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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hak Atas Tanah 

1. Pengertian Hak Atas Tanah 

Hak atas tanahadalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang 

haknya untuk menggunakan tanah atau mengambil mamfaat dari tanah yang 

dihakinya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 UUPA mengatakan 

bahwa :“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 dandipunyai oleh orang-

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

badanhukum.” 

2. Jenis-jenis Hak Atas Tanah 

a. Hak Milik 

Menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA bahwa yang dimaksud dengan Hak 

Milik adalah “Hak turun temutun, terkuat, dan terpenuh yang dipunyai 

orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6”.Hal ini sejalan 

dengan pengertian yang diberikan oleh Boedi Harsono tentang Hak Milik 

yaitu “hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh 

atas tanah dan memberi kewenangan untuk menggunakannya bagi segala 
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macam keperluan selama waktu yang tidak terbatas sepanjang tidak ada 

larangan khusus untuk itu”.1 

Hak milik dapat hapus karena beberapa alasan, hal ini sebagaimana 

ditegaskan dalam Pasal 27 UUPA. Alasan tersebut antara lain: 

a) Tanahnya jatuh kepada negara 

1) Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 / untuk kepentingan 

umum, 

2) Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, 

3) Karena ditelantarkan, 

4) Karena terkena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat  (2). 

b) Tanahnya musnah. 

b. Hak Guna Usaha 

Hak Guna Usaha atau  HGU diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UUPA 

yang berbunyi “Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah 

yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana 

tersebut dalam Pasal 29 guna perusahaan pertanian, perikanan, atau 

peternakan. Tentunya Hak Guna Usaha dapat hapus dengan alasan tertentu 

antara lain: 

1) Jangka waktu berakhir, 

2) Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat 

tidak terpenuhi, 

                                                             
1Boedi Harsono. 2006. Hukum Agraria Indonesia, Cetakan Ke-17, CV Teruna Grafica, Jakarta. 
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3) Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya 

berakhir, 

4) Dicabut untuk kepentingan umum, 

5) Ditelantarkan, 

6) Tanahnya musnah, 

     7) Ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2). 

c. Hak Guna bangunan 

Menurut Pasal 35 ayat (1) UUPA bahwa yang dimaksud dengan Hak 

Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-

bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu 

paling lama 30 tahun. 

Hapusnya Hak Guna Bangunan tentunya dapat terjadi karena beberapa 

sebab, antara lain : 

1) Jangka waktu telah berakhir, 

2) Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat 

tidak terpenuhi, 

3) Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir, 

4) Dicabut untuk kepentingan umum, 

5) Ditelantarkan, 

6) Tanahnya musnah, 

7) Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2). 
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d. Hak Pakai 

Menurut Pasal 41 ayat (1) UUPA, bahwa yang dimaksud dengan hak 

pakai adalah : “Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari 

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

yang memmberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam 

keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya 

atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian 

sewa menyewa atau perjanjian pengolahantanah, segala sesuatu asal tidak 

bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang.” 

3. Perolehan Hak Atas Tanah 

Berdasarkan Pasal 22 UUPA terjadinya hak milik adalah sebagai berikut: 

(1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan 

Pemerintah; 

(2) Selain menurut cara yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hak milik 

terjadi karena: 

a. Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang 

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Hak atas tanah terjadi 

karena Penetapan Pemerintah yaitu hak atas tanah yang diproses 

melalui mekanisme pemberian hak atas tanah. 

b.   Ketentuan undang-undang. 
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Terjadinya hak milik menurut hukum adat dapat dilakukan dengan 

cara membuka tanah baru, contohnya pembukaan tanah ulayat. 

Ketentuannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 memberikan 

kewenangan kepada para Bupati/Walikotamadya (sekarang Kepala 

Kantor Pertanahan) dan Camat/Kepala Kecamatan untuk memberi 

keputusan mengenai permohonan izin membuka tanah. Akan tetapi 

dengan surat tertanggal 22 Mei 1984 Nomor 593/570/SJ diinstruksikan 

oleh Menteri Dalam Negeri kepada para Camat untuk tidak 

menggunakan kewenangan tersebut2. 

Hak milik atas tanah yang terjadi karena ketentuan Undang-

Undang artinya Undang-Undang yang menetapkan hak milik tersebut. 

Contohnya hak milik atas tanah yang berasal dari konversi tanah bekas 

milik adat. Tanah milik adat pada hakekatnya merupakan tanah hak, 

akan tetapi menurut hukum tanah nasional yang berlaku di Indonesia 

pada tanggal 24 September 1960 tanah milik adat dapat menjadi hak 

milik jika telah dikonversikan. Konversi adalah penyesuaian suatu 

tanah hak menurut hukum yang lama menjadi sesuatu hak atas tanah 

menurut hukum yang baru. Penyesuaian hak ini juga terjadi pada hak-

hak atas tanah yang tunduk pada hukum Barat (eigendom, Erfpacht, dan 

opstal). Adapun konversi hak-hak Barat tersebut dapat menjadi hak 

                                                             
2 Boedi Harsono. 2008. Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan – Peraturan Hukum 

Tanah. Jakarta. Djambatan.  Hal. 326. 
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milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai 

berdasarkan ketentuan-ketentuan konversi UUPA3. 

B. Pendaftaran Tanah 

1. Pengertian Pendaftaran Tanah 

  Menurut Pasal 1 angka (1)  PP No 24 Tahun 1997 Pendaftaran 

tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara 

terus menerus, berke-sinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, 

pengo-lahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik 

dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang 

tanah dan satuan-satuan 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 tertentu yang 

membebaninya. 

Menurut A.P. Parlindungan, sebagaimana dikutip oleh Urip Santoso, 

pendaftaran tanah berasal dari kata Cadastre, yang dalam bahasa Belanda 

disebut Kadaster. Cadastre  adalah suatu istilah teknis untuk suatu 

record (rekaman) yang menunjukan kepada luas. Nilai dan kepemilikan 

(atau lain-lain atas hak) terhadap suatu bidang tanah4. Kata Cadastre 

berasal dari bahasa latin Capistrum, yang berarti suatu register atau 

capita atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi (Capitatio 

                                                             
3 Ibid. Hal. 319-320 
4 Urip Santoso. Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah. Jakarta. Penerbit Kencana. Hal. 12. 



21 

 

Torren)5. Selain berfungsi untuk memberikan uraian dan identifikasi dari 

sebidang tanah, Cadastre juga berfungsi sebagai rekaman yang 

berkesinambungan dari suatu hak atas tanah 

2. Asas dan Tujuan Pendaftaran Tanah 

a. Pendaftaran tanah di indonesia berdasarkan Pasal 2 PP No 24 Tahun 

1997, pendaftaran tanah menganut lima asas, yaitu: 

1. Azas Sederhana, pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-

ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat 

dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para 

pemegang hak atas tanah. Sedangkan azas aman dimaksudkan 

untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah perlu 

diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat 

memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuannya 

pendaftaran tanah itu sendiri. 

2. Azas Terjangkau, dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak 

yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan 

dan kemam-puan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang 

diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus 

bisa terjangkau oleh para pihak yang memerlukan. 

3. Azas mutakhir, dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam 

pelaksa-naannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan 

                                                             
5 Ibid. hal, 13 
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datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang 

mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan 

pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari. 

4. Azas terbuka, menuntut 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. Untuk itulah diberlakukan 

pula azas terbuka. 

b. Tujuan dilakukannya pendaftaran tanah menurut pasal 3 PP No 24 

Tahun 1997, yaitu : 

1. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum 

kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah 

susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat 

membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang ber-sangkutan, 

2. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat 

memperoleh data yang diperlukan dalam mengada-kan perbuatan 

hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah 

susun yang sudah terdaftar;  

3. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 
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c. Penyelenggara Dan Pelaksana Pendaftaran Tanah 

Menurut pasal 5 PP No 24 Tahun 1997 , Pendaftaran tanah 

diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), dimana 

tugas pelaksanaanya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan 

dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pejabat lain 

yang ditugaskan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. 

C. Sertifikat Hak Atas Tanah 

a. Pengertian Sertifikat Hak Atas Tanah 

Sertipikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti 

kepemilikan sah hak atas tanah yang ditentukan oleh Undang-undang. 

Dengan melihat ketentuan Pasal 19 UUPA diketahui bahwa hasil dari 

pendaftaran tanah yaitu dengan diterbitkannya sertipikat hak atas tanah 

yang berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan hak yang kuat. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, maka 

yang dimaksud dengan sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang 

terdiri salinan buku tanah dan surat ukur, diberi sampul dijilid menjadi 

satu, yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional. 
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Menurut Boedi Harsono dalam bukunya Hukum Agraria 

Indonesia, sertipikat hak atas tanah terdiri atas salinan buku tanah dan 

surat ukur yang dijilid menjadi satu dalam sampul dokumen.6 

b. Informasi Sertifikat Hak Atas Tanah7 

1. nama pemegang hak atas tanah, khusus sertifikat untuk perorangan 

juga harus dilengkapi foto pemegang hak yang bersangkutan; 

2. jenis hak atas tanah; 

3. nomor identifikasi bidang tanah; 

4. nomor induk kependudukan/nomor identitas; 

5. tanggal berakhirnya hak, untuk hak atas tanah dengan jangka 

waktu; 

6. kutipan peta pendaftaran adalah data spasial tervalidasi dari bidang 

tanah dan memuat sekurang-kurangnya informasi tentang 

geometri, luas, dan letak tanah. 

7. tanggal penerbitan; dan 

8. pengesahan. 

D. Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan 

a. Sengketa Pertanahan 

                                                             
6 Harsono Boedi. 2008. Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum 

Tanah. Jakarta: Penerbit Jambatan. Hal 78 
7 Bentuk dan Isi Sertifikat Hak atas Tanah, http://www.hukumproperti.com, diakses tanggal 24 

Agustus 2017. 

http://www.hukumproperti.com/
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 Menurut pasal 1 angka (2) Permen No 11 Tahun 2016 tentang 

Penyelesaian Kasus Pertanahan, Sengketa adalah perselisihan pertanahan 

antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak 

berdampak luas. 

 Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa 

perdata, sengketa pidana terkait dengan pemilikan, transaksi, 

pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan dan sengketa hak 

ulayat. 

 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, serta jenis kepemilikan lainnya. 

b.  Konflik Pertanahan 

 Menurut pasal 1 angka (3) Permen No 11 Tahun 2016 tentang 

Penyelesaian Kasus Pertanahan, Konflik adalah perselisihan pertanahan 

antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan 

hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah 

berdampak luas. 
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c. Perkara Pertanahan 

 Menurut pasal 1 angka (4) Permen No 11 Tahun 2016 tentang 

Penyelesaian Kasus Pertanahan, Perkara adalah perselisihan pertanahan 

yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. 

D. Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan 

a. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan 

Proses penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan adalah 

melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau dalam bahasa 

Inggris disebut Alternative Disputes Resolution (ADR). Ada juga yang 

menyebutnya sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Secara 

Koorperatif (MPSSK).8 

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan Alternative Disputes 

Resolution (ADR) sebenarnya merupakan model penyelesaian sengketa 

yang sangat cocok dengan karakter dan cara hidup masyarakat yang 

bersifat kekeluargaan, dibandingkan dengan penyelesaian sengketa 

melalui lembaga peradilan yang cenderung bersifat konfrontatif, lebih 

memperhitungkan menang dan kalah, lebih memperhitungkan aspek 

yang bersifat kekeluargaan dan gotong royong. 

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sebagaimana juga di atur 

dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

                                                             
8 Priyatna Adurrasyid, Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa, Fikahati Aneska, Jakarta, 

2002, hlm.11. 
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Alternatif Penyelesaian Sengketa, dapat dilakukan melalui cara-cara 

berikut ini:9 

a) Musyawarah ( Negotiation) 

Negosiasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang 

banyak digunakan oleh berbagai pihak dalam menyelesaikan 

permasalahan ataupun sengketa di antara mereka. Dalam Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, Penyelesaian sengketa atau beda pendapat ini 

disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2). 

Negosiasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan yang dilakukan sendiri oleh para 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 negosiasi berupa penyelesaian kompromi yang 

tidak mengikat secara hukum. Pada umumnya negosiasi digunakan dalam 

sengketa yang tidak terlalu pelik, dimana para pihak masih beritikad baik 

dan bersedia untuk duduk bersama memecahkan masalah.10 

b) Konsiliasi 

Konsiliasi merupakan bentuk pengendalian konflik sosial yang 

utama. Pengendalian ini terwujud melalui lembaga tertentu yang 

                                                             
9 Bernhard Limbong, Konflik Pertanahan, Pustaka Margaretha, Jakarta, 2012, hlm.335. 
10 Ibid, hal.336. 



28 

 

memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan. 

Dalam bentuk konsiliasi, konflik pertanahan diselesaikan melalui 

parlemen, dimana kedua belah pihak berdiskusi dan berdebat secara 

terbuka untuk mencapai kesepakatan.11 

Konsiliasi adalah penyelesaian konflik, termasuk konflik 

pertanahan yang di tengahi 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 misalnya di Kantor BPN. Konsiliator harus dapat 

menyelesaikan perselisihan tersebut paling lama tiga puluh hari sejak 

menerima permintaan penyelesaian konflik tersebut. Pada kesempatan 

pertama penyelesaian 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 damai itu di buat. Bila salah satu pihak tidak 

menjalankan kesepakatan tersebut, pihak lainnya dapat mengajukan 

permohonan eksekusi di pengadilan tempat perjanjian bersama 

didaftarkan. 

c) Mediasi 

Mediasi merupakan pengendalian konflik (pertanahan) yang 

dilakukan dengan cara membuat consensus di antara dua pihak yang 

                                                             
11 Ibid, hal.337. 
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berkonflik untuk mencari pihak ketiga yang berkedudukan netral sebagai 

mediator dalam penyelesaian konflik. Pengendalian ini sangat berjalan 

efektif dan mampu menjadi pengendalian yang selalu digunakan oleh 

masyarakat.12 

Dalam menyelesaikan konflik melalui cara mediasi, kedua belah 

pihak sepakat mencari nasehat dari pihak ketiga. Penyelesaian konflik 

melalui bentuk ini dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak 

yang berkonflik bahwa masalah mereka akan diselesaikan melalui 

bantuan seorang atau beberapa penasehat ahli maupun melalui seorang 

mediator. Pihak ketiga yang bersifat netral (tidak memihak) serta 

independen, dalam artian tidak dapat diintervensi oleh pihak lainnya. 

Dalam kaitannya dengan penyelesaian konflik melalui mediasi, 

Gunawan Wijaya berpendapat bahwa mediator selaku pihak di luar 

perkara yang tidak memiliki kewenangangan memaksa, berkewajiban 

mempertemukan para pihak yang berkonflik guna mencari masukan 

mengenai pokok persoalan yang dipermasalahkan.13 

Sebagai suatu cara penyelesaian alternatif, mediasi mempunyai 

ciri-ciri yakni waktunya singkat, terstuktur, berorientasi kepada tugas, 

dan merupakan cara intervensi yang melibatkan peran serta para pihak 

secara aktif. Pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi mempunyai 

                                                             
12 Ibid, hal.339. 
13 Gunawan Wijaya, Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, 

hlm. 92 
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kelebihan dari segi biaya, waktu, dan pikiran bila dibandingkan dengan 

berpekara di muka pengadilan, disamping itu kurangnya kepercayaan 

atas kemandirian lembaga peradilan dan kendala administratif yang 

melingkupinya membuat lembaga pengadilan merupakan pilihan terakhir 

untuk penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, kiranya pemanfaatan 

lembaga mediasi dapat merupakan alternatif yang berdampak positif 

untuk penyelesaian sengketa pertanahan.14 

d) Arbitrase 

Merupakan pengendalian konflik 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. Yang berperan untuk 

menyelesaikan konflik di sini ialah seorang arbitrator atau majelis 

arbitrator. 

b. Penyelesaia Sengketa Melalui Kantor Pertanahan 

Terhadap suatu kasus pertanahan yang disampaikan atau diadukan 

dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional, menurut Peraturan 

Kepala Badan Pertanahan Nasionalrepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 

                                                             
14 Bernhard Limbong, Op.Cit., hlm. 343 
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2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus 

Pertanahan solusi penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan tahapan 

sebagai berikut: 

1. Pelayanan pengaduan dan Informasi Kasus 

a. Pengaduan disampaikan melalui Loket pengaduan. 

b. Dilakukan Register terhadap pengaduan yang diterima. 

c. Penyampaian informasi, digolongkan menjadi : 

1) Informasi rahasia : Perlu ijin Kepala BPN RI atau Pejabat 

yang ditunjuk. 

2) Informasi Terbatas : Diberikan pada pihak yang memenuhi 

syarat. 

3) Informasi Terbuka untuk umum : Diberikan pada pihak 

yang membutuhkan. 

2. Pengkajian Kasus 

a. Untuk mengetahui faktor penyebab. 

b. Menganalisis data yang ada. 

c. Menyusun suatu rekomendasi penyelesaian kasus. 

3. Penanganan Kasus 

Penanganan suatu kasus pertanahan yang disampaikan atau 

diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional RI dilakukan 

dengan tahapan : 
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a. Pengelolaan data pengaduan, penelitian 

lapangan/koordinasi/investigasi. 

b. Penyelenggaraan gelar kasus/penyiapan berita acara. 

c. Analisis/Penyusunan Risalah Pengolahan Data/surat 

keputusan. 

d. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanganan kasus. 

e. Untuk suatu kasus pertanahan tertentu yang dianggap strategis, 

dilaksanakan pembentukan tim penanganan kasus potensi 

konflik strategis. 

4. Penyelesaian Kasus 

Penyelesaian suatu kasus pertanahan dikelompokkan menjadi 2 

yaitu : 

a) Penyelesaian melalui jalur hukum/pengadilan. 

b) Penyelesaian melalui proses mediasi. 

c. Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan sengketa 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan lembaga 

pemerintahan yang bertugas untuk melaksanakan dan mengembangkan 

administrasi pertanahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, 

penyelesaian masalah pertanahan merupakan salah satu fungsi yang 

menjadi kewenangan BPN dan diatur dalam PermenNo 11 Tahun 2016 

tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. 
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1. Penyelesaian Sengketa dan Konflik dilakukan berdasarkan:  

A. Inisiatif dari Kementerian  

a) Dalam melaksanakan penyelesaian Sengketa dan Konflik 

berdasarkan inisiatif dari Kementerian, Kementerian 

melaksanakan pemantauan untuk mengetahui Sengketa dan 

Konflik yang terjadi dalam suatu wilayah tertentu, 

b) Pemantauan dilakukan secara rutin oleh Kepala Kantor 

Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN atau Dirjen 

terhadap pengaduan atau pemberitaan pada surat kabar 

terkait Sengketa dan Konflik 

c) Kepala Kantor Pertanahan melaporkan hasil pemantauan 

kepada Kepala Kantor Wilayah BPN setiap 4 (empat) bulan 

sekali dan ditembuskan kepada Menteri.  

d) Apabila hasil pemantauan perlu ditindaklanjuti, Menteri 

atau Kepala Kantor Wilayah BPN memerintahkan Kepala 

Kantor Pertanahan untuk melakukan kegiatan penyelesaian 

Sengketa dan Konflik. 

B. Pengaduan Masyarakat 

1. Pengaduan 

 
a) Dalam melaksanakan penyelesaian Sengketa atau Konflik 

berdasarkan Pengaduan masyarakat, Kementerian 
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menerima Pengaduan terkait Sengketa dan Konflik dari 

masyarakat.  

 

b) Pengaduan disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan 

secara tertulis, melalui loket pengaduan, kotak surat atau 

website Kementerian.  

c) Setelah Pengaduan diterima, petugas yang 

bertanggungjawab dalam menangani pengaduan melakukan 

pemeriksaan berkas Pengaduan.  

d) Apabila berkas pengaduan telah memenuhi syarat ,petugas 

menyampaikan berkas Pengaduan kepada pejabat yang 

bertanggung jawab dalam menangani Sengketa, Konflik 

dan Perkara pada Kantor Pertanahan.  

2. Pengumpulan Data dan Analisis 

a) pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani 

Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan 

melakukan kegiatan pengumpulan data. Data yang 

dikumpulkan dapat berupa: 

 
a. data fisik dan data yuridis;  

b. putusan peradilan, berita acara pemeriksaan dari 

Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, Komisi 

Pemberantasan Korupsi atau dokumen lainnya yang 

dikeluarkan oleh lembaga/instansi penegak hukum;  
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c. data yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat yang 

berwenang;  

d. data lainnya yang terkait dan dapat mempengaruhi serta 

memperjelas duduk persoalan Sengketa dan Konflik; 

dan/atau 

e. keterangan saksi.  

b) Setelah pelaksanaan kegiatan pengumpulan data, pejabat 

yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, 

Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan melakukan 

analisis.  

c) Analisis dilakukan untuk mengetahui pengaduan tersebut 

merupakan kewenangan Kementerian atau bukan 

kewenangan Kementerian.  

d) Sengketa atau Konflik yang menjadi kewenangan 

Kementerian, meliputi: 

a. kesalahan dalam proses pengukuran, pemetaan 

dan/atau perhitungan luas; 

b. kesalahan dalam proses pendaftaran penegasan 

dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik 

adat; 

c. kesalahan dalam proses penetapan dan/atau 

pendaftaran hak tanah; 

d. kesalahan dalam proses penetapan tanah terlantar; 
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e. tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah 

yang salah satu alas haknya jelas terdapat 

kesalahan; 

f. kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data 

pendaftaran tanah; 

g. kesalahan dalam proses penerbitan sertifikat 

pengganti; 

h. kesalahan dalam memberikan informasi data 

pertanahan; 

i. kesalahan dalam proses pemberian izin; 

penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atau 

j. kesalahan lain dalam penerapan peraturan 

perundang-undangan. 

e) Sengketa dan Konflik selain yang dimaksud diatas, bukan 

merupakan kewenangan Kementerian dan menjadi 

kewenangan instansi lain. 

f)  Apabila Sengketa atau Konflik bukan kewenangan 

Kementerian, Kementerian dapat mengambil inisiatif untuk 

memfasilitasi penyelesaian Sengketa atau Konflik melalui 

Mediasi.  

3. Penyelesaian Sengketa Yang Meriupakan Kewenawangan 

Kementrian 



37 

 

a) Setelah menerima hasil pengumpulan data dan hasil 

analisis, Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri 

memerintahkan pejabat yang bertanggungjawab dalam 

menangani Sengketa, Konflik dan Perkara untuk 

menindaklanjuti proses penyelesaiannya.  

b) Apabila terdapat Sengketa atau Konflik yang perlu 

ditangani oleh Tim, Kepala Kantor Wilayah BPN atau 

Menteri dapat membentuk Tim Penyelesaian Sengketa dan 

Konflik paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya 

hasil pengumpulan data dan hasil analisis dari Kantor 

Pertanahan.  

c) Apabila Kepala Kantor Wilayah BPN membentuk Tim, 

maka Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik pada Kantor 

Wilayah BPN, terdiri dari: 

a. Kepala Kantor Wilayah BPN, sebagai ketua merangkap 

anggota; 

b. Kepala Bidang, sebagai anggota; 

c. Kepala Bidang teknis terkait, sebagai anggota; 

d. Kepala Kantor Pertanahan, sebagai anggota; 

e. Kepala Seksi, sebagai anggota; 

f. Kepala Seksi teknis terkait, sebagai anggota; dan 
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g. Staf yang menangani Sengketa dan Konflik, sebagai 

anggota.  

d) Pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani 

Sengketa, Konflik dan Perkara atau Tim Penyelesaian 

Sengketa dan Konflik mempunyai tugas: 

a. melakukan pengkajian dan pemeriksaan lapangan; 

b. melakukan paparan, apabila diperlukan; dan 

menyusun serta menyampaikan Laporan Penyelesaian 

Kasus Pertanahan.  

4. Pengkajian dan Pemeriksaan Lapangan 

a) Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis, pejabat 

yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, 

Konflik dan Perkara atau Tim Penyelesaian Sengketa dan 

Konflik, melakukan pengkajian. Pengkajian dilakukan 

untuk mengetahui pokok masalah, penyebab terjadinya, 

potensi dampak, alternatif penyelesaian dan rekomendasi 

penyelesaian Sengketa dan Konflik. Pengkajian dilakukan 

terhadap: 

a. kronologi Sengketa atau Konflik; dan 

b. data yuridis, data fisik, dan data pendukung lainnya.  
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b) Dalam melaksanakan pengkajian dilakukan pemeriksaan 

lapangan, meliputi:  

a.   penelitian atas kesesuaian data dengan kondisi lapangan; 

b. pencarian keterangan dari saksi-saksi dan/atau pihak-

pihak yang terkait; 

c. penelitian batas bidang tanah, gambar ukur, peta bidang 

tanah, gambar situasi/surat ukur, peta rencana tata ruang; 

dan/atau 

d. kegiatan lainnya yang diperlukan. 

5. Paparan 

 Berdasarkan hasil pengkajian dan hasil pemeriksaan 

lapangan dapat dilakukan Paparan, yang bertujuan:  

a. menghimpun masukan pendapat para peserta Paparan; 

b. mempertajam pengkajian Sengketa dan Konflik; dan 

c. memperoleh kesimpulan dan saran. 

6. Laporan Penyelesaian Kasus Pertanahan 

 Pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani 

Sengketa, Konflik dan Perkara atau Tim Penyelesaian Sengketa 

dan Konflik membuat Laporan Penyelesaian Kasus Pertanahan 

yang merupakan rangkuman hasil kegiatan penyelesaian 

Sengketa atau Konflik. 
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7. Penyelesaian

Setelah menerima Laporan Penyelesaian Sengketa dan 

Konflik, Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri 

menyelesaikan Sengketa dan Konflik menerbitkan: 

a. Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah;

b. Keputusan Pembatalan Sertifikat;

c. Keputusan Perubahan Data pada Sertifikat, Surat Ukur, Buku

Tanah dan/atau Daftar Umum lainnya; atau

d. Surat Pemberitahuan bahwa tidak terdapat kesalahan

administrasi.




