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ABSTRAK 

Nugroho, Agung. 2013; Kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan 

terhadap Tanah Belum Terdaftar Jika Terjadi Sengketa. Skripsi, Program Studi 

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I, 

Drs. Suhadi, S.H., M.Si. Pembimbing II: Rofi Wahanisa, S.H., M.H. 

Kata Kunci : Kewenangan, Kantor Pertanahan, Tanah Belum Terdaftar, 

Sengketa. 

Tanah belum terdaftar adalah tanah yang belum didaftarkan haknya di Kantor 

Pertanahan, masih berbentuk Letter C dan D ataupun girik. Tanah belum terdaftar 

rawan terhadap sengketa. Permasalahan penelitian ini adalah: 1)Bagaimana 

kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan terhadap tanah belum terdaftar 

jika terjadi sengketa; 2)Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten 

Grobogan terhadap tanah belum terdaftar jika terjadi sengketa. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis 

sosiologis. Penelitian ini dilakukan dengan observasi, studi dokumen, serta 

wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. 

Hasil penelitian menunjukan secara yuridis formil Kantor Pertanahan tidak 

memiliki kewenangan terhadap sengketa tanah belum terdaftar, tetapi oleh pihak 

Kantor Pertanahan sendiri (sebagai representasi lembaga yang aktifitasnya berkaitan 

dengan kewenangannya dalam masyarakat) masih dimungkinkan peran Kantor 

Pertanahan dengan mediasi. Mediasi terhadap sengketa tanah belum terdaftar harus 

dilaksanakan untuk tujuan kebaikan pihak-pihak yang bersengketa. Upaya yang 

dilakukan Kantor Pertanahan terhadap tanah belum terdaftar jika terjadi sengketa 

adalah mediasi, mengupayakan win-win solution atau terciptanya kesepakatan yang 

menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. 

Simpulan dari penelitian ini menyebutkan Kantor Pertanahan secara yuridis 

formil memang tidak memiliki kewenangan terhadap sengketa tanah belum terdaftar, 

tetapi oleh pihak Kantor Pertanahan sendiri masih dimungkinkan untuk 

melaksanakan mediasi. Mediasi terhadap sengketa tanah belum terdaftar dilaksanakan 

sebagai wujud nyata tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi dari Badan 

Pertanahan Nasional. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang cocok dengan 

karakter, kepribadian, dan cara hidup masyarakat Indonesia yang bersifat 

kekeluargaan. Saran dari penulis yaitu: 1)menambah SDM (sumber daya manusia) 

pada bagian sengketa, konflik, dan perkara di Kantor Pertanahan; 2)Memberikan 

pelatihan dan kursus (training) terhadap mediator ataupun calon mediator sengketa 

tanah di Kantor Pertanahan; 3)Kantor Pertanahan agar semakin giat melaksanakan 

sosialisasi pendaftaran tanah, hal ini dilakukan sebagai tindakan preventif untuk 

mengatasi sengketa tanah belum terdaftar.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di 

muka bumi. Tanah menjadi kebutuhan dasar manusia. Sejak lahir sampai meninggal 

dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. 

Secara kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat bekerja dan hidup. 

Tempat dari mana mereka berasal, dan akan kemana pula mereka pergi. Dalam hal 

ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik, dan ekologis. 

 Menurut pakar pertanahan Djuhaendah Hasan, tanah memiliki kedudukan 

istimewa dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia sampai sekarang. Hal itu 

terlihat dari sikap bangsa Indonesia sendiri yang memberikan penghormatan kepada 

kata tanah, seperti kata lain untuk sebutan negara adalah tanah air, tanah tumpah 

darah, dan tanah pusaka. (Bernhard Limbong:2012:1). 

 Menyadari nilai dan arti penting tanah, para pendiri Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) merumuskan tentang tanah dan sumber daya alam secara 

ringkas tetapi sangat filosofis substansial di dalam konstitusi, Pasal 33 Ayat (3) 

Undang-Undang Dasar 1945, sebagai berikut: Bumi dan Air dan kekayaan alam yang 
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terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. 

 Kesadaran akan kedudukan istimewa tanah dalam alam pikiran bangsa 

Indonesia juga terungkap dalam UUPA yang menyatakan adanya hubungan abadi 

antara bangsa Indonesia dengan tanah. Namun kata ’dikuasai’ dalam pasal 33 UUD 

1945 tidak menunjukkan negara adalah pemiliknya. Pada penjelasan umum UUPA 

Tahun 1960, dinyatakan bahwa negara (pemerintah) hanya menguasai tanah. 

Pengertian tanah ”dikuasai” bukan berarti ”dimiliki”, tetapi kewenangan tertentu 

yang diberikan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan. Hal ini dirumuskan 

secara tegas di dalam Pasal (2) Ayat (2) UUPA bahwa kewenangan negara adalah: 

1. Mengatur dan meyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan tanah atau 

pemeliharaannya. 

2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, 

air dan ruang angkasa itu. 

3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan 

perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa, segala 

sesuatunya dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 

dalam masyarakat adil dan makmur. 

Sampai dengan saat ini, kita dapat melihat masih banyak permasalahan 

Agraria yang menyangkut masalah Tanah. Permasalahan ini timbul selain karena 

belum adanya pengaturan yang tegas karena adanya berbagai bentuk penafsiran 

terhadap peraturan perundang-undangan dan juga pelaksanaan peraturan perundang-
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undangan yang tidak konsekuen dan konsisten serta kurangnya kesadaran hukum 

masyarakat. 

Salah satu masalah yang perlu menjadi perhatian kita bersama sampai saat ini 

adalah masalah penilaian kedudukan tanah belum terdaftar yang bersumber dari tanah 

adat, khususnya setelah lahirnya UUPA. Tanah belum terdaftar adalah tanah yang 

berasal dari tanah adat atau tanah-tanah lain yang belum di konversi menjadi salah 

satu tanah hak tertentu (Hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak guna usaha) 

dan belum didaftarkan atau di sertifikat-kan pada Kantor Pertanahan setempat. 

Sebutannya bisa bermacam-macam, antara lain: girik, letter, petok , rincik, atau 

ketitir, dll. Dokumen atau bukti surat dengan nama girik untuk tanah sebenarnya 

bukanlah tanda bukti kepemilikan, tetapi tanda bukti pembayaran pajak. Hal ini bisa 

membuktikan bahwa orang yang memegang (pemegang) dokumen tersebut adalah 

orang yang menguasai atau memanfaatkan tanah tersebut, dan patut diberikan hak 

atas tanah. 

Di dalam praktiknya, dokumen sejenis ini cukup kuat dijadikan permohonan 

hak atas tanah atau sertifikat karena pada dasarnya hukum tanah kita bersumber pada 

hukum tanah adat yang tidak tertulis. Hal ini dapat dilihat pada Pasal (5) UUPA yang 

berbunyi: ”Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah 

hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, 

yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan 

peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dengan peraturan 
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perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang 

bersandar pada hukum agama”. 

Di kalangan masyarakat pada umumnya termasuk kalangan Pemerintah 

seperti instansi perpajakan, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta Badan 

Pertanahan Nasional memiliki pandangan yang berbeda mengenai kedudukan hukum 

tanah belum terdaftar. Perbedaan pandangan ini pada akhirnya memunculkan 

berbagai masalah hukum mengenai tanah belum terdaftar yang penyelesaiannya pun 

menghasilkan keputusan yang berbeda-beda. 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga tertinggi di Indonesia 

dalam bidang pertanahan, termasuk di dalamnya menyelesaikan sengketa pertanahan 

yang terjadi di Indonesia. Salah satu misi BPN adalah mewujudkan tatanan 

kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan 

perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem 

pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di 

kemudian hari.  

Dari pengertian dan misi BPN tersebut dapat di simpulkan bahwa BPN 

sebagai Lembaga tertinggi di Indonesia dalam bidang pertanahan, juga dalam 

menyelesaikan sengketa pertanahan dan tidak terkecuali dalam menyelesaikan 

sengketa tanah belum terdaftar . 

Tanah belum terdaftar pada kenyataannya masih banyak ditemukan di 

masyarakat, bukan hanya di pedesaan saja tetapi juga banyak ditemukan di daerah 

perkotaaan. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang merasa 
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nyaman tinggal ataupun menguasai tanah belum terdaftar yang hanya dengan bukti 

girik, letter, petok , rincik, atau ketitir tersebut.  

Seharusnya BPN tidak menutup mata dengan permasalahan tersebut, karena 

kenyataan di lapangan BPN belum bisa memberi solusi yang terbaik jika tanah belum 

terdaftar tersebut menjadi objek sengketa, asas kepastian hukum yang di isyaratkan 

dalam penyertifikatan tanah dirasa masih kurang memenuhi asas keadilan hukum  

(yang di tuangkan dalam misi Badan Pertanahan Nasional) bagi masyarakat yang 

memiliki tanah belum terdaftar dan hanya memiliki bukti girik, letter, petok, rincik, 

atau ketitir tersebut. 

Jika sudah begitu maka konsep pertanahan yang berkeadilan dan telah 

dicanangkan dalam visi dan misi BPN yang merupakan pelaksanaan dari falsafah 

pancasila, yaitu sila keadilan sosial akan menjadi rancu dan tidak jelas. BPN seolah-

olah hanya terfokus mengurusi permasalahan tanah yang sudah 

didaftarkan/bersertifikat saja. Pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh BPN dalam 

rangka memberikan kesempatan bagi pemilik tanah belum terdaftar untuk 

menyertifikatkan tanahnya juga kurang diminati oleh masyarakat. Hal ini sangat 

mengkhawatirkan mengingat tanah belum terdaftar sangat rentan terjadi sengketa.  

Menurut segi kepastian hukum Badan Pertanahan Nasional memang tidak 

mempunyai kewenangan penuh terhadap tanah belum terdaftar jika terjadi sengketa, 

dengan alasan tanah tersebut belum disertifikatkan sehingga tidak mempunyai 

kekuatan hukum yang kuat untuk beracara di pengadilan. BPN terkesan lepas tangan 

terhadap sengketa tanah belum terdaftar. BPN adalah lembaga tertinggi dalam tatanan 
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hukum Indonesia yang mengurusi tentang pertanahan, jadi sudah seharusnya BPN 

melakukan langkah dan menerapkan kebijakan yang lebih baik lagi untuk tanah 

belum terdaftar. Langkah dan kebijakan pertanahan yang dilakukan oleh BPN selama 

ini dirasa masih kurang berhasil oleh masyarakat yang memiliki tanah belum terdaftar 

untuk mencapai keadilan sesuai dengan amanat pancasila yang dicanangkan dalam 

visi dan misi BPN tersebut. 

Sebenarnya BPN telah melakukan upaya untuk menarik pemilik tanah belum 

terdaftar untuk melakukan pendaftaran tanah atau penyertifikatan, seperti Prona dan 

Larasita. Namun program jemput bola seperti Prona ataupun Larasita pada 

prakteknya juga masih belum maksimal, faktanya dalam website BPN disebutkan: 

“Untuk memberikan tanda bukti hak (Sertipikat) sebagaimana 

dimaksud UUPA maka Pemerintah setiap tahunnya melaksanakan 

Pendaftaran Tanah melalui PRONA, dalam rangka menjaring para 

pemilik tanah untuk mendaftarkan tanahnya, akan tetapi 

pelaksanaannya belum maksimal. Faktanya sampai saat ini jumlah 

bidang-bidang tanah yang terdaftar di Indonesia baru mencapai 30 % 

dari total perkiraan bidang tanah yang ada sebanyak 78 juta Bidang 

(Sumber www.bpn.go.id/artikel  29-09-2012, 09:44 WIB).” 

 

Dari uraian diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah bidang tanah yang 

terdaftar di Indonesia baru mencapai 30% dari total perkiraan bidang tanah yang ada 

sebanyak 78 juta bidang (Litbang BPN 2010). Fakta tersebut mengisyaratkan bahwa 

BPN sebagai lembaga tertinggi di Indonesia dalam bidang pertanahan benar-benar 

belum menemukan solusi yang tepat untuk penyelesaian permasalahan pendaftaran 

tanah. Dari permasalahan pendaftaran tanah tersebut akan berakibat dengan sulitnya 



7 

 

 

menyelesaikan sengketa tanah belum terdaftar, mengingat masih banyaknya tanah 

yang belum terdaftar.  

Bersumber dari masalah tersebut, penulis merasa perlu mengkaji masalah ini 

lebih lanjut sehingga penulis mengajukan skripsi dengan judul :  

“KEWENANGAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GROBOGAN 

TERHADAP TANAH BELUM TERDAFTAR JIKA TERJADI SENGKETA” 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Secara teoritis dan alami, bahwa keberadaan masyarakat akan tumbuh dan 

berkembang sejalan dengan perkembangan perabadan manusia, artinya manusia akan 

mengembangkan keturunannya secara kuantitatif berada di muka bumi (tanah). 

Perkembangan dan pertambahan tersebut membawa konsekuensi logis tuntutan 

kebutuhan masyarakat akan tanah sebagai tempat tinggalnya, akan tetapi di sisi lain 

meskipun sudah mendiami suatu tanah tetapi kesadaran masyarakat untuk 

mendaftarkan tanahnya di Badan Pertanahan Nasional masih minim. 

Kondisi tersebut jika terus berlanjut akan menimbulkan masalah-masalah 

yang bisa berkembang menjadi sengketa pertanahan yang berlarut-larut. Badan 

Pertanahan Nasional merupakan lembaga yang didirikan dalam rangka mewujudkan 

kepastian hukum terhadap hak- hak atas tanah. Badan Pertanahan Nasional pula 

merupakan lembaga yang berwenang dalam menuntaskan masalah tanah belum 

terdaftar. 
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Penelitian ini mengangkat dan mendeskripsikan Kewenangan Kantor 

Pertanahan Nasional terhadap tanah belum terdaftar jika terjadi sengketa, oleh karena 

itu peneliti mencoba mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain:  

1. Mengenai pengertian tanah belum terdaftar dan faktor yang menyebabkan 

terjadinya sengketa terhadap tanah belum terdaftar. 

2. Mengenai upaya Kantor Desa sebagai pencatat tanah belum terdaftar yang 

berupa tanah letter, girik, petok, rincik, atau ketitir jika tanah belum terdaftar 

tersebut menjadi objek sengketa. 

3. Mengenai upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan terhadap kurangnya 

minat masyarakat untuk mendaftarkan tanah belum terdaftar.  

4. Mengenai bagaimanakah kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten 

Grobogan terhadap tanah belum terdaftar. 

5. Mengenai bagaimanakah upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten 

Grobogan terhadap tanah belum terdaftar jika terjadi sengketa. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan 

diatas, maka penulis perlu melakukan pembatasan masalah guna menghindari adanya 

penyimpangan dari permasalahan yang ada, sehingga penulis dapat lebih terfokus dan 

tidak melebar dari pokok permasalahan yang ada serta penelitian yang dilakukan 

menjadi lebih terarah dalam mencapai sasaran yang diharapkan. 
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Dalam penelitian ini, permasalahan dibatasi pada bagaimanakah kewenangan 

Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan terhadap tanah belum terdaftar, dan 

bagaimanakah upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan 

terhadap tanah belum terdaftar jika terjadi sengketa. 

Dari beberapa uraian di atas maka dalam penelitian ini penulis berkeinginan 

untuk mengangkat masalah mengenai kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten 

Grobogan terhadap tanah belum terdaftar jika terjadi sengketa dan tinjauannya dalam 

konsep hukum yang berkeadilan dengan harapan sedikit banyak dapat memberikan 

masukan bagi pihak yang terkait dalam sengketa tanah belum terdaftar. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Untuk mempermudah arah dan tujuan serta efektifnya proses pembahasan dari 

penelitian ini, maka penulis menentukan beberapa rumusan permasalahannya 

sebagaimana tersebut di bawah ini : 

1. Bagaimanakah kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan terhadap 

tanah belum terdaftar? 

2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan 

terhadap tanah belum terdaftar jika terjadi sengketa? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk memberikan arah yang tepat dalam 

proses dan pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan agar penelitian tersebut berjalan 

sesuai dengan apa yang hendak dicapai. Dalam penelitian ini penulis membuat tujuan 

penelitian menjadi dua kelompok : 

1.5.1 Tujuan Obyektif 

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kewenangan Kantor Pertanahan 

Kabupaten Grobogan terhadap tanah belum terdaftar.  

2. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya yang dilakukan Kantor 

Pertanahan Kabupaten Grobogan terhadap tanah belum terdaftar jika 

terjadi sengketa. 

1.5.2 Tujuan Subyektif 

1. Untuk memenuhi persyaratan formal bagi penulis dalam rangka 

memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 pada Program Studi Ilmu 

Hukum Universitas Negeri Semarang. 

2. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta masukan pemikiran 

dalam khasanah ilmu hukum terutama aturan-aturan yang ada dalam 

Hukum Agraria yang dapat bermanfaat dikemudian hari. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Dalam setiap penelitian tertentu diharapkan adanya manfaat yang dapat 

diambil dari penelitian tersebut, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan 

menentukan nilai dari penelitian tersebut : 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Yaitu sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bidang ilmu 

hukum khususnya hukum perdata. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis 

dibidang ilmu hukum serta memberikan pengetahuan kepada 

masyarakat tentang kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten 

Grobogan terhadap tanah belum terdaftar jika terjadi sengketa. 

2. Memberikan sumbangan pemikiran dalam memecahkan permasalahan 

yang ada hubungannya dengan tanah yang belum terdaftar. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yang mencakup 5 (lima) bab 

yang terdiri dari bagian pendahuluan skripsi, bagian isi skipsi dan bagian akhir 

skripsi. 
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Bagian yang pertama merupakan bagian pendahuluan skripsi. Bagian 

pendahuluan skripsi ini terdiri dari Judul, Abstrak, Pengesahan, Motto dan 

Persembahan, Kata Pengantar, Daftar isi, Datar Tabel dan Daftar Lampiran. 

Bagian kedua ialah bagian isi skripsi yang terdiri dari lima bab yang terdiri 

dari Bab 1 sampai dengan Bab 5. 

Bab 1 merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

Bab 2 bagian tinjauan pustaka akan diuraikan mengenai kerangka teori 

dimana teori-teori ini diharapkan mampu menjembatani atau mempermudah dalam 

memperoleh hasil penelitian. Kerangka teori terdiri dari beberapa sub bab yaitu 

tentang tinjauan tentang tanah belum terdaftar, tinjauan tentang hak menguasai 

negara, tinjauan tentang penguasaan hak atas tanah, tinjauan tentang pendaftaran 

tanah, tinjauan tentang sengketa pertanahan, tinjauan tentang kewenangan, dan 

kerangka berfikir. 

Bab 3 merupakan bab metode penelitian yang akan menjelaskan tentang 

metode yang digunakan meliputi metode pendekatan penelitian, metode pengumpulan 

data, dan metode analisis data. 

Bab 4 merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan yang akan 

menjelaskan mengenai hasil penelitian serta analisa-analisa peneliti dari data yang 

telah diperolehnya. Sehingga dalam bab ini pula akan diuraikan jawaban dari 
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permasalahan yang berkaitan dengan kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten 

Grobogan terhadap tanah belum terdaftar jika terjadi sengketa.  

Bab 5 merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran, 

dan peneliti akan mencoba menarik sebuah benang merah terhadap permasalahan 

yang diangkat. 

Bagian yang ketiga merupakan bagian akhir skripsi. Pada bagian akhir skripsi, 

bagian ini terdiri dari Daftar Pustaka dan lampiran – lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan tentang tanah belum terdaftar 

2.1.1 Istilah dan pengertian tanah 

 

Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di 

muka bumi. Tanah menjadi kebutuhan dasar manusia. Sejak lahir sampai 

meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber 

kehidupan. Secara kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat 

bekerja dan hidup. Tempat dari mana mereka berasal, dan akan kemana pula 

mereka pergi. Dalam hal ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, 

kultural, politik, dan ekologis. 

Menurut isi dari Pasal 4 ayat (1) UUPA dinyatakan: 

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud 

dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas 

permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada 

dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-

sama dengan orang lain serta badan-badan hukum” 

 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1994), tanah adalah:  

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali. 

2. Keadaan bumi di suatu tempat. 

3. Permukaan bumi yang diberi batas. 

4..Bahan-bahan dari bumi sebagai bahan sesuatu. 
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Dari pengertian tersebut di atas tanah diartikan sebagai permukaan bumi. 

Jadi harus dapat dibedakan antara pengertian bumi dengan tanah. Mengenai hak-

hak yang melekat pada tanah dan berhubungan dengan penguasaan tanah, maka 

dapatlah diberikan oleh negara kepada perorangan maupun dipunyai oleh 

perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-

badan hukum. Hak-hak atas tanah ini antara lain adalah dimaksudkan untuk 

memberikan kewenangan bagi si pemilik hak untuk dapat mempergunakan tanah 

yang bersangkutan, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung 

berhubungan dengan penggunaan tanah, dalam batas-batas menurut Undang-

Undang dan peraturan hukum yang lebih tinggi, hal ini sesuai dengan isi Pasal 4 

ayat (2) UUPA. 

Pasal 4 Ayat (2) UUPA yaitu : 

“Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini 

memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang 

bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang 

ada diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang 

langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-

batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum 

lain yang lebih tinggi” 

 

2.1.2 Tanah Negara  

Seseorang yang memohon hak atas tanah, tentu saja telah mengetahui 

secara pasti tanah yang hak diatasnya akan dimohon olehnya. Mengetahui tidak 

hanya secara fisik tetapi si pemohon juga harus mengetahui status hukum tanah 
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itu. Tanah yang dimohon hak di atasnya itu mungkin berstatus tanah negara dan 

tanah hak pengelolaan.  

Pengertian Tanah Negara menurut Effendi Perangin ialah tanah yang 

langsung dikuasai oleh negara. Langsung dikuasai, artinya tidak ada pihak lain 

di atas tanah tersebut. Tanah itu disebut juga tanah negara bebas (Effendi 

Perangin 1991:3). Menurut Maria. S. W. Sumardjono Tanah Negara ialah tanah-

tanah yang tidak dilekati dengan suatu hak, yakni hak milik, hak guna usaha, hak 

guna bangunan, hak pakai atas tanah negara, hak pengelolaan, serta tanah ulayat 

dan tanah wakaf (Maria. S. W. Sumardjono:2005:62). 

Menurut UUPA semua tanah di kawasan negara Republik Indonesia 

dikuasai oleh negara. Jika di atas tanah itu tidak ada pihak tertentu (orang atau 

badan hukum), maka tanah itu disebut tanah yang langsung dikuasai oleh 

negara. Jika di atas tanah tersebut ada pihak tertentu maka tanah tersebut disebut 

tanah hak. Tanah hak itu juga dikuasai oleh negara, tetapi penguasaannya tidak 

langsung. Pengertian tidak langsung adalah karena ada pihak tertentu di atasnya. 

Bila pihak tertentu itu kemudian hapus haknya maka tanah tersebut kembali 

menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara.  

Effendi Paringin mengklasifikasikan tanah negara berdasarkan asal 

muasalnya menjadi 2 jenis (Effendi Paringin:1991:4). Yaitu adalah sebagai 

berikut: 
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1. Sejak Semula Tanah Negara 

Tanah yang sejak semula berstatus tanah negara, berarti di atas tanah tersebut 

belum pernah ada hak untuk pihak tertentu selain negara. Dalam sistem 

hukum tanah sebelum UUPA berlaku, ditetapkan asas bahwa negara adalah 

pemilik tanah apabila tidak ada badan orang/badan yang dapat membuktikan 

bahwa tanah itu adalah miliknya. Asas itu disebut “asas domein”. Setelah 

UUPA berlaku, sejak tanggal 24 September 1960, asas domein dicabut. Sejak 

saat itu negara tidak lagi pemilik tanah sebagai dimaksud dalam asas domein, 

tetapi beralih menjadi penguasa tanah. Negara sebagai penguasa yang 

menguasai tanah di seluruh kawasan negara Republik Indonesia, baik sudah 

ada hak atas orang diatasnya maupun yang bebeas dari hak seseorang. Tanah 

negara sejak semula sampai sekarang jarang terdapat di daerah yang 

berpenduduk, tetapi umumnya terletak di hutan-hutan yang jauh dari 

penduduk. 

2. Bekas Tanah Partikelir 

Pemerintah Hindia-Belanda dulu banyak menjual tanah kepada badan hukum 

atau orang-orang tertentu. Pada umumnya dijual kepada orang Tionghoa, 

Arab dan Belanda. Tanah yang dijual tersebut biasanya sangat luas, rata-rata 

diatas 10 ha. Bagi si pembeli tanah tersebut memiliki hak untuk mengatur 

“pemerintahan kedua” di kawasan tanah yang dibelinya tersebut. Dia berhak 

membuat peraturan yang berlaku bagi penduduk pribumi yang berada dia atas 

tanah yang dibelinya tersebut. Peraturan itu dibuat bertujuan untuk 
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memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari kepemilikan tanah tersebut, 

yaitu dengan mewajibkan penduduknya melakukan kerja paksa dan 

pembayaran pajak paksa. 

Pada tahun 1958 melalui Undang-Undang No.1 Tahun 1958 tentang 

Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir yang berlaku mulai tanggal 24 Januari 

1958, semua tanah partikelir di Indonesia dihapuskan. Dan oleh karena 

penghapusan tersebut, tanah partikelir itu menjadi tanah negara.  Menurut 

Effendi Perangin bekas tanah partikelir ada 2 (Effendi Paringin:1991:6): 

1. Bekas Tanah Hak Barat 

Pada tanggal 24 September 1980, bekas tanah Hak Barat telah habis jangka 

waktu berlakunya (kecuali yang telah dikonversi menjadi hak milik). Tanah 

tersebut semuanya kembali menjadi tanah negara.  

2. Bekas Tanah Hak 

Tanah hak adalah tanah yang di atasnya telah melekat hak seseorang/suatu 

badan hukum terhadap tanah tersebut. Tanah hak dapat menjadi tanah negara 

karena hak yang melekat diatasnya: 

1. dicabut oleh yang Badan Pertanahan Nasional. 

2. dilepaskan secara sukarela oleh yang berhak. 

3. habis jangka waktunya. 

4. atau karena pemegang hak bukanlah subjek hak. 

Pencabutan hak atas tanah dilakukan berdasarkan Undang-undang No. 20 

Tahun 1961, alasannya adalah demi kepentingan umum. Yang berwenang 
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mencabut hak atas tanah tersebut adalah Presiden. Tetapi dalam prakteknya 

jarang sekali terjadi pencabutan hak, sebab proses beracaranya terlalu panjang 

dan membutuhkan waktu yang sangat lama. 

Pemegang hak atas tanah dapat pula melepaskan haknya. Dengan 

melepaskan haknya tersebut, maka tanah yang dilepaskan haknya kembali 

menjadi tanah negara. Dalam prakteknya pelepasan hak atas tanah sering terjadi, 

pemegang hak melepaskan hak atas tanah yang dimilikinya agar orang yang 

membutuhkan tanah tersebut dapat memohonkan hak atas tanah terhadap tanah 

yang dilepaskan haknya tersebut. Pelepas hak menerima uang ganti rugi dari 

pihak yang memohonkan hak atas tanah terhadap tanah yang dimaksudkan 

tersebut. Proses ini disebut dengan pembebasan hak. 

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai mempunyai masa 

berlaku yang terbatas. Masing-masing ada yang masa berlakunya antara 30 

tahun, 20 tahun, atau 10 tahun. Jika jangka waktu berlakunya telah habis maka 

hak atas tanah tersebut hapus dan tanahnya kembali menjadi tanah negara, bekas 

pemegang hak dapat memohon perpanjangan jangka waktu atau memohonkan 

hak yang baru di atas tanah tersebut. 

Hak Milik hanya boleh dimilik oleh Warga Negara Indonesia tunggal. 

Warga Negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan rangkap dan Warga 

Negara Asing tidak boleh mempunyai Hak Milik, kecuali dalam hal terjadinya 

pewarisan atau perkawinan atau perubahan kewarganegaraan. Seorang Warga 

Negara Asing dapat memperoleh warisan tanah Hak Milik, selain dapat pula 
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memperoleh tanah Hak Milik karena percampuran harta berdasarkan hukum 

perkawinan. Perpindahan hak secara pewarisan atau perkawinan itu tetap sah.  

Dalam kasus lain apabila seorang Warga Negara Indonesia yang 

mempunyai tanah Hak Milik kemudian berpindah kewarganegaraan menjadi 

Warga Negara Asing menurut Pasal 26 ayat (2) UUPA disebutkan: 

Pasal 26 ayat (2) UUPA: 

“Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan 

wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk 

langung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang 

asing, kepada seorang warga negara yang disamping 

kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan 

asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan 

oleh pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat 2, adalah batal 

karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan 

ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap 

berlangsung serta pembayaran yang telah diterima oleh pemilik 

tidak dapat dituntut kembali”. 

 

Jadi menurut penjelasan tersebut dalam waktu satu tahun setelah 

terjadinya pewarisan/perkawinan/perubahan kewarganegaraan itu, Warga 

Negara Asing tersebut harus mengalihkan Hak Milik atas tanah tersebut kepada 

orang/Badan Hukum yang boleh menjadi subjek Hak Milik. Apabila telah lewat 

waktu satu tahun dan ternyata Hak Milik tersebut belum dilepaskan, maka demi 

hukum Hak Milik Warga Negara Asing atas tanah tersebut itu hapus dan tanah 

tersebut menjadi tanah negara bebas. 
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2.1.3 Tanah Hak  

Menurut Effendi Perangin pengertian Tanah Hak adalah tanah yang 

diatasnya ada hak seseorang/suatu badan hukum (Effendi Perangin:1991:6). Jadi 

di atas Tanah Hak telah melekat hak seseorang/suatu badan hukum terhadap 

tanah tersebut, untuk memperjelas tentang pengertian tanah belum terdaftar 

maka penulis mengklasifikasikan tanah hak menjadi tanah terdaftar dan tanah 

belum terdaftar.  

Tanah terdaftar adalah tanah yang sudah disertifikatkan dan terdaftar di 

Kantor Badan Pertanahan Nasional. Tanah terdaftar memiliki kekuatan hukum 

yang kuat karena telah disertifikatkan. Tanah terdaftar meliputi tanah-tanah 

dengan sertifikat Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak 

Pakai serta Hak Pengelolaan.  

Tanah belum terdaftar yang dimaksudkan penulis adalah tanah yang 

berasal dari tanah adat atau tanah-tanah lain yang belum di konversi menjadi 

salah satu tanah hak tertentu (Hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak 

guna usaha) dan belum didaftarkan atau di sertifikat-kan pada Kantor Pertanahan 

setempat, dan hanya memiliki surat berupa bukti girik, letter, petok , rincik, atau 

ketitir. Secara hukum bukti tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, 

padahal pada kenyataanya masih banyak sekali masyarakat yang merasa 

“nyaman” dengan hanya memiliki tanah dengan bukti girik, letter, petok, rincik, 

atau ketitir saja. 
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 Istilah Letter/Pethok  atau Petuk Pajak Bumi terdapat di dalam penjelasan 

Pasal 24 Ayat (1) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. “Petuk 

Pajak Bumi adalah surat yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menetapkan 

subyek hukum yang dikenai kewajiban untuk membayar pajak atas suatu tanah 

tertentu”. Petuk pajak bumi yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan 

Pemerintah  Nomor 10 Tahun 1961 diakui sebagai bukti kepemilikan yang sah 

dan dapat beralih kepada ahli waris pemegang hak sampai dilakukannya 

pendaftaran. 

Pensertifikatan tanah-tanah yang berstatus letter dalam istilah pertanahan 

disebut dengan pengakuan hak, dimana hak-hak yang dimiliki seseorang yang 

berasal secara turun temurun diakui oleh negara untuk kemudian dikeluarkan 

sertifikat tanah hak milik. Serifikat hak milik inilah yang mempunyai kekuatan 

hukum sebagai bukti kepemilikan tanah pasca dikeluarkannya Undang-Undang 

Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

 

2.2 Tinjauan tentang hak menguasai negara 

2.2.1 Dasar hukum hak menguasai negara 

Kewenangan pemerintah secara normatif untuk mengatur bidang 

pertanahan  adalah pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang 

menegaskan: “Bumi, air, dan kekuasaan alam yang terkandung di dalamnya 
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dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran 

rakyat”. 

Pada hakikatnya, negara yang akan menentukan di mana, di masa apa, 

perusahaan apa yang akan diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau oleh 

pemerintah daerah atau yang akan diserahkan pada badan hukum privat atau 

kepada seseorang yang berhubungan dengan tanah. Itu semua tergantung pada 

kepentingan negara atau kepentingan rakyat seluruhnya atau kepentingan rakyat 

seluruhnya. Begitu pun tentang hal tanah. Negara menguasai seluruhnya, 

Tambang-tambang yang penting untuk negara akan diurus oleh negara sendiri. 

Di Indonesia perumusan kebijakan pertanahan diletakkan pada pasal 2 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 yang lebih dikenal dengan Undang-Undang 

Pokok Agraria atau disingkat UUPA yang merupakan penjabaran lebih lanjut 

dari pasal 33 ayat (3) UUD 1945.Negara sebagai konsep yang berkaitan dengan 

kekuasaan memiliki tujuan hakiki sebagai pengemban tujauan dari seluruh 

warga negaranya. Oleh karena itu, sangat wajar jika setiap hukum positif 

(Undang-Undang) selalu menempatkan suatu tujuan yang terdapat dalam hukum 

itu yang secara inklusif, termasuk tujuan negara. Hal ini dapat terlihat dalam 

Ketentuan-Ketentuan Dasar Pokok Agraria, yang menempatkan hak menguasai 

negara atas tanah dijabarkan lebih lanjut didalam Pasal 2 ayat (1) UUPA No. 5 

Tahun 1960. 

Pasal 2 Ayat (1) UUPA No. 5 Tahun 1960: 

(1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 

danhal-hal sebagai dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan 



24 

 

 

ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya itu pada tingkatan tertinggi  dikuasai oleh Negara, 

sebagai organiasasi kekuasaan seluruh rakyat.     

(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) Pasal ini 

memberi wewenang untuk: 

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 

persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. 

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum 

antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. 

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum 

antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang 

mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 

(3) Wewenang yang bersumber pada hak yang menguasai dari 

negara tersebut pada Pasal 2 ayat 1 ini digunakan untuk 

mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti 

kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat 

dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil 

dan makmur. 

(4) Hak menguasai dari negara di atas, pelaksanaanya dapat 

dikuasakan kepada daerah-daerah swantantra dan masyarakat-

masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak 

bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-

ketentuan Peraturan Pemerintah. 

 

Konsep UUPA sendiri adalah hak-hak atas tanah yang tertinggi dikuasai 

oleh negara. Seperti disebutkan diatas, dala pasal 2 ayat (1) disebutkan: “Atas 

dasar ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bumi, air, ruang 

angkasa, termasuk kekeyaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada 

tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh 

rakyat”. Penguasaan atas bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya oleh negara tersebut dikenal dengan sebutan Hak 

Menguasai Negara. 
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2.2.2 Pengertian Hak Menguasai Negara 

Kata menguasai atau penguasaan oleh negara terletak didalam Pasal 33 

ayat (3) UUD 1945 dan tidak dapat ditafsirkan secara khusus didalam 

penjelasanya. oleh karena itu, kata penguasaan jika kita tafsirkan secara 

etimologis adalah: “proses, cara, perbuatan menguasai atau mengusahakan”. Jadi 

penguasaan adalah suatu tindakan yang mencakup dari segi proses sampai cara 

menguasainya. Dengan kata lain bahwa penguasaan oleh negara adalah suatu 

proses yang dilakukan oleh negara untuk menguasai atau mengusahakan sesuatu 

yang sesuai dengan kepentingan. Dalam pendapat lain Bernhard Limbong 

mempunyai pandangan berbeda tentang pengertian “menguasai atau 

penguasaan”. Menurut Bernhard Limbong pengertian dikuasai oleh negara disini 

berarti negara memiliki kekuasaan untuk membuat peraturan-peraturan yang 

dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, negara memiliki 

kewenangan dalam menguasai bumi, air dan kekayaan alam untuk kepentingan 

rakyatnya (Bernhard Limbong:2012:117). 

Pada dasarnya hak merupakan suatu yang abstrak, jika melihat pendapat 

dari Lawrance M. Friedman: “sebuah hak adalah  adalah sebuah klaim atas 

sebuah barang yang, paling tidak dalam teorinya, atau secara etika, pasokannya 

tidak terbatas jumlahnya”.(Bernhard Limbong:2012:215). 

Sedangkan, pengertian hak menurut Satjipto Rahardjo: “hukum 

melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan 

kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentinganya tersebut. 
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Pengalokasikan kekuasaan ini dilakukan secara terstruktur, dalam arti, 

ditentukan kekuasaan dan kedalamannya, kekuasaan yang demikian itulah yang 

disebut hak.”(Satjipto Rahardjo:2010:65). 

Jika dilihat dari pengertian hak tersebut, maka dapat kita katakan bahwa 

hak menguasai negara adalah pengalokasian kekuasaan yang diberikan oleh 

hukum kepada negara untuk bertindak dalam rangka menjalankan 

kepentingannya. 

Bagir Manan merumuskan cakupan pengertian dikuasai oleh negara atau 

hak penguasaan negara, sebagai berikut: 

1.   Penguasaan semacam pemilikan oleh negara, artinya negara melalui 

Pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak 

wewenang atasnya, termasuk di sini bumi, air, dan kekayaan yang 

terkandung di dalamnya. 

2. Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan. 

3.   Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-

usaha tertentu. (Bernhard Limbong:2012:217) 

Pengertian dari hak menguasai negara yang lain adalah “hak yang hanya 

dimiliki oleh negara, sehingga urusan agraria dipahami sebagai urusan 

pemerintah pusat, walaupun  pelaksannannya dapat didelegasikan kepada 

pemerintah daerah swatantra atau masyarakat hukum adat sekedar diperlukan 

dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional“. Selain itu, pengertian hak 

menguasai negara yang lain adalah “ hak yang pada tingkatan tertinggi dikuasai 
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oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat“. Dimana untuk 

kekuasaan tertinggi negara mempunyai hak: 

1.   Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan 

pemeliharaannya. 

2.   Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) 

bumi, air, dan ruang angkasa itu. 

3.  Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang 

angakasa. 

Hak menguasai negara dipandang mempunyai beberapa persoalan, dimana 

konsep hak menguasai negara yang konon diangkat dari hukum adat yaitu hak 

ulayat yang menggambarkan kehendak yang kuat dan berakar dari hukum asli 

indonesia,  dianggap mencerminkan dominasi dari negara atas hak individual 

yang tdika sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Selain itu, persoalan-persoalan 

lain yang timbul ialah,  “ Pertama hak menguasai negara ini, tidak diperintahkan 

oleh UUD 1945 untuk diatur dalam undang-undang, oleh sebab itu tidak 

diketahui secara jelas bagaimana kedudukan, sifat, isi serta tempatnya dalam tata 

hokum pertanahan Indonesia”.  Sehingga dalam hubungannya dengan 

kepentingan individu, mutlak dibatasi guna mengantisipasi keganasan hak 

menguasai negara guna terhadap kepentingan dari individu]. Persoalan yang 

Kedua, adalah mengenai kedudukan hak masyarakat hukum dan hak tradisional 

yang telah dijamin oleh pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 dengan hak 
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menguasai negara yang telah diatur dalam pasal 33 (3) dalam undang-undang 

yang sama. 

Kedudukan hak menguasai negara juga tetap begitu penting dan 

menduduki posisi sentral, kedudukannya sama sebagaimana kedudukan hak 

milik dalam sistem hukum perdata, walaupun seperti yang telah disebutkan 

bahwa tidak diatur lebih lanjut dengan Undang-undang. 

 

2.3 Tinjauan tentang penguasaan hak atas tanah 

Berdasarkan penjelasan tentang Hak Menguasai Negara tersebut, kemudian 

oleh negara ditentukan bermacam-macam hak atas tanah yang dapat dikuasai oleh 

subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum. Dalam Pasal 4 Ayat (1) 

UUPA dinyatakan: 

Pasal 4 Ayat (1) UUPA: 

”Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud Pasal(2) 

ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut 

tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik 

sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.  

 

Jadi hak atas tanah yang diberikan kepada subjek hukum bersumber dari hak 

menguasai negara atas tanah. Hak atas tanah dapat diberikan kepada dan dipunyai 

oleh perseorangan, baik warga Negara Indonesia atau orang asing yang berkedudukan 

di Indonesia, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum yang 

didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia atau badan 

hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, badan hukum privat atau 
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badan hukum publik. Wewenang dalam hak atas tanah dimuat dalam Pasal 14 Ayat 

(2) UUPA. 

Pasal 14 Ayat (2) UUPA: 

”Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam pasai 1 ini memberi wewenang untuk 

menggunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air dan 

ruang yang ada di atasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung 

berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-

undang ini dan peratutan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi”. 

 

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada orang yang 

mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang 

dihakinya. Kata “menggunakan” mengandung pengertian bahwa atas tanah digunakan 

untuk kepentingan mendirikan bangunan, misalnya rumah, toko, hotel, kantor, pabrik. 

Kata “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah digunakan 

untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya kepentingan pertanian, 

perikanan, peternakan, perkebunan. Jadi, wewenang yang dipunyai seseorang atas 

tanahnya adalah berupa hak menggunakan tanah guna keperluan mendirikan 

bangunan atau bukan bangunan, menggunakan tubuh bumi, misalnya penggunaan 

ruang bawah tanah, diambil sumber airnya, penggunaan ruang di atas tanah, misalnya 

di atas tanah didirikan pemancar. Berikut ini adalah macam-macam hak atas tanah: 

2.3.1 Hak Milik 

Pengertian Hak Milik atas tanah terdapat dalam Pasal 20 UUPA; Hak 

Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang 

atas tanah. 
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a. Terkuat. 

Terkuat yaitu unsur yang menunjuk pada jangka waktunya (jangka waktu 

tidak ditentukan). 

b. Terpenuh. 

Terpenuh yaitu unsur yang menunjuk pada luas wewenangnya dalam 

menggunakan tanah tersebut (wewenangnya tidak dibatasi). 

c. Turun-temurun. 

Turun temurun artinya dalam hal ini tanah milik dapat diwariskan atau dapat 

dipindahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Hak Milik secara sah dapat : 

1. Diwariskan. 

2. Diperjual belikan. 

3. Dihibahkan. 

4. Diwakafkan. 

5. Dipakai sebagai jaminan hutang di bank. 

Menurut Pasal 21 Ayat (1) sampai (4) Undang-Undang Pokok Agraria 

secara jelas digambarkan siapa saja yang berhak dan yang tidak berhak 

mempunyai hak milik. 

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria yaitu Pasal 21 Ayat (1) sampai (4) 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 disebutkan : 

Pasal 21 Ayat (1) UU No. 5 tahun 1960: 

“Hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai Hak Milik”. 
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Pasal 21 Ayat (2) UU No. 5 tahun 1960: 

“Pemerintah menetapkan badan-badan hukum mana saja yang dapat 

mempunyai hak milik atas sebuah tanah”. 

Pasal 21 Ayat (3) UU No. 5 tahun 1960: 

 

“Orang asing yang memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa 

wasiat, atau percampuran harta karena warisan, demikian pula untuk 

warga negara yang kehilangan kewarganegaraanya wajib melepaskan 

hak itu dalam jangka waktu sejak hilangnya hak kewarganegaraan. Ini 

hanya berlaku untuk proses pewarisan setelah Undang-Undang Pokok 

Agraria berlaku”. 

 

Pasal 21 Ayat (4) UU No. 5 tahun 1960. 

“Selama seseorang disamping mempunyai kewarganegaraan Indonesia 

juga memiliki kewarganegaraan asing maka ia tidak berhak mempunyai 

tanah dengan hak milik”. 

Terjadinya hak milik bisa melalui dua jalur (Pasal 22 UUPA) : 

 

1. Berdasarkan hukum adat, biasanya dengan jalan membuka tanah, 

yang  berarti membuka hutan untuk dijadikan sebuah lahan pertanian. 

2. Berdasarkan penetapan pemerintah, yaitu dengan pemberian hak 

milik pada transmigran atau penetapan pemerintah melalui ketentuan 

Undang-Undang. 

 

Hapusnya hak milik (Pasal 27 UUPA) dapat terjadi karena : 

 

1. Tanahnya jatuh pada negara, hal ini disebabkan : 

1).Karena pencabutan hak. 

2).Karena penyerahan sukarela dari pemiliknya. 

3).Karena tanah tersebut diterlantarkan oleh pemiliknya, dalam 

kondisi tidak terurus. 

4).Subyeknya tidak memenuhi syarat. 
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5).Dalam hal subyeknya tidak memenuhi syarat karena belum cukup 

umur, dibawah perwalian atau pengampuan dan tidak berakal 

sehat.  

2. Tanahnya musnah. 

Tanah dikatakan musnah bahwa tanah hak milik telah hilang sifat dan 

fungsinya. Hal ini dapat dicontohkan dengan adanya peristiwa letusan 

gunung yang mengakibatkan pertanian yang berubah menjadi sungai. 

Maka tanah tersebut telah mengalami kemusnahan atau fungsinya 

sebagai tanah telah hilang. 

 

2.3.2  Hak Guna Usaha 

Pengertian Hak Guna Usaha tertuang dalam Undang-Undang Pokok 

Agraria. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 disebutkan “Hak Guna 

Usaha adalah untuk mengusahakan tanah-tanah yang langsung dikuasai oleh 

negara dalam jangka waktu seperti tersebut dalam Pasal 28, guna perusahaan, 

pertanian, perikanan dan peternakan”. 

Hak Guna Usaha dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 25 

tahun dan 35 tahun untuk perusahaan yang memerlukan waktu lama. Jangka 

waktu tersebut masih dapat diperpanjang 25 tahun lagi atas permintaan 

pemegang hak dengan mengingat keadaan perusahaan. 

Subyek Hak Guna Usaha : 

1. Warga Negara Indonesia, dan tidak terbatas pada Warga Negara Asing yang 

tinggal di Indonesia, jadi warga negara rangkap dapat mempunyai Hak Guna 

Usaha. 

2. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia. 
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2.3.3 Hak Guna Bangunan. 

Hak Guna Bangunan menurut Pasal 35 UUPA adalah hak untuk 

mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan 

miliknya sendiri dengan jangka waktu tertentu paling lama 30 tahun. Jangka 

waktu tersebut masih bisa diperpanjang paling lama 20 tahun atas permintaan 

pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-

bangunan. Subyek Hak Guna Bangunan adalah Warga Negara Indonesia dan 

badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di 

Indonesia. Hak Guna Bangunan bukan berasal dari hukum adat, akan tetapi 

diadakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat ekonomi yang modern, jadi 

istilah dan lembaga hak guna bangunan adalah suatu hak baru yang diciptakan 

UUPA. 

Menurut Pasal 37 UU No 5 tahun 1960: 

Hak Guna Bangunan dapat timbul pada : 

1. Tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dengan penetapan 

pemerintah. 

2. Tanah milik, karena perjanjian yang berbentuk otentik antara 

pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan 

memperoleh Hak Guna Bangunan itu, yang bermaksud 

menimbulkan hak itu (Mudjiono: 1992: 14). 

 

2.3.4 Hak Pakai serta Hak Pengelolaan. 

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari 

tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang 

memberi wewenang memberikannya atau perjanjian dengan pemilik tanahnya, 
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yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian mengolah asal tidak 

bertentangan dengan jiwa dan ketentuan Undang-Undang ini (Pasal 41 UUPA). 

Mengenai jangka waktunya maka dalam Pasal 41 UUPA menetapkan : 

Pasal 41 UUPA: 

(1) Selama jangka waktu tertentu, disini tidak disebutkan berapa lama 

waktu diberikan, akan tetapi hak pakai yang diberikan pada 

perseorangan atau badan hukum biasanya 10 tahun, dan wewenangnya 

terbatas. 

(2) Selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu misalnya 

untuk keperluan peribadatan, gedung kedutaan asing dan lain 

sebagainya. 

 

Menurut Mudjiono dalam bukunya yang dapat mempunyai hak pakai 

adalah : 

1. Warga Negara Indonesia. 

2. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia. 

3. Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia. 

4. Badan Hukum lain yang mempunyai perwakilan di Indonesia. 

(Mudjiono: 1992: 15) 

 

2.4 Tinjauan tentang pendaftaran tanah 

Dengan penjelasan terdahulu yang dijabarkan oleh penulis maka dapat 

dipahami bahwa di Indonesia masih ada dua konsep kepemilikan atau pengusaan hak 

tanah, yaitu penguasaan tanah yang telah terdaftar atau bersertifikat yang 

mendapatkan pengakuan utama, dan penguasaan atas tanah belum terdaftar atau yang 
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belum bersertifikat yang juga mendapatkan pengakuan walaupun lebih rendah derajat 

pengakuannya. 

Sebelum berlakunya UUPA pendaftaran tanah hanya ditujukan bagi tanah-

tanah tertentu yang tunduk pada hukum barat, misalnya Hak Eigendom, Hak Erpacht, 

Hak opstal. Pendaftaran tanah ini dikenal dengan Recht Kadaster. Bagi tanah-tanah 

yang tunduk pada hukum barat, misalnya tanah yasan, tanah gogolan tidak dilakukan 

pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah yang dilakukan atas tanah-tanah bekas hak adat 

dilakukan tidak semata-mata untuk memperoleh kepastian hukum, akan tetapi adalah 

juga uneuk menentukan siapa yang wajib membayar pajak atas tanah, yang dikenal 

dengan fiscal kadaster. Pendaftaran tanah untuk keperluan pajak tidak ditandai  

dengan bukti hak berupa pipil, girik, atau pethok. 

Dalam rangka pelaksanaan pendaftaran dan pensertifikatan tanah di Indonesia 

melalui Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

1961 telah ditetapkan adanya kewajiban pokok. 

Kewajiban bagi pemerintah Indonesia adalah untuk melaksanakan pendaftaran 

tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, adapun kewajibannya meliputi : 

1. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah. 

2. Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan haknya. 

3. Pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat 

dan kewajiban yang menjadi beban pemerintah ini disebut pendaftaran tanah. 
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2.4.1 Pengertian Pendaftaran Tanah 

Menurut Pasal 1 Ayat (1) PP 24/1997, yang dimaksud dengan pendaftaran 

tanah adalah rangkuman kegiatan yang dilakukan yang dilakukan oleh 

pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 

pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data 

fisak dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar menjadi bidang-bidang tanah 

dan satuan rumah-rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya 

bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan 

rumah susun serta hak-hak yang membebaninya. 

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan untuk pertama kali 

(initial registration) dan pemeliharaan data pendaftaran hak yang sudah 

dibukukan dan disajikan (maintenance). 

2.4.2 Dasar Hukum Pendaftaran Tanah 

Ketentuan mengenai pendaftaran tanah diatur dalam pasal 19 UUPA, 

kemudian dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang 

mulai berlaku tanggal 23 Maret 1961, dan setelah diberlakukan selama 36 tahun 

selanjutnya digantikan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan 

berlaku efektif sejak 8 Oktober 1997. Sebagai peraturan pelaksanaan dari 

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tersebut maka telah dikeluarkan 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 

Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
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Kedua Peraturan Pemerintah tersebut merupakan bentuk pelaksanaan 

pendaftaran tanah dalam rangka Recht Kadaster yang bertujuan untuk menjamin 

tertib hukum dan kapasitas hak atas tanah (kepastian hukum) serta perlindungan 

hukum kepada pemegang hak atas tanah, dengan alat bukti yang dihasilkan akhir 

proses pendaftaran tanah tersebut berupa buku tanah dan sertifikat tanah yang 

terdiri dari Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur. 

Pasal 19 UUPA menyatakan: 

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut 

ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:  

a. pengukuran, perpetaan dan pembukaan tanah;   

b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;   

c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat.  

(3)  Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara 

dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta 

kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri 

Agraria.  

(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan 

dengan yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya 

tersebut. 

 

Dalam isi Pasal 19 Ayat (1) dinyatakan bahwa untuk menjamin kepastian 

hukum dari hak-hak atas tanah maka oleh UUPA, pemerintah diharuskan untuk 

mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dan hal itu 

diatur dengan suatu Peraturan Pemerintah. 

Dalam Pasal 19 Ayat (2) ditentukan bahwa pendaftaran tanah itu harus 

meliputi 2 hal, yaitu: 
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 1. Pengukuran dan pemetaan-pemetaan tanah serta menyelenggarakan tata 

 usahanya. 

2. Pendaftaran hak serta peralihannya dan pemberian surat tanda bukti hak, 

yang  berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.  

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pendaftaran tanah 

dilaksanakan pemerintah guna memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak 

atas tanah yang ada di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. 

Kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut ditandai dengan adanya 

sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan tanah.  

2.4.3 Asas Pendaftaran Tanah 

Asas merupakan fundamen yang mendasari terjadinya sesuatu merupakan 

dasar dari suatu kegiatan, hal ini berlaku pula pada pendaftaran tanah. Oleh 

karena itu, dalam pendaftaran tanah ini terdapat asas yang harus menjadi 

patokan dasar dalam melakukan pendaftaran tanah. Dalam Pasal 2 Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa pendaftaran tanah 

dilaksanakan berdasarkan 4 asas, yaitu: 

1. Asas Sederhana. 

Asas Sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-

ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan, terutama hak atas tanah. 

2. Asas Aman. 
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Asas Aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu 

diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan 

jaminan kepastian hukum sesuai dengan pendaftaran tanah itu sendiri. 

3. Asas Terjangkau. 

Asas Terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang 

memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan 

kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam 

rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh pihak 

yang memerlukan. 

4. Asas Mutakhir. 

Asas Mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam 

pelaksanaannya dan keseimbangan dalam pemeliharaan datanya. Dan data 

yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu pelu 

diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang 

terjadi di kemudian hari. Asas ini menuntut pula dipeliharanya data 

pendaftaran tanah secara terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga 

data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan 

nyata di lapangan, dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai 

data yang benar setiap saat, dan itulah yang berlaku pula pada asas terbuka. 

2.4.4 Tujuan Pendaftaran Tanah 

Usaha yang menuju kearah kepastian hukum atas tanah tercantum dalam 

ketentuan-ketentuan dari pasal-pasal yang mengatur tentang pendaftaran tanah, 
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dalam pasal 19 UUPA disebutkan untuk menjamin kepastian hukum dari hak-

hak atas tanah, UUPA mengharuskan pemerintah untuk mengadakan 

pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia yang bersifat “Recht 

kadaster" artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum, dengan di 

selenggarakannya pendaftaran tanah, maka pihak-pihak yang bersangkutan 

dengan mudah dapat mengetahui status hukum dari tanah tertentu yang 

dihadapinya, letak, luas dan batas-batasnya, siapa yang empunya dan beban-

beban apa yang melekat pada tanah tersebut (A.P. Parlindungan:1990: 59). 

Menurut para ahli disebutkan tujuan pendaftaran ialah untuk kepastian hak 

seseorang, disamping untuk pengelakkan suatu sengketa perbatasan dan juga 

untuk penetapan suatu perpajakan. (AP Parlindungan; 1990: 6). 

1. Kepastian hak seseorang. 

Maksudnya dengan suatu pendaftaran, maka hak seseorang itu menjadi jelas 

misalnya apakah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak-

hak lainnya. 

2. Pengelakkan suatu sengketa perbatasan. 

Bila sebidang tanah yang dimiliki oleh seseorang sudah terdaftar, maka dapat 

dihindari terjadinya sengketa tentang perbatasannya, karena dengan 

didaftarnya tanah tersebut, maka telah diketaui berapa luasnya serta batas-

batasnya. 

3.   Penetapan suatu perpajakan. 
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Dengan diketahuinya berapa luas sebidang tanah, maka berdasarkan hal 

tersebut dapat ditetapkan besar pajak yang harus dibayar oleh 

seseorang. Dalam lingkup yang lebih luas dapat dikatakan pendaftaran itu 

selain memberi informasi mengenai suatu bidang tanah, baik 

penggunaannya, pemanfaatannya, maupun informasi mengenai untuk apa 

tanah itu sebaiknya dipergunakan, demikian pula informasi mengenai 

kemampuan apa yang terkandung di dalamnya dan demikian pula informasi 

mengenai bangunannya sendiri, harga bangunan dan tanahnya, dan pajak 

yang ditetapkan. 

Sejalan dengan asas yang terkandung dalam pendaftaran tanah tersebut, 

maka tujuan yang ingin dicapai dari adanya pendaftaran tanah tersebut diatur 

lebih lanjut pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, dinyatakan 

pendaftaran tanah bertujuan: 

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

pemegang hak atas tanah suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak 

lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai 

pemegang hak yang bersangkutan. 

2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang 

dibutuhkan dalam mcngadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang 

tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Untuk 

terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 
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2.5  Tinjauan tentang sengketa pertanahan  

2.5.1 Pengertian sengketa pertanahan 

Bernhard Limbong mengemukakan pendapatnya bahwa sengketa adalah 

masalah antara dua orang atau lebih dimana keduanya saling 

mempermasalahkan suatu objek tertentu (Bernhard Limbong:2012:48). 

Berdasarkan Keputusan Kepala BPN RI No. 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk 

Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, sengketa pertanahan 

adalah perbedaaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara orang 

perorangan dan atau badan hukum (privat atau publik) mengenai status 

penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau 

pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status keputusan 

tata usaha menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau 

pemanfaatan atas bidang tanah tertentu. 

Definisi mengenai sengketa penekanan dalam Peraturan Kepala BPN RI 

No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus 

Pertanahan, yang mengatakan bahwa sengketa pertanahan adalah perselisihan 

pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak 

berdampak luas secara sosio-politis. Penekanan “yang tidak berdampak luas” 

inilah yang membedakan definisi sengketa pertanahan dengan definisi konflik 

pertanahan. 
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Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, 

sengketa pidana terkait dengan pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, 

pemanfaatan, penguasaan, dan sengketa hak ulayat. 

Suatu sengketa tanah tentu subjeknya tidak hanya satu, namun lebih dari 

satu, entah itu antar individu, kelompok, organisasi bahkan lembaga besar 

sekalipun seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun negara. Status 

hukum antara subyek sengketa dengan tanah yang menjadi objek sengketa bisa 

berupa pemilik, pemegang hak tanggungan, pembeli, penerima hak, penyewa, 

pengelola, penggarap, dan sebagainya. 

Sedangkan obyek sengketa tanah meliputi tanah milik perorangan atau 

badan hukum, tanah aset negara atau pemda, tanah negara, tanah adat dan ulayat, 

tanah eks hak barat, tanah hak nasional, tanah perkebunan, tanah belum terdaftar 

atau belum bersertifikat, serta jenis kepemilikan lainnya.  

Hal ini diperjelas dengan pendapat Maria S. W. Soemardjono yaitu bahwa 

akar permasalahan sengketa pertanahan dalam garis besarnya dapt ditimbulkan 

oleh hal-hal sebagai berikut: 

1. Konflik kepentingan, yaitu adanya persaingan kepentingan yang terkait 

dengan kepentingan substantif, kepentingan prosedural, maupun kepentingan 

psikologis. 

2. Konflik struktural, yang disebabkan pola destruktif, kontrol pemilikan 

sumberdaya yang tidak seimbang. 
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3. Konflik nilai, karena perbedaan kriteria yang digunakanuntuk mengevaluasi 

gagasan/perilaku, perbedaan gaya hidup, ideologi, agama/kepercayaan. 

4. Konflik hubungan, karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, 

komunikasi yang buruk/salah, pengulangan perilaku yang negatif. 

5. Konflik data, karena informasi yang tidak lengkap, informasi keliru, 

pendapat yang berbeda tentang hal-hal relevan, interpretasi data yang 

berbeda, dan perbedaan prosedur penilaian.( (Maria S. W. 

Soemarjono:2008:156). 

Dari Berbagai pendapat tentang akar masalah pertanahan, maka 

secara komprehensif pada hakekatnya konflik pertanahan yang akhirnya 

menjadi sengketa tanah di Indonesia disebabkan oleh: 

1. Kurang tertibnya administrasi pertanahan masa lalu. 

2. Ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah. 

3. Sistem publikasi pendaftaran tanah yang negatif. 

4. Meningkatnya kebutuhan tanah, sehingga harga tanah tidak dapat 

 dikendalikan karena ulah mafia tanah. 

5. Peraturan-perundangan saling tumpang tindih, baik secara horizontal 

maupun  secara vertikal. 

6. Masih banyaknya tanah terlantar. 

7. Kurang cermatnya notaris dan PPAT dalam menjalankan tugasnya. 
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8. Belum terdapat persamaan persepsi atau interpretasi para penegak hukum 

 khususnya hakim terhadap peraturan perundang-undangan di bidang 

 pertanahan. 

9. Para penegak hukum kurang berkomitmen untuk melaksanakan peraturan 

 perundang-undangan secara konsekuen dan konsisten. 

2.5.2 Faktor Penyebab Sengketa Pertanahan 

2.5.2.1 Penyebab Umum 

Mengacu pada beberapa konflik pertanahan teraktual yang terjadi 

belakangan ini, penulis melihat bahwa penyebab umum timbulnya 

sengketa pertanahan dikelompokkan dalam dua faktor, yaitu faktor hukum 

dan non hukum. 

1. Faktor Hukum 

Beberapa faktor hukum yang menjadi akar dari sengketa 

pertanahan antara lain: 

a. Tumpang Tindih Peraturan 

UUPA sebagai induk dari peraturan di bidang sumber daya 

agraria lainnya, namun dalam berjalan waktu dibuatlah peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya agraria 

tetapi tidak menempatkan UUPA sebagai undang-undang 

induknya, bahkan justru menempatkan UUPA sejajar dengan 

undang-undang agraria. Struktur hukum pertanahan menjadi 

tumpang tindih. UUPA yang awalnya merupakan payung hukum 
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bagi kebijakan pertanahan (dan kebijakan agraria umumnya) di 

Indonesia, menjadi tidak berfungsi dan bahkan secara substansial 

terdapat pertentangan dengan diterbitkannya berbagai peraturan 

perundangan sektoral seperti UU No. 5/ 1967 tentang Pokok-

pokok Kehutanan yang diperbaharui dengan UU No. 41/ 1999 

tentang Kehutanan, UU Pokok Pertambangan No. 11/ 1967, UU 

Pertambangan Minyak dan Gas Bumi No. 44 / 1960, UU 

Transmigrasi No. 3/ 1972 kemudian diperbarui dengan UU No. 

15/1997, UU Pengairan No. 11/1974, UU Pemerintahan Desa No. 

5/ 1975, UU Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4 / 1982 

diperbarui kembali menjadi UU No. 23/ 1997, UU Rumah Susun 

No. 16/ 1985, UU Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem 

No. 5/ 1990, UU Penataan Ruang No. 24/ 1992 dan yang terakhir 

adalah UU Pemerintahan Daerah No. 22/ 1999 dan UU 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah No. 25/ 1999, yang 

diikuti dengan PP No. 25/ 2000 tentang Kewenangan Pemerintah 

dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. 

b. Regulasi Kurang Memadai 

Regulasi di bidang pertanahan belum seutuhnya mengacu 

pada nilai-nilai dasar pancasila dan filosofi Pasal 33 UUD 1945 

tentang moral, keadilan, hak asasi dan kesejahteraan. Dalam 

banyak kasus pertanahan, hak-hak rakyat pemilik tanah seringkali 



47 

 

 

diabaikan. Di sisi lain penegakan hukum kerap kali berhenti pada 

mekanisme formal dari aturan hukum dan mengabaikan nilai-

nilai keutamaan yang terkandung dalam kaidah hukum. 

Akibatnya, penegakan hukum cenderung bersifat mekanistik 

sehingga mengabaikan nilai-nilai substansinya. 

c. Tumpang Tindih Peradilan 

Saat ini terdapat tiga lembaga peradilan yang dapat 

menangani suatu konflik/ sengketa petanahan yaitu Peradilan 

Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam bentuk konflik sengketa 

tertentu, salah satu pihak yang menang secara perdata belum 

tentu menang secara pidana (dalam hal ini konflik tersebut 

disertai tindak pidana). 

Selain itu kualitas sumber daya manusia dari aparat 

pelaksana peraturan sumber daya agraria juga menjadi pemicu 

timbulnya sengketa. Dalam melaksanakan tugasnya, aparat 

pelaksana melakukan penyimpangan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku seperti timbulnya praktik 

korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Aparat pelaksana lebih 

memperhatikan kepentingan pemilik tanah atau mengacuhkan 

kelestarian lingkungan hidup.  
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d. Penyelesaian dan Birokrasi Berbelit-belit 

Upaya hukum melalui pengadilan terkadang tidak pernah 

menuntaskan persoalan. Sebagai contoh, para pihak yang tidak 

menerima tanahnya diokupasi pihak lain bilamana menempuh 

jalur hukum tidak pernah memperoleh kepastian hukum. 

Penyelesaian perkara melalui pengadilan di Indonesia 

melelahkan, biaya tinggi, dan waktu penyelesaian yang lama, 

belum lagi terjebak dengan mafia peradilan, maka keadilan tidak 

pernah berpijak pada yang benar. Sehingga adigium bahwa 

kehilangan seekor kambing jangan berurusan dengan hukum 

karena bisa jadi akan kehilangan sekandang kambing menjadi 

bukan isapan jempol. 

Hal ini tentunya tidak sesuai lagi dengan prinsip peradilan 

kita yang sederhana, cepat dan berbiaya murah, karena kondisi 

sebenarnya dalam berurusan dengan pengadilan adalah tidak 

sederhana, birokrasi pengadilan yang berbelit-belit dan lama, dari 

pengadilan tingkat pertama sampai pengadilan tingkat kasasi dan 

Peninjauan Kembali (PK), serta biaya yang mahal. 

Di sisi lain, upaya penyelesaian melalui musyawarah 

mufakat sebagaimana bunyi sila keempat Pancasila sudah tidak 

terjadi dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Pada zaman 

modern seperti sekarang ini, orang sudah sedemikian egois dan 
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tidak ingin mengalah serta cenderung memaksakan kehendak 

entah dengan cara apapun asalkan tujuannya tercapai, termasuk 

cara-cara yang melanggar hukum dan kepatutan. Kehidupan 

masyarakat modern menjalar ke seluruh pelosok sehingga 

masyarakat cenderung tidak toleran terhadap sesama terlebih lagi 

kurangnya tokoh atau figur di masyarakat yang bisa menjadi 

panutan dan dipercaya untuk meredam konflik, termasuk para 

tokoh agama, apalagi pemerintah. 

Selain itu pemerintah gagal menyelesaikan berbagai 

sengketa, termasuk sengketa pertanahan. Hal ini dipengaruhi tiga 

penyebab, yaitu tidak ada sistem yang dibangun dengan baik 

dalam penyelesaian konflik pertanahan, kurangnya kepercayaan 

masyarakat kepada pemerintah, dan adanya konflik kepentingan 

atas bidang tanah tertentu. Pemerintah tidak bertindak objektif 

dalam menyelesaikan sengketa dan cenderung berpihak kepada 

yang kuat seperti pemilik modal atau adanya unsur korupsi, 

kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga mengurangi kepercayaan 

masyarakat. 

2. Faktor Non Hukum 

Selain faktor hukum di atas, sengketa pertanahan juga disebabkan 

oleh beberapa faktor non hukum berikut ini: 
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a. Tumpang Tindih Penggunaan Tanah 

Sejalan dengan waktu, pertumbuhan penduduk yang cepat 

mengakibatkan jumlah penduduk bertambah, sedangkan produksi 

pangan tetap atau mungkin berkurangnya karena banyak tanah 

pertanian telah berubah fungsi. Pemerintah juga terus 

menyelenggarakan banyak proyek pembangunan. Tidak dapat 

dihindarkan bahwa dalam sebidang tanah yang sama dapat timbul 

kepentingan yang berbeda. 

Masalah pembangunan yang bersentuhan langsung dengan 

penggunaan tanah tersebut ternyata telah membawa implikasi lain 

terutama terhadap ketersediaan tanah pertanian sebagai sumber 

pangan dan mata pencaharian petani, serta semakin 

menyempitnya pemilikan tanah pertanian oleh petani. Apabila 

tidak ditanggulangi maka dalam jangka panjang akan berdampak 

merugikan. 

Alih fungsi lahan yang tidak dapat dihindari tersebut 

menuntut peran pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan 

untuk tetap menjaga ketersediaan tanah pertanian. Selain 

pemerintah partisipasi masyarakat dalam menjaga ketersediaan 

tanah pertanian juga diperlukan. Dalam rangka memelihara 

kelestarian lingkungan, termasuk di dalamnya tanah, maka 

memerlukan dukungan dari pelabagai pihak, disamping peranan 
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segenap lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan 

penelolaan lingkungan juga sangat diharapkan peran serta 

masyarakat. 

Tumpang tindih penggunaan tanan, terkait dengan kebijakan 

pemerintah dalam pemanfaatan tanah yaitu pemanfaatan yang 

tidak sesuai dengan rancana tata ruangnya, sebagai contoh 

pemberian ijin oleh Pemerintah Daerah setempt untuk berdirinya 

sebuah pabrik atau perumahan di atas sawah yang produktif, 

berdirinya pabrik di tengah-tengah perumahan, berdirinya 

perumahan di tengah kawasan industri. 

b. Nilai Ekonomis Tanah Tinggi 

Sejak masa orde baru, nilai ekonomis tanah semakin tinggi. 

Hal ini terkait dengan politik peningkatan pertumbuhan ekonomi 

yang dicanangkan pemerintah menitikberatkan pada 

pembangunan. Tuntutan pembangunan (khususnya infrastruktur) 

yang semakin tinggi dan merata di seluruh wilayah Indonesia 

serta perkembangan kebutuhan masyarakat menyebabkan harga 

tanah naik. 

Pemerintah orde baru menetapkan kebijakan berupa tanah 

sebagai bagian dari sumber daya agraria tidak lagi menjadi 

sumber produksi atau tanah tidak lagi untuk kemakmuran rakyat, 

melainkan tanah sebagai aset pembangunan demi mengejar 



52 

 

 

pertumbuhan ekonomi yang bahkan kebijakan itu sangat 

merugikan kepentingan rakyat. Fungsi sosial tanah pun 

dikesampingkan karena semuanya berorientasi pada prinsip 

bisnis. Rencana pembangunan jalan tol di sebuah daerah, 

misalnya, menyebabkan harga tanah rakyat di sekitar objek 

pembangunan jalan tol tersebut mendadak tinggi dan akan 

bertahan mati-matian untuk menjual / menuntut nilai ganti rugi 

yang tinggi. 

Kebijakan pemerintah orde baru dapat menimbulkan 

sengketa penguasaan seumber daya agraria antara pemilik sumber 

daya agraria dalam hal ini rakyat dengan para pemilik modal 

yang difasilitasi pemerintah. Sengketa pun timbul, bukan saja 

mengenai kepemilikan tanah tetapi juga menyangkut penguasaan 

areal untuk perkebunan. 

c. Kesadaran Masyarakat Meningkat 

Adanya perkembangan global serta peningkatan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh pada 

peningkatan kesadaran masyarakat. Pola pikir masyarakat 

terhadap penguasaan tanah pun ikut berubah. Terkait dengan 

tanah sebagai aset pembangunan, maka muncul perubahan pola 

pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah, yaitu tidak lagi 

menempatkan tanah sebagai sumber produksi akan tetapi 
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menjadikan tanah sebagai sarana untuk investasi atau komoditas 

ekonomi. 

Jika sebelumnya ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk 

pembangunan kepentingan diberikan seadanya bahkan secara 

sukarela dan cuma-cuma, pelan-pelan berubah dengan mengacu 

pada NJOP. Belakangan masyarakat menuntut adanya pemberian 

ganti rugi berdasarkan harga pasar bahkan lebih dari itu dengan 

menuntut pemberian kompensasi berupa pemukiman kembali 

yang lengkap dengan fasilitas yang kurang lebih sama dengan 

tempat asal mereka yang dijadikan areal pembangunan. 

d. Tanah Tetap, Penduduk Bertambah 

Kasus sengketa tanah sebenarnya bukan fenomena baru, 

tetapi sudah sering terjadi. Kasus ini muncul sejak masyarakat 

mulai merasa kekurangan tanah, sebagai akibat ledakan jmlah 

penduduk dan penjajahan. Pertumbuhan penduduk yang amat 

cepat baik melalui kelahiran maupun migrasi serta urbanisasi, 

sementara jumlah lahan yang tetap, menjadikan tanah sebagai 

komoditas ekonomi yang nilainya sangat tinggi, sehingga setiap 

jengkal tanah dipertahankan mati-matian. 

Selain pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, kebijakan 

agraria yang dikeluarkan pemerintah kolonial, seperti 

pelaksanaan penanaman kopi wajib, kebijakan pajak tanah 
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(landrente), kebijakan tanam paksa (cultuurstelsel), dan 

kebijakan pamberian tanah partikelir sangat merugikan hak-hak 

penduduk atas tanah. Penderitaan penduduk semakin berat ketika 

pemerintah kolonial Belanda memberlakukan Undang-undang 

Agraria pada tahun 1870 yang kemudian dikenal dengan 

Agrarische Wet. 

Diberlakukannya Undang-undang Agraria 1870 (yang 

memberikan kebebasan kepada swasta asing dengan hak erpacht 

dan konsep domein verklaring-nya) dan bertambahnya jumlah 

penduduk, meyebabkan timbulnya kekurangan tanah untuk 

pertanian. Dimana-mana masyarakat petani telah kehilangan 

tanah mereka, karena sebagian besar dipergunakan untuk 

komoditas perkebunan. Hal ini bermuara pada maraknya sengketa 

perebutan tanah yang terjadi dalam masyarakat. 

e. Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi 

oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat 

pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan 

jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. 

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan 

ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan 
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perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang 

dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. 

Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi 

terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, 

pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, 

dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman 

tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan 

sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. 

Khusus mengenai pemenuhan kebutuhan pertanahan, 

masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur 

penguasaan dan pemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam 

penguasaan dan pemilikan tanah pertanian. Padahal kehidupan 

rumah tangga petani sangat dipengaruhi oleh aksesnya terhadap 

tanah dan kemampuan mobilisasi anggota keluarganya untuk 

bekerja di atas tanah pertanian. Oleh sebab itu, meningkatnya 

jumlah petani gurem mencerminkan kemiskinan di pedesaan. 

Masalah tersebut bertambah buruk dengan struktur 

penguasaan lahan yang timpang karena sebagian besar petani 

gurem tidak secara formal menguasai lahan sebagai hak milik, 

dan kalaupun mereka memiliki tanah, perlindungan terhadap hak 

mereka atas tanah tersebut tidak cukup kuat karena tanah tersebut 

seringkali tidak bersertifikat atau tidak terdaftar di Badan 
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Pertanahan Nasional. Tingkat pendapatan rumah tangga petani 

ditentukan dari luas tanah pertanian yang secara nyata dikuasai. 

Terbatasnya akses terhadap tanah merupakan salah satu 

faktor penyebab kemiskinan dalam kaitan terbatasnya aset dan 

sumberdaya produktif yang dapat diakses masyarakat miskin. 

Terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap tanah tergambar 

dari timpangnya distribusi penguasaan dan pemilikan tanah oleh 

rumah tangga petani, dimana mayoritasnya rumah tangga petani 

masing-masing hanya memiliki tanah kurang dari satu hektar dan 

adanya kecenderungan semakin kecilnya rata-rata luas 

penguasaan tanah per rumah tangga pertanian. 

2.5.2.2 Penyebab Khusus 

Secara khusus, pemicu terjadinya kasus-kasus sengketa tanah yang 

selanjutnya bisa muncul sebagai sengketa yang berdampak sosial-politik, 

diberbagai wilayah Republik Indonesia dapat di identifikasikan dalam 

beberapa kategori sebagai berikut: pertama, masalah sengketa atau atas 

keputusan pengadilan antara lain terdiri dari: a) tidak diterimanya 

keputusan pengadilan oleh pihak yang bersengketa; b) keputusan 

pengadilan yang yang tidak dapat dieksekusi karena status penguasaan dan 

pemilikannya sudah berubah; c) keputusan pengadilan menimbulkan 

akibat hukum yang berbeda terhadap status objek perkara yang sama; dan 
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d) adanya permohonan tertentu berdasarkan keputusan pengadilan yang 

belum mempunyai kekuatan hukum tetap. 

 

2.6  Tinjauan Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pertanahan 

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Badan Pertanahan Nasional termaktub 

dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan 

Nasional yang memuat tugas pokok dari Badan Pertanahan yaitu melaksanakan 

tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. 

Kemudian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pertanahan 

Nasional menyelenggarakan fungsi: 

1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan. 

2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan. 

3. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan. 

4. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan. 

5. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang 

pertanahan. 

6. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum. 

7. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah. 

8. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-

wilayah khusus. 
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9. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara/daerah 

bekerja sama dengan Departemen Keuangan. 

10. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah. 

11. Kerja sama dengan lembaga-lembaga lain. 

12. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di 

bidang pertanahan. 

13. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan. 

14. Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang 

pertanahan. 

15. Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan. 

16. Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan. 

17. Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang 

pertanahan. 

18. Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan. 

19. Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang 

pertanahan. 

20. Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan 

hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

21. Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundangundangan yang 

berlaku. 
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Menurut penjelasan di dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional (Perkaban) No. 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, Kantor 

Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan 

Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.  

Kemudian dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kantor Pertanahan 

mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana, program, dan penganggaran dalam rangka 

pelaksanaan tugas pertanahan; 

b. pelayanan, perijinan, dan rekomendasi di bidang pertanahan; 

c. pelaksanaan survei, pengukuran, dan pemetaan dasar, pengukuran, dan 

pemetaan bidang, pembukuan tanah, pemetaan tematik, dan survei potensi 

tanah; 

d. pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah, dan 

penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan 

wilayah tertentu; 

e. pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran hak tanah, 

pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah aset pemerintah; 

f. pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah 

terlantar dan tanah kritis, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan 

masyarakat; 

g. penanganan konflik, sengketa, dan perkara pertanahan; 
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h. pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah; 

i. pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional 

(SIMTANAS); 

j. pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada masyarakat, 

pemerintah dan swasta; 

k. pengkoordinasian penelitian dan pengembangan; 

l. pengkoordinasian pengembangan sumberdaya manusia pertanahan; 

m. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan 

prasarana, perundang-undangan serta pelayanan pertanahan. 

 

Secara khusus Kantor Pertanahan memiliki fungsi penanganan konflik, 

sengketa, dan perkara pertanahan. Kemudian pada susunan organisasi Kantor 

Pertanahan sendiri mempunyai divisi yang khusus menangani sengketa 

pertanahan, yaitu seksi penanganan konflik, sengketa, dan perkara pertanahan. 

Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara mempunyai tugas menyiapkan bahan dan 

melakukan kegiatan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan. 

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Konflik, Sengketa dan Perkara 

mempunyai fungsi: 

1. pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan; 

2. pengkajian masalah, sengketa dan konflik pertanahan; 

3. penyiapan bahan dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan secara 

hukum dan non hukum, penanganan dan penyelesaian perkara, 
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pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan 

melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya, usulan dan rekomendasi 

pelaksanaan putusan-putusan lembaga peradilan serta usulan rekomendasi 

pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau 

badan hukum dengan tanah; 

4. pengkoordinasian penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan; 

pelaporan penanganan dan penyelesaian konflik, sengketa dan perkara 

pertanahan. 

Seksi Konflik, Sengketa dan Perkara terdiri dari: 

1. Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan  

Mempunyai tugas untuk menyiapkan pengkajian hukum, sosial, 

budaya, ekonomi dan politik terhadap sengketa dan konflik pertanahan, 

usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hokum antara 

orang dan/atau badan hukum dengan tanah, pelaksanaan alternatif 

penyelesaian sengketa melalui mediasi, fasilitasi, dan koordinasi penanganan 

sengketa dan konflik; 

2. Subseksi Perkara Pertanahan.  

Mempunyai tugas menyiapkan penanganan dan penyelesaian perkara, 

koordinasi penanganan perkara, usulan rekomendasi pembatalan dan 

penghentian hubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum dengan 

tanah sebagai pelaksanaan putusan lembaga peradilan. 
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2.7  Tinjauan Tentang Kewenangan 

Secara Etimologis istilah kewenangan berasal dari kata 

wewenang.(Lubis:2002:56). Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik 

terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang 

pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari 

kekuasaan pemerintah, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu bidang tertentu 

saja. Jadi, kewenangan merupakan kumpulan dari wewenang-wewenang. (Marbun: 

2004: 1954). Lebih lanjut dikatakan bahwa wewenang merupakan kemampuan untuk 

melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang adalah 

kemampuan bertindak yang diberikan oleh UU yang berlaku untuk melakukan 

hubungan-hubungan hukum. 

Menurut H. D. Stout (Ridwan: 2006: 73), wewenang tak lain adalah 

pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan 

sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan 

wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan 

hukum publik.  

Menurut Bagir manan (Bagir Manan:2000:1), wewenang dalam bahasa 

hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak 

untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak 

dan kewajiban (rechten en plichten). Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak 

mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (zelfregelen) dan 
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mengelola sendiri (zelfbesturen), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti 

kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Secara 

vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan 

pemerintahan Negara secara keseluruhan. 

Sifat wewenang pemerintahan adalah jelas maksud dan tujuannya serta terikat 

pada waktu tertentu dan tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis maupun pada 

hukum yang tidak tertulis. Sedangkan isinya dapat bersifat umum (abstrak) misalnya 

membuat suatu peraturan dan dapat pula bersifat konkrit dalam bentuk suatu 

keputusan atau suatu rencana, misalnya membuat Rencana Tata Ruang serta 

memberikan nasehat. 

Wewenang atau kekuasaan diperoleh dari Undang-Undang (Azas Legalitas), 

sesuai dengan prinsip negara hukum yang meletakkan Undang-Undang sebagai 

sumber kekuasaan. Badan pemerintah tanpa dasar peraturan umum tidak mempunyai 

wewenang untuk melaksanakan perbuatan administrasi. Dengan demikian semua 

wewenang hukum admistrasi pemerintah harus berlandaskan atas peraturan umum 

dan dalam peraturan itu harus pula dicantumkan wewenangnya (Marbun: 2004: 74). 

Sementara itu dikenal pula adanya wewenang pemerintahan 

bersifat fakultatif  yaitu apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam 

keadaan bagaimana wewenang tersebut dapat dipergunakan. Jadi, badan /pejabat tata 

usaha Negara tidak wajib menggunakan wewenangnya  karena masih ada pilihan 

(alternatif) dan pilihan itu hanya dapat dilakukan setelah keadaan atau hal-hal yang 
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ditentukan dalam peraturan dasarnya terpenuhi. Untuk mengetahui apakah wewenang 

itu bersifat fakultatif atau tidak tergantung pada peraturan dasarnya. 

Lain pula halnya dengan wewenang pemerintahan yang bersifat terikat (gebondeng 

bestuur) yaitu, apabila peraturan dasarnya menentukan isi  suatu keputusan yang 

harus diambil secara terperinci, sehingga pejabat tata usaha tersebut tidak dapat 

berbuat lain kecuali melaksanakan ketentuan secara harfiah seperti dalam rumusan 

dasarnya, misalnya suatu ketentuan yang berbunyi: pejabat yang berwenang ”wajib” 

memberikan cuti kepada bawahannya. Jadi, pejabat tersebut harus memberikan cuti 

dan tidak ada alternatif lainnya. Berbeda halnya dengan wewenang yang bersifat 

“bebas” (discretioner), dimana peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup yang 

longgar atau bebas kepada badan/pejabat tata usaha Negara untuk menolak atau 

mengabulkan, dengan mengaitkannya atau meletakkannya pada syarat-syarat tertentu 

yang harus dipenuhi, misalnya ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1974 menentukan : 

“pejabat yang berwenang memiliki wewenang untuk memberikan cuti kepada 

bawahannya”. Rumusan seperti ini pada akhirnya meletakkan pemberian wewenang 

cuti kepada pejabat tata usaha Negara dan pemberian cuti itu diberikan atau tidak 

sepenuhnya menjadi wewenang pejabat tata usaha Negara tersebut (Merbun: 2004: 

156). Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan adalah 

hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh badan dan perorangan untuk mengatur berbagai 

hal.
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2.8 Kerangka Berpikir 

 

 

Tugas Pokok dan 

Fungsi BPN 

Dalam Praktek belum bisa 

terlaksana dengan baik 

Sengketa 

pertanahan 

Tanah Negara Tanah Hak 

Pendaftaran tanah 

(pasal 19 UUPA) 

Penguasaan Hak 

Atas Tanah 
Tanah Terdaftar 

Tanah Belum 

Terdaftar  

Tanah 

Badan Pertanahan  

Nasional (BPN) 

Hak Menguasai 

Negara (Pasal 2 

UUPA) 

Pancasila sila ke 5 

Pasal 33 UUD 1945 

UUPA No. 5 Tahun 1960 

Penyelesaian sengketa diluar 

pengadilan 
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Keterangan : 

Penulis merumuskan secara skematis alur penulisan skripsi. Sebagai langkah 

awal penulisan skripsi akan membahas masalah tanah belum terdaftar. Tanah belum 

terdaftar adalah tanah yang belum didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional, 

belum ada sertifikatnya, dan hanya memiliki surat berupa bukti girik, letter, petok, 

rincik, atau ketitir. 

 Badan Pertanahan Nasional memiliki visi yaitu menjadi lembaga yang 

mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, 

serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan 

Republik Indonesia kemudian salah satu misinya adalah mewujudkan tatanan 

kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan 

perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem 

pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di 

kemudian hari.  

Dari visi dan misi tersebut BPN memiliki cita-cita luhur untuk menuangkan 

falsafah pancasila, sila ke 5 tentang keadilan. Keadilan dalam urusan agraria nasional 

demi mewujudkan kemakmuran masyarakat. Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa 

tanah adalah bagian dari hajat hidup orang banyak dan harus dikuasai oleh negara. 

Pasal 2 UUPA No. 5 Tahun 1960 menjelaskan bagaimana tanah dikuasai oleh negara 

untuk tujuan mencapai kemakmuran rakyat dalam masyarakat yang adil dan makmur. 

Untuk mencapai tujuan tersebut menurut Pasal 19 UUPA No. 5 Tahun 1960 negara 
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wajib mendaftarkan tiap-tiap tanah yang belum terdaftar demi kepastian hukum 

terhadap tanah-tanah tersebut. 

Pendaftaran tanah yang dilakukan oleh BPN belum mencapai hasil yang 

memuaskan, BPN dinilai belum dapat melaksanakan pendaftaran tanah dengan baik 

karena rasio tanah yang belum terdaftar baru mencapai 30% dari total perkiraan 

bidang tanah yang ada sebanyak 78 juta bidang (Litbang BPN 2010). Sosialisi dan 

program jemput bola seperti Prona dan Larasita dalam penyertifikatan tanah yang 

dilakukan oleh BPN juga dinilai belum banyak memberikan respon positif untuk 

masyarakat yang memiliki tanah belum terdaftar. Tanah belum terdaftar secara 

hukum adalah belum memliki kekuatan hukum yang kuat meskipun keberadaannya 

diakui di masyarakat, sehingga Tanah belum terdaftar sangat rentan terhadap 

sengketa pertanahan.   

Menurut segi kepastian hukum BPN memang  tidak mempunyai kewenangan 

penuh  terhadap tanah belum terdaftar jika terjadi sengketa, dengan alasan tanah 

tersebut belum disertifikatkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat 

untuk beracara di pengadilan. BPN terkesan lepas tangan terhadap sengketa tanah 

belum terdaftar. BPN adalah lembaga tertinggi dalam tatanan hukum Indonesia yang 

mengurusi tentang pertanahan , jadi sudah seharusnya BPN melakukan langkah dan 

menerapkan kebijakan yang lebih baik lagi untuk tanah belum terdaftar. Langkah dan 

kebijakan pertanahan yang dilakukan oleh BPN selama ini dirasa masih kurang 

berhasil oleh masyarakat yang memiliki tanah belum terdaftar untuk mencapai 

keadilan sesuai dengan amanat pancasila yang dicanangkan dalam visi dan misi BPN 
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tersebut. Penulis akan mengerucut untuk membahas bagaimana kewenangan dari 

BPN terhadap tanah belum terdaftar jika terjadi sengketa, kemudian membahas pula 

upaya diluar pegadilan yang dilakukan oleh BPN terhadap tanah belum terdaftar jika 

terjadi sengketa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Menurut Soetrisno Hadi penelitian adalah usaha untuk menemukan, 

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan 

dengan menggunakan metode ilmiah (Soetrisno Hadi, 1993: 4). Penelitian pada 

dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukanya sekedar mengamati dengan 

teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang di tangan (Bambang Sunggono, 

2007: 27). 

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk 

mengungkapkan secara sistematis, metodologis, konsisten. Melalui proses penelitian 

tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan 

diolah. 

Sedangkan metodologi berasal dari kata metode yang berarti “jalan ke”. 

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang harus digunakan untuk tujuan 

menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. (Soerjono 

Sukanto, 1985: 45)
 

Pada hakekatnya, metodologi sebagai cara yang lazim dipakai dalam 

penelitian memberikan pedoman tentang cara-cara mempelajari, menganalisa, dan 

memahami permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
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suatu  metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan 

pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

diperlukan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran 

dari pengetahuan melalui suatu metode ilmiah. (Soetrisno Hadi, 1993: 4). 

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu 

masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas 

terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode 

penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif 

dengan pendekatan yuridis sosiologis karena menekankan pada kualitas dan 

kevalidan data yang diperoleh untuk merumuskan atau menyelesaikan masalah 

yang dibahas dalam skripsi ini. 

Definisi mengenai pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor 

(Moleong, 2002: 3) bahwa : 

“Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini 

diarahkan pada latar dan individu secara utuh dan menyeluruh, serta 

tidak boleh terjadi diskriminasi terhadap individu tetapi harus 

dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh” 

 

Sejalan dengan definisi dari Bogdan dan Taylor tersebut Kirk dan Miller 

juga mengeluarkan definisi tentang Metode Kualitatif. 
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“Metode kualitatif yaitu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan 

sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan 

manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-

orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahanya” (Moleong, 

2002: 3). 

 

Sedangkan menurut Ashofa berpendapat tentang pendekatan kualitatif 

sebagai berikut : 

“Pendekatan kualitatif yang disandingkan dengan sosiologis dalam 

penelitian ini didasarkan pada upaya membangun pandangan subyek 

yang diteliti secara lebih rinci. Definisi ini lebih melihat perspektif 

emik atau segala sesuatu dilihat berdasarkan kacamata orang yang 

diteliti” (Ashofa, 2004 : 23). 

 

Dalam pendekatan ini penelitian dilakukan secara intensif, terinci dan 

mendalam terhadap suatu lembaga, organisasi dan gejala tertentu. Metode 

kualitatif digunakan atas beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan 

metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. 

Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti 

dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri 

dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang 

dihadapi. 

Penelitian yuridis sosiologis yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah meneliti dan mempelajari hukum sebagai studi law in action 

karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara 

hukum dan lembaga-lembaga sosial yang lain studi hukum law in 

action merupakan studi sosial non doctrinal dan bersifat empiris. 

(Ronny Hanitijo Soemitro, 1988 : 34). 

 

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian non doctrinal yaitu 

penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai 
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proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat 

atau sering disebut sebagai Socio Legal Research (Bambang Sunggono, 2007: 

42). 

“Penelitian empiris atas hukum akan menghasilkan teori-teori tentang 

eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, berikut perubahan-

perubahan yang terjadi dalam proses-proses perubahan sosial. 

Penelitian ini lazim disebut dengan Sosio Legal Research yang pada 

hakikatnya merupakan bagian dari penelitian sosial atau penelitian 

sosiologis” (Bambang Sunggono, 2007: 78). 

 

Kerangka pendekatan yuridis sosiologis diharapkan mampu menuntaskan 

serta mengupas tuntas kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan 

terhadap tanah belum terdaftar jika terjadi sengketa, dan upaya yang dilakukan 

Badan Pertanahan Nasional terhadap tanah belum terdaftar jika terjadi sengketa. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang diambil penulis yaitu di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Grobogan, dimana lokasi tersebut menjadi tempat penelitian tentang 

kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan terhadap tanah belum 

terdaftar jika terjadi sengketa. 

3.3 Fokus Penelitian 

”Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat 

menentukan dalam penelitian kualitatif, karena dalam penelitian 

kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong atau tanpa adanya 

masalah, baik masalah-masalah yang bersumber dari pengalaman 

peneliti atau melakukan kepustakaan ilmiah” (Moleong, 2000:62). 

 

“Penentuan fokus penelitian memiliki 2 tujuan, yaitu pertama 

penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi dalam hal ini fokus akan 

membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus ini berfungsi untuk 

memenuhi kriteria-kriteria inklusi-eksklusi atau memasukan-
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mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan” 

(Moleong, 2002:62). 

 

Penulis memfokuskan penelitian dan pengkajian masalah terhadap 

kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan terhadap tanah belum 

terdaftar jika terjadi sengketa. Adapun yang menjadi fokusnya adalah masalah : 

1. Kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan terhadap tanah 

belum terdaftar.  

2. Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan terhadap 

tanah belum terdaftar jika terjadi sengketa. 

Dari pemfokusan masalah yang diambil oleh penulis ini diharapkan dapat 

memperjelas dan mempertajam bahasan yang akan diambil oleh penulis 

sehingga lebih detail dan rinci serta tidak menimbulkan berbagai persepsi yang 

terlalu luas tentang penulisan dan kajian yang terdapat dalam skripsi ini. 

3.4 Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh 

(Arikunto, 2002: 107). Hal senada juga diungkapkan oleh Moleong (2002:14), 

bahwa yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah sumber dimana 

data dapat diperoleh. 

Penulis dalam Skripsi ini hendak mengambil dari dua jenis data yang 

dipakai sebagai modal awal atau bahan dasar dalam penyusunan skripsi ini. 

Penulis menggunakan dua jenis sumber data sebagai bahan dasar, diantaranya 

yaitu : 
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3.4.1 Data Primer. 

Data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang 

diamati atau diwawancarai (Moleong, 2002:112). Data primer ini 

digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini. Dalam data ini berasal 

dari : 

1. Informan. 

Informan adalah orang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian 

(Moleong, 2002:90). 

Dalam penelitian ini informan disini adalah staff Kantor 

Pertanahan Kabupaten Grobogan dan Kepala seksi pendaftaran 

tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan. 

2. Responden. 

Responden adalah orang yang terkait langsung dengan 

penelitian ini meliputi : 

1. Pihak yang bersengketa dalam kasus tanah belum terdaftar 

di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan. 

2. Kepala seksi sengketa, konflik, dan perkara pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten Grobogan 

3.4.2 Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari arsip-arsip dan 

catatan-catatan yang terdapat pada kantor atau instansi yang terkait dengan 
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masalah kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan terhadap 

tanah belum terdaftar jika terjadi sengketa, maupun sumber lain yang 

terkait dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini. Termasuk dalam 

data sekunder adalah data dari hasil studi pustaka yaitu data yang 

diperoleh dengan jalan membaca literatur-literatur atau peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan kewenangan Kantor 

Pertanahan Kabupaten Grobogan terhadap tanah belum terdaftar jika 

terjadi sengketa serta dengan membaca bahan-bahan bacaan yang ada dan 

catatan-catatan kuliah yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan 

skripsi. 

3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan, pengamatan 

(observasi), wawancara (interview), dan penggunaan daftar pertanyaan 

(kuesioner) (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:51). Sedangkan menurut Maman 

Rachman (1999:71), bahwa penelitian disamping menggunakan metode yang 

tepat juga perlu memiliki teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. 

Penulis menggunakan beberapa metode atau tehnik pengumpulan data dari 

obyek penelitian, diantaranya yaitu : 

1. Wawancara (Interview). 

“Wawancara atau interview adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan tersebut” (Moleong, 2002:135). 

 



76 

 

 

Alasan penggunaan wawancara dalam penelitian ini adalah: 

1). Merupakan metode terbaik untuk menilai keadaan pribadi. 

2). Tidak dibatasi umur atau tingkat pendidikan subyek yang 

akan diteliti. 

3). Umumnya semua penelitian menggunakan metode ini. 

4). Dapat dilakukan sambil observasi. (Sutrisno Hadi, 

1995:213).  

 

Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara, antara lain : 

1). Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman 

wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan 

ditanyakan. 

2). Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara 

yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai check-

list. (Suharsimi, 2002: 65). 

 

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara berstruktur yaitu dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

yang tertulis terlebih dahulu sebagai pedoman, akan tetapi unsur 

keabsahan masih dipertahankan sehingga kewajaran masih dicapai 

secara maksimal untuk memperoleh data secara mendalam. 

Wawancara berstruktur dipilih karena dilakukan dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertulis terlebih dahulu sebagai 

pedoman akan dapat mencapai fokus permasalahan yang diteliti dan 

kewajaran dapat dicapai secara maksimal untuk memperoleh data secara 

mendalam dengan variasi-variasi pertanyaan yang dilakukan sesuai 

dengan  situasi dan kondisi ketika wawancara dilakukan. Tujuannya 
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adalah memperoleh keterangan yang rinci dan mendalam mengenai 

suatu peristiwa, situasi dan keadaan tertentu.Wawancara dalam 

penelitian ini adalah orang-orang yang terkait secara langsung dengan 

masalah kewenangan Badan Pertanahan Nasional terhadap tanah belum 

terdaftar jika terjadi sengketa, yaitu Pihak yang bersengketa dalam kasus 

tanah belum terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, 

Kepala seksi sengketa, konflik, dan perkara pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Grobogan. 

Wawancara berstruktur dilakukan untuk memudahkan peneliti 

guna menjaring informasi sebanyak-banyaknya dan sedetail mungkin 

yang berkenaan dengan masalah kewenangan Kantor Pertanahan 

Kabupatem Grobogan terhadap tanah belum terdaftar jika terjadi 

sengketa.  

Wawancara akan dilakukan pada : 

1. Pihak yang bersengketa dalam kasus tanah belum terdaftar di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan. 

2. Kepala seksi sengketa, konflik, dan perkara pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten Grobogan. 

2. Studi Dokumen. 

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan melalui benda-benda, 

majalah-majalah, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat serta 
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catatan harian (Maman Rachman, 1999:82). Dalam hal ini peneliti memperoleh 

dokumen dari buku-buku literatur dan berkas-berkas yang berkaitan dengan 

masalah kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan terhadap tanah 

belum terdaftar jika terjadi sengketa. 

3.6 Validitas Data  

Validitas adalah ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang di inginkan, dapat mengungkap data dari variabel yang 

diteliti secara tepat. (Suharsimi Arikunto, 1997:144). 

Menurut Loncoln dan Guba (Moleong, 2002:75) untuk memeriksa 

keabsahan data pada penelitian kualitatif antara lain digunakan taraf kepercayaan 

data (credibility). Teknik yang digunakan untuk melacak credibility dalam 

penelitian ini adalah teknik triangulasi (triangulation). 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain diluar data ini (Moleong, 2000:178). Proses pemeriksaan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan mengecek dan membandingkan data hasil 

wawancara dengan data hasil observasi dan data pelengkap lainnya. 

Menurut Patton dalam Moleong, triangulasi dengan sumber dapat 

ditempuh dengan jalan sebagai berikut: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 
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2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum 

dengan apa yang dikatakan secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan oleh seseorang sewaktu di teliti 

dengan sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tingi, orang berada, orang 

pemerintahan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan (Moleong, 2002:178). 

 

Bagan 3 Teknik triangulasi 

 

      

 

                                     

 

(Moleong, 2002:178) 

 

 

3.7 Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema 

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data (moleong, 

2002: 103). 

 

Sumber data 

 

dokumen 

 

wawancara 
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”Dalam melakukan penelitian hukum dilakukan langkah-langkah 

seperti: mengidentifikasi masalah fakta-fakta hukum dan hal-hal 

yang tidak relevan terhadap isu yang hendak dipecahkan; 

menyimpulkan bahan-bahan hukum yang mempunyai relevansi 

dengan bahan-bahan non hukum, melakukan telaah atas isu hukum 

yang dikumpulkan; menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi 

yang menjawab isu hukum dan memberi deskripsi berdasarkan 

argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan”. (Marzuki, 2006: 

171). 

 

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif 

interaktif yang terdiri dari empat alur kegiatan pengumpulan data, yaitu: (Miles 

dan Hubermann 1992:15-19). 

1. Pengumpulan data. 

 Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan 

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, maupun 

dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap. Peneliti 

mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya sesuai hasil 

observasi dan interview di lapangan. 

2. Reduksi Data. 

 Reduksi data adalah prosses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan trnsformasi data kasar 

yang diperoleh di catatan lapangan. Cara mereduksinya dengan 

meringkas, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus 

dan menulis memo. 

3. Penyajian Data. 

 Penyajian data dirancang guna menggabungkan informasi yang 

tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih. Misalnya 

dituangkan dalam berbagai bentuk matriks, grafik, jaringan dan 

bagan. Penyajian data dilakukan dengan menyusun kumpulan 

informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambil tindakan. 

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi. 

 Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari 

selama konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga 
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diverifikasi selama penelitian berlangsung (Milles dan 

Huberman, 1992 : 18). 

 

Dalam penarikan kesimpulan ini didasarkan pada reduksi data dan sajian 

data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. 

Secara skematis proses pengolahan data, reduksi data, sajian data dan verifikasi 

data dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini. 

 

Bagan  3  Komponen dan Alur Analisis Data Kualitatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Komponen dan alur analasis data kualitatif 

(Miles dan Hubermann, 1992:20) 
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Keempat komponen tersebut saling interaktif yang saling mempengaruhi 

dan terkait. Pertama peneliti melakukan penelitian dilapangan dengan 

mengadakan wawancara dan studi dokumen yang disebut tahap pengumpulan 

data. Banyaknya data yang diperoleh maka perlu diadakan reduksi data guna 

memilah mana data yang berguna dan mana data yang tidak dipakai. Selelah 

melakukan reduksi data kemudian dilanjutkan penyajian data hasil-hasil 

penelitian. Apabila ketiga komponen tersebut telah selesai dilakukan, maka 

diambil sebuah kesimpulan dan penafsiran data. 

3.8 Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti membagi kegiatan penelitian dalam tiga 

tahap, yaitu tahap pra-penelitian, tahap penelitian dan tahap pembuatan laporan. 

1. Tahap Pra Penelitian. 

Pada tahap Pra penelitian peneliti membuat rencana skripsi dan 

mempersiapkan perlengkapan penelitian dan instrumen penelitian 

2. Tahap Penelitian. 

Proses penelitian diawali dengan mengumpulkan data, baik yang berupa 

data primer maupun dat sekunder. Data primer tersebut diperoleh melalui 

wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, 

buku literatur maupun data penunjang lainnya. Data primer dan sekunder 

tersebut diperiksa keabsahan datanya dengan menggunakan teknik 

trriangulasi, yaitu pengecekan dengan membandingkan data yang satu 
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dengan data yang lain. Selanjutnya data tersebut dianalisis untuk 

mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang diteliti. 

3. Tahap Pembuatan Laporan Penelitian. 

Tahap pembuatan laporan penelitian ini peneliti menyusun data hasil 

penelitian untuk dianalisis kemudian dideskripsikan sebagai suatu 

pembahasan yang pada akhirnya menghasilkan suatu laporan penelitian 

yang disusun secara sistematis. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi tentang Tanah Terdaftar dan Tanah Belum terdaftar di 

Kantor Pertanahan  Kabupaten Grobogan 

Kebijakan pertanahan Indonesia pada saat ini telah semakin berkembang 

ke arah modernisasi peraturan pertanahan, akan tetapi kenyataannya masih 

ditemui masyarakat pedesaan yang belum mengerti dengan peraturan-

peraturan mengenai tanah yang berlaku di Indonesia. Hal ini menunjukkan 

bukti bahwa hasil dari pendaftaran tanah masih belum seperti yang 

diharapkan. Minimnya pengetahuan masyarakat akan arti pentingnya bukti 

kepemilikan hak atas tanah berpengaruh juga dengan antusiasme masyarakat 

untuk mendaftarkan tanahnya. 

Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Grobogan, Prayitno menyatakan dalam wawancara : 

Tanah belum terdaftar adalah tanah yang masih berbentuk petuk, 

Letter C dan D dan belum didaftarkan haknya di Kantor Pertanahan. 

Jadi yang mengurusi itu bukan kantor pertanahan sebenarnya, tetapi 

Kantor Kelurahan dimana letak dari tanah belum terdaftar tersebut. 

(Wawancara dengan Prayitno, tanggal 12 November 2012 pukul 10.15) 

 

Kepala Subseksi Sengketa Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Grobogan, Sumantri menyatakan dalam wawancara sebagai berikut: 
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Tanah belum terdaftar adalah tanah hak milik yang didaftarkan pada 

Kantor Pertanahan, hak milik dalam arti diduduki dan dikuasai oleh 

seorang pemilik tanah. Tetapi secara hukum kurang kuat karena belum 

didaftarkan dan tercatat dalam buku tanah di Kantor Pertanahan 

dimana tanah tersebut berada. 

(Wawancara dengan Sumantri, tanggal 14 November 2012 pukul 09.30) 

 

Penulis menyimpulkan sebuah pengertian setelah melakukan penelitian di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, bahwa tanah belum terdaftar adalah 

tanah yang belum didaftarkan haknya di Kantor Pertanahan, masih berbentuk 

Letter C dan D ataupun girik. Diduduki dan dikuasai oleh seorang pemilik 

tanah, tetapi belum ada sertifikatnya sehingga secara hukum kurang kuat 

kedudukannya karena belum didaftarkan dan belum tercatat dalam buku tanah 

di Kantor Pertanahan dimana tanah tersebut berada.  

Beragam opini muncul mengenai masalah penilaian kedudukan Letter C 

dan D ataupun girik setelah lahirnya UUPA. Di kalangan masyarakat pada 

umumnya termasuk kalangan Pemerintah seperti instansi perpajakan, 

Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta Badan Pertanahan Nasional 

sendiri memiliki pandangan yang berbeda mengenai kedudukan hukum tanah 

belum terdaftar yang dimaksud tersebut. Perbedaan pandangan ini pada 

akhirnya memunculkan berbagai masalah hukum mengenai tanah belum 

terdaftar yang penyelesaiannya pun menghasilkan keputusan yang berbeda-

beda. 

Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan 

Kabupaten Grobogan, Yanti menyatakan : 
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Tentu secara hukum lebih kuat yang terdaftar. Istilah pertanahannya 

tanah yang disertipikatkan. Jadi seperti yang sudah kita bahas panjang 

lebar dari beberapa pertanyaan anda tadi, tanah yang sudah didaftarkan 

dan sudah ada sertipikatnya itu lebih kuat kedudukannya di mata 

hukum daripada tanah tang belum didaftarkan karena sudah dilegalkan 

oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini kami Kantor Pertanahan. 

Apabila tanah tersebut bersengketa di kemudian hari baru akan 

menyadari bahwa begitu bijaksananya jika tanah tersebut 

disertifikatkan. 

(Wawancara dengan Yanti, tanggal 24 Oktober 2012 pukul 09.00) 

 

Tanah terdaftar atau yang sudah didaftarkan haknya lewat Kantor 

Pertanahan secara hukum lebih kuat kedudukannya dibanding tanah yang 

belum didaftarkan. Kebanyakan dari tanah belum terdaftar itu berstatus letter 

atau disebut girik. Sebelum lahirnya UUPA, pemahaman umum terhadap 

letter atau girik merupakan tanda bukti Hak atas Tanah tetapi setelah lahirnya 

UUPA dan Peraturan No.10 Tahun 1961 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah  No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah hanya 

Sertipikat Hak atas Tanah yang diakui lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah.  

Dengan demikian letter atau girik tidak diakui lagi sebagai tanda bukti hak 

atas tanah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum sebagai bukti 

kepemilikan atas tanah. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam UU No.12 

1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994 tentang Pajak 

Bumi dan bangunan yang menyebutkan bahwa yang dikenal sebagai Girik 

hanya merupakan surat keterangan pembayaran atau pelunasan pajak bumi 

dan bangunan dan bukan sebagai bukti kepemilikan yang sah menurut 

undang-undang.  
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Kesempatan wawancara yang berbeda dengan pemilik tanah belum 

terdaftar yang tanahnya menjadi objek sengketa dan diselesaikan dengan cara 

mediasi (non litigasi) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, Mariyem 

menyatakan: 

Kalo disertifikatkan berarti didaftarkan di Kantor Pertanahan ya, kalau 

masih letter itu di desa. Pokoknya saya bayar pajak tiap tahun, berarti 

itu kan tanah saya . 

(wawancara dengan Mariyem, tanggal 26 November 2012 pukul 13.00) 

 

Mariyem berpendapat jika tiap tahun membayar pajak untuk tanah yang 

dikuasainya berarti dia beranggapan jika tanah itu miliknya, dia  mengetahui 

jika tanahnya belum disertifikatkan dan hanya terdaftar di buku letter  desa. 

Mariyem merasa cukup nyaman dengan letter saja sebagai bukti kepemilikan 

tanahnya tersebut. Latar belakang pendidikan Mariyem tamat SD serta 

pekerjaan sehari-hari sebagai petani. 

Permasalahannya di kalangan masyarakat seperti Mariyem sendiri yang 

kurang berpendidikan, bahkan termasuk kalangan pemerintahan sendiri masih 

belum dapat melaksanakan ketentuan UUPA secara konsekuen dan konsisten, 

karena masih menganggap letter atau girik sebagai bukti kepemilikan hak atas 

tanah. Dengan kata lain masyarakat yang memiliki letter atau girik 

menganggap dirinya telah memiliki surat-surat tanah seperti yang 

diungkapkan oleh Mariyem pada wawancara tersebut. 

Tingkat capaian pendaftaran tanah Kabupaten Grobogan sendiri pada 

Tahun 2011 adalah sebanyak 462.773 bidang. Jika di persentase sekitar 70% 
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dari keseluruhan lahan tanah di Kabupaten Grobogan, yaitu 138.311,89 Ha 

dari 197.586. (Data diperoleh dari RPJMD Kantor DPPKAD Kabupaten 

Grobogan Tahun 2011). 

Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Yanti menyatakan : 

Anda, tidak bisa mendapatkan angka yang pasti untuk mendapatkan 

persentase tanah belum terdaftar. Kalau untuk tanah belum terdaftar 

Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan tidak memiliki datanya, dan 

saya rasa tidak ada lembaga yang memiliki angka pasti untuk 

mengklasifikasikan tanah itu terdaftar dan tidak terdaftar. Berbeda 

dengan tanah terdaftar, anda bisa secara pasti mendapatkan datanya 

disini. Solusi saya, anda bisa minta data jumlah keseluruhan objek 

pajak PBB Kabupaten Grobogan di Kantor DPPKAD Kabupaten 

Grobogan. Kemudian dari keseluruhan jumlah objek pajak PBB 

tersebut anda bisa mengurangkannya dengan jumlah bidang tanah 

yang terdaftar atau di pertanahan sudah didaftarkan haknya. Dari 

situlah anda anda bisa mendapatkan persentase untuk tanah belum 

terdaftar, kemudian dilanjutkan untuk daftar perbandingan tanah 

terdaftar dengan tanah belum terdaftar. Kemudian untuk jumlah tanah 

terdaftar di Kabupaten Grobogan sampai dengan tahun 2011 adalah 

sebanyak 462.773 bidang. 

(Wawancara dengan Yanti, tanggal 24 Oktober 2012 pikul 09.00) 

 

 Penulis mendapatkan perbandingan tanah terdaftar dengan tanah belum 

terdaftar dari jumlah keseluruhan objek pajak PBB Kabupaten Grobogan di 

Kantor DPPKAD Kabupaten Grobogan. Kemudian dari keseluruhan jumlah 

objek pajak PBB tersebut penulis mengurangkan dengan jumlah bidang tanah 

yang terdaftar atau yang sudah didaftarkan haknya di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Grobogan. Berikut ini penulis menampilkan data hasil penelitian 

tersebut dalam tabel 1.  

Dari jumlah objek pajak PBB dan jumlah tanah terdaftar diperoleh angka 

untuk tanah belum terdaftar. Jumlah objek pajak PBB dianggap sebagai 

jumlah keseluruhan tanah-tanah, baik yang terdaftar maupun belum terdaftar. 
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Jika jumlah objek pajak PBB dari Kantor DPPKAD Kabupaten Grobogan 

dikurangi dengan jumlah tanah terdaftar dari Kantor Pertanahan Kabupaten 

Grobogan maka diperoleh angka untuk tanah belum terdaftar. 

Jumlah objek pajak PBB sebanyak 758.703. Jumlah tanah terdaftar di 

Kabupaten Grobogan 462.773. Jumlah tanah belum terdaftar adalah 295.930. 

Perbandingannya penulis tampilkan dalam tabel 2. 

Tabel 1 Daftar Objek Pajak PBB Kabupaten Grobogan Tahun 2011  dan 

Tabel 2 Daftar Perbandingan Tanah Terdaftar dengan Tanah Belum Terdaftar 

sampai dengan Tahun 2011 di Kabupaten Grobogan penulis sajikan pada 

halaman berikutnya. 
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 Tabel 1 Daftar Objek Pajak PBB Kabupaten Grobogan Tahun 

2011 

No. Nama Kecamatan Jumlah Objek Pajak PBB pada Tiap 

Kecamatan 

1. Purwodadi 56.575 

2. Toroh 63.009 

3. Geyer 39.861 

4. Grobogan 42.322 

5. Brati 26.000 

6. Klambu 23.100 

7. Penawangan 35.731 

8 Godong 39.289 

9. Karangrayung 48.057 

10. Gubug 37.644 

11. Tegowanu 29.558 

12. Kedungjati 20.857 

13. Tanggungharjo 23.043 

14. Tawangharjo 32.439 

15. Wirosari 52.842 

16. Ngaringan 45.245 

17. Kradenan 43.140 

18. Pulokulon 57.353 

19. Gabus 42.510 

 Jumlah : 758.703 

 

(Sumber dari Bagian Pendapatan di Kantor DPPKAD Kabupaten Grobogan)
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Tabel 2 Daftar Perbandingan Tanah Terdaftar dengan Tanah Belum 

Terdaftar sampai dengan Tahun 2011 di Kabupaten Grobogan 

Data 

dalam 

Jumlah tanah 

terdaftar 

Jumlah tanah belum 

terdaftar 

Jumlah keseluruhan 

bidang tanah 

Angka 462.773 295.930 758.703 

Persentase 61% 39% 100% 

(Sumber dari Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan dan Kantor 

DPPKAD Kabupaten Grobogan) 

 

Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan memiliki divisi / bagian 

tersendiri yang mengurusi masalah sengketa, yaitu bagian sengketa, konflik 

dan perkara Pertanahan. Berikut ini adalah struktur organisasi pada bagian 

sengketa, konflik, dan perkara Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Grobogan : 

1. Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan 

 Nama : Prayitno, S.H 

 NIP : 19591113. 1986031. 004 

 Umur : 52 Tahun 

 2. Kepala Subseksi Sengketa Pertanahan 

 Nama : Sumantri, S.H 

 NIP : 19680605. 1989031. 004 

 Umur : 44 Tahun 
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3. Kepala Subseksi Perkara Pertanahan 

 Nama : Widiharto, S.H 

 NIP : 19700908. 1989031. 004 

 Umur : 46 Tahun 

Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan Kantor 

Pertanahan Kabupaten Grobogan, Prayitno menyatakan dalam wawancara: 

Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan memang pernah menerima 

aduan ataupun gugatan dengan objek tanah belum terdaftar, tetapi 

frekuensinya tidak terlalu sering. Menurut saya malah jarang, tidak 

pasti 1-3 bulan itu ada. Berbeda dengan yang objek tanahnya sudah 

terdaftar, secara teratur rata-rata satu aduan ataupun gugatan yang 

masuk tiap bulan. Jadi kesimpulan saya memang jarang. 

(Wawancara dengan Prayitno, tanggal 12 November 2012 pukul 10.15) 

 

Kemudian berikut ini petikan wawancara dengan Kepala Subseksi 

Sengketa Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, Sumantri : 

Selama saya bertugas di bagian ini memang jarang, saya bertugas di 

bagian ini baru sekitar 6 bulan. Dan saya cek di rekap sengketa 

ataupun perkara memang benar jarang ada gugatan ataupun aduan 

dengan objek tanah belum terdaftar, yang mendominasi tetap tanah  

terdaftar, mengingat memang tanah terdaftar yang di urusi oleh Kantor 

Pertanahan. Bisa 3 bulan sekali itu juga tidak pasti ada. 

(Wawancara dengan Sumantri, tanggal 14 November 2012 pukul 09.30) 

 

Menurut pendapat Prayitno dan Sumantri Kantor Pertanahan pernah 

menerima aduan ataupun gugatan dengan objek tanah belum terdaftar, tetapi 

intensitasnya jarang. Sesuai dengan petunjuk dari Kepala Seksi Sengketa, 

Konflik, dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, 

Prayitno penulis mengklasifikasikan tanah yang bersengketa dengan status 
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belum terdaftar menjadi dua yaitu yang diselesaikan dengan cara litigasi 

(sudah masuk ranah pengadilan) dan non litigasi (dengan mediasi). Hasil 

penelitian tentang tanah yang bersengketa dengan status belum terdaftar dan 

diselesaikan melalui cara litigasi (sudah masuk ranah pengadilan) ditampilkan 

penulis dalam tabel 3, sedangkan hasil penelitian tentang tanah yang 

bersengketa dengan status belum terdaftar dan diselesaikan melalui jalur non 

litigasi (dengan mediasi) ditampilkan penulis dalam tabel 4.



94 

 

 

Tabel 3 Daftar Tanah yang Bersengketa dengan Status Belum Terdaftar sampai dengan Tahun 2012 

di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan 

(yang sudah masuk ranah pengadilan) 

 

No. Tanggal surat masuk Penggugat Tergugat Materi Gugatan Penyelesaian 

1. 29-11-2011, 

No.24/Pdt.G/2011/Pn.Pwi 

1.Nasori 

2.Jumri 

1.Solikin 

2.Konipah 

3.Kades Kemiri 

4.Kantor 

Pertanahan 

Kabupaten 

Grobogan 

 1.Nasori dan Jumri pemilik sawah 

C.Desa.No.Gol.Ps.I,Klas S II Luas 

70 m², terletak di desa Kemiri. 

 2.Nasori dan Jumri pada tahun 

2003 membeli objek sengketa dari 

solikin (10 juta rupiah) 

 3.Dengan perjanjian T1 pinjam 

uang ke P1, kalau tidak bisa bayar 

utang tanah menjadi milik P1. 

 4.Kemudian tahun 2007 dijual lagi 

oleh T1 kepada T2 (14 juta rupiah) 

dengan bantuan T3. 

1.Pada PN. 

Grobogan sidang 1 

tgl 7-12-2011, 

sidang 2 tgl 14-2-

2011 . 

 

2.Putusan tgl 17-4-

2012 dengan hasil 

gugatan penggugat 

ditolak seluruhnya. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-12-2011, 

No.27/Pdt.G/2011/Pn.Pwi 

1.Masrikin 

2.Djuwari 

1.Masduki bin 

yahman 

2.Kantor 

Pertanahan  

Kabupaten 

Grobogan 

 1.Penggugat punya SHM No.350 

(916.Ps.147 D II) L.250 m² 

pecahan dari L.1800 m² a.n 

Masrikin. 

 2.SHM No.821 tgl 25-5-1999 

(371.Ps.147 D II) L.320 m² a.n 

Masduki bin yahman. 

 3.Yang dipermasalahkan timbul 2 

sertifikat a.n Masrikin dan Masduk 

1.Pada PN. 

Grobogan sidang 1 

tgl 4-1-2012. 

 

2.Gugatan dicabut 

tgl 18-1-2012. 



95 

 

 

Tabel 4 Daftar Tanah yang Bersengketa dengan Status Belum Terdaftar sampai dengan Tahun 2012 

di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan 

(yang belum masuk ranah pengadilan dan diselesaikan oleh Kantor Pertanahan Kab. Grobogan dengan mediasi) 

No. Tanggal & 

No.pengaduan 

Identitas pengadu  

/ kuasa 

Letak tanah Tipologi  

Masalah 

Peristiwa yang diadukan Tindak lanjut 

Penaganan 

Keterangan 

1. Pengaduan 

lesan tanggal 

05-10-2011 

1.Sumini 

2.Rasimin 

3.Paing 

4.Rasmin 

(Desa Kalanglundo 

Kec.Ngaringan) 

Desa Kalanglundo 

Kec.Ngaringan 

Sengketa 

Kepemilikan 

(waris) 

Pemblokiran  

-C.1896  Ps.59a. S.III 

-C.1896  Ps.58a. D.I 

-C.1896  Ps.31c. S.III 

-C.1896  Ps.31b. S.III 

 Kedua belah 

pihak tidak 

bersedia untuk 

dipertemukan, 

sehingga sampai 

sekarang 

kelanjutan kasus 

tidak diketahui. 

2. Pengaduan 

lesan tanggal 

04-10-2012 

EndangSafutri 

(Dusun Sambiroto 

Desa Ringinpitu 

Kec.Tanggungharjo) 

Dusun Sambiroto 

Desa Ringinpitu 

Kec.Tanggungharjo 

Sengketa 

Kepemilikan 

-Sariyem punya tanah 

C.610 Ps.40 Kls.D.I 

dengan L.280 m². Sariyem 

punya 1 anak kandung 

(Sarju) dan 1 anak angkat 

(Endang). Tanah tsb 

Sariyem hibahkan masing-

masing sebesar 140 m². 

Setelah Sariyem 

meninggal Endang mau 

mensertifikatkan tanah 

tsb.Endang dan Sarju 

membuat surat pernyataan. 

Sarju minta kompensasi 

10 juta,Endang keberatan  

Didakan 

mediasi 

tanggal 

10-10-2012 di 

kantor desa 

ringinpitu 
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Hasil penelitian penulis tentang tanah yang bersengketa dengan status 

tanah belum terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan 

menunjukkan bahwa intensitas sengketa tanah dengan objek tanah belum 

terdaftar di Kabupaten Grobogan jarang terjadi. Indikatornya adalah 

sedikitnya jumlah aduan ataupun gugatan yang masuk di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Grobogan. Sampai dengan tahun 2012 hanya berjumlah 4 kasus 

saja, baik yang sampai ranah pengadilan (diselesaikan dengan cara litigasi), 

ataupun yang diselesaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan 

dengan cara mediasi (non litigasi). 

 

4.1.2 Kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan terhadap Tanah 

Belum Terdaftar 

Setiap pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah, orang-orang atau pejabat 

berwenang seharusnya benar-benar memahami peraturan perundang-

undangan yang berlaku sebagai landasan hukum dan teknis pelaksanaan tugas 

dengan baik, sehingga pencapaian hasil tidak menimbulkan masalah atau 

sengketa baru. Hal tersebut berlaku pula terhadap sengketa tanah belum 

terdaftar. 

Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Grobogan, Prayitno menyatakan dalam wawancara: 

Tentu saja pernah ada aduan atau gugatan dengan objek tanah belum 

terdaftar, dan tidak hanya sekali. Secara umum, entah objeknya 

terdaftar ataupun tidak Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan selalu 
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berupaya agar suatu sengketa atau perkara pertanahan itu tidak 

diselesaikan secara litigasi (lewat pengadilan). Cara penyelesaiannya 

untuk tanah belum terdaftar itu lebih baik secara non litigasi, yaitu 

dengan mediasi. Dalam hal ini Kantor Pertanahan bertindak sebagai 

mediator. 

(Wawancara dengan Prayitno, tanggal 12 November 2012 pukul 10.15) 

 

Pendapat berbeda terungkap dari Kepala Subseksi Sengketa Pertanahan di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, Sumantri sebagai berikut: 

Pernah ada aduan atau gugatan dengan objek tanah belum terdaftar, 

belum lama ini juga ada sengketa pertanahan dengan objek tanah 

belum terdaftar yang masuk. Jadi ada tanah yang mau didaftarkan 

haknya lewat prona, tetapi tetangga sebelahnya merasa dirugikan 

dalam hal batas tanah. Kemudian mengajukan keberatan ke Kantor 

Pertanahan Kabupaten Grobogan. Kemudian kami melakukan mediasi 

diantara kedua belah pihak, kami berlaku sebagai mediator. Selama 

masih ada yang keberatan proses penyertifikatan akan di hentikan 

sementara, menunggu sengketa tersebut selesai. 

(Wawancara dengan Sumantri, tanggal 14 November 2012 jam 09.30) 

 

Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan pernah menerima dan 

menyelesaikan sengketa tanah dengan objek tanah belum terdaftar. Dalam hal 

ini secara umum, entah objeknya terdaftar ataupun tidak Kantor Pertanahan 

Kabupaten Grobogan selalu berupaya agar suatu sengketa atau perkara 

pertanahan itu tidak diselesaikan secara litigasi (lewat pengadilan). Cara 

penyelesaiannya untuk tanah belum terdaftar itu lebih baik secara non litigasi, 

yaitu dengan mediasi. Dalam hal ini Kantor Pertanahan bertindak sebagai 

mediator. 

Kenyataan yang terjadi dalam prakteknya di lapangan tidak semua 

sengketa tanah dengan objek tanah belum terdaftar diselesaikan oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Grobogan dengan mediasi. Hal ini terungkap saat 
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penulis melakukan wawancara dengan Nasori, salah satu pemilik tanah belum 

terdaftar yang tanahnya menjadi objek sengketa. 

Permasalahannya saya rumit sekali. Awalnya tanah itu milik solikin 

dan saya mendapatkan tanah tersebut dengan perjanjian utang saya 

dengan solikin, solikin utang 10 juta bila tidak bisa mengembalikan 

maka tanah ini yang jadi jaminan. Kemudian Surat girik saya diambil 

oleh anak saya yang bernama konipah, dari situ anak saya berniat 

menjual tanah saya tersebut kepada orang lain dengan cara langsung 

disertifikatkan atas nama pembeli. Tentu saja saya tidak terima, 

kemudian saya berinisiatif mencari pengacara, dan dari pengacara 

tersebut saya gugat anak saya ke pengadilan. Untuk hal-hal lain 

sebenarnya saya tidak mengerti, saya pasrah dan percaya saja pada 

pengacara saya. Tapi jujur saya habis-habisan, setelah sengketa ini 

masuk pengadilan saya sudah miskin menjadi semakin miskin. Sudah 

40 juta lebih uang saya keluar untuk bayar biaya pengadilan dan biaya 

pengacara. Setahu saya di tingkat Pengadilan Negeri saya kalah 

dengan konipah anak saya, jika saya mendengar pendapat banyak 

orang karena gugatan saya kepada Kantor Pertanahan itulah yang 

salah. Saya tidak begitu paham karena yang mengurusi semua 

pengacara kami. Sekarang  perkara saya banding di Pengadilan Tinggi, 

tetapi untuk biaya jujur kami sudah tidak sanggup lagi. 

(wawancara dengan Nasori, tanggal 24 November 2012 pukul 15.00) 

 

Menurut praktis penulis yang menjadi pokok permasalahan dalam kasus 

ini adalah sengketa tentang kepemilikan tanah. Nasori sebagai orang yang 

buta terhadap hukum terjebak di dalam proses hukum di pengadilan yang 

rumit, membutuhkan banyak biaya, membutuhkan waktu yang lama, serta 

birokrasi yang berbelit-belit sehingga mengakibatkan yang bersangkutan 

merasa keberatan untuk melanjutkan lagi banding di tingkat Pengadilan 

Tinggi.  

Nasori mengungkapkan lagi dalam wawancara: 

Tidak ada respon ketika saya melakukan pengaduan kepada Kantor 

Pertanahan tentang sengketa tanah saya. Seingat saya dulu awalnya itu 



 

 

99 

pengacara saya menyurati Kantor Pertanahan Grobogan, tetapi surat 

pengaduan tersebut di Pos-kan tidak di kirim kesana langsung, kami 

tidak secara langsung datang melakukan pengaduan ke Kantor 

Pertanahan. 

(wawancara dengan Nasori, tanggal 24 November 2012 pukul 15.00) 

 

Menurut penulis alangkah lebih baiknya jika mengajukan keberatan atau 

pengaduan terhadap permasalahan tanah untuk datang langsung ke Kantor 

Pertanahan Kabupaten Grobogan. 

Pertanyaan apakah sebelum sengketa tanah belum terdaftar milik anda 

sampai di tahap pengadilan, Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan pernah 

menawarkan solusi atau opsi lain untuk menyelesaikan sengketa tersebut 

dijawab oleh Bapak Nasori sebagai berikut: 

Sebelum sengketa saya sampai di tahap pengadilan, Kantor Pertanahan 

Kabupaten Grobogan juga tidak pernah menawarkan solusi atau opsi 

lain untuk menyelesaikan sengketa, jadi setelah tidak ada respon dari 

surat yang dipos-kan ke Kantor Pertanahan kami langsung naik 

menggugat ke pengadilan. Awalnya saya disuruh memilih maju ke 

pengadilan atau tidak oleh pengacara saya. Karena mungkin terbawa 

emosi ya saya bilang sekalian naik saja, mengingat anak saya juga 

mengancam dengan naik ke pengadilan. Setelah di pengadilan awalnya 

juga diadakan mediasi oleh pengadilan. Tapi anak saya tetap saja 

ngotot ingin menguasai tanah tersebut, padahal saya tawarkan 50:50 

untuk dilakukan penbagian tanah tetapi tetap saja anak saya tidak mau. 

Jadi sengketa saya langsung ke pengadilan, tidak lewat Kantor 

Pertanahan. Belakangan saya pikir mungkin surat pengaduan saya 

dulu belum sampai di Kantor Pertanahan. 

(wawancara dengan Nasori, tanggal 24 November 2012 pukul 15.00) 

 

Sengketa tanah Nasori langsung di pengadilan tanpa melalui Kantor 

Pertanahan Kabupaten Grobogan, disini terjadi ketidaksinergian antara Nasori 

yang keberatan dan cemas jika tanah yang disengketakan akan keluar 

sertifikat atas nama yang tergugat yang memegang surat letter yang diambil 
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tanpa sepengetahuan Nasori, dan diperparah dengan oknum perangkat desa 

yang curang dan ikut bermain dalam kasus ini. 

Ketidakcermatan dari kuasa hukum Nasori yang mengarahkan sengketa 

tersebut ke pengadilan, mengikutsertakan Kantor Pertanahan Kabupaten 

Grobogan sebagai turut tergugat padahal sudah jelas tanah tersebut belum ada 

sertifikatnya dan sikap dari pengadilan yang cenderung menerima semua 

kasus yang masuk juga turut memperparah sengketa tersebut. 

 Kesalahpahaman juga terjadi pada Kantor Pertanahan dengan Nasori, 

sebenarnya sertifikat tidak akan terbit jika Nasori melakukan pengaduan. Jadi 

proses keluar sertifikat tersebut tidak semudah yang Nasori bayangkan. 

Seharusnya Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan lebih aktif lagi dalam 

menerima dan menanggapi setiap aduan ataupun gugatan yang masuk. 

Meskipun aduan ataupun gugatan tersebut masuk langsung melalui bagian 

pengaduan ataupun melalui surat yang dikirim lewat pos seperti sengketa 

Nasori agar dapat meminimalisir terjadinya sebuah sengketa yang seharusnya 

bisa diselesaikan dengan tidak melalui proses di pengadilan yang rumit, 

membutuhkan banyak biaya, serta membutuhkan waktu yang lama. 

Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Grobogan, Prayitno menyatakan dalam wawancara: 

Saya mengklasifikasikannya menjadi dua, yaitu ketika sengketa tanah 

belum terdaftar tersebut diselesaikan dengan jalur litigasi (di 

pengadilan) dan diselesaikan dengan jalur non litigasi (diluar 

pengadilan, dengan cara mediasi). Jadi ketika sengketa dengan objek 

tanah belum terdaftar tersebut sudah berada di pengadilan, dan 



 

 

101 

biasanya Kantor Pertanahan Kabupaten ikut menjadi turut tergugat 

maka secara hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan tidak 

memiliki kewenangan sama sekali. Harus kita ingat bahwa sebenarnya 

Kantor Pertanahan itu hanya mengurusi tanah yang terdaftar saja. Dan 

apabila sengketa tanah dengan objek tanah belum terdaftar tersebut 

masih berada di tahap mediasi, sebenarnya disinilah Kantor 

Pertanahan selaku mediator masih memiliki kewenangan. Yaitu 

dengan melakukan mediasi, Kantor pertanahan menjadi mediator. 

Kemudian hasilnya adalah win-win solution atau saling 

menguntungkan bagi kedua belah pihak. 

(Wawancara dengan Prayitno pada tanggal 12 November 2012 pukul 

10.15) 

 

Sedangkan pendapat dari Kepala Subseksi Sengketa Pertanahan di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Grobogan, Sumantri, S. H sebagai berikut : 

Kalau menurut saya kewenangan Kantor Pertanahan sendiri jika tanah 

belum terdaftar yang anda maksud terjadi sengketa ya dengan 

mengadakan penyuluhan tadi, dengan masyarakat mau mendaftarkan 

tanah karena mendengar ada penyuluhan dari Kantor Pertanahan maka 

secara tidak langsung akan menekan adanya sengketa dengan objek 

tanah belum terdaftar. Hakikatnya Kantor Pertanahan itu mengurusi 

tanah yang sudah terdaftar, atau istilahnya sudah ada sertifikatnya. Jadi 

secara hukum jelas kedudukannya. Girik atau letter kan sebenarnya 

hanya bukti pembayaran pajak, tetapi masyarakat kok masih banyak 

juga yang belum sadar untuk mendaftarkan tanahnya yang masih girik 

atau letter tersebut. 

(Wawancara dengan Sumantri, tanggal 14 November 2012 jam 09.30) 

 

Menurut pendapat dari Prayitno sengketa tanah belum terdaftar 

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ketika sengketa tersebut diselesaikan 

dengan jalur litigasi (di pengadilan) dan diselesaikan dengan jalur non litigasi 

(diluar pengadilan, dengan cara mediasi). 

Menurut wawancara dengan Prayitno dan Sumantri mereka menyatakan 

bahwa Kantor Pertanahan hanya mengurusi tanah yang terdaftar saja. Apabila 

sengketa tanah dengan objek tanah belum terdaftar tersebut masih berada di 
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tahap mediasi, sebenarnya disinilah Kantor Pertanahan memiliki kewenangan. 

Kantor pertanahan menjadi mediator bagi kedua belah pihak yang 

bersengketa, kemudian hasil yang diharapkan dari mediasi adalah win-win 

solution atau berupa kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah 

pihak. Jadi sengketa tanah dengan objek tanah belum terdaftar, Kantor 

Pertanahan hanya memiliki kewenangan sebatas melakukan mediasi saja 

terhadap pihak-pihak yang bersengketa dan berlaku sebagai mediator, 

selebihnya tidak. Menurut mereka sengketa tanah dengan objek sengketa 

tanah belum terdaftar yang telah sampai di tingkat pengadilan (diselesaikan 

dengan cara litigasi) Kantor Pertanahan tidak kewenangan lagi. 

 

4.1.3 Upaya yang Dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan 

terhadap Tanah Belum Terdaftar jika Terjadi Sengketa 

Era reformasi yang ditandai dengan semangat demokratisasi dan 

transparansi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini 

membangkitkan keberanian masyarakat untuk menuntut penyelesaian atas apa 

yang dirasakannya sebagai suatu ketidakadilan, dan hal itu juga menyangkut 

sengketa pertanahan. Secara umum sengketa tanah dapat berupa sengketa 

administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait dengan kepemilikan, 

pendaftaran, transaksi jual-beli, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan, dsb. 
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Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Grobogan, Prayitno mengungkapkan dalam 

wawancara: 

Banyak sekali dan bermacam-macam faktor penyebab sengketa tanah 

belum terdaftar, saya lebih suka menyebut faktor penyebab dengan 

tipologi sengketa pertanahan. Biasanya berkutat di hal-hal yang 

umum-umum saja, seperti: sengketa batas, sengketa waris, hibah, 

sengketa kepemilikan tanah,bahkan bisa jadi karena utang piutang 

ataupun jual beli. Saya kira bermacam-macam. 

(Wawancara dengan Prayitno, tanggal 12 November 2012 jam 10.15)  

 

Menurut Prayitno sengketa tanah belum terdaftar di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Grobogan memiliki tipologi sebagai berikut: 

1. sengketa batas, 

2. sengketa waris, 

3. hibah, 

4. sengketa kepemilikan tanah, bahkan bisa jadi karena utang piutang 

ataupun jual beli. 

Sosialisasi pendaftaran tanah merupakan tindakan preventif untuk 

mengatasi sengketa tanah belum terdaftar, apabila tanah belum terdaftar 

didaftarkan haknya di Kantor Pertanahan maka status hukumnya akan menjadi 

jelas. Sertifikat tanah tidak menjamin sebuah tanah itu aman terhadap 

sengketa, akan tetapi jika suatu ketika terjadi sengketa terhadap tanah tersebut 

akan lebih mudah melakukan pembuktian karena ada bukti kepemilikan tanah 

yang sah menurut hukum yaitu sertifikat tanah. 
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Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Yanti menyatakan dalam 

wawancara sebagai berikut : 

Sudah, sering sekali malah kami melaksanakan sosialisasi. Prakteknya 

anda bisa lihat langsung mobil operasional Larasita yang terjun 

langsung di desa-desa. Jadi terjadwal tiap beberapa bulan sekali 

petugas lapangan kami terjun langsung ke desa, di agenda kerja 

dicatatkan kok. Misalnya jika sebuah desa itu tingkat capaian tanahnya 

yang disertifikatkan masih rendah, bisa jadi kami intens memberikan 

sosialisasi disana untuk mendaftarkan tanah. 

(Wawancara dengan Yanti, tanggal 24 Oktober 2012 pukul 09.00) 

 

Menurut pendapat Yanti  wujud nyata pelaksanaan sosialisasi yaitu 

dilakukan dengan mobil-mobil operasional Larasita yang terjun langsung di 

desa-desa. Tiap beberapa bulan sekali petugas dari Kantor Pertanahan 

Kabupaten Grobogan akan terjun langsung ke desa. Jika sebuah desa itu 

tingkat capaian tanahnya yang disertifikatkan masih rendah, Petugas dari 

Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan akan lebih intens memberikan 

sosialisasi disana untuk mendaftarkan tanah. 

Pendapat yang berbeda dinyatakan oleh Nasori, pemilik tanah belum 

terdaftar yang tanahnya menjadi objek sengketa. 

Setahu saya tidak sampai sini infonya, atau saya yang tidak tahu saya 

juga kurang mengerti. Saya mengerti ada orang pertanahan datang itu 

ya hanya pas ada yang mengukur tanah di sawah. Selebihnya saya 

malah tidak tahu ada yang anda sebut tadi sosialisasi atau program 

jemput bola Kantor Pertanahan. 

(wawancara dengan Nasori, tanggal 24 November 2012 pukul 15.00) 

 

Pendapat yang sama penulis dapatkan dari Machfud, tetangga Nasori yang 

juga pemilik tanah belum terdaftar. 
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Selama saya hidup di desa ini, sudah 50 tahun lebih belum pernah ada 

sosialisasi pendaftaran tanah seperti yang anda maksud itu. Saya ngerti 

tentang sertifikat tanah, tapi belum pernah ada sosialisasi dari Kantor 

Pertanahan. 

(wawancara dengan Machfud, tanggal 25 November 2012 pukul 13.00) 

 

Menurut masyarakat umum seperti Nasori dan Machfud sosialisasi yang 

dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan belum sepenuhnya menjangkau 

masyarakat. Terutama daerah yang terpencil dan jauh dari pusat kota. 

Seharusnya hal seperti ini harus diperhatikan oleh Kantor Pertanahan agar 

lebih fokus dan terkonsentrasi dalam melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang 

berhasil akan menarik minat masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah, 

dengan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan melakukan tindakan preventif 

terhadap sengketa yang mungkin akan timbul di kemudian hari jika tanah 

tersebut tidak didaftarkan. 

Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Grobogan, Prayitno menyatakan dalam wawancara 

sebagai berikut : 

Pada dasarnya kami selalu mengupayakan agar sebuah sengketa itu 

tidak sampa di ranah pengadilan, dan itu berlaku juga untuk tanah 

belum terdaftar. Upaya yang telah kami lakukan ya dengan mediasi 

itu, kita selaku mediator mendamaikan kedua belah pihak. 

Menawarkan win-win solution, hal ini dilakukan mengingat jika sudah 

sampai di tahap pengadilan malah akan memeberatkan kedua belah 

pihak, dari segi biaya, waktu yang lama, proses birokrasi yang 

berbelit-belit. Mengingat kebanyakan dari yang bersengketa tanah 

belum terdaftar adalah dari golongan kurang mampu. Produk kita 

berupa berita acara mediasi, entah suatu sengketa itu mampu selesai 

dengan mediasi atau lanjut ke pengadilan, berita acara mediasi tetap 

akan ditulis hasilnya apa adanya dari pelaksanaannya di lapangan. 

(Wawancara dengan Prayitno, tanggal 12 November 2012 jam 10.15) 
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Sedangkan pendapat dari Kepala Subseksi Sengketa Pertanahan di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Grobogan, Sumantri sebagai berikut : 

Saya sependapat dengan bapak Prayit, yaitu sekali dengan dilakukan 

mediasi. Alhamdulilah kami sudah berkali-kali bisa menyelesaikan 

sengketa pertanahan dengan mediasi, dan itu berlaku universal juga. 

Untuk tanah belum terdaftar, meski sebenarnya yang diurusi oleh 

Kantor Pertanahan hanya tanah yang terdaftar saja. Pertama-tama 

dilakukan pendekatan kepada kedua belah pihak, dan Kantor 

Pertanahan yang diwakili oleh kami dari Bagian Sengketa, Konflik, 

dan Perkara Pertanahan menjadi mediatornya. 

(Wawancara dengan Sumantri, tanggal 14 November 2012 jam 09.30) 

 

Penyelesaian sengketa tanah belum terdaftar di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Grobogan bisa dilakukan dengan bermacam-macam cara, baik 

lewat pengadilan (cara litigasi) ataupun diluar pengadilan (non litigasi). 

Penyelesaian sengketa non litigasi  sebenarnya merupakan model 

penyelesaian yang cocok dengan karakter dan cara hidup masyarakat yang 

bersifat kekeluargaan, dibandingkan melalui media lembaga peradilan yang 

cenderung bersifat konfrontatif, lebih memperhitungkan aspek menang dan 

kalah dan mengabaikan unsur sosial dalm masyarakat yang bersifat 

kekeluargaan dan gotong royong. 

Untuk upaya penyelesaian diluar pengadilan (non litigasi) sebenarnya 

tidak hanya berupa mediasi saja melainkan juga terdiri dari beberapa jenis 

penyelesaian. Diantaranya musyawarah ( negotiation), konsiliasi, arbitrase, 

dan mediasi itu sendiri. 
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Upaya non litigasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Grobogan untuk menyelesaikan sengketa tanah belum terdaftar adalah 

mediasi. Pada dasarnya Kantor Pertanahan selalu mengupayakan agar sebuah 

sengketa itu tidak sampai di ranah pengadilan, dan itu berlaku juga untuk 

tanah belum terdaftar. Kantor Pertanahan berlaku sebagai mediator 

mendamaikan kedua belah pihak. Menawarkan win-win solution, hal ini 

dilakukan mengingat jika sudah sampai di tahap pengadilan malah akan 

memeberatkan kedua belah pihak, dari segi biaya, waktu yang lama, dan 

proses birokrasi yang berbelit-belit. Apalagi setelah diketahui bahwa banyak 

dari pemilik dari tanah belum terdaftar yang bersengketa berasal dari 

golongan kurang mampu.  

Produk hukum Kantor Pertanahan dari mediasi yang dilakukan berupa 

berita acara mediasi. Berita acara mediasi akan ditulis hasil apa adanya dari 

pelaksanaan mediasi di lapangan, meskipun sengketa itu berlanjut ke 

pengadilan ataupun telah diselesaikan dengan mediasi tersebut. 

 

4.2 Hasil Pembahasan 

4.2.1 Kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan terhadap Tanah 

Belum Terdaftar 

Tanah belum terdaftar adalah tanah yang belum didaftarkan haknya di 

Kantor Pertanahan, masih berbentuk Letter C dan D ataupun girik. Diduduki dan 
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dikuasai oleh seorang pemilik tanah, tetapi belum ada sertipikatnya sehingga 

secara hukum kurang kuat kedudukannya karena belum didaftarkan dan belum 

tercatat di Kantor Pertanahan dimana tanah tersebut berada. 

Kewenangan yang dimaksud penulis di dalam penelitian ini bersifat luas. 

Bersifat luas dalam arti tidak harus kewenangan itu tertulis secara jelas di dalam 

undang-undang. Menurut Bagir Manan kewenangan dalam bahasa hukum tidak 

sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk 

berbuat atau tidak berbuat, kewenangan dalam hokum sekaligus berarti hak dan 

kewajiban (rechten en plichten). Jadi kewenangan adalah hak dan kekuasaan 

yang dimiliki oleh lembaga untuk mengatur hal-hal yang menjadi wewenangnya. 

Kewenangan dengan penjelasan hak dan kewajiban yang di 

implementasikan dengan tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Kantor Pertanahan 

termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan 

Pertanahan Nasional yang memuat tugas pokok Badan Pertanahan Nasional. 

Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan 

Nasional memuat tugas pokok Badan Pertanahan Nasional, yaitu melaksanakan 

tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. 

Kemudian Fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam penanganan sengketa 

sesuai dengan pasal 3 huruf n Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang 

Badan Pertanahan Nasional, yaitu pengkajian dan penanganan sengketa, perkara 

dan konflik di bidang pertanahan. Sedangkan misi Badan Pertanahan Nasional 
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adalah mewujudkan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan 

mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air 

dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga 

tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari.  

Menurut Pasal 4 huruf g Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 

tentang Badan Pertanahan Nasional disebutkan susunan organisasi yang 

menangani sengketa, perkara, dan konflik adalah Deputi Bidang Pengkajian dan 

Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Sesuai dengan penjelasan Pasal 

22 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan 

Nasional, Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik 

Pertanahan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di 

bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan. 

Menurut pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang 

Badan Pertanahan Nasional, dalam melaksanakan tugas Deputi Bidang 

Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan 

menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penanganan sengketa 

dan konflik pertanahan; 

b. pengkajian dan pemetaan secara sistematis berbagai masalah, sengketa, dan 

konflik pertanahan; 

c. penanganan masalah, sengketa dan konflik pertanahan secara hokum dan 

non hukum; 
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d. penanganan perkara pertanahan; 

e. pelaksanaan alternatif penyelesaian masalah, sengketa dan konflik 

pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya; 

f.     pelaksanaan putusan-putusan lembaga peradilan yang berkaitan dengan 

pertanahan; 

g. penyiapan pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, 

dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Menurut penjelasan di dalam Pasal 30 Peraturan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, secara 

khusus Kantor Pertanahan memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas dan 

fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Pasal 

31 huruf g Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 4 Tahun 

2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional dan Kantor Pertanahan menyebutkan dalam menyelenggarakan tugas 

tersebut, Kantor Pertanahan mempunyai fungsi penanganan konflik, sengketa, 

dan perkara pertanahan.  

Sesuai dengan penjelasan Pasal 32 Peraturan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional (Perkaban) No. 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, susunan organisasi 

Kantor Pertanahan yang menangani langsung masalah sengketa pertanahan, yaitu 
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Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara. Menurut Pasal 53 Peraturan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, Seksi 

Sengketa, Konflik dan Perkara mempunyai tugas menyiapkan bahan dan 

melakukan kegiatan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan. 

Sesuai dengan Pasal 54 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

(Perkaban) No. 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah 

Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, dalam menyelenggarakan 

tugas Seksi Konflik, Sengketa dan Perkara mempunyai fungsi: 

a. pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan; 

b. pengkajian masalah, sengketa dan konflik pertanahan; 

c. penyiapan bahan dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan secara 

hukum dan non hukum, penanganan dan penyelesaian perkara, pelaksanaan 

alternatif penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk 

mediasi, fasilitasi dan layinya, usulan dan rekomendasi pelaksanaan putusan-

putusan lembaga peradilan serta usulan rekomendasi pembatalan dan 

penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan 

tanah; 

d. pengkoordinasian penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan; 

e. pelaporan penanganan dan penyelesaian konflik, sengketa dan perkara 

pertanahan. 
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Menurut Pasal 55 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) 

No. 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, Seksi Konflik, Sengketa dan 

Perkara terdiri dari Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan dan Subseksi 

Perkara Pertanahan. Sesuai dengan Pasal 56 Peraturan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional (Perkaban) No. 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Subseksi Sengketa 

dan Konflik Pertanahan menyiapkan pengkajian hukum, sosial, budaya, ekonomi 

dan politik terhadap sengketa dan konflik pertanahan, usulan rekomendasi 

pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan/atau badan 

hukum dengan tanah, pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa melalui 

mediasi, fasilitasi, dan koordinasi penanganan sengketa dan konflik. Kemudian 

Subseksi Perkara Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan penanganan dan 

penyelesaian perkara, koordinasi penanganan perkara, usulan rekomendasi 

pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan/atau badan 

hukum dengan tanah sebagai pelaksanaan putusan lembaga peradilan. 

Penelitian yang dilakukan penulis di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Grobogan mendapatkan keterangan bahwa menurut pihak Kantor Pertanahan, 

secara yuridis formil sebenarnya Kantor Pertanahan tidak memiliki kewenangan 

terhadap tanah belum terdaftar apabila terjadi sengketa. Mereka menyatakan 

bahwa pemahaman lama dari masyarakat umum terhadap Letter C dan D ataupun 

girik sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah sudah tidak relevan lagi. 
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Setelah UUPA terbentuk dan Peraturan Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah dijalankan, hanya Sertipikat Hak atas Tanah yang diakui 

dalam hukum agraria Indonesia sebagai tanda bukti hak atas tanah. 

Pasal 32 Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah menyatakan : 

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai 

alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis 

yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis 

tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku 

tanah hak yang bersangkutan. 

 

Dengan demikian secara yuridis formil Letter C dan D ataupun Girik 

tidak lagi diakui oleh Badan Pertanahan nasional secara umum dan Kantor 

Pertanahan setempat secara khusus sebagai tanda bukti hak atas tanah. 

Sehingga Letter C dan D ataupun Girik tidak memiliki kekuatan hukum 

sebagai bukti kepemilikan atas tanah yang sah. Pihak Kantor Pertanahan juga 

menyatakan bahwa hal serupa telah ditegaskan kembali dalam UU Nomor 12 

1985 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang 

Pajak Bumi dan bangunan yang menyebutkan bahwa yang dikenal sebagai 

Letter C dan D ataupun Girik hanya merupakan surat keterangan pembayaran 

atau pelunasan pajak bumi dan bangunan dan bukan sebagai bukti 

kepemilikan hak atas tanah. 

Menurut penulis pernyataan dari Kantor Pertanahan Kabupaten 

Grobogan tidak benar. Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan tetap 
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berwenang mengurusi masalah tanah belum terdaftar. Kurangnya 

pemahaman dari pegawai Kantor Pertanahan sendiri menyebabkan timbulnya 

pandangan yang sempit. Mereka berasumsi bahwa mereka tidak berwenang, 

dengan hanya melihat dari pasal tentang pendaftaran tanah, bukan lebih luas 

lagi dengan melihat pasal tentang penyelesaian sengketa konflik dan perkara 

dalam kewenangan yang di implementasikan melalui tugas pokok dan fungsi 

dari Kantor Pertanahan. Hal ini secara khusus termuat dalam Peraturan 

Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 4 Tahun 2006 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan 

Kantor Pertanahan. 

Penulis memberikan analogi, didalam fungsi Kantor Pertanahan 

terdapat fungsi untuk melakukan pendaftaran hak tanah, berarti 

kewenangannya adalah mengeluarkan sertipikat tanah. Kemudian fungsi 

Kantor Pertanahan untuk menangani sengketa tanah, kewenangannya adalah 

melaksanakan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi, fasilitasi, dan 

koordinasi penanganan sengketa dan konflik. Secara implisit di dalam 

undang-undang disebutkan bahwa sengketa tanah itu tidak terbatas pada 

tanah terdaftar saja, tetapi juga lebih luas untuk tanah belum terdaftar.  

Penafsiran secara tata bahasa (gramatikal) sesuai dengan bunyi ketentuan 

pasal dalam undang-undang dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan 

dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat yang dipakai undang-undang, 

menyebutkan bahwa Kantor Pertanahan memiliki kewenangan terhadap tanah 
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belum terdaftar atau tidak haruslah disikapi dengan bijaksana, menggunakan 

penafsiran secara tata bahasa, yaitu meskipun tidak secara khusus disebutkan 

tentang kalimat “tanah belum terdaftar” kita haruslah memiliki asumsi bahwa 

tanah yang dimaksud adalah tanah dalam arti luas, yaitu tanah terdaftar dan 

tanah belum terdaftar itu sendiri. Pemahamannya bukan hanya tentang 

“pemilikan” dalam arti ada sertipikat tanah tapi juga tentang “penguasaan” 

dalam arti tanah yang diduduki atau dikuasai tapi belum ada sertipikatnya, 

karena tidak mungkin Kantor Pertanahan sebagai representasi lembaga tertinggi 

di bidang pertanahan menelantarkan atau hanya memilih menyelesaikan 

sengketa tanah yang sudah terdaftar. 

Dalam kasus sengketa tanah belum terdaftar milik Nasori Kantor 

Pertanahan Kabupaten Grobogan bahkan belum sempat melakukan sebuah 

tindakan nyata sebelum sengketa tersebut sampai di ranah pengadilan, disini 

terjadi ketidaksinergian antara Nasori dengan Kantor Pertanahan. Jika aduan 

tersebut masuk melalui bagian pengaduan ataupun melalui surat yang dikirim 

lewat pos seperti sengketa tanah belum terdaftar milik Nasori seharusnya Kantor 

Pertanahan Kabupaten Grobogan lebih aktif lagi dalam menerima dan 

menanggapi setiap aduan yang masuk. Hal ini dilakukan agar dapat 

meminimalisir terjadinya sebuah sengketa yang seharusnya bisa diselesaikan 

tanpa melalui proses di pengadilan yang rumit, membutuhkan banyak biaya, 

serta membutuhkan waktu yang lama.  
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Soerjono Soekanto memiliki pandangan di dalam teori sosialnya 

(Soerjono Soekanto:1986:13) bahwa peranan adalah suatu sistem kaidah-kaidah 

yang berisikan patokan-patokan perikelakuan pada kedudukan tertentu didalam 

masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi atau kelompok-kelompok. 

 Menurut Soerjono Soekanto, syarat-syarat peranan mencakup 3 (tiga) hal 

(Soerjono Soekanto:1986:24), yaitu: 

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang atau lembaga dalam masyarakat. Peran dalam arti ini 

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang menjadi 

pedoman/membimbing seseorang atau lembaga untuk melakukan 

suatu aktifitas dalam kehidupan masyarakat. 

b. Peran dalam suatu konsep, perihal yang dapat dilakukan oleh 

seseorang atau lembaga dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini 

merupakan rangkaian kegiatan yang dianggap paling tepat atau ideal 

yang dilakukan seseorang atau lembaga dalam kedudukan dan 

kewenangannya di masyarakat dalam menjalani tugas. 

c. Peranan yang kenyataannya dapat dilakukan oleh seseorang atau 

lembaga dalam aktifitasnya yang berkaitan dengan kedudukan dan 

kewenangannya dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini adalah 

perbuatan konkrit yang dilakukan seseorang karena situasi dan kondisi 

yang ada disekitarnya, sehingga wujud nyata dari peran tersebut 

adalah berupa kebijakan yang belum tentu sesuai dengan aturan yang 
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berlaku dan tidak perlu sebagai suatu aktifitas yang seharusnya (ideal), 

melainkan aktifitas yang lahir karena keadaan nyata yang 

mempengaruhinya. 

Menurut pendapat tersebut penulis menekankan peranan sebagai aspek 

dinamis yaitu berupa tindakan ataupun perilaku yang dilaksanakan oleh 

seseorang atau lembaga yang menempati atau memangku posisi, kedudukan, dan 

kewenangan, dalam suatu sistem sosial. Secara sosiologis seseorang atau 

lembaga dalam masyarakat memiliki kedudukan, peranan, dan kewenangan. 

Kedudukan dan kewenangan tersebut merupakan suatu wadah yang isinya hak-

hak dan kewajiban-kewajiban tadi sebagai peranan, oleh karena itu seseorang 

atau lembaga yang mempunyai kedudukan dan kewenangan tertentu dinamakan 

pemegang peranan. 

Menurut wawancara penulis dengan Prayitno selaku Kepala seksi 

sengketa, konflik, dan perkara menerangkan bahwa sengketa tanah belum 

terdaftar diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ketika sengketa tersebut 

diselesaikan dengan jalur litigasi (di pengadilan) dan diselesaikan dengan jalur 

non litigasi (diluar pengadilan, dengan cara mediasi). Kantor Pertanahan 

memiliki kewenangan saat sengketa itu masih di tahapan mediasi. Kantor 

Pertanahan berwenang untuk melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak 

yang bersengketa, dalam hal ini Kantor Pertanahan bertindak sebagai mediator. 

Hasil yang diharapkan dari mediasi tersebut adalah tercapainya win-win solution 
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atau kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak yang 

bersengketa. 

Penjelasan diatas menyebutkan bahwa mediasi merupakan kewenangan 

Kantor Pertanahan, hal tersebut adalah perwujudan dari teori peran dari Soerjono 

Soekanto yang dikemukakan penulis. Teori peran yang pertama yaitu; peranan 

yang meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang atau lembaga dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang menjadi pedoman/membimbing seseorang 

atau lembaga untuk melakukan suatu aktifitas dalam kehidupan masyarakat. 

Menurut penulis penjelasannya adalah pada tingkat kelembagaan pertanahan 

manakah yang berwenang untuk melakukan mediasi terhadap sengketa tanah 

belum terdaftar, apakah Badan Pertanahan Nasional Pusat, Kantor Wilayah 

Badan Pertanahan Nasional Provinsi atau Kantor Pertanahan Kabupaten. 

Kemudian apakah pada tupoksi dan visi-misi Badan Pertanahan Nasional  

disebutkan poin-poin yang menjadi dasar pedoman/membimbing lembaga 

pertanahan tersebut untuk melakukan mediasi terhadap sengketa tanah belum 

terdaftar tersebut. 

Tingkatan kelembagaan pertanahan yang berwenang untuk melakukan 

mediasi sengketa tanah belum terdaftar adalah Kantor Pertanahan Kabupaten, 

yaitu menjadi wewenang Kantor Pertanahan pada daerah dimana sengketa 

terjadi. Penulis berikan analogi, apabila Locus tanah yang bersengketa tersebut 
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ada di wilayah Kabupaten Grobogan maka yang berwenang melakukan mediasi 

adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan. 

Secara umum norma atau peraturan yang dimaksudkan dalam teori peran 

tersebut termaktub dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 

tentang Badan Pertanahan Nasional memuat tugas pokok Badan Pertanahan 

Nasional, yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara 

nasional, regional dan sektoral. Kemudian Fungsi Badan Pertanahan Nasional 

dalam penanganan sengketa sesuai dengan Pasal 3 huruf n Peraturan Presiden 

Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, yaitu pengkajian dan 

penanganan sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan. Sedangkan misi 

Badan Pertanahan Nasional adalah mewujudkan tatanan kehidupan bersama yang 

harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di 

seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan 

pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian 

hari. 

Secara lebih khusus karena yang menjadi pokok bahasan penulis adalah 

Kantor Pertanahan, sesuai penjelasan di dalam Pasal 31 huruf g Peraturan Kepala 

Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, 

Kantor Pertanahan mempunyai fungsi penanganan konflik, sengketa, dan perkara 

pertanahan. Kemudian sesuai dengan penjelasan pasal 56 Peraturan Kepala 
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Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, 

Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan 

melaksanakan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi, fasilitasi, dan 

koordinasi penanganan sengketa dan konflik; 

Melalui penjelasan yang diamanatkan tugas pokok dan fungsi serta visi-

misi Kantor Pertanahan tersebut, menjadi pedoman bahwa Kantor Pertanahan 

Kabupaten harus mengupayakan suatu penyelesaian terhadap sengketa tanah 

belum terdaftar. Penyelesaian yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan adalah 

dengan cara non litigasi, yaitu mediasi terhadap sengketa tanah belum terdaftar 

tersebut.  

Teori peran yang kedua, peranan dalam suatu konsep, yaitu perihal yang 

dapat dilakukan oleh seseorang atau lembaga dalam masyarakat. Dalam 

pengertian ini peranan merupakan rangkaian kegiatan yang dianggap paling tepat 

atau ideal yang dilakukan seseorang atau lembaga dalam kedudukan dan 

kewenangannya di masyarakat dalam menjalani tugas. Kemudian teori peran 

yang ketiga, peranan yang kenyataannya dapat dilakukan oleh seseorang atau 

lembaga dalam aktifitasnya yang berkaitan dengan kedudukan dan 

kewenangannya dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini adalah perbuatan 

konkrit yang dilakukan seseorang karena situasi dan kondisi yang ada 

disekitarnya, sehingga wujud nyata dari peran tersebut adalah berupa kebijakan 

yang belum tentu sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak perlu sebagai 
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suatu aktifitas yang seharusnya (ideal), melainkan aktifitas yang lahir karena 

keadaan nyata yang mempengaruhinya. 

Analogi yang penulis berikan berdasarkan teori peran yang kedua dan 

ketiga yaitu bahwa Kantor Pertanahan memiliki kewenangan terhadap sengketa 

tanah belum terdaftar, pihak Kantor Pertanahan sendiri (sebagai representasi dari 

seseorang atau lembaga masyarakat dalam aktifitasnya yang berkaitan dengan 

kedudukan dan kewenangannya dalam  masyarakat) berperan sebagai mediator 

untuk melakukan mediasi terhadap sengketa tanah belum terdaftar. Mediasi 

terhadap sengketa tanah belum terdaftar dilaksanakan untuk tujuan kebaikan 

bersama, kebaikan pihak-pihak yang bersengketa. Sebagai wujud nyata 

keinginan Kantor Pertanahan untuk menyelesaikan sengketa pertanahan yang 

terjadi di masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi 

dari Badan Pertanahan Nasional itu sendiri. 

Teknis pelaksanaan mediasi sebagai kewenangan Kantor Pertanahan 

Kabupaten Grobogan terhadap tanah belum terdaftar jika terjadi sengketa 

termaktub dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  No. 11 Tahun 

2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan. 

 

4.2.2 Upaya yang Dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan terhadap 

Tanah Belum Terdaftar jika Terjadi Sengketa 

Menurut penelitian yang dilakukan penulis di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Grobogan, pihak Kantor Pertanahan menggunakan penyelesaian 
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diluar pengadilan atau non litigasi sebagai upaya yang paling tepat untuk 

menyelesaikan sengketa tanah belum terdaftar. Lembaga peradilan yang 

diciptakan oleh pemerintah yang dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan 

dalam kehidupan masyarakat khususnya bagi pemilik tanah belum terdaftar 

yang tanahnya menjadi objek sengketa dinilai belum dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat untuk menciptakan keadilan. 

Penyelesaian diluar pengadilan atau non litigasi merupakan model 

penyelesaian sengketa yang sangat cocok dengan karakter, kepribadian, dan 

cara hidup masyarakat Indonesia yang bersifat kekeluargaan apabila 

dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan yang 

bersifat konfrontatif, lebih memperhitungkan menang atau kalah. Mengabaikan 

unsur sosial dalam masyarakat yang bersifat kekeluargaaan itu sendiri. 

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan memerlukan biaya yang relatif 

besar dan memerlukan waktu yang relatif lama pula karena prosesnya yang 

panjang dalam beracara, penyelesaian diluar pengadilan atau non litigasi dipilih 

oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan dengan alasan dari segi waktu 

yang relatif lebih cepat dapat terwujud serta biaya yang murah. Upaya 

penyelesaian sengketa pertanahan diluar pengadilan atau non litigasi itu sendiri 

tidak hanya berupa mediasi saja melainkan juga terdiri dari beberapa jenis 

penyelesaian sengketa yang lain. Diantaranya adalah musyawarah ( 

negotiation), konsiliasi, arbitrase, dan mediasi itu sendiri. 
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Bernhard Limbong menyatakan bahwa sengketa diliuar pengadilan 

sebagaimana juga telah diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dapat dilakukan cara-cara 

berikut ini (Bernhard Limbong:2012:335): 

1. Musyawarah (Negotiation) 

 Musyawarah atau negosiasi salah satu penyelesaian sengketa digunakan 

oleh berbagai pihak dalam menyelesaikan sengketa pertanahan. Dalam 

UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa cara musyawarah atau negoisasi disebutkan dalam pasal 6 ayat 

(2). 

Musyawarah atau negoisasi berasal dari bahasa Inggris, negotiation 

yang artinya perundingan. Dalam istilah sehari-hari negoisasi sepadan 

dengan istilah berunding, bermusyawarah atau bermufakat. Penyelesaian 

secara musyawarah juga dikenal dengan sebutan penyelesaian secara 

bipartit yaitu penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak yang sedang 

berselisih. Orang yang mengadakan perundingan disebut negosiator. 

Dengan demikian musyawarah atau negosiasi merupakan bentuk 

penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau non litigasi yang dilakukan 

sendiri oleh pihak yang bersengketa atau oleh kuasanya, tanpa bantuan 

dari pihak lain, dengan cara musyawarah atau berunding untuk mencari 

pemecahan yang dianggap adil di antara para pihak. Hasil dari 
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musyawarah atau negosiasi berupa penyelesaian kompromi (compromise 

solution) yang tidak mengikat secara hukum.  

Jika musyawarah berhasil dilakukan dan mencapai kesepakatan, maka 

akan dibuatkan perjanjian bersama yang isinya mengikat para pihak. 

Sebaliknya, jika dalam waktu 14 hari tidak mencapai kesepakatan maka 

atas kesepakatan tertulis kedua belah pihak, sengketa diselesaikan melalui 

konsiliasi ataupun mediasi. Penyelesaian sengketa dengan cara 

musyawarah atau negosiasi memungkinkan dilakukan untuk sengketa 

tanah dengan objek tanah belum terdaftar. 

2. Konsiliasi 

Konsiliasi adalah penyelesaian konflik, termasuk konflik pertanahan 

yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral yang dipilih 

atas kesepakatan para pihak. Konsiliator tersebut harus terdaftar di kantor 

yang berwenang menangani masalah pertanahan, dalam hal ini Kantor 

Pertanahan itu sendiri. Konsiliator harus dapat menyelesaiakan 

perselisihan tersebut paling lama 30 hari sejak menerima permintaan 

penyelesaian konflik tersebut. Pada kesempatan pertama tersebut, 

konsiliator wajib mendamaikan para pihak terlebih dahulu. Jika terjadi 

kesepakatan damai, maka dibuatkan perjanjian bersama untuk kemudian 

didaftarkan di pengadilan wilayah hukum mana kesepakatan itu dibuat. 

Bila konsiliator gagal mendamaikan para pihak, konsiliator 

mengeluarkan anjuran penyelesaian tertulis paling lambat 10 hari kerja 
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sejak sidang konsiliasi pertama. Persetujuan atau penolakan para pihak 

yang berkonflik tersebut harus disampaikan oleh para pihak yang 

berkonflik paling lama 10 hari kerja sejak menerima anjuran tertulis dari 

konsiliator. 

Apabila para pihak menyetujui anjuran tertulis dari konsiliator, maka 

dibuatkan lagi perjanjian bersama untuk didaftarkan di pengadilan wilayah 

mana tanah yang menjadi objek konflik untuk mendapatkan akta bukti 

pendaftaran, bahwa konflik diantara para pihak telah diselesaikan secara 

konsiliasi. Tetapi bila anjuran tertulis tersebut ditolak oleh salah satu 

pihak atau kedua belah pihak, maka salah satu pihak atau kedua belah 

pihak dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan setempat dengan 

mengajukan gugatan. Penyelasain sengketa dengan cara konsiliasi tidak 

cocok digunakan untuk sengketa tanah dengan objek tanah belum 

terdaftar. 

3. Arbitrase 

Penyelesaian sengketa dengan cara ini merupakan pengendalian konflik 

atau sengketa yang dilakukan dengan cara kedua belah pihak yang 

bertentangan bersepakat untuk menerima atau terpaksa akan hadirnya 

pihak ketiga yang akan memberikan keputusan bagi mereka dalam 

menyelesaikan konflik tersebut. Dalam penyelesaian secara arbitrase, 

kedua belah pihak sepakat untuk mendapatkan keputusan yang bersifat 

legal sebagai jalan keluar bagi konflik yang terjadi di antara para pihak. 
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Dalam metode ini, seorang arbitrator atau majelis arbitrator adalah orang 

yang berperan untuk menyelesaikan konflik tersebut. 

Selayaknya kasus perdata di pengadilan, dalam arbitrase termasuk juga 

arbitrase penyelesaian kasus pertanahan ada Penggugat dan Tergugat. 

Bedanya pihak-pihak tadi disebut sebagai Pemohon dan Termohon. 

Dalam hal pengajuan penyelesaian sengketa, harus diawali dengan 

pendaftaran permohonan oleh pemohon. Dengan catatan sudah sepakat 

untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase. Para pihak yang 

berkonflik juga harus menginformasikan beberapa hal, antara lain 

perjanjian arbitrase yang dibuat sebelum ataupun sesudah tombulnya 

sengketa, penjelasan rinci mengenai masalah yang disengketakan oleh 

para pihak, perjanjian dan atau dokumen relevan yang diajukan pemohon. 

Lalu usulan nama arbitrator dari pemohon, gugatan / tuntutan ganti rugi 

serta rinciannya. 

Secara umum proses persidangan arbitrase dapat melalui beberapa 

tahap. Mulai dari upaya damai, jawaban termohon, tanggapan pemohon, 

pemeriksaan bukti, keterangan saksi dam ahli, kesimpulan akhir para 

pihak, dan terakhir pembacaan putusan. Putusan arbitrase bersifat final, 

mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak. Dengan 

demikian terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, 

ataupun peninjauan kembali. Metode ini mungkin untuk diterapkan dalam 
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penyelesaian sengketa tanah belum terdaftar tetapi rumit sehingga tidak 

direkomendasikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan. 

4. Mediasi 

Secara formal mediasi merupakan pengendalian sengketa dan konflik 

pertanahan yang dilakukan dengan cara membuat konsensus di antara dua 

pihak yang berkonflik untuk mencari pihak ketiga yang berkedudukan 

netral sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa dan konflik 

pertanahan. Penyelesaian sengketa pertanahan melalui cara mediasi, kedua 

belah pihak sepakat mencari nasehat dari pihak ketiga. Mediasi dilakukan 

atas dasar kesepakatan kedua pihak yang bersengketa bahwa masalah 

mereka akan diselesaikan melalui bantuan seorang atau beberapa 

penasehat ahli maupun seorang mediator. Pihak ketiga yang memberikan 

bantuan ini harus bersifat netral (tidak memihak) serta independen, dalam 

artian tidak dapat diintervensi oleh salah satu pihak. 

Penyelesaian sengketa tanah belum terdaftar dengan cara mediasi 

adalah alternatif pilihan penyelesaian sengketa non litigasi yang paling 

tepat untuk digunakan oleh mediator, dalam hal ini yang berlaku sebagai 

mediator adalah pihak Kantor Pertanahan itu sendiri. Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian penulis yang menyatakan bahwa mediasi adalah 

upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan 

terhadap sengketa tanah belum terdaftar. Penulis akan menjabarkan 



 

 

128 

mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan 

pada uraian berikutnya. 

Menurut Pasal 1 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  No. 11 

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus 

Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional memiliki mekanisme kelembagaan 

dalam rangka penanganan penanganan dan / atau penyelesaian kasus 

pertanahan. Mekanisme ini disebut Gelar Kasus Pertanahan yang kemudian 

disingkat menjadi Gelar Kasus. Gelar Kasus sendiri meliputi: 

a. Gelar Kasus Internal adalah gelar yang pesertanya dari Kantor Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional dan/atau Kantor Pertanahan. 

b. Gelar Kasus Eksternal adalah gelar yang pesertanya dari Kantor Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional dan/atau Kantor Pertanahan yang diikuti peserta dari 

unsur/instansi lainnya. 

c. Gelar Mediasi adalah gelar yang menghadirkan para pihak yang berselisih 

untuk memfasilitasi penyelesaian kasus pertanahan melalui musyawarah. 

d. Gelar Istimewa adalah gelar yang dilaksanakan oleh Tim Penyelesaian 

Kasus Pertanahan yang dibentuk oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia atau Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan 

Sengketa dan Konflik Pertanahan. 
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Menurut Pasal 33 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  No. 11 

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus 

Pertanahan, Gelar Kasus dapat dilakukan melalui persuasif, fasilitasi, mediasi 

para pihak dalam rangka penanganan sengketa. Kemudian jika diperlukan 

dapat melibatkan instansi terkait dan/atau unsur masyarakat seperti akademisi 

tokoh masyarakat/adat/agama atau pemerhati/ pegiat agraria.  

Pasal 34 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  No. 11 Tahun 

2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan  

menyebutkan bahwa Gelar Kasus diselenggarakan atas perintah Deputi, 

Kakanwil, atau Kakan. Kemudian setiap perintah penyelenggaraan Gelar 

Kasus ditembuskan kepada Kepala BPN RI. Susunan organisasi Gelar Kasus 

terdiri dari pimpinan, sekretaris, pemapar dan peserta. 

Menurut Pasal 34 ayat (4) Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  

No. 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus 

Pertanahan, pimpinan Gelar Kasus adalah: 

a. Deputi atau Direktur di lingkungan Kedeputian Bidang Pengkajian dan 

Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, di tingkat BPN RI; 

b. Kakanwil atau Kabid, di tingkat Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional; atau 

c. Kakan atau Kasi, di tingkat Kantor Pertanahan. 
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 Menurut Pasal 34 ayat (5) Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  

No. 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus 

Pertanahan, unsur pelaksana Gelar Kasus meliputi: 

a. Sekretaris ditunjuk oleh Pimpinan Gelar Kasus; 

b. Pemapar adalah atasan langsung Pengolah/Ketua Tim; dan 

c. Peserta sesuai dengan undangan. 

Pasal 34 ayat (6) Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  No. 11 

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus 

Pertanahan menjelaskan bahwa urutan acara Gelar Kasus meliputi: 

a. pembukaan; 

b. pemaparan kasus pertanahan; 

c. tanggapan dan diskusi; dan 

d. kesimpulan dan penutupan. 

Dalam Pasal 34 ayat (7) Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  

No. 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus 

Pertanahan, dijelaskan bahwa hasil Gelar Kasus dipimpin oleh: 

a. Deputi disampaikan kepada Kepala BPN RI; 

b. Direktur disampaikan kepada Deputi; 

c. Kakanwil disampaikan kepada Deputi; 

d. Kabid disampaikan kepada Kakanwil; 

e. Kakan disampaikan kepada Kakanwil; 

f. Kasi disampaikan kepada Kakan. 
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Pasal 35 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  No. 11 Tahun 

2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan 

menjelaskan bahwa Pelaksanaan Gelar Kasus dicatatkan dalam  Notulen Gelar 

Kasus dan hasilnya dibuatkan Berita Acara Gelar Kasus. Notulen Gelar Kasus 

ditandatangani oleh pimpinan dan sekretaris, dan disimpan dalam berkas 

penanganan kasus pertanahan. Berita Acara Gelar Kasus ditandatangani oleh 

semua peserta, dan merupakan dokumen yang harus dilampirkan dalam berkas 

penanganan kasus perkara. Berita Acara Gelar Kasus dapat diberikan kepada 

peserta untuk menjamin obyektifitas dan transparansi penanganan kasus 

pertanahan kecuali Gelar Kasus Internal. 

Pasal 36 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  No. 11 Tahun 

2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan, 

mengklasifikasikan jenis Gelar Kasus dalam rangka penanganan kasus 

pertanahan menjadi 4, yaitu: 

a. Gelar Internal; 

b. Gelar Eksternal; 

c. Gelar Mediasi; dan 

d. Gelar Istimewa. 

Menurut Pasal 37 ayat (1) Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

No. 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus 

Pertanahan, Gelar Internal bertujuan untuk: 

a. menghimpun masukan pendapat para petugas/pejabat; 



 

 

132 

b. mengidentifikasi sengketa dan konflik yang diperselisihkan; 

c. rencana penyelesaian. 

Peserta Gelar Internal menurut Pasal 37 ayat (2) Keputusan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan 

Penanganan Kasus Pertanahan adalah anggota Tim Pengolah dan 

pegawai/pejabat dari Kantor BPN RI, Kantor Wilayah BadanPertanahan 

Nasional dan/atau Kantor Pertanahan. Pasal 37 ayat (3) Keputusan Kepala 

Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan menjelaskan substansi hasil 

Gelar Internal sebagai berikut: 

a. rumusan pokok masalah obyek, subyek dan pokok sengketa dan 

konflik; 

b. kronologi kasus pertanahan; 

c. analisis kasus pertanahan; dan 

d. alternatif penyelesaian. 

Gelar kasus yang kedua adalah Gelar Kasus Eksternal yang termaktub 

dalam Pasal 38 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 

2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan. 

Menurut Pasal 38 ayat (1) Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 

11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus 

Pertanahan, Gelar Eksternal bertujuan: 
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a. melengkapi keterangan dan pendapat dari internal dan eksternal Kantor 

BPN RI, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan/atau Kantor 

Pertanahan agar pembahasan lebih komprehensif; 

b. mempertajam analisis kasus pertanahan; dan 

c. memilih alternatif penyelesaian. 

Menurut Pasal 38 ayat (2) Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

No. 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus 

Pertanahan, peserta Gelar Eksternal meliputi: 

a. Tim Pengolah; 

b. pihak pengadu dengan atau tanpa pihak termohon; 

c. petugas/pejabat Kantor BPN RI, Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional dan/atau Kantor Pertanahan; 

d. petugas/pejabat dari instansi terkait; 

e. pakar, ahli atau saksi ahli; dan 

f. unsur lainnya yang perlu diundang. 

Kemudian substansi hasil Gelar Eksternal disebutkan dalam pasal 38 ayat 

(3) Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan, yaitu: 

a. uraian kasus; 

b. kronologi lengkap kejadian kasus pertanahan; 

c. analisis aspek kasus pertanahan; dan 

d. alternatif dan pemilihan prioritas penyelesaian kasus pertanahan. 
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Karena secara khusus upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan 

terhadap tanah belum terdaftar adalah mediasi maka penulis memaparkan 

tentang Gelar Kasus Mediasi. Gelar Mediasi diatur dalam Pasal 39 ayat (1) 

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  No. 11 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan. Gelar Kasus 

bertujuan untuk: 

a. menampung informasi/pendapat dari semua pihak yang berselisih, dan 

pendapat dari unsur lain yang perlu dipertimbangkan; 

b. menjelaskan posisi hukum para pihak baik kelemahan/kekuatannya; 

c. memfasilitasi penyelesaian kasus pertanahan melalui musyawarah; dan 

d. pemilihan penyelesaian kasus pertanahan. 

Menurut Pasal 39 ayat (2) Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  

No. 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus 

Pertanahan, peserta Gelar Mediasi adalah: 

a. Tim Pengolah; 

b. Pihak pengadu, termohon dan pihak lain yang terkait; 

c. Pejabat Kantor BPN RI, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

dan/atau Kantor Pertanahan dan instansi/lembaga yang terkait; 

d. Pakar dan/atau saksi ahli yang terkait dengan kasus pertanahan; 

e. Tim Mediator dari Kantor BPN RI, Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional dan/atau Kantor Pertanahan atau eksternal BPN RI; dan 

f. Unsur-unsur lain yang diperlukan. 
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Kemudian sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) Keputusan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional  No. 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan 

Penanganan Kasus Pertanahan, substansi hasil Gelar Mediasi sendiri meliputi: 

a. kronologi kasus pertanahan; 

b. analisis dan alternatif penyelesaian kasus pertanahan; 

c. kesimpulan hasil musyawarah kasus pertanahan; dan 

d. rekomendasi dan tindak lanjut putusan Gelar Kasus. 

Setiap Pejabat Kantor BPN RI, Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional dan/atau Kantor Pertanahan yang menangani kasus pertanahan, 

sebelum mengambil keputusan penyelesaian kasus pertanahan harus 

melakukan Gelar Mediasi. Menurut Pasal 39 ayat (5) Keputusan Kepala 

Badan Pertanahan Nasional  No. 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan, penyelenggaraan Gelar 

Mediasi untuk: 

a. menjamin transparansi dan ketajaman analisis; 

b. pengambilan putusan yang bersifat kolektif dan obyektif; dan 

c. meminimalisir gugatan atas hasil penyelesaian kasus. 

Apabila Gelar Mediasi tidak dapat dihadiri oleh salah satu pihak yang 

berselisih, pelaksanaannya dapat ditunda agar semua pihak yang berselisih 

dapat hadir. Apabila pihak yang berselisih sudah diundang 3 (tiga) kali secara 

patut tidak hadir dalam Gelar Mediasi maka mediasi tetap diselenggarakan.  
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Jenis Gelar Kasus yang terakhir adalah Gelar Istimewa. Menurut Pasal 40 

ayat (1) Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  No. 11 Tahun 2011 

tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan, Gelar 

Istimewa bertujuan: 

a. menyelesaikan kasus pertanahan yang sangat kompleks; 

b. menyelesaikan perbedaan keputusan mengenai penanganan kasus 

pertanahan antara pejabat BPN RI atau pejabat instansi lainnya; 

c. mengkoreksi keputusan Pejabat BPN RI yang bermasalah; dan 

d. menetapkan upaya hukum yang lain . 

Menurut Pasal 40 ayat (2) Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  

No. 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus 

Pertanahan, peserta Gelar Istimewa meliputi: 

a. Pejabat Eselon I BPN RI; 

b. Staf Ahli Kepala BPN RI; 

c. Pihak pengadu, termohon dan pihak lain yang terkait; 

d. Pejabat Kantor BPN RI, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

dan/atau Kantor Pertanahan dan instansi/lembaga yang terkait; 

e. Pakar dan/atau saksi ahli yang terkait dengan kasus pertanahan; dan 

f. Unsur-unsur lain yang diperlukan. 

Substansi hasil Gelar Istimewa dalam Pasal 40 ayat (3) Keputusan Kepala 

Badan Pertanahan Nasional  No. 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan meliputi: 
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a. pokok permasalahan; 

b. analisis permasalahan; 

c. keputusan penyelesaian permasalahan; dan 

d. rekomendasi kepada Kepala BPN RI. 

Keputusan Gelar Istimewa merupakan keputusan BPN RI yang paling  

akhir dalam penyelesaian kasus pertanahan atau penyelesaian perbedaan 

pendapat antara pejabat BPN RI. Keputusan Gelar Istimewa yang telah 

disahkan oleh Kepala BPN RI wajib dilaksanakan oleh pejabat yang 

bersangkutan. 

Penjelasan tentang Gelar Kasus diatas adalah mekanisme kelembagaan 

dalam rangka penanganan penanganan dan / atau penyelesaian kasus 

pertanahan menurut undang-undang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

penulis di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, upaya non litigasi yang 

dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan untuk menyelesaikan 

sengketa tanah belum terdaftar sampai saat ini barulah sebatas mediasi. Pada 

dasarnya Kantor Pertanahan selalu mengupayakan agar sebuah sengketa tanah 

tidak sampai di ranah pengadilan, dan hal itu berlaku juga untuk sengketa 

tanah belum terdaftar. Mediasi yang dilakukan Kantor Pertanahan terhadap 

suatu sengketa tanah itu sama, dan tidak berbeda antara mediasi dengan objek 

tanah terdaftar ataupun objek tanah belum terdaftar. 

Kantor Pertanahan mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. 

Mediator menawarkan win-win solution atau terciptanya kesepakatan di antara 
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kedua belah pihak untuk memperoleh penyelesian yang memuaskan serta 

menguntungkan kedua belah pihak. Mediasi dilakukan dengan pertimbangan 

jika sengketa sampai di tahap pengadilan justru akan memeberatkan kedua 

belah pihak yang bersengketa, biaya yang relatif besar, membutuhkan waktu 

yang relatif lama pula karena prosesnya yang panjang dalam beracara, serta 

proses birokrasi yang berbelit-belit. Penulis perlu menambahkan bahwa 

mayoritas pemilik tanah belum terdaftar yang bersengketa berasal dari 

golongan kurang mampu. 

Sesuai dengan prakteknya di lapangan mediasi dilakukan maksimal tiga 

kali, apabila pada mediasi pertama dan kedua masih belum dapat mencapai 

kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang bersengketa maka 

dimungkinkan lagi dilakukan mediasi yang ketiga. Secara teknis mediator dari 

pihak Kantor Pertanahan wajib menyelesaikan tugasnya paling lama 30 hari 

kerja sejak menerima pendaftaran penyelesaian sengketa dari para pihak. 

Apabila dalam mediasi tersebut tercapai kesepakatan diantara para pihak, 

maka dibuatkan perjanjian bersama untuk didaftarkan di pengadilan wilayah 

hukum tempat perjanjian tersebut dibuat.  

Tetapi jika mediasi yang pertama gagal, mediator menyampaikan anjuran 

tertulis selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak sidang mediasi pertama 

tersebut. Selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak menerima anjuran dari 

mediator, para pihak harus memberikan jawaban. Jika anjuran tertulis 

diterima, dalam waktu 3 hari kerja sejak anjuran tertulis disetujui, mediator 
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membantu para pihak membuat perjanjian bersama untuk didaftarkan di 

pengadilan wilayah hukum mana perjanjian tersebut dibuat agar memperoleh 

akta pendaftaran. Bagi pihak yang tidak memberikan pendapat berarti 

menolak anjuran dari mediator. Jika ditolak, maka pihak yang menolak dapat 

mengajukan gugatan ke pengadilan.  

Mediasi sendiri dilakukan oleh mediator dari bagian sengketa, konflik, 

dan perkara pada Kantor Pertanahan. Secara teknis mediator itu ada pada 

kepala seksi sengketa, konflik, dan perkara. Apabila berhalangan bisa kepala 

sub seksinya, atau petugas lain yang berkompeten untuk melakukan mediasi 

dengan penunjukan melalui surat tugas atau jika memungkinkan dapat pula 

bersama-sama antara kepala seksi dengan kepala sub seksinya dan petugas 

yang berkompeten untuk melakukan mediasi. Tetapi dalam prakteknya 

terkadang yang bukan dari bagian sengketa, konflik, dan perkara juga bisa 

menjadi mediator. Idealnya seorang mediator adalah sesesorang dengan 

kualifikasi standar dari Badan Pertanahan Nasional, yaitu yang sudah pernah 

dikirimkan oleh Kantor Pertanahan setempat untuk mendapatkan pelatihan 

atau kursus tentang mediator. Jumlah sumber daya manusia di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Grobogan yang berkompeten menjadi mediator 

belumlah banyak, terkadang jumlah mediator dengan jumlah pekerjaan yang 

dikerjakan termasuk didalamnya mediasi ataupun urusan-urusan lain 

administratif, atau misalkan saja mewakili kantor pertanahan sebagai pihak 

yang digugat di pengadilan membuat aturan tentang siapa yang menjadi 
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mediator menjadi tidak terlalu ketat. Penunjukan mediator berdasarkan surat 

tugas dari Kepala Kantor Pertanahan setempat. 

Penulis mengikuti sebuah mediasi yang dilakukan oleh mediator dari 

Kantor Pertanahan pada saat penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Grobogan, prosesnya berawal dari Kantor Pertanahan yang menerima 

pendaftaran penyelesaian sengketa dari para pihak. Kemudian berdasarkan 

pendaftaran penyelesaian sengketa tersebut mediator membuat surat 

pemanggilan kepada para pihak. Sesuai dengan tempat dan waktu yang 

diagendakan oleh mediator pada surat pemanggilan mediasi, para pihak 

dipertemukan. Tempat mediasi bisa dilakukan di balai desa dengan difasilitasi 

oleh pihak desa, bisa kepala desa atau lurah dengan perangkat desa. Apabila 

tipologi sengketa tersebut berkutat pada batas tanah, mediasi bisa dilakukan di 

lapangan tempat tanah yang disengketakan tersebut berada. Pihak pengukur 

tanah dilibatkan demi keakuratan data dilapangan. Apabila menyangkut 

kepemilikan, saksi pemilik terdahulu misalnya bisa dijadikan saksi untuk 

memberikan keterangan tanpa intervensi dari para pihak. 

Dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi, 

Gunawan Wijaya berpendapat bahwa mediator selaku pihak di luar perkara 

yang tidak memiliki kewenangan memaksa, berkewajiban mempertemukan 

para pihak guna mencari masukan mengenai pokok permasalahan yang 

dipermasalahkan. (Gunawan Wijaya:2001:92). Saat memberikan keterangan 

para pihak tidak boleh menyela satu sama lain, disediakan waktu untuk 
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berpendapat secara bergantian. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari 

kedua belah pihak, mediator dapat menentukan duduk permasalahan, 

kekurangan dan kelebihan masing-masing pihak yang bersengketa. 

Selanjutnya mediator menyusun anjuran atau usulan penyelesaian yang 

kemudian dikomunikasikan secara langsung kepada para pihak. Mediator juga 

berkewajiban untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk dapat 

terciptanya kesepakatan di antara kedua belah pihak untuk memperoleh 

penyelesaian yang memuaskan serta menguntungkan bagi kedua belah pihak 

(win-win solution). 

Prosedur standar yang harus ditempuh dalam mediasi sebagaimana 

disebutkan oleh Astor dan Chinkin ,secara garis besar melalui empat tahap 

sebagai berikut: (1) pengantar, yang berisi penjelasan mediator tentang tata 

cara yang harus diikuti dan peran komunikasi yang terbuka; (2) memahami 

isu dalam sengketa dengan cara memberikan kesempatan kepada masing-

masing pihak untuk mengemukakan pendapatnya mengenai hal yang 

disengketakan; (3) mengidentifikasikan isu dan menjajaki hal yang 

disengketakan; dan (4) mengevaluasi alternatif yang ada dalam menentukan 

kesepakatan disertai rincian untuk pelaksanaannya. (Astor dan Chinkin dalam 

Maria S.W.Soemardjono:2001:177). 

Dari perjanjian bersama yang dibuat oleh kedua belah pihak yang penulis 

sampaikan tadi, produk hukum yang dibuat oleh mediator dari Kantor 

Pertanahan sebagai pertanggungjawaban atas mediasi yang telah dilaksanakan 
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adalah berupa berita acara mediasi. Penulis menyertakan salinan berita acara 

mediasi sengketa tanah belum terdaftar di bagian lampiran pada halaman lain 

skripsi ini. Berita acara mediasi tersebut ditulis dengan hasil apa adanya dari 

pelaksanaan mediasi di lapangan, apakah sengketa tersebut berhasil 

didamaikan atau gagal didamaikan dan berlanjut ke pengadilan. 

Sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa non litigasi mediasi 

mempunyai ciri-ciri yaitu waktunya singkat, terstruktur, berorientasi pada 

tugas, dan merupakan cara intervensi dengan melibatkan peran serta para 

pihak secara aktif. Keberhasilan mediasi sendiri ditentukan oleh itikad baik 

kedua pihak yang bersengketa untuk bersama-sama menemukan jalan keluar 

yang disepakati. Selain itu, mediasi memberikan perasaan kesamaan 

kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir yang didapat dari kesepakatan 

bersama tanapa tekanan ataupun paksaan. Dengan begitu solusi yang 

dihasilkan adalah terciptanya kesepakatan di antara kedua belah pihak untuk 

memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta menguntungkan bagi kedua 

belah pihak (win-win solution). Upaya untuk mencapai win-win solution 

ditentukan juga oleh kecermatan dari mediator untuk melakukan pendekatan 

yang objektif dan bukan malah subjektif terhadap sumber sengketa, apalagi 

mengingat status tanah yang disengketakan adalah tanah dengan status belum 

terdaftar. Dengan pendekatan yang objektif terhadap sumber sengketa, yaitu 

pendekatan harus menitikberatkan pada kepentingan yang menjadi sumber 
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sengketa maka diharapkan hasilnya dapat diterima dan memberikan hasil yang 

saling menguntungkan (win-win solution) bagi kedua belah pihak. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 4 maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa: 

1. Kantor Pertanahan memiliki kewenangan terhadap sengketa tanah belum 

terdaftar, pihak Kantor Pertanahan (sebagai representasi dari seseorang atau 

lembaga masyarakat dalam aktifitasnya yang berkaitan dengan kedudukan dan 

kewenangannya dalam masyarakat) berperan untuk melakukan penyelesaian 

sengketa tanah belum terdaftar. Mediasi terhadap sengketa tanah belum 

terdaftar dilaksanakan untuk tujuan kebaikan bersama, sebagai wujud nyata 

keinginan Kantor Pertanahan untuk menyelesaikan sengketa pertanahan yang 

terjadi di masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta misi dari 

Kantor Pertanahan itu sendiri. 

2. Penyelesaian non litigasi dengan mediasi merupakan model penyelesaian 

sengketa yang sangat cocok dengan karakter, kepribadian, dan cara hidup 

masyarakat Indonesia yang bersifat kekeluargaan. Mediasi dinilai lebih tepat 

digunakan apabila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui 

lembaga peradilan. Kantor Pertanahan mendamaikan kedua belah pihak yang 
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bersengketa dengan mediasi, mengupayakan win-win solution atau terciptanya 

kesepakatan di antara kedua belah pihak untuk memperoleh penyelesaian 

yang memuaskan serta menguntungkan kedua belah pihak. 

 

5.2 Saran 

1. Menambah SDM (sumber daya manusia) pada bagian sengketa, konflik, dan 

perkara di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan yang memiliki kompetensi 

sebagai mediator. Hal ini dilakukan mengingat kurangnya mediator untuk 

sengketa-sengketa tanah, termasuk juga tanah belum terdaftar. 

2. Memberikan pelatihan dan kursus (training) terhadap mediator ataupun calon 

mediator-mediator kasus sengketa tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Grobogan. Hal ini dilakukan agar dalam melakukan mediasi, para mediator 

melakukannya dengan optimal untuk terciptanya hasil mediasi yang saling 

menguntungkan (win-win solution) bagi kedua belah pihak yang bersengketa. 

3. Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan agar semakin giat melakukan 

sosialisasi pendaftaran tanah, terutama di daerah terpencil dan daerah dengan 

tingkatan tanah belum terdaftar masih tinggi. Hal ini dilakukan sebagai 

tindakan preventif untuk mengatasi sengketa tanah belum terdaftar, apabila 

tanah belum terdaftar didaftarkan haknya di Kantor Pertanahan maka status 

hukumnya akan menjadi jelas. Sertipikat tanah tidak menjamin sebuah tanah 

itu aman terhadap sengketa, akan tetapi jika suatu ketika terjadi sengketa 
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terhadap tanah tersebut akan lebih mudah melakukan pembuktian karena ada 

bukti kepemilikan tanah yang sah menurut hukum yaitu sertipikat tanah. 
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