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ARBITRASE PERTANAHAN SEBAGAI KONSEP PENEMUAN
HUKUM BAGI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH

TERKAIT PENANAMAN MODAL

Nia Kurniati1

Ringkasan Eksekutif
Sengketa tanah di masa-masa yang datang akan semakin rumit, sehingga dalam rangka
pengadaan tanah oleh swasta/non pemerintah tidak dipungkiri akan berhadapan dengan
benturan-benturan kepentingan di antara para pihak yang membutuhkan tanah, hingga

memunculkan isu aktual mengenai kasus tanah yang tak pernah surut dan tak ada hentinya
menjadi perbincangan kalangan masyarakat.Oleh karena itu, Pemerintah harus membuat
kebijakan yang adil bagi rakyat termasuk mendukung penyelesaian sengketa tanah secara

damai seperti melalui arbitrase pertanahan.

A. Pendahuluan
Dalam penggunaan dan pengusahaan tanah bagi kehidupan manusia, tanah

memberi berbagai nilai (multiple value), antara lainyaitu nilai sosial, ekonomi, budaya
dan religius. Beragamnya nilai tanah dikarenakan 2 hal2 :

1. Tanah merupakan benda kekayaan yang bersifat tetap bahkan
menguntungkan;

2. Terdapat suatu kenyataan bahwa tanah merupakan tempat tinggal serta
memberi penghidupan bahkan merupakan tempat dimana manusia
dikebumikan saat meninggal dunia. Sebagai benda kekayaan yang bersifat
tetap, tanah merupakan modal utama bagi sebagian terbesar rakyat Indonesia
dalam mempertahankan hidup.

Selain itu tanah mempunyai nilai simbol sosial dalam masyarakat, penguasaan
terhadap sebidang tanah melambangkan pula nilai kehormatan, kebanggaan dan
keberhasilan pribadi, sehingga secara ekonomi, sosial dan budaya, tanah yang dimiliki
individu menjadi sebuah sumber kehidupan, simbol identitas, hak kehormatan dan
martabat pendukungnya.3 Hal demikian menunjukan, eratnya hubungan tanah dengan
individu manusia dalam masyarakat, karena tanah merupakan sarana kelangsungan hidup
dan kehidupan masyarakat manusia.Beralihnya penguasaan hak atas tanah kepada pihak
lain, bukan saja akan menyebabkan kehilangan sumber kehidupan, melainkan pula akan
memberi dampak terhadap nilai-nilai sosial maupun identitas budaya masyarakat yang
bersangkutan. Oleh sebab  itu persoalan-persoalan yang menyangkut tanah merupakan
persoalan yang sensitif (tidak netral)4.

Salah satu akses yang berpotensi menghilangkan hak insan masyarakat terhadap
tanah, antara lain adanya pelaksanaan kegiatan pembangunan di berbagai bidang yang
memerlukan ketersediaan tanah, sementara itu ketersediaan tanah menjadi semakin
sempit yang disebabkan oleh bertumpuk di atasnya berbagai kebutuhan yang
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