
Penyelesaian Perkara Pertanahan  

di Acara Sidang Pengadilan Negeri  
 

 

A. Latar Belakang 

 

Maraknya sengketa,konflik dan perkara pertanahan akhir-akhir ini, mendorong  

BPN-RI sebagai instansi yang diberikan Mandat Oleh Presiden untuk mengatasi 

permasalahan terkait dengan Pertanahan mencanangkan 11 Agenda Pertanahan antara 

lain adalah  Penanganan Sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh 

Indonesia secara sistematis, untuk itu telah dibentuk Kedeputian Bidang Pengkajian 

dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan di tingkat Pusat, dan Bidang  

Sengketa dan Konflik Pertanahan.di tingkat Propinsi , sedangkan di tingkat kabupaten 

kota telah dibentuk seksi sengketa ,konflik dan perkara pertanahan, yang terdiri dari 

subseksi sengketa dan konflik pertanahan dan subseksi perkara pertanahan. 

 

 Tugas Pokok dan Fungsi Sub seksi perkara pertanahan tercantum dalam Peraturan 

Kepala BPN RI tentang Organisasi Kerja dapat saudara cari di website bpn.go.id 

 

B. Pokok Permasalahan 

 

      Bagaimana menangani perkara pertanahan secara sistemik di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Bekasi ? 

 

C. Uraian dan Analisa Masalah  

1. Uraian Masalah 

a. Bagaimana, mengkaji, mengolah ,menelaah surat pengaduan dan laporan 

penanganan perkara pertanahan 

b. bagaimana menyiapkan tindakan –tindakan yang perlu diambil dalam 

menangani perkara pertanahan   

c. bagaiamana memanggil para pihak yang bermasalah/ berkonflik untuk 

musyawarah / mufakat 

d. bagaimana mengumpulkan dan mensistematis data-data penanganan 

perkara pertanahan dan pembatalannya 

 

2. Analisa Masalah 

a. ketika menerima surat panggilan sidang ( Pengadilan Negeri setempat ), 

maka yang harus disiapkan adalah sebagai berikut : 

1. Menyiapkan surat kuasa hukum atau surat tugas dari kepala kantor 

pertanahan sebagai petugas yang mewakili Kepala Kantor Pertanahan  

2. mengumpulkan dan merekam laporan perkara pertanahan di kantor 

pertanahan 

3. melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan data-data 

sebagai alat bukti ( buku tanah, warkah surat ukur dalam rangka 

pemecahan masalah ) 

 



b. Setelah pekerjaan penyiapan data selesai maka segera memenuhi 

panggilan sidang dengan mendaftarkan surat kuasa hukum ke Panitra, 

kemudian Panitra menunjuk satu Hakim Ketua dan dua hakim anggota , 

bila penggugat dan para tergugat semua sudah hadir maka panitra 

menyiapkan ruang sidang, dan sidang dimulai. 

c. Tergugat menyiapkan jawaban berupa replik duplik dan keseimpulan serta 

menyiapkan bukti yang terkait dengan perkara yang ditangani 

d. Bila perlu digadirkan para saksi 

e. Setelah dilakukan sidang pertama , tergugat dan penggugat dipersilahkan 

memilih hakim mediator 

f. Dalam mediator tersebut jika terjadi perdamaian , sidang tidak dilanjutkan 

perkara putus, bila perdamaian tidak tercapai sidang dilanjutkan 

g. Tahap persidangan ini dilakukan berkali-kali sampai ada keputusan hakim 

yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 

h. Apabila penggugat atau tergugat tidak puas dengan keputusan hakim , 

dapat mengajukan banding, maka hakim ketua mengadakan PK 

i. Sebagai alat bukti di persidangan maka kuasa hukum menyajikan data –

data atau warkah buku tanah surat ukur dan  peta pendaftaran yang berupa 

foto copy yang dilegalisir dan dibubuhi meterai dan ditandatangani pejabat 

kantor pos. 

 

D. Kesimpulan dan saran  

1. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka, Perkara Pertanahan dapat segera  dilakukan 

penyelesaiannya bila terdapat koordinasi yang baik antara kuasa hukum dengan pihak 

yang berperkara dan pihak pengadilan dan  dapat saling memberikan keterangan yang 

sebenarnya, pihak kantor pertanahan sendiri harus dapat menyajikan data-data dengan 

cepat. 

 

2. Saran  

Proses perkara di pengadilan memerlukan SDM yang handal, karenanya perlu 

dilakukan kursus-kursus singkat advokad. 

Perlu dianggarkan honor tim untuk menyiapan konsep-konsep dan data yang 

dibutuhkan. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


