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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia sebagai seorang individu cenderung untuk berkumpul dengan 

individu-individu lain dan kemudian membentuk kelompok manusia yang 

hidup bersama. Manusia disebut sebagai makhluk sosial karena 

kecenderungannya untuk hidup berkelompok. Fakta tersebut sudah diketahui 

sejak dahulu kala dan seorang filsuf Yunani terkenal yaitu Aristoteles 

menamakan manusia sebagai “zoon politikon” (makhluk sosial).
1
 

Setiap manusia memiliki kepentingannya masing-masing. 

Berdasarkan hal tersebut maka akan muncul banyak kepentingan sehingga 

tidak mustahil apabila terjadi konflik atau bentrokan antara sesama manusia 

ketika kepentingannya saling bertentangan. Oleh karena itu, untuk dapat 

hidup di dalam masyarakat, manusia memerlukan suatu perlindungan 

kepentingan. Perlindungan kepentingan tersebut dapat tercapai dengan 

terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana 

manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang 

lain dan dirinya sendiri.
2
 Hukum adalah keseluruhan peraturan tentang 
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tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat 

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.
3
  

Menurut Immanuael Kant dan Julius Stahl, konsep negara hukum 

(rechstaat)  mengandung 4 unsur yaitu pengakuan hak asasi manusia, 

pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut, pemerintahan 

berdasarkan peraturan-peraturan, adanya Peradilan Tata Usaha Negara.
4
 

Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 

ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Sebagai suatu negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

Hal ini terlihat dengan diamanatkannya Hak Asasi Manusia dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

yang kemudian dijabarkan dalam batang tubuhnya yaitu dalam Pasal 27 

sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.  

Negara Indonesia merupakan negara yang bercorak agraris, oleh 

karena itu bumi, air dan ruang angkasa mempunyai fungsi yang sangat 

penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan 

cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam alinea keempat 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Hukum Agraria yang berlaku sebelum Indonesia merdeka tersusun 

berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah jajahan sehingga hukum 

agraria yang berlaku saat itu bertentangan dengan kepentingan bangsa 
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Indonesia dan tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Selain itu, 

hukum agraria yang saat itu berlaku bersifat dualisme sehingga tidak ada 

kepastian hukum. Sebelum tanggal 24 September 1960, Hukum Agraria yang 

berlaku memiliki kaidah-kaidah yang bersumber pada:
5
 

1. Hukum Adat (Hukum Agraria Adat) yang menimbulkan hak-hak adat 

yang tunduk pada hukum agraria adat, misalnya tanah ulayat, tanah 

gogolan dan lain-lain 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (Hukum Agraria Barat) yang 

menimbulkan hak-hak Barat atau hak-hak Eropa yang tunduk pada 

Hukum Agraria Barat, misalnya tanah eigendom, tanah erfpacht, tanah 

opstal, dan lain-lain. 

 

Setelah Indonesia merdeka, dilakukan pembentukan hukum agraria 

nasional yang berpihak pada masyarakat sebagai upaya mengakhiri 

penguasaan sumber daya alam oleh penjajah. Kondisi bangsa Indonesia yang 

bercorak agraris menjadi dasar pembentukan hukum tanah nasional yang 

dirumuskan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut UUPA) yang 

menghapuskan dualisme hukum tanah yang berlaku sejak pemerintah jajahan 

berkuasa di Indonesia. 

UUPA diamanatkan untuk dilakukannya penataan struktur 

kepemilikan dan penguasaan tanah, hubungan antara orang dengan tanah 

serta hubungan antara orang dengan perbuatan hukum yang berhubungan 
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dengan tanah. UUPA dimaksudkan agar terwujudnya nilai kepastian hukum, 

keadilan, serta kegunaan/kemanfaatan bagi rakyat Indonesia. 

Dasar hukum pembentukan UUPA yaitu ketentuan Pasal 33 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “Bumi 

dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 

dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Penjelasan 

tersebut bermakna kekuasaan yang diberikan kepada negara atas bumi, air, 

dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu meletakkan kewajiban 

kepada negara untuk mengatur pemillikan dan memimpin penggunaannya, 

hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan Negara Republik 

Indonesia dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
6
  

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dikenal sebagai politik pertanahan nasional, yaitu kebijakan 

permerintah di bidang pertanahan, yang harus dapat menjawab suatu 

pertanyaan seluruh tanah di wilayah Indonesia ini akan dipergunakan untuk 

apa sehingga setiap kebijakan pemerintah di bidang pertanahanan, seharusnya 

menomorsatukan kemakmuran rakyat.
7
 Hal ini seperti yang tercantum dalam 

Pasal 1 ayat (2) UUPA, yaitu “Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, 

termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah 

Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air 

dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.” 
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Oleh karena itu, bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan 

seluruh rakyat Indonesia seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA 

yaitu  

Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi air dan ruang 

angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu 

pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai 

oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. 

 

Hak menguasai dari Negara tersebut memberikan wewenang kepada 

Negara untuk dapat:
8
 

1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persedian dan 

pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut 

2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa 

3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan 

ruang angkasa. 

 

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi yang 

disebut permukaan bumi. UUPA mengatur tanah dalam pengertian yuridis 

yang disebut hak. Tanah yang merupakan bagian dari bumi disebutkan dalam 

Pasal 4 ayat (1) UUPA yaitu “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai 

yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas 
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permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan 

dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang 

lain serta-badan hukum.” 

Hak-hak atas tanah seperti yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, 

yaitu: 

1) Hak milik 

2) Hak guna usaha 

3) Hak guna bangunan 

4) Hak pakai 

5) Hak sewa 

6) Hak membuka tanah 

7) Hak memungut hasil hutan 

8) Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang 

akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya 

sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA. 

Berdasarkan Pasal 53 UUPA, hak-hak yang sifatnya sementara 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h UUPA, 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 di dalam waktu yang 

singkat. 

Hak atas tanah dapat dialihkan. Peralihan hak atas tanah dapat terjadi 

karena pewarisan tanpa wasiat dan perbuatan hukum pemindahan hak. 
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Pewarisan tanpa wasiat terjadi ketika pemegang suatu hak atas tanah 

meninggal dunia, hak atas tanah tersebut akan beralih ke ahli warisnya secara 

hukum. Berbeda dengan pemindahan hak, pemindahan hak dapat terjadi 

karena hak atas tanah tersebut sengaja dialihkan kepada pihak lain. Bentuk 

pemindahan haknya antara lain jual beli, tukar-menukar, hibah, pemberian 

menurut adat, pemasukan dalam perusahaan atau inbreng, hibah wasiat atau 

legaat. Perbuatan hukum tersebut dilakukan ketika pemegang hak atas tanah 

masih hidup.
9
 

Semua perbuatan hukum yang bertujuan untuk mengalihkan hak atas 

tanah kepada pihak lain, wajib dilakukan dihadapan  Pejabat Pembuat Akta 

Tanah, yang bertugas membuat Akta, yang membuktikan terjadinya 

perbuatan hukum pemindahan hak tersebut.
10

 

Tanah merupakan salah satu kebutuhan manusia yang diperlukan 

untuk menunjang kehidupannya seperti penggunaan tanah untuk tempat 

tinggal, bekerja untuk mencari nafkah, maupun sebagai tempat pemakaman. 

Pemakaman merupakan kebutuhan setiap individu yang bernyawa karena 

pada hakikatnya adalah makhluk yang bernyawa akan mati dan dikuburkan di 

dalam tanah. 

Sebagai salah satu kebutuhan manusia, tanah pemakaman diatur oleh 

Negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan 

Pemerintah No. 9 tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah 

untuk Keperluan Tempat Pemakaman (untuk selanjutnya disebut PP No. 9 
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Tahun 1987). Pengelolaan tanah pemakaman di Indonesia dapat dibedakan 

dalam beberapa macam yaitu Tempat Pemakaman Umum, Tempat 

Pemakaman Bukan Umum, dan Taman Pemakaman Khusus. 

Berdasarkan Pasal 1 huruf a PP No. 9 Tahun 1987, “Tempat 

Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan 

pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan 

golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II 

dan atau Pemerintah Daerah.”  

Tempat Pemakaman Bukan Umum atau disebut juga Tempat 

Pemakaman Partikelir adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan 

pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh swasta dan hanya 

dimungkinkan oleh suatu Badan Hukum yang bergerak di bidang sosial 

dan/atau keagamaan.
11

  

Selain Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan 

Umum tersebut diatas, terdapat Tempat Pemakaman Khusus. Berdasarkan 

Pasal 1 huruf c PP No. 9 Tahun 1987, “Tempat Pemakaman Khusus adalah 

areal tanah yang dipergunakan untuk tempat pemakaman karena faktor 

sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.” 

Saat ini, pemerintah belum mampu memberikan layanan pemakaman 

yang layak dan murah bagi masyarakat, karena masih banyaknya pungutan 

liar dan calo tanah makam.
12

 Selain itu ancaman penggusuran tanah makam 
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yang pernah terjadi terhadap 631 makam di Tempat Pemakaman Umum 

Pondok Kopi dan Kebon Nanas demi proyek Kanal Banjir Timur
13

, serta 

1.390 makam di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir juga digusur untuk 

normalisasi Kali Pesanggrahan.
14

 Oleh karena itu, Tempat Pemakaman Bukan 

Umum semakin diminati oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya 

Tempat Pemakaman Bukan Umum yang mulai bermunculan dan semakin 

berkembang, beberapa contoh diantaranya yaitu San Diego Hills Memorial 

Park, Taman Kenangan Lestari (Lestari Memorial Park), serta Al-Azhar 

Memorial Garden. 

Tempat Pemakaman Bukan Umum yang akan dibahas dalam tesis ini 

adalah Taman Kenangan Lestari yang dikelola oleh PT Alam Hijau Lestari. 

Taman Kenangan Lestari menawarkan berbagai fasilitas yang lengkap 

dibandingkan dengan Tempat Pemakaman Umum pada umumnya seperti 

gratis fasilitas pemakaman, tempat ibadah, cafetaria, jaminan keamanan. 

Selain itu, status makam pun menjadi milik keluarga ahli waris dengan 

perawatan yang tetap menjadi tanggung jawab pengelola sehingga tidak ada 

lagi iuran bulanan atau tahunan selamanya 
15

   

Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya disebut PP Pendaftaran Tanah), 

peralihan hak atas tanah, dalam penelitian ini, jual beli, hanya dapat 

didaftarkan jika dibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (untuk selanjutnya disebut PPAT) yang berwenang. Perbuatan 

                                                           
13

 Kompas, 4 Agustus 2009 
14

 Kompas, 2 Agustus 2012 
15

 http://www.tamankenanganlestari.co/, diakses pada tanggal 28 Oktober, pukul 02.09 WIB 
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hukum jual beli kaveling tanah makam di Taman Kenangan Lestari yang 

dilakukan oleh para pihak tidak dibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh 

PPAT, sehingga tanpa akta yang dibuat oleh PPAT tersebut, tidak ada 

pendaftaran yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.  

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian 

untuk menganalisis hubungan hukum serta kekuatan bukti kepemilikan yang 

diperoleh pembeli kaveling tanah makam yang diperolehnya dari Taman 

Kenangan Lestari. Oleh karena itu, Peneliti membuat penelitian dengan tesis 

yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Kepemilikan Kaveling Tanah 

Makam Taman Kenangan Lestari ”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Setelah menguraikan latar belakang permasalahan di atas, selanjutnya dapat 

dirumuskan suatu rumusan masalah yang akan Peneliti bahas dalam 

penelitian ini yaitu: 

1) Bagaimana hubungan hukum kepemilikan antara pemilik kaveling tanah 

makam Taman Kenangan Lestari dengan tanah yang diperolehnya? 

2) Bagaimana kekuatan pembuktian kepemilikan kaveling tanah makam 

Taman Kenangan Lestari?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah yaitu: 
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1) Menganalisis hubungan hukum serta kekuatan pembuktian kepemilikan 

yang diperoleh pemilik kaveling tanah makam Taman Kenangan Lestari. 

2) Menganalisis kekuatan pembuktian kepemilikan kaveling tanah makam 

Taman Kenangan Lestari. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

pengetahuan bagi pengembangan hukum agraria, khususnya hubungan 

hukum serta kekuatan pembuktian kepemilikan yang diperoleh pemilik 

kaveling tanah makam Taman Kenangan Lestari. 

 

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan pedoman 

bagi masyarakat untuk mengetahui hubungan hukum serta kekuatan 

pembuktian kepemilikan yang diperoleh pemilik kaveling tanah makam 

Taman Kenangan Lestari. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

 Materi tulisan pada bab ini merupakan gambaran dari isi bab-

bab  selanjutnya, yang saling berkaitan untuk membahas tema pokok 

 dari tesis ini, yang disusun secara sistematis. Bab Pendahuluan 

ini  dibagi menjadi 5 bagian yaitu latar belakang, rumusan masalah, 
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 tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

 penulisan. 

 

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam tinjauan pustaka ini, Peneliti membaginya menjadi 2 

(dua)  sub bahasan yaitu tinjauan teoritis dan tinjauan konseptual. 

 Sub bahasan tinjauan teroritis diuraikan secara garis besar 

 mengenai hukum agraria, Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta 

 perjanjian jual beli tanah. Sub bahasan tinjauan konseptual 

 diuraikan pengertian mengenai hal-hal terkait dengan agraria, 

 Pejabat Pembuat Akta Tanah, perjanjian, jual beli, kaveling, 

serta  makam agar tidak terjadi perluasan makna dan pengertian dalam 

 penulisan tesis. 

 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

 Dalam bab metode penelitian hukum ini, Peneliti membahas 

 mengenai jenis penelitian yang digunakan, objek penelitian yang 

 terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 

 bahan hukum tersier yang kemudian dilanjutkan dengan 

 pembahasan analisis data mengenai sifat dari analisis penelitian, 

 dan pendekatan yang digunakan oleh Peneliti dalam penyusunan 

 tesis ini. 
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BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

 Pada bab Hasil Penelitian dan Analisis ini, Peneliti menguraikan 

 tentang hasil penelitian yang Peneliti peroleh berikut analisis 

 Peneliti mengenai hubungan hukum serta kekuatan pembuktian 

 yang diperoleh pemilik kaveling tanah Taman Kenangan 

 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

 Indonesia. 

 

BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab kesimpulan dan saran merupakan bab terakhir dalam tesis 

 ini. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari 

 rumusan masalah yang telah dianalisa Peneliti dalam tesis ini, 

 serta saran yang berangkat dari kesimpulan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 




