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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan 

yang diapit oleh dua samudera dan dua benua. Memiliki luas daratan 

1.992.570 km
2 

(kilometer persegi) dan jumlah penduduk kurang lebih 

255.461.700 jiwa pada tahun 2015.
1
 Indonesia menduduki peringkat ke-4 

negara dengan penduduk terbanyak di dunia setelah Republik Rakyat 

China, India dan Amerika Serikat. 

Pertambahan jumlah penduduk di Indonesia setiap tahunnya 

meningkat. Sehingga pembangunan dalam berbagai aspek seperti aspek 

sosial, budaya dan ekonomi terus berkembang. Perkembangan juga terlihat 

dari sisi hukum, masalah hukum yang semakin banyak membuat hukum 

semakin berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat yang 

semakin modern. Lembaga-lembaga hukum yang disediakan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat juga dituntut semakin modern dan 

profesional, termasuk lembaga hukum yang melayani kepentingan dan 

kebutuhan masyarakat.  

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) adalah ibu 

kota negara Republik Indonesia. DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara 

berkembang semakin modern. DKI Jakarta memiliki luas sekitar 

                                                      
1
 https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1274, penelusuran internet pada tanggal 20 April 

2017 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1274
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661,52 km² dengan penduduk berjumlah 10.187.595 jiwa pada tahun 

2011.
2
 Wilayah metropolitan Jakarta (Jabodetabek) yang berpenduduk 

sekitar 28juta jiwa,
 

merupakan metropolitan terbesar di Asia 

Tenggara atau urutan kedua di dunia.
3
 Sebagai pusat bisnis, politik, dan 

kebudayaan, DKI Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor 

pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga 

menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan. Saat ini 

Jakarta merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan harga properti 

mewah yang tertinggi di dunia, yakni mencapai 38,1%.
4
 Pertumbuhan 

properti Jakarta juga semkain melesat tinggi. Pada periode 2009-2012, 

pembangunan gedung-gedung pencakar langit di Jakarta mencapai 87,5%. 

Hal ini telah menempatkan Jakarta sebagai salah satu kota dengan 

pertumbuhan pencakar langit tercepat di dunia.
5
  

Pertumbuhan properti di DKI Jakarta yang tinggi membuat 

banyaknya penggunaan tanah di ibukota. Tanah mampu menimbulkan 

keterkaitan yang erat dengan manusia.
6
 Peran tanah yang semakin vital 

membawa persoalan baru bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait 

khususnya di ibukota yaitu Jakarta.  Tanah sebagai objek dalam memenuhi 

kebutuhan properti seperti perkantoran, pemakaman dan tempat tinggal 

                                                      
2
 http://sp2010.bps.go.id/index.php/site?id=3100000000&wilayah=DKI-Jakarta, penelusuran 

internet pada tanggal 20 April 2017 
3
 Ibid. 

4
 http://industri.kontan.co.id/news/pertumbuhan-hunian-mewah-jakarta-tertinggi-dunia, 

penelusuran internet pada tanggal 21 April 2017 
5
  http://id.beritasatu.com/home/pertumbuhan-pencakar-langit-jakarta-875/40871, penelusuran 

internet pada tanggal 21 April 2017  

6
 Marihot Pahala Siahaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Teori dan Praktek 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 1.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Jabodetabek
https://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggara
https://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggara
http://sp2010.bps.go.id/index.php/site?id=3100000000&wilayah=DKI-Jakarta
http://industri.kontan.co.id/news/pertumbuhan-hunian-mewah-jakarta-tertinggi-dunia
http://id.beritasatu.com/home/pertumbuhan-pencakar-langit-jakarta-875/40871
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menjadikan DKI Jakarta hanya memiliki sedikit ruang terbuka hijau. 

Padahal ruang terbuka hijau merupakan salah satu faktor penting bagi 

keberlangsungan hidup manusia. Ruang terbuka hijau dapat dimanfaatkan 

oleh semua pihak baik untuk kepentingan umum maupun swasta. 

Pemerintah telah berusaha memenuhi kebutuhan tanah lewat jalur 

yang sah yakni melalui pengadaan tanah maupun pencabutan hak atas 

tanah guna memenuhi tanah untuk pembangunan maupun untuk ruang 

terbuka hijau. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan 

untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang 

melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda 

yang berkaitan dengan tanah.
7
 Sedangkan pencabutan hak atas tanah 

adalah pengambilalihan tanah oleh negara secara paksa sehingga 

mengakibatkan hak atas tanah menjadi hapus. Pencabutan hak atas tanah 

diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria yaitu untuk 

kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta 

kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan 

memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan 

Undang-undang.
8
 

Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta sebanyak 10.187.595  jiwa 

yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan.
9
 

Jumlah penduduk yang tinggi membuat DKI Jakarta memiliki berbagai 

                                                      
7
 Angelina Sinaga, Pengadaan Tanah ,(Yogyakarta: Media Pressindo, 2009) hlm. 33 

8
 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 18 

9
 http://sp2010.bps.go.id/index.php/site?id=3100000000&wilayah=DKI-Jakarta, penelusuran 

internet pada tanggal 20 April 2017 

http://sp2010.bps.go.id/index.php/site?id=3100000000&wilayah=DKI-Jakarta
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macam persoalan. Persoalan yang sudah ada sejak lama di DKI Jakarta 

hingga saat ini belum ada solusi yang bisa menghilangkan persoalan-

persoalan tersebut dari ibukota. Mulai dari persoalan kemiskinan, macet, 

banjir, hingga angka kriminalitas yang tinggi. Persoalan lain yang dihadapi 

di ibu kota adalah kebutuhan bagi warganya yang akan meninggal suatu 

saat nanti. Ketersediaan lahan pemakaman yang hingga saat ini tidak 

bertambah bahkan semakin berkurang demi pemenuhan rencana 

pembangunan baik oleh Pemerintah maupun badan-badan swasta 

khususnya. Dengan laju angka kematian 0,64% pertahun dari jumlah 

penduduk sebesar 9,6  juta jiwa, Propinsi DKI Jakarta diperkirakan warga 

DKI Jakarta tidak akan dapat dimakamkan lagi di Tempat Pemakaman 

Umum (TPU) yang tersedia di Propinsi DKI Jakarta pada tahun 2020.
10

  

DKI Jakarta dengan luas 661,52 km
2
 membutuhkan lahan makam 

785 Ha (Hektar) pada tahun 2007. Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 

pada tahun 2010 hanya menargetkan 745,18 Ha (Hektar). Luas 

pemakaman yang ada yakni 578,19 Ha (Hektar) pada tahun 2005 dengan 

lahan terpakai 380,19 Ha (Hektar) dan 323,16 Ha (Hektar) atau sekitar 85 

% (persen) di antaranya sudah terisi, serta lahan dalam tahap pematangan 

198 Ha (Hektar) yang masih berupa tanah rawa-rawa.
11

  

Peraturan yang mengatur mengenai pemakaman adalah Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang penyediaan dan penggunaan 

                                                      
10

 http://www.beritasatu.com/aktualitas/212247-jakarta-krisis-lahan-pemakaman-umum.html, 

penulusuran internet pada  tanggal 20 April 2017. 
11

 Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk 

Pembangunan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 329  

http://www.beritasatu.com/aktualitas/212247-jakarta-krisis-lahan-pemakaman-umum.html
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tanah untuk keperluan tempat pemakaman dan Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang pedoman pelaksanaan peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa 

penyelenggaraan tanah pemakaman umum dapat di kelola oleh pemerintah 

sedangkan tempat pemakaman bukan umum pengelolaannya dapat di 

kelola oleh masyarakat maupun swasta, yaitu oleh badan sosial dan/atau 

badan keagamaan.
12

  

Namun muncul persoalan dalam pengelolaan tempat pemakaman 

umum yaitu perubahan fungsi tanah yang tadinya tanah sebagai tempat 

pemakaman umum menjadi tanah komersil. Misalnya yang terjadi pada 

Taman Pemakaman Umum Menteng Pulo Jakarta Selatan. Penggusuran 

makam Taman Pemakaman Umum Menteng Pulo Jakarta Selatan terjadi 

pada TPU Blok P Jakarta selatan beberapa tahun lalu. Penggusuran TPU 

Blok P tersebut kini diperuntukkan untuk kompleks perkantoran Walikota 

Jakarta Selatan. Menggusur makam yang telah lama tidak diurus oleh ahli 

warisnya juga menjadi persoalan lain yang terjadi pada pemakaman umum 

yang ada di DKI Jakarta. Persoalan ini menjadi wajar sering dilakukan 

oleh pengelola makam akibat dari banyak permintaan namun ketersediaan 

lahan yang sudah tidak mencukupi. 

Semakin langkanya tanah pemakaman di Jakarta adalah karena 

banyaknya proyek-proyek pembangunan. Kelangkaan ketersediaan lahan 

pemakaman di DKI Jakarta membuat warga DKI Jakarta terpaksa harus 

                                                      
12

 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987, Pasal 1.  
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dimakamkan dipinggir daerah seperti Tanggerang, Bekasi, dan sekitarnya 

yang masih memiliki cukup lahan untuk membuat suatu lahan 

pemakaman.  

Memandang dari persoalan-persoalan yang terjadi, kebutuhan akan 

pelayanan yang professional menjadi suatu peluang bisnis baru yang 

sangat menguntungkan. Seiring dengan kebutuhan akan tempat 

pemakaman, maka tidak menutup kemungkinan munculnya pengembang 

pemakaman yang mengusung konsep modern. Beberapa pengembang 

pemakaman modern adalah San Diego Hills Memorial Park milik PT 

Lippo Karawaci di Karawang, Al Azhar Memorial Garden milik Yayasan 

Al Azhar di Karawang, Heaven Memorial Park milik Yayasan Naga Sakti 

di Bogor, Taman Kenangan Lestari milik PT Alam Hijau Lestari di 

Karawang, Taman Memorial Graha Sentosa milik PT Permata Bumi 

Kencana di Karawang, dan Mount Carmel Memorial Park milik PT 

Pagoda Karya Abadi di Semarang. 

Karawang menjadi tempat yang paling banyak mendirikan 

pemakaman modern. Dilihat dari letak Karawang yang tidak jauh dari DKI 

Jakarta sehingga bisa menjadi daerah alternatif memakamkan warga DKI 

Jakarta karena lahan pemakaman di DKI Jakarta yang sudah tidak 

memungkinkan untuk menyediakan laham makam bagi penduduknya. 

Penulis memilih San Diego Hills Memorial Park untuk menjadi 

objek penelitian karena San Diego Hills Memorial Park adalah tanah 

makam yang terkenal untuk golongan menengah keatas dalam memilih 
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tempat pemakaman yang memiliki fasilitas lengkap serta banyak dijadikan 

sebagai investasi. Selain itu San Diego Hills Memorial Park merupakan 

tanah makam yang dimiliki oleh Lippo Group. 

San Diego Hills merupakan salah satu pemakaman dengan konsep 

yang modern di Indonesia dan diresmikan bulan Januari pada tahun 2007. 

San Diego Hills Memorial Park merupakan taman pemakaman yang 

dikelola oleh Badan Hukum Swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas. 

Menariknya dalam praktek jual beli tanah pemakaman San Diego Hills 

Memorial Park, calon pembeli kavling pemakaman akan diberikan 

Sertipikat Kolektif Tanah Makam atas kepemilikan kavling yang telah 

dibeli olehnya dan dapat dijual kembali atau dialihkan kepemilikannya 

terhadap pihak ketiga, hal baru bagi para pelaku investasi properti dimana 

sebuah tanah pemakaman dapat dijadikan sebagai investasi.  

Praktek jual beli tanah makam banyak menimbulkan masalah 

karena belum diatur secara jelas oleh pemerintah. Pengaturan mengenai 

jual beli tanah pemakaman serta hak dan kewajiban setelah perjanjian jual 

beli tanah pemakaman modern dilakukan belum diatur secara jelas. Karena 

dalam suatu perjanjian jual beli selalu ada hak dan kewajiban yang harus 

terpenuhi antara konsumen dan produsen.  

Istilah tanah makam diatur dalam Pasal 1 huruf a dan b Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan 

Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman. Dalam 

pengaturannya seperti yang tertuang dalam Pasal 1 huruf a Tempat 
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Pemakamam Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan 

pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan 

golongan, yang pengelolaanya dilakukan oleh Pemerintah. Sedangkan 

dalam Pasal 1 huruf b Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal 

tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang 

pengelolaanya di lakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
13

  

Dalam praktiknya, jual beli tanah pemakaman San Diego Hills 

Memorial Park dilakukan oleh Badan Hukum yang berbentuk Perseroan 

Terbatas dimana dalam Pasal 1 huruf a dan b Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan 

Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman tidak mengatur mengenai 

praktik jual beli yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan 

Terbatas tersebut. Hal ini menarik karena San Diego Hills Memorial Park 

tidak dapat dikatakan sebagai Tempat Pemakaman Umum (TPU), karena 

walaupun diperuntukan untuk umum tanpa membedakan agama dan 

golongan namun pengelolaannya tidak dilakukan oleh Pemerintah, dan 

tidak dapat juga dikatakan sebagai Tempat Pemakaman Bukan Umum 

karena pengelolaannya tidak dilakukan oleh Badan Hukum yang bergerak 

dibidang sosial dan/atau dibidang keagamaan. 

Dalam Pasal 10 ayat (6) dijelaskan bahwa pengelolaan tempat 

pemakaman bukan umum, krematorium, beserta tempat penyimpanan abu 

jenazahnya milik swasta tidak dibenarkan dilakukan oleh perorangan, 

                                                      
13

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan 

Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman , pasal 1 huruf a dan b. 
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tidak bersifat komersial dan tidak bersifat eksklusif.
14

 Namun yang terjadi 

dalam penjualan kavling tanah San Diego Hills Memorial Park dimana 

badan hukum swasta yang mengelola berbentuk Perseroan Terbatas yang 

memiliki tujuan untuk mencari keuntungan. Pembeli kavling tanah 

pemakaman dapat menjual kembali atau mengalihkan kepemilikannya 

terhadap pihak ketiga. Hal ini menjadikan pemakaman dapat dijadikan 

sebagai investasi, dimana tanah pemakaman yang dijadikan investasi dapat 

memberikan keuntungan bagi penjual ataupun pembeli. Hal ini tidak 

dibenarkan menurut Pasal 10 ayat (6) dimana tanah pemakaman tidak 

bersifat komersil. 

Dari latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian 

yang berkaitan dengan masalah perjanjian jual beli kavling tanah makam 

modern milik San Diego Hills Memorial Park serta hak dan kewajiban dari 

perjanjian jual beli kavling tanah tersebut. Penulis juga akan menjadikan 

San Diego Hills Memorial Park sebagai objek penelitian karena mengingat 

San Diego Hills Memorial Park sebagai salah satu pemakaman modern 

yang terkenal di Indonesia. Sehingga penulis menentukan judul penelitian 

sebagai berikut: “Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Tanah Makam Oleh 

Perseroan Terbatas”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis 

                                                      
14

 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987, Pasal 10 ayat (6) 
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berpendapat bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dapat dikaji 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktek jual beli tanah pemakaman yang dilakukan San 

Diego Hills Memorial Park? 

2. Bagaimana penyelenggaraan tanah pemakaman San Diego Hills 

Memorial Park oleh Perseroan Terbatas menurut hukum agraria? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini dilihat dari fokus permasalahan 

yang akan dibahas adalah: 

1 Untuk menelusuri, menemukan, dan menganalisis peraturan 

perundang-undangan yang berlaku praktek jual beli tanah 

pemakaman yang dilakukan oleh San Diego Hills Memorial 

Park. 

2 Untuk menelusuri, menemukan, dan menganalisis 

penyelenggaraan tanah pemakaman San Diego Hills Memorial 

Park oleh Perseroan Terbatas menurut hukum agraria.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini: 

1. Manfaat Akademis 
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a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan bidang hukum pada 

khususnya. 

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi informasi 

bagi semua pihak mengenai jual beli tanah makam. 

2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti. 

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan atau 

pertimbangan sekaligus memberikan sumbangan pemikiran 

bagi para pihak yang terkait dalam jual beli tanah makam 

baik pihak pengembang tanah makam modern milik badan 

hukum berbentuk Perseroan Terbatas maupun para 

konsumen yang akan melakukan praktek jual beli. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Bab I: Pendahuluan 

Disini akan diuraikan mengenai latar belakang permasalahan yaitu 

mengenai praktek jual beli tanah makam oleh Perseroan Terbatas. 

Kemudian memuat rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, 

manfaat yang diperoleh dari penelitian ditinjau dari segi akademis dan 

praktis, serta sistematika penulisan. Perumusan masalah ini digunakan 

sebagai pedoman untuk melakukan penelitian atau sebagai dasar dalam 

melakukan tinjauan pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan 
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sistematika laporan.  

Bab II: Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini dimuat mengenai lkerangka atau landasan teoritis dan 

yuridis yang akan digunakan sebagai dasar untuk diuji dan kemudian 

dikembangkan dalam BAB IV. Landasan teori yang dipergunakan adalah 

studi kepustakaan yang berhubungan dengan Penyediaan dan Penggunaan 

Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman. Kemudian, kerangka 

konsepsional yang berisi pengertian yang membatasi penulisan penelitian 

agar tetap fokus pada topik yang dibahas. 

Bab III: Metode Penelitian 

Dalam bab ini penulis akan menjelasakan secara terperinci mengenai 

metode dan jenis penelitian yang digunakan dan kerangka teori, serta 

pendekatan dalam penulisan ilmiah ini. 

Bab IV: Hasil Penelitian dan Analisis 

Dalam bab ini penulis akan menjelasakan analisa dari hasil penelitian yang 

berkaitan dengan jual beli kavling pemakaman yang dilakukan oleh suatu 

badan hukum swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas. Objek penelitian 

yaitu San Diego Hills Memorial Park sehingga akan diuraikan gambaran 

umum tentang San Diego Hills Memorial Park, jual beli tanah 

pemakaman, serta aspek hukum yang mengatur mengenai Penyediaan dan 

Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman. 

Bab V: Kesimpulan dan Saran 
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Bab ini adalah bagian akhir dari semua kegiatan penulisan yang berbentuk 

kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut ditarik berdasarkan 

pembahasan pada bab-bab sebelumnya, kemudian saran-saran dalam bab 

ini adalah sumbangan dari pemikiran penulis untuk kesempurnaan 

penulisan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


