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ABSTRAK. Badan Pertanahan Nasional (BPN) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertanahan, dapat bertindak secara administratif menyelesaikan sengketa pertanahan yang menjadi kewenangannya dan selain
kewenangannya. Peraturan Kepala BPN No.11 Tahun 2016 menjadi dasar kewenangan BPN sebagai mediator yang membantu
para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah
penyelesaian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan analisis data
bersifat yuridis kualitatif. Objek penelitian ini yaitu sengketa tanah yang menjadi kewenangan BPN. Dengan cara mediasi
berhasil dicapai kesepakatan akan dituangkan dalam “kesepakatan perdamaian” yang ditandatangani oleh para pihak dan
mediator. Berita Acara Pelaksanaan Mediasi dibuat dan ditandatangani oleh mediator. Kesepakatan perdamaian ini semata-mata
hanya merupakan alat bukti tertulis dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan, melainkan masih
memerlukan dukungan lembaga peradilan untuk memperoleh kekuatan hukum yang mengikat atas kesepakatan perdamaian.
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BPN AS A MEDIATOR IN THE RESOLUTION OF LAND DISPUTES IN INDONESIAN FOLLOWING
PERKABAN NO. 11 2016
ABSTRACT. Badan Pertanahan Nasional (BPN) is tasked with the duty of managing government affairs within the land sector,
it can take administrative actions to resolve land disputes within its authority as well as outside of it. Peraturan Kepala BPN
No. 11 Tahun 2016 becomes the basis for BPN authority to act as a mediator in helping the disputing parties to find various
resolution possibilities without going through a verdict or imposing a forceful resolution. This research is performed using
normative juridical approach with qualitative juridical data analysis. The object of this research is land disputes whose scope
are within BPN’s authority. Through mediation, a resolution was successfully reached and is written into a “peace agreement”
signed by the disputing parties and the mediator. A form of Berita Acara Pelaksanaan Mediasi was also made and signed by
the mediator. This peace agreement acts merely as a written evidence and does not have any binding legal power for execution,
which still require the support from judiciary institutions to gain legal power that binds the peace agreement.
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PENDAHULUAN

objek sengketa tidak dapat memenuhi fungsi sosialnya.
Untuk menyelesaikan kasus-kasus konflik dan
sengketa tanah, yang bersifat perdata, penyelesaian oleh
pengadilan dilakukan berdasarkan ketentuan Herziene
Inlandsch Reglement (HIR) sebagai salah satu sumber
hukum acara perdata bagi daerah Pulau Jawa dan Madura
peninggalan kolonial Hindia Belanda yang masih berlaku
di Indonesia hingga kini, dan atau Rechtsreglement
voor de Buitengewesten (RBg) yang merupakan
Hukum Acara Perdata bagi daerah-daerah luar pulau
Jawa dan Madura. Sedangkan penyelesaian secara
di luar pengadilan dengan menggunakan mekanisme
alternatif penyelesaian sengketa atau Alternative
Dispute Resolution (ADR). Penyelesaian sengketa tanah
menggunakan mekanisme ADR dilakukan berdasarkan
Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, jo Undang-Undang
No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan
berbagai ketentuan hukum penyelesaian sengketa lainnya
seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor
1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

Fenomena konflik dan sengketa tanah saat ini
patut menjadi perhatian bersama mengingat issunya
yang tidak berkesudahan sehingga perlu agenda khusus
dalam kebijakan pemerintah di bidang pertanahan
nasional. Jumlah perkara menyangkut tanah tergambar
dari jumlah perkara perdata yang diterima oleh
Mahkamah Agung. Dari hasil penelitian terdahulu dapat
digambarkan jumlah perkara perdata yang diterima
oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2010
berjumlah 4.144 perkara, jumlah ini naik 6,26 % dari
penerimaan perkara tahun 2009 yang berjumlah 3.900
perkara. Dari 4.144 perkara perdata yang diterima
tersebut, jumlah terbesar (1824 perkara atau 44,26
%) merupakan perkara berkaitan dengan sengketa
tanah (Gusrizal 2013, 109). Tanah-tanah yang sedang
menjadi objek sengketa ini pada gilirannya tidak dapat
dioptimalkan penggunaannya, dan tidak memberi
manfaat secara ekonomi baik bagi pemegang haknya
maupun bagi masyarakat pada umumnya sehingga tanah
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