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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk sosial, menurut KBBI, makhluk sosial 

memiliki pengertian manusia yang berhubungan secara timbal-balik dengan 

manusia lain. Oleh karena itu, sebagai makhluk sosial, setiap manusia 

seyogianya hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya sehingga 

kebutuhan manusia yang satu dapat dipenuhi oleh manusia lainnya. Salah 

satu kebutuhan yang paling penting berkaitan dengan kehidupan manusia 

adalah tanah.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanah memiliki beberapa 

pengertian, diantaranya ialah1 : 

1. permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali; 

2. keadaan bumi di suatu tempat; 

3. permukaan bumi yang diberi batas; 

4. daratan; 

5. permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa 

yang diperintah suatu negara atau menjadi daerah negara. 

Tanah merupakan tempat dimana manusia sebagai makhluk hidup begitu 

bergantung padanya. Diatas tanahlah manusia manusia dapat berpijak, 

berinteraksi dan melaksanakan aktivitas hidupnya sehari – hari. Di atas 

																																																								
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Gramedia, 2008 
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tanah inilah yang memiliki peranan begitu pentingnya terutama bagi 

kehidupan sehari–hari manusia antara lain untuk tempat tinggal, sebagai 

tempat untuk melakukan berbagai aktivitas seperti melakukan kegiatan 

usaha dan juga dapat digunakan sebagai alat investasi yang dapat 

memberikan manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Oleh karena itulah tanah 

memiliki peran yang sangat krusial dalam kehidupan manusia. Tidak cukup 

hanya sebagai tempat untuk membangun tempat tinggal, dari tanah juga 

didapatkan bahan makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya yang bersifat 

primer2 

Tanah memiliki arti yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Jika 

dilihat dari fungsinya, tanah merupakan social asset sekaligus capital asset. 

Tanah sebagai social asset merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di 

kalangan masyarakat untuk hidup dan kehidupan. Sementara bagi capital 

asset, tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan telah tumbuh 

sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan 

perniagaan objek spekulasi3 

Indonesia mengenal tanah dengan sebutan agraria, yang mana agraria 

memiliki nilai–nilai yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, sehingga 

agraria ini menjadi hukum yang mencerminkan masyarakat bangsa 

																																																								
2 Soedharyo Soimin, Status Hak dan Pembebasan Tanah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal 12  

3 Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Jakarta: Bayumedia, 
2007, hal 1 
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Indonesia. Agraria memiliki pengertian urusan pertanian atau tanah 

pertanian, juga urusan pemilikan tanah.4  

Tanah bagi bangsa Indonesia merupakan hal yang sangat penting 

karena Tuhan memberikan tanah bagi masyarakat Indonesia, untuk dikelola, 

dimanfaatkan dan dilestarikan sumber daya alamnya. Berdasarkan hal 

tersebut yang dapat memiliki hubungan dengan bumi, air dan ruang angkasa 

hanya masyarakat Indonesia yang mana hubungan tersebut bersifat abadi. 

Hubungan antara masyarakat Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa 

harus dilindungi agar dalam pemanfaatannya masyarakat Indonesia 

memiliki hak yang sama dalam meningkatkan pendapatan ekonomi.  

Peraturan hukum di Indonesia yang mengatur mengenai tanah diawali 

dengan Undang–Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan peraturan 

tertinggi di Indonesia yaitu dalam Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan 

bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.” 

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan 

pemaparan mengenai hal–hal yang penting dalam kaitannya dengan pasal 

tersebut, dapat diketahui bahwa negara Indonesia memiliki wewenang 

untuk mengatur dan membuat kebijakan dalam bidang pertanahan yang 

bertujuan untuk mencegah adanya ketidakadilan dalam memperoleh 

																																																								
4 W. Poerwadarminta , Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan ke-8, 
1985, hal. 18 
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pemanfaatan hak atas tanah, oleh karenanya peran negara sangat penting 

untuk menjamin dan melindungi hak–hak masyarakat dalam memanfaatkan 

hak atas tanah.  

Peran negara untuk dapat memaksimalkan peruntukkan hak atas tanah 

adalah membuat suatu regulasi yang memberikan kepastian hukum dan 

perlindungan hukum kepada masyarakat agar hak atas tanah yang diperoleh 

melalui peralihan kepemilikan tetap dijamin dan dilindungi secara hukum. 

Hal ini terealisasi melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) 

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1UUPA, disebutkan bahwa: “seluruh wilayah 

Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang 

bersatu sebagai Bangsa Indonesia”, yang kemudian Atas dasar ketentuan 

dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang 

dimaksud dalam pasal 1 UUPA , bumi air dan ruang angkasa, termasuk 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi 

dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.  

Oleh sebab itu berdasarkan pasal 2 UUPA, hak menguasai dari negara 

memberi wewenang untuk : 

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 

persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut  

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa  

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
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orang-orang dan perbuatan- perbuatan hukum yang mengenai bumi, 

air dan ruang angkasa. 

Hal ini mengindikasikan bahwa diatas tanah inilah salah satu kebutuhan 

primer manusia yaitu tempat tinggal dapat dipenuhi oleh manusia agar dapat 

melanjutkan hidupnya. Sebagai suatu negara yang berkembang, Indonesia 

akhir – akhir ini memang sedang gencar melakukan pembangunan yang 

dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup 

manusia sebagaimana terdapat didalam UUD 1945 dan Pancasila. 

Pembangunan yang sedang gencar dilakukan ini juga dimanfaatkan oleh 

para developer.  

Developer berasal dari bahasa Inggris, menurut Kamus bahasa Inggris5, 

developer memiliki arti pembangun perumahan. Sedangkan pengertian dari 

Perusahaan Perumahan menurut pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 5 Tahun 1974 adalah “suatu perusahaan yang berusaha 

dalam bidang pembangunan perumahan dari berbagai jenis dalam jumlah 

yang besar, di atas suatu areal tanah yang akan merupakan suatu kesatuan 

lingkungan permukiman, yang dilengkapi dengan prasarana-prasarana 

lingkungan dan fasilitas-fasilitas sosial yang diperlukan oleh masyarakat 

yang menghuninya”. Yang dimaksud dari developer disini adalah 

perorangan atau perusaha yang bergerak di bidang bisnis property sebagai 

pengembang, baik itu berupa perumahan dalam skala besar maupun kecil 

sebagai pembangun dan pemasar property. Menurut KBBI, properti 

																																																								
5 John M Echlos dan Hassan Sadily, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: Gramedia, 1990 
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memiliki arti arta berupa tanah dan bangunan serta sarana dan prasarana 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah dan/atau 

bangunan yang dimaksudkan. 

Indonesia sebagai suatu negara yang berkembang, dimana jumlah 

populasi Indonesia terus meningkat, namun hal ini tidak diikuti dengan 

bertambahnya jumlah perumahan di Indonesia. Kenyataan ini dilihat dan 

dirasa oleh para developer sebagai suatu peluang usaha, sehingga mereka 

saling berlomba-lomba untuk membangun perumahan karena merasa 

bahwa begitu krusialnya rumah ini bagi kelangsungan hidup manusia. 

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyebutkan bahwa definisi dari 

perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik 

perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan 

utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni”. 

Sama seperti di belahan dunia lain, perlahan konsep dari perumahan 

pun kini semakin bergeser akibat adanya proses globalisasi. Konsep awal 

yang begitu sederhana hanya sebagai tempat untuk beristirahat dan 

berlindung, kini perlahan konsep rumah berubah menjadi gaya hidup yang 

lebih mewah 

Seiring dengan pengaruh globalisasi disertai dengan bertambah 

pesatnya pertumbuhan penduduk, mengakibatkan meningkatnya tuntutan 

agar tersedianya berbagai fasilitas untuk menunjang kehidupan masyarakat. 

Setiap individu selalu berkeinginan agar rumah yang dihuninya memenuhi 
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standar kesehatan, standar konstruksi, namun tidak hanya demikian, 

masyarakat juga berharap agar tersedianya fasilitas umum, fasilitas sosial 

dan prasarana lingkungan yang memadai. Pada dasarnya, ketersediaan 

sarana perumahan tersebut merupakan kewajiban penyelenggara 

pembangunan perumahan dan pemukiman6. 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009, 

tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, sarana dan Utilitas Perumahan dan 

Permukiman, termuat definisi akan sarana, yaitu ; fasilitas yang dibutuhkan 

masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi fasilitas: 

kesehatan, pendidikan, perbelanjaan dan niaga, peribadatan, 

rekreasi/budaya, olahraga dan taman bermain, Pemerintahan dan pelayanan 

umum serta pemakaman umum. Sedangkan prasarana lingkungan meliputi 

jalan, saluran pembuangan air limbah dan saluran pembuangan air hujan 

serta utilitas umum terdiri dari jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan 

gas, jaringan telepon, kebersihan/pembuangan sampah dan pemadam 

kebakaran. Prasarana, sarana dan utilitas lebih dikenal dengan istilah 

fasilitas sosial dan fasilitas umum.  

  Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 2011 juga 

memuat pengertian dari Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yakni: 

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang 

																																																								
6 Ajiraksa, Perencanaan dan Pengembang Perumahan, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2002, hal 182 
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memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, 

sehat, aman, dan nyaman; Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian 

yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan 

kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi; dan Utilitas umum adalah 

kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. 

 Melihat dari fakta bahwa adanya keterkaitan hubungan dimana 

dengan terus meningkatnya jumlah populasi penduduk di Indonesia, maka 

secara otomatis pula mengakibatkan meningkatnya kebutuhan tanah untuk 

dijadikan sebagai tempat tinggal/rumah, dan mengingat bahwa karena 

semakin sulitnya mendapatkan tanah, seringkali membuat pengadaan 

prasarana, sarana dan utilitas umum yang tidak terawasi oleh Pemerintah 

Daerah seringkali dimanfaatkan sehingga peruntukan yang tadinya adalah 

sebagai prasarana, sarana dan utilitas umum, kini dapat diubah 

peruntukannya.  

Memang pengadaan prasarana, sarana dan utilitas umum dalam suatu 

kawasan perumahan yang dibangun dan dikembangkan oleh suatu 

developer memang tidak diatur didalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

(PPJB), namun demikian, pengadaan prasarana, sarana dan utilitas umum 

tersebut merupakan suatu syarat wajib yang harus disediakan oleh pihak 

developer untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB) dari Dinas 

Tata Ruang dan Bangunan (DTRB). Hal tersebut dapat dilihat dengan 

disahkannya site plan yang diserahkan oleh pihak developer kepada DTRB 
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yang kemudian disahkan sehingga IMB atas suatu perumahan dapat terbit. 

Pada site plan tersebut juga jelas nampak bagian yang diperuntukkan untuk 

lahan prasarana, sarana dan utilitas umum.7 

Pada kenyataannya, ketika calon pembeli atas suatu tanah dari suatu 

developer membeli tanah, hal ini secara otomatis mengakibatkan pembelian 

tanah tersebut sudah termasuk dalam pembelian terhadap lahan fasos dan 

fasum, namun permasalahan yang terjadi adalah di kemudian hari lahan 

yang semula adalah untuk fasos dan fasum dapat diubah atau dialih 

fungsikan menjadi bentuk yang lain. Sehingga dengan dapatnya digunakan 

tanah yang fungsi seharusnya adalah untuk prasarana, sarana dan utilitas 

umum, namun kemudian dapat dimiliki dan digunakan bagi suatu golongan 

masyarakat tertentu begitu merugikan baik bagi pemerintah maupun warga 

masyarakat. 

Disebutkan didalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 

tahun 1997 bahwa pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan 

teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta 

pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar 

mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun termasuk 

pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang bidang tanah yang sudah 

ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu 

																																																								
7 Kuncoro Wahyu, Risiko Transaksi Jual Beli Properti, Jakarta: Raih Asa Suksess, 2015, hal 227 
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yang membebaninya  

Lebih lanjut dalam Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (1) disebutkan 

bahwa salah satu tujuan dilaksanakan pendaftaran tanah adalah untuk 

memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang 

hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang 

terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang 

hak yang bersangkutan dan untuk itu kepada pemegang yang bersangkutan 

diberikan sertifikat hak atas tanah. Lebih lanjut dalam pasal 19 ayat (2) 

huruf c UUPA dan Pasal 32 ayat (1) PP nomor 24 tahun 1997 menyebutkan 

bahwa sertifikat yang merupakan surat bukti hak atas tanah berlaku sebagai 

alat pembuktian yang kuat. Maka dari itu, maka sertifikat memberikan 

jaminan kepastian hukum terhadap data tersebut.   

Namun kini, penulis melihat bahwa permasalahan yang ada ialah 

dapatnya suatu lahan yang fungsi seharusnya ialah sebagai ruang terbuka 

hijau berubah fungsinya. Penulis melihat bahwa dengan dapatnya diubah 

fungsi terbuka hijau menjadi bangunan berwujud fisik dapat menimbulkan 

ketidakpastian hukum, dan seringkali ketidakpastian hukum ini 

dimanfaatkan oleh suatu oknum tertentu untuk dapat merubah fungsi dari 

ruang terbuka hijau, sehingga pada akhirnya lagi-lagi warga masyarakatlah 

yang merasakan dampak kerugiannya. 

Salah satu contoh kasus nyata yang terjadi ialah fungsi dari suatu lahan 

yang seharusnya yang dapat dinikmati sebagai lahan terbuka hijau oleh 
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suatu kelompok masyarakat dari suatu lingkungan perumahan di Kelapa 

Gading, kini berubah fungsinya menjadi sebuah gereja. Sehingga 

masyarakat merasa kehilangan fungsi dari lahan terbuka hijau yang tadinya 

mereka dapatkan ketika membeli rumah di perumahan pada daerah tersebut.  

Padahal, disebutkan didalam Pasal 14 UUPA bahwa untuk mencapai 

apa yang menjadi cita-cita bangsa dan Negara Indonesia dalam bidang 

agraria, perlu adanya suatu rencana mengenai peruntukan, penggunaan dan 

persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup 

rakyat dan Negara. Sehingga itu dengan dapatnya dirubah suatu ruang 

terbuka hijau yang tadinya dapat digunakan sebagai lahan resapan air, 

kemudian kini menjadi bangunan fisik dapat menyebabkan hilangnya 

fungsi dari lahan terbuka hijau. Oleh karena itu penulis ingin menulis tulisan 

ini dengan memperhatikan pada putusan Nomor 64/B/2012/PT.TUN.JKT, 

yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan panduan dalam membantu 

penulis untuk menyelesaikan karya tulisan dengan judul Tinjauan Hukum 

terhadap perubahan fungsi dari Ruang Terbuka Hijau menjadi Gereja 

Tiberias Indonesia di Kelapa Gading. 
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1.2.Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kesesuaian terhadap suatu lahan terbuka hijau dalam suatu 

kawasan di Kelapa Gading hingga dapat diubah peruntukkannya 

menjadi Gereja? 

2. Bagaimana tanah yang seharusnya menjadi Prasarana, Sarana dan 

Utilitas Umum dalam suatu kawasan di Kelapa Gading dapat di 

sertifikatkan? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Dari Penelitian ini, penulis berharap agar : 

1. Mengetahui bagaimana taman yang seharusnya menjadi fasilitas 

sosial dan fasilitas umum yang ada didalam perumahan Kelapa 

Gading apakah telah berubah dari fungsinya. 

2. Mengetahui bagaimana BPN dapat mengeluarkan sertifikat terhadap 

tanah yang peruntukan seharusnya adalah untuk fasilitas sosial dan 

fasilitas umum. 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut 

bagaimana suatu peruntukan dari prasarana, sarana dan utilitas umum dapat 

diubah fungsinya, baik itu dari segi akademis maupun dari segi praktiknya 
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1. Manfaat Akademis 

Dari penelitian ini, diharapkan adanya pemahaman yang komprehensif 

tentang peraturan perundang-undangan mengenai perubahan fungsi dari 

prasarana, sarana dan utilitas umum sehingga diharapkan dapat 

digunakan sebagai referensi bahan kajian untuk dapat mengembangkan 

konsep pemikirian secara lebih logis, sistematis dan rasional 

2. Manfaat Praktis 

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta 

wawasan serta pemahaman dan sebagai bahan masukan yang berguna 

bagi semua pihak di masa yang akan datang, baik bagi pemerintah, 

swasta maupun masyarakat khususnya kepada Pemerintah DKI Jakarta 

dalam memberikan izin perubahan terkait dengan fungsinya sehingga 

dapat memperhatikan kepentingan dari seluruh pihak yang terkait 

didalamnya. 

 

1.5.Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan ini, untuk mempermudah pembahasan, analisis serta 

penjabaran dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan 

hukum dengan membagi kedalam bab-bab sebagai berikut: 
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Bab I : Pendahuluan 

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang dari permasalahan 

yang terjadi, yaitu perubahan fungsi dari suatu lahan yang seharusnya adalah 

lahan terbuka hijau di suatu perumahan di Kelapa Gading, menjadi sebuah 

gereja. Kemudian dalam bab ini juga dimuat rumusan masalah yang dikaji, 

tujuan dari dilakukannya penelitian, serta manfaat yang diperoleh dari 

penelitian ini baik ditinjau dari segi akademis maupun dari segi praktis, serta 

sistematika yang digunakan dalam penulisan ini. 

 

Bab II : Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai pengertian-pengertian dari teori 

penguasaan tanah yang menjelaskan pengertian dari hak atas tanah, teori 

kepastian hukum yang menjelaskan apa itu kepastian hukum, sertifikat hak atas 

tanah sebagai tanda bukti hak, tujuan dan manfaat pendaftaran tanah, kekuatan 

sertifikat, teori penataan ruang yang menjelaskan pengertian ruang dan tata 

ruang, perubahan fungsi tata ruang, pengertian perumahan dan permukiman, 

dan juga ketentuan sanksi. 

 

Bab III : Metode Penelitian 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode dan jenis penelitian yang 

digunakan, tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif serta sifat penlitian 

dalam pengumpulan bahan penelitian, baik bahan hukum primer maupun bahan 
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hukum sekunder serta bahan hukum lainnya yang digunakan oleh penulis untuk 

dapay menunjang isi pembahasan isu hukum 

 

Bab IV : Hasil dan Analisis Penelitian 

Pada bab ini membahas hasil dari penelitian serta analisis terhadap 

permasalahan yang menjadi inti penelitian berdasarkan pada teori dan prinsip 

hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku 

 

Bab V : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini mencakup simpulan atas penelitian yang dilakukan dan saran yang 

diberikan berupa rekomendasi dalam memberikan preskripsi terhadap apa yang 

lebih baik untuk dilakukan demi kepentingan bersama berdasarkan hasil 

pemikiran penulis terhadap permasalahan yang dibahas. 


