik adalah pertentangan yang bersifat langsung dan disadari 

antara individu-individu atau kelompok untuk mencapai tujuan 

yang sama. Kekalahan pihak lawan dianggap sangat penting 

dalam mencapai tujuan. Dalam konflik, orientasi ke arah pihak 

lawan lebih penting dari pada objek yang hendak dicapai. Dalam 

kenyataan, karena berkembangnya rasa kebencian yang makin 

mendalam, pencapaian tujuan seringkali menjadi sekunder 

sedangkan pihak lawan yang dihadapi jauh lebih penting19 

3) Mediasi adalah bentuk cara penyelesaian sengketa melalui proses 

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan 

dibantu oleh mediator.
20

 

4) Konsiliasi adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan dengan tujuan akhir terwujudnya perdamaian di antara 

pihak-pihak yang bersengketa21 

5) Konsultasi adalah tindakan yang  bersifat “personal” antara suatu 

pihak tertentu, yang disebut dengan “klien”  dengan pihak lain 

yang merupakan “konsultan”, yang memberikan pendapatnya 

kepada klien tersebut untuk memenuhi  keperluan dan kebutuhan 

kliennya  tersebut.
22

 

                                                           
   

17
M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994, h. 80. 

   
18

 Perkaban Nomor. 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan 

Kasus Pertanahan. 
19

Achmad Febyani Saifuddin, Konflik dan Integrasi Perbedaan Paham dalam Agama 

Islam,  Rajawali, Jakarta, 1986, h. vii-viii.  
20

 www.wikipedia.com pengertian mediasi diakses pada tanggal 2 Februari 2015. 
21

Indonesia, Undang-Undang RI No. 30 Tahun 1999 tenteng Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. 
22

 Perkaban Nomor. 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus 

Pertanahan. 
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6) Perdamaian  adalah suatu persetujuan diantara kedua  belah pihak, 

dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang,  

mengakhiri suatu perkara yang sedang  bergantung atau mencegah 

timbulnya  suatu perkara.
23

 

7) Kasus Pertanahan adalah sengketa, konflik, atau perkara 

pertanahan yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia untuk mendapatkan penanganan penyelesaian 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau 

kebijakan pertanahan nasional.
24

 

8) Konflik   adalah perselisihan  pertanahan antara orang 

perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau 

lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak 

luas secara sosio-politis.
25

 

9) Gelar Kasus adalah  mekanisme kelembagaan Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia dalam rangka penanganan dan/atau 

penyelesaian Kasus Pertanahan.
26

 

10) Tanah Hak adalah tanah yang sudah diterbitkan sertipikat hak atas 

tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan 

Pemerintah  Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
27

 

 

I.6. Metode Penelitian 

a. Pendekatan Masalah 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mempergunakan metode   

penulisan yang bersifat deskriptif analitis yaitu suatu metode yang 

bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan permasalahan yang  

bertujuan untuk membangun dan menguji  hipotesa-hipotesa atau 

teori-teori  yang berkaitan dengan Pelaksanaan Mediasi Sengketa 

pertanahan melalui kantor pertanahan (BPN) berdasarkan Peraturan 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Tentang 

                                                           
23

  Ibid. 
24

  Ibid. 
25

  Ibid. 
26

  Ibid. 
27

  Ibid. 
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Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, serta 

menggambarkan fakta berupa data dengan menggunakan bahan 

hukum primer, sekunder dan tersier; dengan metode pendekatan 

yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada segi-

segi yuridis yang dititik beratkan pada penelitian kepustakaan; 

dilakukan dengan cara  meneliti bahan-bahan kepustakaan yang 

relevan dengan permasalahan yang diteliti dan mengacu kepada 

norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan.   

Adapun sumber data yang dipergunakan untuk mendukung 

penelitian ini  adalah data sekunder, yakni diperoleh melalui penelitian 

kepustakaan (library research) yang dilakukan adalah upaya 

memperoleh data sekunder berupa norma- norma hukum, undang-

undang, pendapat ahli hukum, dokumen-dokumen dan  keterangan 

atau informasi yang berkaitan dengan mediasi. Data sekunder dalam 

penelitian ini meliputi bahan-bahan  hukum seperti bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Sehingga 

diharapkan dalam penulisan skripsi ini dapat dihasilkan suatu 

kesimpulan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Adapun 

pembagian bahan hukum primer, sekunder dan tertier terdiri dari : 

1) Sumber Bahan Hukum primer 

Adapun bahan hukum primer yang dianalisis dalam penelitian ini 

antara     lain : 

(a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

(b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

(c) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

(d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah.  
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(e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat 

Pertama Menerapkan Lembaga Damai. 

(f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 

2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

(g) Peraturan Kepala BPN RI No. 34 Tahun 2007 

tentang Petunjuk Tehnis Penanganan dan 

Penyelesaian Masalah Pertanahan. 

(h) Peraturan Kepala BPN RI No. 03 Tahun 2011 

tentang Pengelolaan Kajian Penanganan Kasus 

Pertanahan. 

(i) Surat Edaran Mahkamah Agung RINo.1 Tahun 

2002, tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat 

Pertama Menerapkan Lembaga Damai, eks Pasal 

130 HIR/154 Rbg. 

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dipergunakan 

sebagai penunjang atau untuk memperkuat bahan hukum primer 

yang ada, sehingga dapat membantu peneliti untuk membahas dan 

menganalisis permasalahan hukum yang timbul. Bahan hukum 

sekunder dalam penelitian  ini adalah berupa literatur-literatur 

hukum dan pendapat-pendapat para ahli hukum yang berkaitan 

dengan pokok masalah dalam penelitian 

3) Sumber Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap  bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini kamus 

hukum Ensiklopedia.   

 

b. Metode Pengumpulan Data 

Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, 

maka dalam mengumpulkan data dan bahan-bahan literatur yang 

berhubungan dengan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam 
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teknik pengumpulan data, yaitu : melalui Penelitian Kepustakaan dan 

Penelitian lapangan.  

a) Penelitian Kepustakaan 

Menginvetarisir dan menilai peraturan  perundang-undangan, 

karya ilmiah, hasil  penelitian, majalah dan dokumen lainnya 

yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti dan 

menginventarisir dan menilai buku-buku  literatur yang pokok 

pembahasannya  berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. 

b) Penelitian Lapangan 

Penelitian Lapangan ini dimaksudkan untuk menunjang dan 

melengkapi data primer, peneliti melakukan pencarian data 

sekunder di kantor BPN Jakarta Timur. 

 

I.7. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut : 

 

BAB I             PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar 

belakang penelitian, Perumusan masalah, ruang lingkup 

permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka 

teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan, sebagaimana yang terurai dalam sub 

bab ini. 

 

BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG PENGUASAAN ATAS 

TANAH DAN SENGKETA BATAS BIDANG TANAH 

SERTA MEDIASI 

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan mengenai data 

yang penulis peroleh yang akan dibagi ke dalam tiga 

bagian, yang terdiri dari Faktor-faktor timbulnya sengketa 

batas bidang tanah, Penguasaan dan Bentuk-bentuk Hak 

Atas Tanah dan Wewenang yang Dimiliki Oleh Pemegang 
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Hak Atas Tanah dan Sengketa Batas Bidang Tanah dan 

Pengertian Mediasi, Sejarah serta Perkembangan Mediasi, 

Mediasi dan Konsiliasi, Mediasi dan Negosiasi, Mediator, 

ketrampilan mediator beserta tugas dan fungsinya. 

 

BAB III PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH 

MELALUI MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN 

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 

Pada bab ini penulis akan membahas posisi kasus dan 

penyelesaian mengenai permasalahan sengketa batas bidang 

tanah girik C No.2463 Persil No.16 Blok S.I luas 650 m2 

yang sebagian luas tanah dimaksud seluas 31 m2 masuk 

dalam Sertipikat Hak Pakai No.216/Duren Sawit.  

 

BAB IV      ANALISA YURIDIS PENYELESAIAN BATAS 

BIDANG TANAH DI KANTOR PERTANAHAN 

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 

Dalam bab ini  penulis akan membahas faktor-faktor 

timbulnya sengketa batas bidang tanah, mengenai bentuk 

dan mekanisme  Mediasi dalam penyelesaian sengketa hak 

atas tanah dan Kendala-kendala penyelesaian sengketa hak 

atas tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota 

Administrasi Jakarta Timur. 

 

 BAB V  PENUTUP 

Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang 

merupakan jawaban dari identifikasi masalah dan saran 

sebagai kontribusi penulis terhadap pelaksanaan mediasi 

dalam proses penyelesaian sengketa di Kantor Pertanahan 

Kota Administrasi Jakarta Timur. 
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