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BAB III 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab III ini, penulis akan menjawab pembahasan mengenai hasil 

dari penelitian guna menjawab rumusan mengenai permasalahan mengenai 

sengketa batas, faktor yang menyebabkan sengketa batas dan upaya 

penyelesaiannya setelah itu akan diuraikan sebagai berikut. 

 

A. Masalah apa saja yang menimbulkan sengketa batas tanah pekarangan. 

 

Awalnya di daerah pedesaan khususnya di Kabupaten Jepara masih ada 

ditemukan tanah yang belum didaftarkan atau belum bersertifikat, berupa tanah 

sawah maupun tanah kering. Biasanya warga desa hanya mempunyai bukti 

kepemilikan hak atas tanah hanya menggunakan bukti pembayaran pajak bumi 

bangunan atau surat keterangan yang diberikan oleh desa atau sering disebut 

letter C. Dan Letter D data tanah yang ada di kelurahan, Kedua bukti itu tidak 

sesuai dengan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

Tentang Pendaftaran Tanah mengenai sertifikat yang pada dasarnya merupakan 

surat tanda bukti hak kepemilikan tanah yang didalamnya memuat data fisik 

dan data yuridis. Selain itu seseorang yang namanya tercantum dalam sertifikat 

dapat dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang tanah yang sah. 

Untuk tanah yang belum bersertifikat akan sulit ditentukan data data fisik tanah 

berupa batas-batas tanah, apa yang ada di atas tanah, luas bidang tanah dan data 

yuridus berupa pemilik hak tanah dan hak di atasnya. Tanah seperti ini rentan 

mengalami sengketa batas antara pemilik tanah yang berbatasan. 
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Keadaan yang sama terjadi di Kabupaten Jepara. Berikut adalah 

masalah yang muncul pada tanah di Kabupaten Jepara yang belum 

bersertifikat; 

 

a) Ketika akan dilakukan jual beli tanah, ada perbedaan klaim batas 

antara pemilik batas yang berbatasan. Para pemilik tanah yang 

berbatasan mengklaim bahwa batas tanah yang meraka punyai 

saling berbeda batasnya satu dengan yang lain. Hal ini terjadi 

karena masih banyak masyarakat desa yang menggangap bahwa 

patok fisik tidak terlalu penting. Bagi mereka kepercayaan antar 

pemilik tanah yang berbatasan adalah hal yang utama. Artinya 

apa bila para pemilik sudah bersepakat dari awal mangenai 

batas-batas tanah meraka akan saling percaya dalam waktu yang 

lama dan mengganggap tidak pernah akan ada masalah di 

kemudian hari.34 

 
b) Masalah yang terjadi dalam sengeketa batas itu timbul karena 

batas fisik hanya menggunakan tanda batas tanaman. Tanda ini 

tidak permanen sehingga bila tanaman rusak atau mati batasnya 

akan hilang. 

 
c) Permasalahan yang timbul selanjutnya dimasyarakat dalam 

memiliki sebidang tanah belum sadar akan kepimilikan tanahnya 

dan tidak mengetahui cara mendaftarkan tanahnya. 

 
d) Masyarakat tidak mempunyai biaya untuk 

mendaftarkan tanahnya35. 
 
 

 
34 Wawancara Pribadi dengan Umar Hadi Santoso, Kasubsi Perkara Pertanahan dan 

 
Konflik di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara, 10 Januari 2017, pukul 09.30- 
11.00  
35 Ibid 
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B. Faktor penyebab yang menimbulkan sengketa batas tanah. 

 

Untuk menemukan faktor-faktor yang menimbulkan sengketa batas, 

peneliti menggunakan dua kasus sebagai berikut: 

 
1. Kasus pertama 

 

Pada wilayah Desa Jambu, Kabupaten Jepara ditemukan kasus sengketa 

batas tanah antara warga pemilik tanah pekarangan. Peneliti mengambil contoh 

kasus yang terjadi antara SN dan DM. SN memiliki tanah seluas kurang lebih 

401 M2 dan N memiliki tanah kurang lebih 350M2 yang diwariskan ke 4 

anaknya yaitu Z,R,S1,S2. Pada tahun 2012 atas kesepatan para ahli waris N 

tanah tersebut akan di jual kepada anak Z yaitu DM. Sebelum proses jual beli 

 

dilakukan, Kantor Pertanahan melakukan pengukuran ulang atas pemohonan 

DM. Pada waktu proses pengukuran tanah SN tidak dilibatkan. SN mengajukan 

keberatan kepada DM karena ada seluas 50 M2 tanahnya diambil dan 

dipergunakan sebagai pekarangan tanah DM. 36 

 
Permasalahan yang timbul adalah: SN menyampaikan keberatan terhadap 

proses pengajuan peralihan hak atas tanah, atas nama N yang akan dialihkan 

haknya kepada DM, karena dalam waktu pengukuran ulang oleh petugas dari 

Kantor Pertanahan SN merasa tidak dimintai prsetujuan batas oleh DM. 

 

Dalam kasus tersebut ditemukan faktor yang menimbulkan sengketa 

batas tanah antara lain : 

 

a. Tidak ada komunikasi di antara pemilik tanah  
 
 
 
 

36 Wawancara pribadi dengan SN, masyarakat sengketa batas, didesa jambu kabupaten jepara, 
28 Desember 2016, pukul 12.00-01.00
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Tidak ada komunikasi yang baik antara para pihak. Permasalahan yang 

ada dialami oleh saudara SN tersebut ada faktor yang menyebabkan 

permasalahan hukum bahwa telah terjadi sengketa batas tanah Hak Milik 

nomor 2164 yang telah di adukan oleh SN yang mana sengketa terjadi karena 

SN tidak pernah merasa dimintai persetujuan batas tanah oleh DM. Dengan 

adanya sengketa batas tersebut maka proses peralihan hak dari Z kepada DM 

tidak dapat dilaksanakan sampai dengan dicapainya kesepakatan oleh kedua 

belah pihak.  

b. Pendaftaran tidak sesuai dengan prosedur hukum 

 

Terdapat ketidaktelitian dalam pengukuran batas bidang tanah oleh 

kantor pertanahan. Karena dalam pengukuran tanah seharusnya semua pihak 

terlibat dalam pengukuran batas tanah.37 Ketidak telitian kantor pertanahan 

yang menyebabkan sengketa batas biasanya tidak mengikuti prosedur sesuai 

dengan Pasal 14 PP Nomor 24 Tahun 1997 

 

2. Kasus kedua : Sengketa batas yang terjadi antara SA dan J melawan SS. 

Kasus ini terjadi antara pasangan suami istri SA dan J dengan SS.Tanah 

 

hak milik atas nama SA dan J dengan nomor sertifikat Hak Milik 939 

berbatasan dengan tanah SS. Tanah mereka memiliki batas-batas sebagai 

berikut: sebelah utara berbatasan dengan tanah Hak Milik Ma, sebelah timur 

berbatasan dengan Hak Milik Mu sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan 

tanah Hak Milik P dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Hak Milik A. 

Masalah terjadi ketika SS mulai membangun bangunan. Bangunan tersebut 

menutupi akses SA dan J ke 

 
 

 
37 Wawancara Pribadi dengan Umar Hadi Santoso,bagian Kasubsi Perkara Pertanahan Dan 
Konflik di Kantor Pertanahan Kota Jepara, 10 Januari 2017, pukul 09.30- 11.00
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tanahnya. J sebagai suami dari SA melaporkan SS ke kantor pertanahan. Pada 

waktu SS membangun rumahnya, SA dan J tidak pernah diajak komunikasi. 

Masalah yang muncul adalah: tanah milik SA dan J berada di belakang tanah SS 

Akses jalan SA dan J adalah sebagian dari tanah SS. Kondisi ini berlangsung 

selama 30 tahun. Akan tetapi SS menutup akses jalan tersebut dengan membangun 

rumahnya. 

 
Dalam kasus kedua ditemukan adanya pemetaan tanah yang salah oleh 

Kantor Pertanahan dengan mempertimbangkan akses jalan ke tanah milik SS 

dan J. 

 

C. Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Pekarangan Dalam Jual Beli Tanah 

 

Di Wilayah Kabupaten Jepara 

 

Penyelesaian sengketa batas tanah pekarangan yang timbul di di 

wilayah Kabupaten Jepara umumnya diselesaikan oleh kedua belah pihak yang 

bersengketa dengan bantuan instansi resmi pemerintah yaitu Kantor Pertanahan 

Kabupaten Jepara. Ada dua cara penyelesaian yaitu dengan cara non-litigasi 

dan 

 

litigasi. Dalam kasus ini penyelesainnya menggunakan cara non-litigasi atau 

diluar proses peradilan. Cara yang ditempuh adalah melalui mediasi antara 

kedua belah pihak dengan mediator dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara. 

 

Kantor pertanahan setempat adalah mediator penyelesaian 

permasalahan sengketa batas tanah pekarangan di Kabupaten Jepara. Para 

pihak dapat mengajukan permohonan ke kantor pertanahan setempat untuk 

menyelesaikan masalah sengketa batas tersebut. Pada umumnya Kantor 

pertanahan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) di wilayah 

Jawa Tengah. 
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Badan Pertanahan Nasional memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan ketetapan 

dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015. Tugas dan fungsinya adalah: 

 

1. Berdasarkan 11 tugas dan fungsi BPN sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan 

Nasional berikut adalah kebijakan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten Jepara: 

 
1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, 

dan pemetaan 

 
Kantor pertanahan sebelum menerbitkan sertifikat tanah, atau 

menyelesaikan laporan masyarakat harus melakukan peninjauan atau 

survei lokasi dan memastikan letak batas tanah yang ada, lokasi bidang 

tanah akan diukur untuk kemudian digambarkan sebuah peta wilayah 

sesuai dengan luas tanah yang diukur dan ditetapkan letaknya. Selain itu 

dalam pemasangan patok batas sudut bidang tanah yang bersangkutan 

harus diupayakan kesapakatan para pihak yang berkepentingan. Untuk 

memperoleh kesepakatan batas wilayah tanahnya dengan baik, Kantor 

pertanahan Kabupaten Jepara dalam melakukan survei batas wilayah 

tanah seseorang dilakukan berdasarkan laporan yang diterima.38 

 
2) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak 

tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat 

 

Kantor pertanahan adalah lembaga resmi yang melakukan 

 

pendaftaran tanah. Jadi jika tanah tersebut belum bersertifikat maka kantor  
 

 
38 Wawancara Pribadi dengan Umar Hadi Santoso,bagian Kasubsi Perkara Pertanahan Dan 
Konflik di Kantor Pertanahan Kota Jepara, 10 Januari 2017, pukul 09.30- 11.00
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pertanahan menyarankan bagi pemilik tanah yang belum mempunyai hak 

atas tanah untuk melakukan pendaftaran tanahnya agar tanah tersebut 

mempunyai kepastian hukum dan tanah yang dimiliki mempunyai 

penetapan batas tanah dan penetapan hak tanah yang jelas. Salah satunya 

dalam pembuatan sertifikat tanah dengan dilakukan ukur batas tanah 

dalam hal ini untuk memberikan kejelasan dalam batas suatu wilyah yang 

dimilikinya yang bertujuan untuk menghindari sengketa batas dan agar 

tidak menimbulkan klaim batas dikemudian hari dengan sekitarnya.39 . 

3) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian 

dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan 

 
Umumnya para pihak yang bersengketa tidak puas jika kasusnya 

hanya diselesaikan di tingkat desa. Mereka beranggapan bahwa 

penyelesaian di tingkat desa tidak dapat memuaskan semua pihak. Oleh 

sebab itu para pihak mengajukan permohonan ke kantor pertanahan 

secara tertulis agar kantor pertanahan bisa menangani masalah sengketa 

batas. 

 
Setelah itu  kantor pertanahan dapat mengundang pihak yang bersengketa. 

Undangan dikirimkan  secara khusus  dan pertemuan dilakukan secara 

terpisah antara pihak  yang melapor  dan terlapor. Kantor pertanahan 

menanyakan apa saja  masalah dan apa saja  yang dikehendaki oleh 

pelapor. Selanjutnya Kantor Pertanahan memanggil pihak terlapor dan 

menanyakan apa  yang dikehendaki dalam perkara ini.  Lalu mereka  
 
 
 
 
 

39 Wawancara Pribadi dengan Umar Hadi Santoso,bagian Kasubsi Perkara Pertanahan Dan 
Konflik di Kantor Pertanahan Kota Jepara, 10 Januari 2017, pukul 09.30- 11
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dipertemukan untuk mediasi agar ditemukan kesepakatan para pihak.40 

Selanjutnya dalam penerbitan sertifikat bagi tanah yang belum 

bersertifikat diperlukan suatu proses yang melibatkan pihak pemohon, 

para pemilik tanah yang bersebelahan, aparat desa maupun pihak terkait 

untuk memperoleh penjelasan dan surat-surat sebagai alasan hak yang 

berhubungan dengan permohonan penerbitan sertifikat. Kantor 

pertanahan dalam hal ini hanya mengurus tanah sengketa yang hanya 

dilaporkan oleh masyarakat ke kantor pertanahanan. Kantor pertanahan 

juga melibatkan pihak- pihak yang berperan, selain melibatkan dari 

pemohon yang bersangkutan juga melibatkan desa/ kelurahan setempat 

untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan damai dan baik 

maka para pihak harus saling menghormati dan permasalahannya sama- 

sama harus mendengar dan didengar agar peramasalahan tersebut tidak 

terus menimbulkan masalah.41 

4) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan 
 

Kantor pertanahan melaksanakan tugas di bidang penelitian dan 

pengembangan untuk mendukung data pengelolaan tanah yang berisi 

mengenai informasi kepemilikan tanah, ukuran tanah, posisi tanah dan 

proses penerbitan sertifikat tanah. Informasi tersebut adalah data digital 

yang berhubungan dengan peta lokasi sehingga dapat membantu kantor 

 
 
 
 

 
40 Wawancara Pribadi dengan Umar Hadi Santoso,bagian Kasubsi Perkara Pertanahan 

 
Dan Konflik di Kantor Pertanahan Kota Jepara, 10 Januari 2017, pukul 09.30- 
11.00 
41

 Ibid 
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pertanahan menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan kasus 

mengenai tanah.42
 

 

2. Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan 

Pertanahan Nasional menjelaskan mengenai tugas dan fungsi dari Badan 

Pertanahan Nasional. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tugas dan 

fungsi Badan Pertanahan Nasional dikordinasikan oleh menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang agraria dan tata ruang. 

Kantor pertanahan memberikan kepastian dan perlindungan hukum 

kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah yang terdaftar, bertujuan 

agar dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang 

bersangkutan. 

 
Kantor pertanahan bertangggung jawab dalam memberikan 

jaminan kepastian hukum dalam melakukan pendaftaran tanah dalam 

kepastian tentang status hak yang didaftarkan, artinya dengan pendaftaran 

tanah maka tanah dapat diketahui status hak yang didaftarkan dengan 

pasti dan tanggung jawab mengenai kepastian tentang subjek hak, artinya 

dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti letak tanah, 

batas-batasa tanah, dan ukuran (luas) tanah. 

 
Penyelesaian sengketa batas pada kasus yang ada diwilayah Kabupaten 

 

Jepara ditempuh melaui mediasi dengan melaporakan ke kantor pertanahan 

sebagai mediator yang mempunyai fungsi sebagai penengah untuk bernegosasi 

bagi para pihak yang besengketa batas tanah agar untuk menghindari 

perselisihan antara kedua belah pihak dari pemohon atau termohon. Inti dari 

negosiasi ini 

 

 

42 Ibid
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adalah untuk menemukan solusi atau penyelesaian yang menguntungkan hak-

hak kedua belah pihak yang bersengketa. Apabila kedua belah pihak sepakat, 

maka salah satu pihak melepaskan hak batasan tanahnya dengan cara ganti rugi 

atau perdamaian atas kesadaran para pihak sendiri. Penulis menemukan bahwa 

umumnya penyelesaian permasalahan batas tanah hanya dilakukan dengan cara 

non litigasi. Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara mempunyai peranan yang 

besar dalam penyelesaian konflik pertanahan. Masyarakat desa menghindari 

menempuh jalur litigasi (pengadilan) karena biaya yang dikeluarkan akan 

 

bertambah banyak yang tidak sebanding dengan apa yang diperkarakan, juga 

prosesnya membutuhkan waktu yang lama, dan masyarakat desa biasanya lebih 

suka diselesaikan dengan baik-baik tanpa harus sampai dengan pengadilan. 

Tujuan mediasi yang dilakukan kantor pertanahan bagi masyarakat yang 

bersengketa telah sesuai dengan Pasal 38 Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang kepala pertanahan Nasional RI Nomor 11 Tahun 201. Mediasi bertujuan 

untuk; 

 
a. menjamain transparasi dan ketajaman analisis; 

 

b. pengembalian putusan yang bersifat kolektif dan objektif; 

 

c. meminimalisir gugatan atas hasil penyelesaian sengketa 

dan konflik; 

 
d. menampung informasi/pendapat dari hasil semua pihak yang 

berselisih, dan dari unsur lain yang perlu dipertimbangkan; 

dan 

 
e. memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik 

melalui musyawarah. 
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Dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang 

Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

penyelesaian kasus pertanahan yang mempunyai maksud dan bertujuan untuk ; 

 
(1) Penyelesaian kasus pertanahan, dimaksudkan untuk: 

 

a. mengetahui riwayat dan akar permasalahan Sengketa, Konflik 

atau Perkara; 

 
b. merumuskan kebijakan strategis penyelesaian Sengketa, 

Konflik atau Perkara; dan 

 
c. menyelesaikan Sengketa, Konflik atau Perkara, agar tanah dapat 

dikuasai, dimiliki, dipergunakan dan dimanfaatkan oleh 

pemiliknya. 

 
(2) Penyelesaian Kasus Pertanahan bertujuan untuk memberikan kepastian 

hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah. 

 

Badan pertanahan sebagai lembaga yang ditunjuk dalam penyelesaian 

sengketa kasus tanah dengan menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan 

Nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan. 

 

Dalam penyelesaian kasus yang pertama, mediasi menghasilkan 

kesepakatan bahwa DN menerima sanggahan atas laporan dari SN. Batas tanah 

yang diklaim oleh DN dikembalikan lagi kepada SN setelah dilakukan 

pengukuran ulang oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara. Masing masing 

pihak mendapatkan peta bidang yang memuat luas batasan dan diperiksa oleh 

penitia pemeriksa tanah untuk meminta tanda tangan persetujuan kedua belah 
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piihak mengenai batasan yang sudah jelas. Selanjutnya dalam kasus ini dapat 

dapat diteruskan dalam proses jual beli dengan menggunakan akta otentik yang 

dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, sebagai bukti terpenuhinya aturan 

dari Undang-undang yang bertujuan untuk mencegah perbuatan hukum gelap. 

Sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomer 3045K/Pdt/1991, bahwa jual 

beli tanah harus dilakukan dihadapan pejabat berwenang dikarenakan sertifikat 

tanah merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum. 

 

Penyelesaian kasus kedua ini berbeda dengan kasus yang pertama, 

karena pada kasus kedua, tanah yang disengketakan tidak berada dalam proses 

jual beli. Musyawarah menghasilkan kesepakataan SS memberikan akses jalan 

kepada SS dan J. Mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Jepara bertujuan untuk memberikan titik temu permasalahan yang sehingga SS 

berbesar hati untuk memberikan akses jalan setapak buat J. Kedua belah 

menghasilkan juga kesepakatan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara 

dapat menentukan batas toleransi tata ruang dalam hukum pertanahan. 

Kesepakatan ini dituangkan dalam akta perdamaian untuk kedua belah pihak. 

 

Selanjutnya dalam proses mengajukan permohonan pengukuran, Kantor 

Pertanahan Kabupten Jepara menetapkan batas dan memasang patok tanah 

yang sudah disepakati kedua belah pihak. Selanjutnya Kantor Pertanahan 

Kabupaten Jeparan menerbitkan peta bidang yang memuat luas batasannya. 

Masing masing pihak memegang peta bidang yang disepakati yang telah 

diperiksa oleh panitia pemeriksa tanah dan telah ditandatangani oleh para pihak 

sebagai bentuk persetujuan kedua belah pihak bahwa batas-batas tanahnya 

sudah jelas. Setelah 



58 
 

 
 

 

itu tidak ada lagi penyerobotan tanah dan diharapkan tidak menimbulkan 

permasalahan sengketa batas dikemudian hari.43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

43 Ibid
 


