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Abstrak 

Endang Murniasih. 2017 ASPEK HUKUM KEBERADAAN PEMUKIMAN 

DIATAS LAHAN BEKAS MAKAM TIONGHOA DI KOTA SEMARANG Skripsi 

Bagian Perdata, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri 

Semarang, Pembimbing I Drs. Suhadi, S.H.,M.SI dan Pembimbing II Aprila 

Niravita, S.H.,M.Kn,  

Kata Kunci: Aspek Hukum, Pemukiman, Lahan Bekas Makam Tionghoa. 

Tanah merupakan bagian permukaan bumi yang mempunyai arti penting 

dalam kehidupan manusia salah satunya untuk tempat tinggal. Tempat tinggal 

merupakan kebutuhan pokok setiap manusia. Pemenuhan kebutuhan tempat 

tinggal tersebut merupakan tanggung jawab negara berdasarkan amanat undang-

undang dasar 1945. Permukiman digambarkan sebagai suatu tempat tinggal atau 

daerah, dimana penduduk berkelompok dan hidup bersama. Mereka membangun 

rumah–rumah, jalan-jalan dan sebagainya guna kepentingan mereka.  

Status hak atas tanah bekas makam Tionghoa yang digunakan sebagai 

pemukiman di kelurahan Tandang dan Sendangguwo awalnya merupakan tanah 

Negara dan sekarang masyarakat dikelurahan Tandang dan Sendangguwo yang 

tinggal di bekas makam status tanahnya sebagian kecil sudah sertipikat hak milik. 

Tanah yang berada di kelurahan Tandang dan Sendangguwo adalah tanah garapan 

atau tanah Negara yang digarap secara turun-temurun, penjaga makam menjual 

tanah garapan, kalau tanah yang jual memang tanah milik penjaga makam, boleh 

dan sah untuk dijual dan harus dibuktikan dengan surat-surat bukti penguasaan 

tanah yang di miliki oleh penjaga makam, kalau tidak mempunyai surat-surat 

penguasaan tanah maka tidak sah untuk menjual tanah. 

Penelitian ini menggunakan metode diskriptif dengan pendekatan penelitian 

yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara 

dan observasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber, dan analisis 

data menggunakan : Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, dan 

Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menujukkan bahwa Status tanah bekas 

makam kalau dari sisi hak, sebelum dimohon oleh masyarakat status tanah adalah 

tanah Negara bekas makam, karena masyarakat beretikad baik, oleh karena itu 

pemerintah mengijinkan masyarakat untuk bertempat tingal di sekitar makam 

Tionghoa, Tanah yang berada di kelurahan Tandang dan Sendangguwo adalah 

tanah garapan atau tanah Negara yang digarap secara turun-temurun, lahan yang 

digarap ditanami ketela, singkong, dan lain sebagainya, setelah itu penggarap 

mengadakan kerjasama dengan yayasan kematian, bahwa lahannya digunakan 

untuk kuburan cina (Bong), penggarap turun-temurun memiliki surat keterangan 

dari pemkot (pemerintah kota) sebagai penjaga makam selama 30 tahun.  

Penggunaan tanah bekas makam Tionghoa tersebut awalnya untuk 

pemakaman, pemerintah kota meminta masyarakat untuk menjaga makam 

Tionghoa, namun oleh penjaga makam disekitar lahan makam, ditanami ketela, 

singkong, pisang dan lain sebagainya, karena banyak masyarakat yang tidak 

mempunyai rumah kemudian masyarakat membeli garapan kepada penjaga 

makam.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar belakang 

Tanah merupakan bagian permukaan bumi yang mempunyai arti penting 

dalam kehidupan manusia salah satunya untuk tempat tinggal. Tempat tinggal 

merupakan kebutuhan pokok setiap manusia. Pemenuhan kebutuhan tempat 

tinggal tersebut merupakan tanggung jawab negara berdasarkan amanat undang-

undang dasar 1945. Demikian pentingnya tanah sehingga jean Jacques Rousseau 

menempatkan aspek pemilikan tanah rakyat sebagai bagian dari teori kontrak 

sosial ( sosial contract). Kepemilikan tanah merupakan sebuah hak asasi manusia 

yang dilindungi oleh hukum internasional maupun hukum nasional. Dalam hukum 

internasional, pelindungan hukum hak milik diatur dalam DUHAM (Deklarasi 

umum hak asasi manusia). Pada pasal 33 Ayat (3) Undang-undang dasar 1945 

yang menegaskan: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat”.  Menurut Muchsin dalam jurnal Mengenang 51 Tahun Undang-Undang 

Pokok Agraria Ketentuan-ketentuan pokok tentang pertanahan di Indonesia diatur 

dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok 

agraria, LNRI Tahun 1960 No. 104 TLNRI No. 2043 atau yang lebih dikenal 

dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA berlaku sejak 

tanggal 24 september 1960 dan sejak sat itu berlakulah hukum tanah nasional. 

Muchsin menyatakan bahwa tujuan UUPA adalah untuk memakmurkan rakyat,
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tujuan UUPA ini sesuai dengan tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu 

terwujudnya kesejahteraan rakyat, sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 

1945, pasal 33 Ayat (3) tersebut dijelaskan “Bumi dan air dan kekayaan yang 

terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus 

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat”. ( Muchsin, 2011:5) Menurut  pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa 

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan. Kebutuhan tempat tinggal merupakan kebutuhan asasi 

setiap orang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 

Tentang hak asasi manusia pada pasal 40 dinyatakan bahwa setiap orang berhak 

untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Selain itu menurut 

penjelasan umum angka 1 undang-undang No.1 Tahun 2011 tentang perumahan 

dan kawasan pemukiman menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab 

melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan 

kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni 

rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, 

harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Permukiman 

merupakan suatu kebutuhan pokok yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia. Dari deretan lima kebutuhan hidup manusia pangan, sandang, 

permukiman, pendidikan dan kesehatan, nampak bahwa permukiman menempati 

posisi yang sentral, dengan demikian peningkatan permukiman akan 

meningkatkan pula kualitas hidup. Pembangunan perumahan dan kawasan 
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permukiman yang bertumpu pada masyarakat memberikan hak dan kesempatan 

seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut berperan. 

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, 

baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai 

lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan mendukung 

prikehidupan dan penghidupan. Keberadaan pemukiman sebaiknya berada pada 

lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian 

bermukim agar tercipta pemukiman yang layak. Dari pengertian diatas dapat 

memberikan gambaran tentang pemukiman, yaitu merupakan suatu kebutuhan 

pokok yang sangat penting, Namun pada kenyataannya seiring dengan 

meningkatnya jumlah penduduk perkembangan kebutuhan pemukiman 

meningkat, yang mana diikuti dengan meningkatnya kebutuhan lahan. Lahan yang 

semakin sempit menyebabkan pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal menjadi 

susah. 

Jumlah penduduk dan aktivitas pembangunan yang semakin meningkat 

menuntut ketersediaan lahan terutama lahan permukiman dan fasilitas juga 

meningkat pesat, sedangkan ketersediaan lahan terbatas. Bertambahnya jumlah 

penduduk maupun kegiatan penduduk telah menuntut bertambahnya ruang untuk 

mengakomodasi permukiman maupun bangunan-bangunan yang dapat mewadahi 

kegiatan tersebut. Sehingga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tempat 

tinggal rela menggunakan lahan dimana saja seperti di pinggiran sungai, di 

pinggiran rel kereta api, bahkan sampai di lahan bekas pemakaman Tionghoa. 
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Pemakaman merupakan salah satu bentuk ruang terbuka hijau. Menurut PP 

Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan 

Tempat Pemakaman pasal 1 huruf a,b,c jenis pemakaman di bedakan menjadi tiga 

yaitu : 

a. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan 

pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan 

b. yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau 

Pemerintah Desa. 

c. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk 

keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial 

dan/atau badan keagamaan. 

Kota  Semarang, luas wilayah  Luas  Kota Semarang ±38.163 Ha yang 

terdiri atas 16 wilayah kecamatan dan 177 kelurahan. Mengalami kenaikan 

dengan  jumlah  penduduk yang hampir mencapai 2 juta jiwa. Tingginya  jumlah  

penduduk  di  Kota  Semarang  dilatar belakangi  oleh  daya  tarik Kota  Semarang  

sebagai  salah  satu  kota  industri,  perdagangan,  sejarah,  jasa, pendidikan dan 

kota wisata. Jumlah penduduk yang sangat tinggi dan cenderung meningkat  

menyebabkan  ketersediaan  lahan  semakin  sempit,  sedangkan  sarana fasilitas  

sosial  semakin  meningkat.  Dengan  meningkatnya  kebutuhan  sarana tempat 

tinggal (pemukiman) mengharuskan  pemerintah  menyediakan  lahan  sebagai 

kebutuhan sosial masyarakat. Pemerintah Semarang dalam menyediakan lahan 

pemukiman salah satunya dapat berasal dari Lahan Bekas Makam Tionghoa di 

Kelurahan Tandang dan Sendangguwo Kecamatan Tembalang. 



5 
 

 
 

Kawasan pemukiman yang berasal dari lahan bekas pemakaman di 

Semarang seperti di daerah Kecamatan Tembalang kelurahan Tandang dan 

Sendangguwo. Tandang dan Sendangguwo merupakan kelurahan dikecamatan 

Tembalang Semarang Jawa Tengah, di kelurahan ini terdapat makam Tionghoa, 

hampir keseluruhannya merupakan tanah Negara bekas kuburan Tionghoa ( Bong 

Cina) yang saat ini telah banyak berubah fungsi untuk pemukiman warga ( 

sebagian besar sudah sertipikat massal oleh Tim ajudifikasi) namun sebagian 

masih ada yang belum bersertipikat, menurut hasil wawancara bersama Bapak 

Suwito beliau adalah lurah Tandang, daerah Tandang dulunya adalah pemakaman 

khusus Tionghoa, fenomena sekarang ini adalah “ Bekas Makam” yang sekarang 

menjadi pemukiman dan ditempati masyarakat untuk tempat tinggal, masyarakat 

yang menempati lahan tersebut adalah pendatang, mereka pada saat itu membeli 

tanah kepada penggarap secara turun temurun, penggarap memiliki surat 

keterangan dari pemerintah kota sebagai penjaga makam selama 30 Tahun, pada 

saat masa kontraknya habis oleh ahli waris, makam ada yang dipindahkan yaitu 

makam dipindahkan di Ambarawa dan ada pula yang dikremasi, keluarga 

penggarap secara turun temurun menguasai sebagian Blok / Petak lahan, keluarga 

penggarap menjual garapannya kepada masyarakat yang membutuhkan lahan 

untuk tempat tinggal, dan dengan berkurangnya makam tersebut karena ada yang 

dipindah dan dikremasi oleh ahli warisnya, penggarap menjual garapannya kepada 

masyarakat yang membutuhkan lahan, kemudian masyarakat membangun 

pemukiman. Kelurahan Tandang dan Sendangguwo merupakan padat penduduk 

serta sudah terbangun fasilitas umum lengkap dan nampaknya tidak mungkin lagi 
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dipertahankan untuk lokasi pemakaman. Sekarang sudah menjadi pemukiman, 

pemerintah tidak memindah  semua makam  tersebut, sebagian masih ada makam 

Tionghoa karena ahli waris masih ada dan tidak menginginkan makam tersebut 

untuk di pindah. 

Tandang dan Sendangguwo sama-sama bekas makam namun bedanya 

pemukiman yang ada di Tandang kebanyakan sudah bersertipikat, namun 

Sendangguwo masih ada yang belum bersertipikat, hasil wawancara bersama 

bapak Suparyono beliau adalah ketua RT 8, menjelaskan sejarah Sendangguwo 

sama dengan Tandang, awalnya pemakaman Tionghoa kemudian beralih menjadi 

pemukiman, yaitu bahwa masyarakat pada saat itu sangat membutuhkan lahan 

untuk tempat tinggal, dikarenakan kalau mereka mengontrak rumah tidak mampu, 

maka dari itu masyarakat membangun rumah disekitar makam, pada saat itu 

masyarakat dianggap penjarah pemakaman karena menempati lahan makam yang 

bukan miliknya. Kemudian Bapak Suparyono ketua RW Sendangguwo 

mengajukan kepada wali kota agar pemukiman yang di RT 8 supaya status 

tanahnya jelas bahwa sekarang sudah diperuntukan menjadi pemukiman, 

dikarenakan sudah padat penduduk,dan akhirnya dewan mensetujui bahwa 

sekarang beralih fungsi menjadi pemukiman. Namun tidak semua pemakaman 

Tionghoa bisa beralih menjadi pemukiman dikarenakan dalam peta tata kota 

bahwa di kelurahan Sendangguwo pada awalnya diperuntukan untuk pemakaman 

dan sekarang masih ada makam yang masih aktif. 

Makam Tionghoa termasuk makam umum maksud dari tempat pemakaman 

umum adalah areal tanah yang digunakan untuk keperluan pemakaman jenazah 
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yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah Sesuai RDTRK ( Rencana 

Detail Tata Ruang Kota) lokasi tersebut memang untuk makam namun 

kenyataannya terdapat banyak pemukiman disekitar pemakaman khusus 

Tionghoa, dan sekarang menjadi pemukiman. 

Disisi  lain  tanah  merupakan  salah  satu  komponen  terpenting dalam  

rangka  mencari  tempat  untuk  bertahan  hidup. Tanah  juga  merupakan sumber 

alam yang sifatnya terbatas yang tidak pernah bertambah. Hal ini bertolak 

belakang  dengan  kebutuhan  lahan  yang  terus  meningkat  sedangkan  luas  

lahan tidak  pernah  bertambah,  sehingga  menimbulkan  benturan  dan  

permasalahan pertanahan di Kecamatan Tembalang yaitu dikelurahan Tandang 

dan Sendangguwo, dari hasil pengamatan penulis terdapat permasalahan 

mengenai lahan yang dulunya makam sekarang menjadi Pemukiman masyarakat, 

bahkan disana terdapat pemukiman diatas lahan bekas makam, disekitar rumah 

masih terdapat makam-makam orang Tionghoa, Berdasarkan  uraian  diatas  maka  

penulis  tertarik  melakukan  penelitian yang  berjudul: “ASPEK HUKUM 

KEBERADAAN PEMUKIMAN DIATAS LAHAN BEKAS MAKAM 

TIONGHOA DI KOTA SEMARANG”. 

1.2.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, maka penulis dapat 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Jumlah masyarakat yang memperoleh sertipikat hak atas tanah 

2. Alas hak masyarakat dapat menghuni lahan Bekas Makam Tionghoa 
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3. Pengaturan hak dan kewajiban antara pihak yaitu warga yang menempati 

tanah tersebut dengan Pemerintah Daerah 

4. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan bekas makam 

Tionghoa dijadikan tempat tinggal 

1.3.  Pembatasan Masalah 

1. Banyak masyarakat yang belum mendaftarkan status hak atas tanahnya 

2. Alas hak masyarakat menempati bekas pemakaman Tionghoa di Kota 

Semarang 

3. Peran dan upaya pemerintah kota dalam penegakan hukum pemukiman bekas 

pemakaman Tionghoa di kota Semarang.  

1.4.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas tersebut,fokus 

permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam skripsi ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana status tanah lahan bekas pemakaman khusus  Tionghoa? 

2. Apa yang menjadi alas hak bagi orang yang menempati lahan bekas 

pemakaman khusus Tionghoa? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan penelitian 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui jumlah masyarakat yang mempunyai sertipikat hak atas 

tanah di Kota Semarang khususnya di kelurahan Tandang dan Sendangguwo 
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b. Untuk mengetahui masyarakat bisa menenempati lahan bekas makam 

Tionghoa menjadi pemukiman di kelurahan Tandang dan Sendangguwo 

kecamatan Tembalang 

c. Menganalisis kebijakan pemerintah kota semarang dalam menangani masalah 

ketersediaan keberadaan pemukiman diatas lahan bekas pemakaman 

Tionghoa di kota Semarang 

1.6.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 2 (dua) manfaat, yakni 

manfaat teoritis yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum di 

Indonesia dan manfaat Manfaat praktis yang berkaitan dengan pemecahan 

masalah yang diteliti. Adapun manfaat tersebut yakni: 

1.6.1 Manfaat Teorits 

a. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat 

menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

b. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi 

penelitian khususnya mengenai aspek hukum keberadaan pemukiman 

di atas lahan bekas makm Tionghoa di kota semarang. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

a. Memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang 

diteliti. 
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b. Menjadi wadah bagi penulis dalam mengembangkan penalaran, 

membentuk pola berpikir, dan untuk mengetahui kemampuan 

penulis dalam menerapkan Ilmu Hukum yang telah diperoleh. 

c. Dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah Indonesia dalam 

upaya pemerintah menyediakan lahan untuk kepentingan umum, 

khususnya untuk pemukiman bekas makam Tionghoa 

1.7.  Sistematika Penulisan Skripsi  

Sistematika Penulisan skripsi ini disusun untuk memudahkan pembaca 

dalam memahami skripsi yang ditulis dan menjadikan skripsi ini menjadi teratur 

dan sistematis. Penulisan skripsi ini terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu Bagian 

Awal Skripsi, Bagian Pokok Skripsi, dan Bagian Akhir Skripsi, berikut ini 

penjelasannya: 

1.7.1 Bagian Awal Skripsi 

Bagian ini akan berisi halaman judul yang akan menunjukan topik maupun 

peneliti dari skripsi tersebut, yang kemudian juga akan berisi halaman pengesahan 

yang menyatakan bahwa skripsi telah benar disahkan berdasarkan keautentikan isi 

skripsi tersebut, ringkasan isi skripsi juga akan dipaparkan dibagian awal skripsi 

melalui abstrak. Selanjutnya terdapat didalamnya daftar isi serta daftar lampiran , 

motto dan persembahan, dan kata pengantar. 

1.7.2 Bagian pokok skripsi 

BAB I : Pendahuluan  

Pendahuluan sendiri terdiri dari beberapa substansi, dalam hal ini akan 

berisikan latar belakang ditulisnya skripsi tersebut, identifikasi masalah, 
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pembatasan masalah, serta rumusan masalah yang akan sedikit mengarahkan 

substansi dari skripsi ini sendiri. Kemudian akan dilanjutkan dengan tujuan dan 

manfaat dari penelitian skripsi ini, baik secara umum maupun secara khusus dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : Tijauan Pustaka 

Pada bab ini akan mengkaji teori yang dapat dijadikan acuan dalam 

penelitian skripsi ini, landasan teori dalam skripsi ini berisikan tinjauan 

umum tentang Perumahan dan permukiman, Penyediaan  Lahan untuk 

Tempat Pemakaman umum, keterkaitan penatagunaan tanah dan penataan 

ruang, dasar hukum tata ruang, pengertian Hak Atas Tanah, Bumi air dan 

kekayaan alam.  

BAB III : Metode Penelitian 

Dalam metode penelitian peneliti akan memaparkan langkah yang 

ditempuh peneliti untuk memperoleh data serta bagaimana metode penelitin 

dalam mengolah data berisi perihal jenis penelitian, sifat penelitian, 

pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.  

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berisi hasil penelitian dilapangan dan  akan membahas terkait 

rumusan masalah dalam Skripsi yaitu: Bagaimana status tanah lahan bekas 

pemakaman khusus Tionghoa Apa yang menjadi alas hak bagi orang yang 

menempati lahan bekas pemakaman khusus Tionghoa. 
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BAB V : Penutup 

Pada bab ini akan berisikan kesimpulan dari penelitian skripsi ini dan 

saran yang ditujukan kepada semua pihak. 

1.7.3 Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir dari skripsi ini sudah berisi tentang daftar pustaka dan lampiran isi 

daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam 

penyusunan skripsi lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan 

yang melengkapi uraian skripsi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian Hukum memerlukan tinjauan pustaka yang secara teoritis 

dapat dijadikan bahan kepustakaan untuk mendukung hasil penelitian sesuai 

dengan permasalahan yang telah dirumuskan dalam BAB 1, maka dalam 

peneletian hukum skripsi ini dikemukakan tinjauan pustaka sebagai berikut : 

2.1 Pengertian Perumahan 

Berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

pemukiman. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai 

lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. 

Perumahan merupakan salah satu bentuk sarana hunian yang memiiki kaitan yang 

sangat erat dengan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 

tentang perumahan dan permukiman, perumahan diartikan sebagai kelompok 

rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian 

yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana. Perumahan dapat diartikan sebagai 

suatu cerminan diri pribadi manusia, baik secara perorangan maupun dalam suatu 

kesatuan dan kebersamaan dengan lingkungan alamnya dan dapat juga 

mencerminkan taraf hidup, kesejahteraan, kepribadian dan perdaban manusia 

penghuninya, masyarakat ataupun suatu bangsa.(Yudhohusodo, 1991 :1) 

 Pencanangan dimulainya pembangunan perumahan atau groundbreaking, 

tentunya akan selalu jadi motivasi pemerintah, untuk terus memenuhi 

kesejahteraan hidup rakyatnya. Pasalnya terpenuhinya kebutuhan akan papan alias 

rumah adalah salah satu tolak ukur kesejahteraan rakyat bagi suatu bangsa, seperti 
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halnya Indonesia. Dari tiga kebutuhan pokok yakni sandang, pangan , dan papan 

baru sandang yang terpenuhi dengan baik, tutur menteri pekerjaan umum dan 

perumahan rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam sambutannya ketika 

melakukan groundbreaking atau pencanangan dimulainya pembangunan 

permahan Green sorong, 2 september lalu, dikelurahan Mariyat, kabupaten sorong 

kabupaten papua barat, artinya kebutuhan akan hunian yang layak bagi rakyat, 

belum terpenuhi dengan baik.  

2.2 Pengertian Permukiman  

Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, 

baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai 

lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan mendukung 

prikehidupan dan penghidupan. Perumahan dan permukiman adalah dua hal yang 

tidak dapat kita pisahkan dan berkaitan erat dengan aktifitas ekonomi, 

industrialisasi dan pembangunan daerah. Permukiman adalah perumahan dengan 

segala isi dan kegiatan yang ada di dalamnya. Berarti permukiman memiliki arti 

yang lebih luas daripada perumahan yang hanya merupakan wadah fisiknya saja, 

sedangkan permukiman merupakan perpaduan antara wadah (alam, lindungan, 

dan jaringan) dan isinya (manusia yang hidup bermasyarakat dan berbudaya di 

dalamnya). (Kuswartojo, dan Salim, 1997 :21) 

Undang-undang No. 1 Tahun 2011 Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pasal 56 

bahwa : 

1. Penyelengaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan 

wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan 
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yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, 

menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang. 

2. Penyelengaraan kawasan permukimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

satu bertujuan untuk memenuhi hak warga Negara atas tempat tinggal yang 

layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur serta dan 

menjamin kepastian bermukiman.  

Pasal 81 

1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Kewenangannya 

Bertanggung Jawab Melaksanakan Pengendalian dalam Penyelengaraan 

Kawasan Permukiman 

2) Pengendalian kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan untuk : 

a. Menjamin Pelaksanaan Pembangunan Permukiman dan Pemanfaatan 

Permukiman sesuai dengan Kawasan Permukiman 

b. Mencegah Tumbuh dan Perkembangnya Perumahan Kumuh  

c. Mencegah Tumbuh dan Perkembangnya Lingkungan Hunian yang 

tidak Terncana dan Tidak Teratur. Yang termasuk Sarana perumahan 

dan pemukiman antara lain ( Pasal 9 Permendeg 9/2009): 

1. Sarana perniagaan/perbelanjaan 

2. Sarana pelayanan umum dan pemerintahan 

3. Sarana pendidikan 

4. Sarana kesehatan 
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5. Sarana peribadatan 

6. Sarana rekreasi dan olah raga 

7. Sarana pemakaman 

8. Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan 

9. Sarana parkerjaan 

10.  Pada dasarnya, ketersediaan sarana perumahan tersebut 

merupakan kewajiban penyelengara pembangunan perumahan dan 

pemukiman. 

Kawasan permukiman, seperti diketahui secara keilmuan, adalah bagian dari 

lingkungan hidup di luar dari kawasan perkotaan maupun pedesaan yang 

berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal. Sementara, tingkat kenyamanan 

permukiman di kota dipengaruhi oleh keberadaan ruang terbuka hijau dan tata 

kelola kota. Pada tata kelola kota yang tidak baik, yang ditunjukkan dengan 

kepadatan bangunan yang tinggi dan kondisi geometri bangunan yang kurang baik 

juga dapat mempengaruhi tingkat kenyamanan permukiman di perkotaan. 

Menurut Hadimuljono dalam artikelnya yang berjudul Menuju kota 

berkelanjutan dalam artikel Maisona tahun 2016 lalu, ikatan ahli perencanaan 

(IAP) indoneisa, 2014 merilis indeks layak huni sejumlah kota besar di Indonesia 

atau Indonesia most liveable city index (MLCI) saat kongres dunia ke-24 eastern 

regional organization for planning and human settlement (EAROPH) 10-13 

agustus 2014 di hotel Borobudur Jakarta. Survey yang dilakukan IAP kali ini, 

dilakukan terhadap warga di 17 kota di Indonesia. Survey itu terkait persepsi 

mereka terhadap kenyamanan sebuah kota. Terdapat 30 kriteria yang digunakan 
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untuk mengukur kenyamanan kota, yang secara garis besar meliputi penataan 

ruang, kondisi ekonomi, transprtasi, kebersihan lingkungan, fasilitas kesehatan, 

fasilitas pendidikan, jaringan layanan prasarana perkotaan, keamanan, kehidupan 

sosial dan budaya.  

2.3 Persyaratan Permukiman 

Dalam penentuan lokasi suatu permukiman, perlu adanya suatu kriteria atau 

persyaratan untuk menjadikan suatu lokasi sebagai lokasi permukiman. Kriteria 

tersebut antara lain: 

a. Tersedianya lahan yang cukup bagi pembangunan lingkungan dan dilengkapi 

dengan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial.  

b. Bebas dari pencemaran air, pencemaran udara dan kebisingan, baik yang 

berasal dari sumber daya buatan atau dari sumber daya alam (gas beracun, 

sumber air beracun, dsb). 

c. Terjamin tercapainya tingkat kualitas lingkungan hidup yang sehat bagi 

pembinaan individu dan masyarakat penghuni. 

d. Kondisi tanahnya bebas banjir dan memiliki kemiringan tanah 0-15 %, 

sehingga dapat dibuat sistem saluran air hujan (drainase) yang baik serta 

memiliki daya dukung yang memungkinkan untuk dibangun perumahan. 

e. Adanya kepastian hukum bagi masyarakat penghuni terhadap tanah dan 

bangunan diatasnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, yaitu : 

1. Lokasinya harus strategis dan tidak terganggu oleh kegiatan lainnya. 

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4594171416408187787
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2. Mempunyai akses terhadap pusat-pusat pelayanan, seperti pelayanan 

kesehatan, perdagangan, dan pendidikan. 

3. Mempunyai fasilitas drainase, yang dapat mengalirkan air hujan dengan 

cepat dan tidak sampai menimbulkan genangan air. 

4. Mempunyai fasilitas penyediaan air bersih, berupa jaringan distribusi yang 

siap untuk disalurkan ke masing-masing rumah. 

5. Dilengkapi dengan fasilitas pembuangan air kotor, yang dapat dibuat 

dengan sistem individual yaitu tanki septik dan lapangan rembesan, 

ataupun tanki septik komunal. 

6. Permukiman harus dilayani oleh fasilitas pembuangan sampah secara 

teratur agar lingkungan permukiman tetap nyaman. 

7. Dilengkapi dengan fasilitas umum, seperti taman bermain untuk anak, 

lapangan atau taman, tempat beribadah, pendidikan dan kesehatan sesuai 

dengan skala besarnya permukiman tersebut. 

8. Dilayani oleh jaringan listrik dan telepon. (Sumber: “Pedoman Teknik 

Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun” Departemen PU) 

Pasal 151 Undang-Undang No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan 

Permukiman 

(1) Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang 

tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, 

prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 134, dipidana dengan pidana denda paling banyak 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

(2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dijatuhi 

pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan 

kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang 

diperjanjikan. 

Dalam Pasal 19 Undang-Undang No 1 Tahun 2011 dinyatakan bahwa 

penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan 

pemerataan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan rumah dan perumahan 

dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk 

menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau 

memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan 

teratur. 

Dalam hal ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai siapa yang 

membangun perumahan tersebut. Namun, pada dasarnya penyelenggaraan 

perumahan tersebut tidak terlepas dari penyelenggaraan sarana juga. Berdasarkan 

Pasal 20 ayat (1) UU 1/2011, penyelenggaraan perumahan meliputi: 

a. perencanaan perumahan; 

b. pembangunan perumahan; 

c.  pemanfaatan perumahan; dan 

d.  pengendalian perumahan. 
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Perumahan yang dimaksud mencakup rumah atau perumahan beserta 

prasarana, sarana, dan utilitas umum (Pasal 20 ayat (2) UU 1/2011). Hal ini juga 

ditegaskan kembali dalam Pasal 32 ayat (1) UU 1/2011, yang mengatakan bahwa 

pembangunan perumahan meliputi: 

a. pembangunan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan/atau 

b. peningkatan kualitas perumahan 

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan 

dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam 

pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya 

membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif. 

Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu 

bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam 

perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah 

Indonesia. Pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan 

kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat 

melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis 

kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan 

fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya 

yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat 

demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
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Pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang kurang memperhatikan 

keseimbangan bagi kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah 

mengakibatkan kesulitan masyarakat untuk memperoleh rumah yang layak dan 

terjangkau. 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman 

sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan perumahan dan 

permukiman yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, 

serasi, dan teratur sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud di atas, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman. 

Adapun Undang-Undang Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 

tersebut Antara Lain : 

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat 

(4), Pasal 33 ayat (3), serta Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Dalam pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan 

manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, 

perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi dan teratur 

merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting 

dalam peningkatan harkat dan martabat, mutu kehidupan serta kesejahteraan 

rakyat dalam masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945; 
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Dalam rangka peningkatan harkat dan martabat, mutu kehidupan dan 

kesejahteraan tersebut bagi setiap keluarga Indonesia, pembangunan perumahan 

dan permukiman sebagai bagian dari pembangunan nasional perlu terus 

ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, berencana, dan 

berkesinambungan. 

Peningkatan dan pengembangan pembangunan perumahan dan permukiman 

dengan berbagai aspek permasalahannya perlu diupayakan sehingga merupakan 

satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan 

sosial budaya untuk mendukung ketahanan nasional, mampu menjamin 

kelestarian lingkungan hidup, dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia 

Indonesia dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.. 

2.4 Tempat Pemakaman Umum (TPU) 

Dalam Pasal 6 peraturan Daerah kota semarang tentang penyelenggaraan 

dan retribusi pelyanan pemakaman jenazah dikota semarang yaitu : 

1) Areal yang digunakan untuk tempat pemakaman dapat disediakan oleh 

pemerintah daerah maupun masyarakat 

2) Lokasi pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenui 

syarat sebagai berikut : 

a. Tidak berada ditengah permukiman; dan  

b. Tidak menggunakan lahan subur, 

3) Lokasi tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

diperuntukan bagi : 
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a. Warga kota semarang yang meninggal di dalam atau diluar kota 

semarang: dan 

b. Warga lainnya yang meninggal dikota semarang 

 

Dalam Pasal 24 menjelaskan 

(1) Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

menetapkan Penutupan dan/pemindahan, dan/atau pembongkaran tempat-

tempat pemakaman serta menetapkan perubahan peruntukkannya. (2) 

Penutupan dan pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

apabila :  

a. Lokasi tempat pemakaman telah penuh;  

b. Keberadaannya sudah tidak sesuai dengan rencana kota;  

c. Diperlukan untuk kepentingan umum; dan  

d. Tidak  memenuhi  syarat-syarat  kesehatan,  ketertiban,  keindahan  dan  

keamanan lingkungan. 

Pasal 25 (1) Penutupan,  pembongkaran  dan/atau  pemindahan  

sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal 24  ayat  (1)  diberitahukan  kepada  

ahli  waris/keluarga  atau  pihak  yang  bertanggung jawab atas makam 

tersebut. 

(2) Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan sebagaimana yang 

dimaksud pada ayat (1), dibebankan  kepada  ahli  waris/keluarga  atau  

pihak   yang  bertanggung  jawab  atas makam tersebut. 
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(3) Apabila ahli waris/keluarga atau pihak  yang bertanggung jawab atas 

makam tersebut tidak diketahui, maka dilakukan dengan pengumuman 

penutupan, pemindahan dan/atau pembongkaran makam secara terbuka. 

(4) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah pengumuman 

sebagaimana dimaksud pada  ayat  (3),  ahli  waris/keluarga  atau  pihak  

yang  bertanggung  jawab  atas  makam-makam  yang  dimaksud  tidak  

mengadakan  penutupan,  pembongkaran  dan/atau pemindahan  makam,  

maka  pembongkaran  dan/atau  pemindahannya  dilakukan  oleh 

Pemerintah Daerah. 

2.5 Keterkaitan Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang  

Penatagunaan tanah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang 

meliputi penguasaan, pengggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berwujud 

konsidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait 

dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan system untuk kepentingan 

masyarakat secara adil. Terdapat satu kata kunci bahwa tanah merupakan salah 

satu unsur ruang yang strategis dan pemanfaatannya terkait atau berhubungan 

dengan penataan ruang wilayah. Penataan ruang wilayah, mengandung komitmen 

untuk menetapkan penataan secara konsekuen dan konsisten dalam rangka 

kebijakan pertanahan yang berlandasakan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 

tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. (Muchsin dan 

Koswahyono:2008:138) 
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2.6. Dasar Hukum Tata Ruang  

Penataan ruang menyangkut seluruh aspek kehidupan sehingga masyarakat 

perlu mendapat akses dalam proses perencanaan penataan ruang. Konsep dasar 

hukum penataan ruang terdapat dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 

aliniea ke-4, yang menyatakan “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia”. 

Selanjutnya, dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan 

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” 

Dalam Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 14 Tahun 2011 tentang 

rencana tata ruang wilayah kota semarang tahun 2011-2031 pasal 168 

menjelaskan : 

1. Setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang yang telah 

ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 huruf a yang 

mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 ( 

lima ratus juta rupiah). 

2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 

kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling 

banyak Rp.1.500,000,00 ( satu miliar lima ratus juta rupiah). 
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3. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 

kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 

(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah). 

Pasal 169 

1. Setiap  orang  yang  memanfaatkan  ruang  tidak  sesuai  dengan  izin 

pemanfaatan  ruang  dari  pejabat  yang  berwenang  sebagaimana  

dimaksud dalam  Pasal  159  huruf  b,  dipidana  dengan  pidana  penjara  

paling  lama  3 (tiga)  tahun  dan  denda  paling  banyak  

Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta rupiah). 

2.  Jika  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada   ayat  (1)  

mengakibatkan perubahan  fungsi  ruang,  pelaku  dipidana  dengan  

pidana  penjara  paling lama  5  (lima)  tahun  dan  denda  paling  banyak  

Rp1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah). 

3.  Jika  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  

mengakibatkan kerugian  terhadap  harta  benda  atau  kerusakan  barang,  

pelaku  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  

dan  denda  paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta 

rupiah). 

4.  Jika  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  

mengakibatkan kematian  orang,  pelaku  dipidana  dengan  pidana  
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penjara  paling  lama  15 (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak  

Rp5.000.000.000,00  (lima miliar rupiah). 

Pasal 170 

Setiap orang yang tidak mematuhi  ketentuan yang  ditetapkan dalam 

persyaratan izin  pemanfaatan  ruang  sebagaimana  dimaksud  dalam  

Pasal  159  huruf  c, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  

(tiga)  tahun  dan  denda  paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) 

2.7.  Pengertian Hak Atas Tanah 

Hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan 

serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya 

untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. “Sesuatu” yang boleh, wajib 

atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan hak yang 

menjadi kriterium atau tolak pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah 

yang diatur dalam Hukum Tanah (Harsono 2005: 24).  

Adanya Hak Menguasai dari negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 

ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa : 

“Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal 

sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, 

termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada 

tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi 

kekuasaan seluruh masyarakat”. Atas dasar ketentuan tersebut, negara 
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berwenang untuk menentukan hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki 

oleh dan atau diberikan kepada perseorangan dan badan hukum yang 

memenuhi persyaratan yang ditentukan. Kewenangan tersebut diatur 

dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yang menyatakan bahwa: “atas dasar 

Hak Menguasai dari negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 

2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang 

disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-

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

serta badan-badan hukum.” 

sedangkan dalam ayat (2) dinyakatan bahwa: 

“Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 

memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang 

bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang 

ada diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang 

langsung berhubungan dengan penatagunaan tanah itu dalam 

batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan 

hukum yang lebih tinggi.” 

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut di atas, maka negara menentukan hak-

hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, yaitu: 

1) Hak Milik; 

2) Hak Guna Usaha; 

3) Hak Guna Bangunan; Hak Pakai; 

4) Hak Sewa; 
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5) Hak Membuka Tanah; 

6) Hak Memungut Hasil Hutan; 

7) Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut 

diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-

hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebut dalam Pasal 

53. 

Hak-hak atas tanah tersebut yang bersifat sementara diatur lebih lanjut 

dalam Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan bahwa : 

“Hak-hak yang bersifatnya sementara sebagai yang 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat(1) huruf h,ialah Hak 

Gadai, Hak Usaha-Bagi-Hasil, Hak Menumpang dan 

Hak Sewa Tanah Pertanian diatur untuk membatasi sifat-

sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini 

dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya dalam waktu 

yang singkat”. 

Seseorang atau badan hukum yang mempunyai suatu hak atas 

tanah, oleh UUPA dibebani kewajiban untuk mengerjakan atau 

mengusahakan sendiri secara aktif serta wajib pula memelihara 

termasuk menambah kesuburan dan mencegah kerusakan tanah 

tersebut. Selain itu, UUPA juga menghendaki supaya hak atas tanah 

yang dipunyai oleh seseorang atau badan hukum tidak boleh 

dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi dengan 

sewenang-wenang tanpa menghiraukan kepentingan masyarakat umum 
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atau dengan kata lain semua hak atas tanah tersebut harus mempunyai 

fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA yang 

menyaatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. 

Pihak yang dapat mempunyai hak atas tanah diatur dalam Pasal 9 

ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa : 

“tiap-tiap warga negara Indonesia, baik Laki-laki 

maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama 

untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah untuk 

mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri 

maupun keluarganya”. 

Sedangkan yang bukan warga negara Indonesia atau badan hukum 

asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia sangat dibatasi, hanya 

hak pakai atau hak sewa saja. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 

42 dan Pasal 45 UUPA Untuk badan hukum yang didirikan menurut 

hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dapat mempunyai 

semua hak atas tanah kecuali hak milik yang terbatas pada badan-badan 

hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 30 ayat (1) huruf b dan Pasal 36 ayat (1) huruf b UUPA. 

2.8 Bumi Air dan Kekayaan Alam  

Pelaksanaan kegiatan penatagunaan tanah Pihak yang 

melaksanakan kegiatan tata guna tanah adalah negara, dalam hal ini 

pemerintah/badan pertanahan nasional (BPN). Apakah negara lain 

pemerintah juga melaksanakan kegiatan tata guna tanah? Dalam 
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hubungannya ini sudah ada jawabannya, yaitu pengaturan dan 

penatagunaan tanah pada masing-masing negara akan sangat di pengaruhi 

oleh sistem konspe filosi kenegaraan-nya masing-masing (termasuk 

konsepsi hukum) negara yang bersangkutan. Negara dengan konsepsi 

komunis adalah negara yang mengatur peruntukan, penyediaan, dan 

penggunan tanah secara mutlak karena negara adalah pemilik semua tanah 

di negara tersebut. Dalam sistem komunis, segi kehidupan bernegara dan 

masyarakat di rencanakan oleh negara. Negara dengan konsepsi 

individualisme liberal murni dimana tanah adalah milik perorangan 

dengan kebebasan menentukan sendiri untuk apa penggunaan tanah, 

negara tidak melaskanakan tata guna tanah. Segala sesuatu yang 

menyangkut tanah terserah dan perpedoman pada kepentingan pribadi si 

pemilik tanah. Tugas negara hanya mengamankan penguasaan dan 

penggunaan tanah milik pribadi itu dari gangguan pihak lain tanpa 

mencampuri langsung urusan warga negaranya. 

Namun, sekarang ini tidak dikenal lagi negara dengan konsepsi individual 

yang murni sebab : 

1. Perencanaan persediaan, peruntukan bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalmnya serta penggunaan secara terencana sesuai dengan 

daya dukung dan kemampuannya. 

a. Pasal 2 UUPA: karena dalam pasal 2 (ayat) ditegaskan bahwa negara 

sebagai organisasi kekuasaan rakyat antara lain berwenang mengatur 

dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan tanah. 
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b. Pasal 6 UUPA yang menyatakan bahwa “semua hak atas tanah 

memmpunyai fungsi sosial.” Asas dalam pasal 6 ini mengandung 

makna sebagai berikut. 

1) Setiap subjek hak/pemegang hak wajib menggunakan tanah 

sesuai peruntukan tanahnya, sedangkan peruntukan tanah itu 

ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah ( RTRW) yang 

dibuat oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. 

2) Jika terjadi bentrokan antara kepentingan umum dan kepentingan 

perorangan, yang dimenangkan adalah kepentingan umum tanpa 

mengabaikan kepentingan perorangan. Sebagai bukti bahwa 

kepentingan perorangan tidak diabaikan, diberikan ganti 

kerugian/kompensasi bagi perorangan yang haknya dikorbankan 

untuk kepentingan umum. Untuk mengetahui bagian tanah-tanah 

mana yang akan digunakan untuk kepentingan umum, diperlukan 

tata ruang wilayah ( RTRW) 

3) Pasal 14 UUPA dan penjelasnnya mengamantkan sebagai 

berikut. 

“untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa dan negara 

tersebut diatas dalam bidang agrarian (pertanahan), perlu 

adanya rencana (planing) mengenai peruntukan, penggunaan 

dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk berbagai 

kepentingan hidup rakyat dan negara. Pemerintah membuat 

rencana umum persediaan, peruntukan, dan penggunaan 
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bumi,air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya. Rencana umum yang meliputi seluruh 

wilayah indonesia dan kemudian pemerintah daerah mengatur 

persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah di wilayah 

sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing dengan 

peraturan daerah.” 

Ketentuan pasal 14 UUPA inilah yang merupakan pengaturan 

hukum yang dengan tegas mengatur rencana tataguna tanah di 

UUPA. 

4) Pasal 15 UUPA yang menyatakan bahwa memelihara tanah 

termasuk menambah kesuburannya adalah kewajiban setiap 

pemegang hak atas tanah dan seterusnya. 

Pasal 15 ini adalah satu-satunya ketentuan UUPA yang terkait 

masalah pengelolaan lingkungan hidup. Mengingat asas dan tujuan 

penataan ruang sangat menunjang keberhasilan pengelolaan lingkungan 

hidup, maka ketentuan ini berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah 

dan perlu ditegaskan bahwa satu-satunya ketentuan UUPA yang 

pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana adalah pasal 15 (lihat 

ketentuan pasal 52 UUPA) Pada prinsipnya semua program agrarian 

reform termasuk penatagunaan tanah/ruang merupakan upaya dalam 

rangka muwujudkan tercapanya tujuan politik agraria nasional sesuai pasal 

33 (ayat 3) UUD 1945 yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan 

filsafat pancasila.( Hasni, 2008: 41) 
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Kepentingan  umum  adalah  suatu  kepentingan  yang  

menyangkut semua  lapisan  masyarakat  tanpa  pandang  golongan,  suku  

agama, status sosial dan sebagainya. Berarti apa yang dikatakan 

kepentingan umum  ini  menyangkut  hajat  hidup  orang  banyak bahkan  

termasuk hajat orang yang telah meninggal atau dengan kata lain hajat 

semua orang, dikatakan demikian karena orang yang meninggal pun masih 

memerlukan tempat pemakaman dan sarana lainnya. (Syah Mudakir 2007: 

14) 
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2.9 KERANGKA BERFIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status sjj 

  

 

 

 

 

Dasar Hukum: 

1. Undang-Undang Dasar 1945 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang  Perumahan dan  Kawasan 

Permukiman 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang  Penata Gunaan 

Tanah 

4. Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2011-2031tentang  Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Semarang 

5. Peraturan Daerah Kota Semarang  Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman  Jenazah di kota  

Semarang 

Lahan yang dulunya makam sekarang menjadi Pemukiman 

masyarakat, bahkan disana terdapat pemukiman diatas lahan 

bekas makam, disekitar rumah masih terdapat makam-

makam orang Tionghoa. 

Permasalahan  

1. Status tanah lahan bekas pemakaman 

Tionghoa? 

2. Alas hak masyarakat menempati lahan 

bekas pemakaman khusus Tionghoa? 

Metode penelitian 

1. Wawancara 

2. Dokumentasi 

3. Studi kepustakaan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi 

aspek hukum keberadaan pemukiman diatas lahan bekas 

makam Tionghoa di Kota Semarang. 
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Penjelasan  

Penelitian ini pada dasar-dasar hukum yaitu: Pasal 33 ayat (3)  Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 

tahun 1960 Tentang  Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No. 

16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah Peraturan Daerah Kota Semarang 

Tahun 2011-2031 tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang 

Peraturan Daerah Kota Semarang  Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman  Jenazah di Kota  

Semarang. Dasar-dasar hukum tersebut dijadikan sebagai landasan dalam 

penelitian tentang keberadaan pemukiman di Kota Semarang khusunya di 

Kelurahan Tandang dan Sendangguwo dalam menempati lahan bekas kuburan 

Tionghoa untuk dijadikan tempat tinggal dan mengkaji beberapa permasalahan 

yaitu: 

1. Bagaimana status tanah lahan bekas pemakaman khusus  

Tionghoa? 

2. Apa yang menjadi alas hak orang yang menempati lahan bekas 

pemakaman khusus Tionghoa 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi aspek hukum 

keberadaan pemukiman diatas lahan bekas makam Tionghoa di Kota Semarang. 

Kerangka berfikir diatas merupakan sarana untuk mencapai hasil akhir dari 

penelitian ini yaitu dapat dijadikan referensi bagi penelitian hukum selanjutnya 

aspek hukum keberadaan pemukiman diatas lahan bekas pemakaman khusus 

Tionghoa di Kota Semarang 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai inti dari pembahasan permasalahan tersebut, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Status hak atas tanah lahan bekas makam Tionghoa diwilayah kelurahan 

Tandang yaitu sebagian bidang tanah telah di sertifikasi, dengan jumlah 

300 bidang atau sekitar 26089 meter persegi. Sedangkan diwilayah 

kelurahan Sendangguwo status hak atas tanah bekas makam Tionghoa, 

yang telah disertifikasi berjumlah 103 bidang tanah atau sekitar 89,57 

meter persegi. Namun masih terdapat banyak bidang tanah yang belum di 

sertifikasi dengan jumlah 1.000 bidang tanah. Padahal masyarakat 

membangun rumah terus, namun tidak mendaftarkan tanahnya. Dahulu 

tanah yang berada di kelurahan Tandang dan Sendangguwo adalah tanah 

garapan atau tanah Negara yang digarap secara turun-temurun, penjaga 

makam menjaul tanah garapan, kalau tanah yang dijual memang tanah 

milik penjaga makam, boleh dan sah untuk dijual dan harus dibuktikan 

dengan surat-surat bukti penguasaan tanah yang di miliki oleh penjaga 

makam, dan kalau penjaga makam tidak mempunyai surat-surat 

penguasaan tanah maka tidak sah. 

2. Alas hak masyarakat menempati lahan bekas makam karena, masyarakat 

menguasai tanah Negara secara terus menerus, masyarakat dengan itikad 

baik membayar pajak dan tidak melanggar ketentuan, oleh karena itu 
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pemerintah memberikan status tanah  yang jelas untuk  masyarakat yang 

menempati lahan di bekas makam, yaitu di kelurahan Tandang dan 

Sendangguwo, pihak kelurahan tertutup mengenai pelepasan status tanah 

bekas makam Tionghoa.  

 

1.2 Saran 

1. Masyarakat di kelurahan Tandang dan Sendangguwo harus segera 

mendaftarkan tanahnya yang telah digunakan sebagai lahan pemukiman 

supaya dapat dijamin secara hukum. 

2. Pemerintah kota melalui badan pertanahan perlu untuk meningkatkan 

sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran tanah. 

3. Perlu adanya peningkatan sosialisasi antara pemerintah kota dengan 

pemerintah desa terkait pelaksanaan pemukiman bekas makam di 

kelurahan Tandang dan Sendangguwo supaya tidak menimbulkan 

permasalahan di kemudian hari. 
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