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P E H D A E . U L U A M

1. Permasalahan : Latar Bel aka ng dah Rumusanaya

Masalah tanah di Indonesia merupakan auatu hal yang 
sangat komplek, karena tanah erat eekali hubungannya dengan 
kehidupan manusia. Baik tanah sehagai sumber daya, aehagai 
faktor produksi serta sebagai fasilitas utama bagi pemba- 
ngunan, dan untuk pemenuhan kebutuhan hidup anggota masya- 
rakat.

Suatu hal yang kita tidak dapat memungkiri dan meng- 
hindarinya, bahva semenjak manusia*masih di dalam kandungan 
ibunya, dia sudah nenuntut adanya fasilitas pelayanan, ya- 
itu perlunya tempat-tempat/poliklinik pemeriksaan kehamilan 
( BKIA-Puskesmas ), kemudian lahir dan hidup pun memerlukan 
£asilitae-£asilitas antara lain rumah sakit bersalin, peru- 
mahan, pendidikan, hiburan, tempat ibadat, dan lain-lain 
sarapai manusia itu mati pun masih menuntut fasilitas tanah, 
yakni makam ( tanah makam ).

Sebagaimana kita ketahui, bahwa luasnya tanah yang 
dapat dikuasai oleh manusia sangat terbatas, sedangkan jum- 
lah manusia yang berhajat terhadap tanah senantiasa bertam- 
tah. Selain b.ertambah banyaknya jumlah manusia yang sterner- 
lukan tanah untuk tempat perumahan, juga kemajuan perkem- 
bangan ekonomi, sosial budaya, dan teknologi pun menghen- 
dflki pula tersedianya tanah yang banyak umpamanya untuk

1
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2

perkembangan perkebunan, peternakan, pabrik-pabrik, per- 
kantoran, tempat hiburan, dan jalan-jalan untuk perhubung- 
an..

Dengan sangat pentingnya maGalah tanah ini, maka 
Majelis PermusyaMaratan Rakyat di dalam ketetapannya nomor 
IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan. Negara telah 
memberikan kejelasan arah dan kebijaksanaan pembangunan 
mengenai masalah tanah ini dimaksudkan sebagai suatu masa- 
lah yang harue diperhatikan oleh pemerintah, hal ini nao- 
pak dalam TAP.IV/MPR/1978 Bab IV Pola Umua Pelita ketiga 
yang beri 6i : Agar pemaniaatan tanah sungguh-sungguh mem- 
bantu usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta dalam 
rangka xoewujudkan keadilan sosial, maka di samping menjaga 
kelestariannya perlu dilakeanakan penataan kembali penggu- 
naan, penguasaan dan penilikan. tanah*.

Berbiaara mengenai penyediaan dan pemanfaatan tanah 
ter&ebut di atas, maka timbul suatu masalah mengenai kea- 
daan kota Surabaya, yang nerupakan yang masih dalam-keada- 
an membangun.

Dalam nuelaksanakan pembangunan masalah tanah meru- 
pakan salah. satu faktor yang tidak dapat ditinggalkan be- 
gitu saja, sebab laj.unya pembangunan maupun bertambahnya 
jumlah penduduk haruslah diimbangi dengan adanya penyedi
aan tanah yang memadai*-

Dari kenyataan yang kita ketahui, khususnya di kota 
Surabaya bahwa untuk mendapatkan lokasi tanah kosong amat
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sulit. Untuk memenuhi kebutuhan akan tanah dalam usaha- 
usaha pembangunan, balk yang dilakukan oleh instansi/badan 
pemerintah maupun untuk kepentingan swasta,. di sini meng- 
gunakan ketentuan mengenai pembebasan tanah yaitu, Peratur- 
an Menteri Dalam Hegeri nomor 15 tahun 1975-

Mengenal kota Surabaya ini pembebasan tanah tldak 
Baja terbatas pada tanah tencpat tinggal penduduk yang hldap 
nelainkan juga terhadap tanah makam, terutamar makam yang 
sudah tldak berfungsi sosial/dl tutup, Dalam pembebasan ta
nah makam yang sudah- tldak berfungsl eoeial lagi, maka p_e- 
merlntah menggunakan tanah makam tersebut untuk fungsl so- 
slal yang lain dalam. hal ini untuk keperluan instansi pe- 
merintah eehingga sesuai dengan prinsip yang terkandung di 
dalaa pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria.

Tindakan pemerlntah daerah Ini berdaearkan ketentuan 
mengenai penbebasan tanah yang diatur aecara khusus. dengan 
Surat Keputusan Gubernnr Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur 
nomor HK.023/1574/1979 tanggal 29 September 1979 perihal 
masalah pemindahaB/penggusuran kuburaiv'makam jo. Peraturan 
Daerah Kota Besar Surabaya nomor tahun 1955-

Adapun penggunaan dari tanah makam tertutup Ini, ka
rena adanya perkembangan dan penbangunan kota Surabaya yang 
telah digarlskan dalam Master Plan Surabaya 2000.

Berbicara ttengenai pembebasan tanah makam, maka dari 
sini timbul permasalahan yang menurut saya menarik untuk 
dibahas dalam skripsi ini yaitu, bagaimana prosedur pemin-

3
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dahannya, bagaimana dengan ganti ruginya yang mempunyai 
hutaungan erat dengan ahli waris, bagaimana dengan hak atae 
tanahnya* apakah dasar hukum yang dipakal dalam hal ini, 
dan bagaimana dengan pdlaksanaannya dalam, praktek
2.. Penjelasan Judul

Untuk membahas masalah tersebut di atas, fiaya membe- 
ri judul skripsi ini dengan judul : Asas fungsi sosial yang 
digunakan oleh J&egara untuk peabebasan tanab makam guna ke- 
parluan instansi pemerintah di Kotamadya Surabaya, untuk 
itu perlu kiranya eaya nemberikan penjelasan atae judul 
yang saya pilih.

Asae inngsi sosial ini dimaksudkan sebagai salah 
satu upaya dari negara untuk menggunakan tanah makaa yang 
sudah tidak mempunyai fungsi sosial guna keperluan instan
si pemerintah, nisal tanah bekas makam itu didirikan kantor 
kecamatan*

Setelah tanah makam diambil oleh negara, maka dengan 
hak atas tanah apakah instansi pemerintah- akan menggunakan 
tanah bekas makam tersebut*

Itulak sedikit penjelasan aengenai. judul akripsi 
tersebut di atas, sedangkan pembahasan lebih lanjjut dapat 
dijumpai pada bab-bab berikut^
3* Alasan Pendlihan Judul

Pada dasarnya huhungan manusia dengan tanah itu me- 
rupakan hubungan yang 6angat erat terutana sekali tanah 
memegang peranan yang sentral dalam kehidupan. dan perekono-

if
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mian Indonesia yang bersifat agraris..
Pada masa pembangunan ini faktor tanah sangat pen- 

ting, terutama tanah makam yang ditutup dan ^uga daerahnya 
tidak sesuai dengan Master Plan 2000 Surabaya.

Banyak tanah makam yang dibongtar oleh pemerintah 
langsung untuk keperluannya, atau untuk fungsi sosial yang 
lain.

Dalam penggunaan tanah makam ini harus mendapat per- 
setujuan dari ahli warisnya terutama mengenai ganti rugi, 
apalagi kalau makam tersebut dianggap keramat oleh maeyara- 
kat setempat. Dalam hal ini timbul masalah mengenai bak 
atas tanahnya.

Jika instansi yang bersangtutan tidak mengajukan 
permobonan bak atas tanah r maka masyarakat dapat mengajukan 
gugatan perdata kepada instansi pemerintah yang bersangkutan 
dengan tidak menutup kemungkinan akan bertaatoahnya gugatan 
perdata yang ditujukan kepada instansi pemerintah/badan hu
kum pada fflasa-masa mendatang. 
if. Tu.luan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, saya mempunyai tujuan 
tertentu, yaitu :
1 . untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat guna 

mencapai gelar sarjana hukum;
2 . memberikait sumbangan pemikiran kepada masyarakat, yang 

mungkin akan bermanfaat bagi masyarakat;
3. untuk menambah perbendaharaan tulisan ilmiah di kalangan

5
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maeyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya.
5- Metodologj
a. Pendekatan masalah.

Untuk mengadakan pembahasan yang lebih mendalam da
lam masalah ini, maka saya menggunakan pendekatan yuridis 
sosiologi yang maksudnya disamping membahas aspek yuridis 
dari pembahasan hak atas tanah makam, juga membahas aspek 
masyarakat di dalam prakteknya.
b.. Sumber data.

Di sini aemperoleh data dari perpustakaan dan sum- 
ber data lapangan,
c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data.

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penyusunan 
skripsi ini ditempuh dengan jalan sebagai b-erikut :
1 . s.tudi kepustakaan.

Dari sini akan diperoleh bahan-bahan yang digapat dari 
membaca buku-buku, majalah-majalah, dan peraturan per- 
undangan yang berhuhungan dengan masalah yang ada dalam 
skripsi ini;

2 . wawaacara.
Pelaksanaan vawancara ini dilaksanakan secara pereeo- 
rangan dengan pengurus/pejabat tanah makam ataupun de
ngan mereka yang mempunyai hubungan dalam pemhuatan 
skripsi saya ini, mi sal panitia pemkebasan hak atas 
tanah dan lain sebagainya.

6
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d. Analisa data.
Teknlk analisis data yang digunakan dalam membahas 

skripsi ini ialah dengan jalan menggunakan metode diskrip- 
tif dan analisis.

Diskriptif dengan memaparkan pengertian dari asas 
fungsi sosial, tanah makam, dan teori pembebasan hak atas 
tanah berserta permohonan haknya, dan teori tentang ahli 
waris*

Analisis dengan menggunakan setiap data yang diper- 
oleh baik yang melalui studi kepustakaan maupun wawancara 
yang kemudian dihadapkan pada teori-teori hukum yang ada 
sehingga dari sini akan ditetemukan pertautannya,

Berdasarkan metode tersebut akan dapat ditarik be- 
berapa kesimpulan serta earan.
6* Sistematika dan Pertanggung.iawabannva

Agar supaya pembaca terleblh dahulu mengerti ten- 
tang apa yang akan saya bahas* maka perlu kiranya untuk 
menggambarkan susunan sistematika pembahasan* Agar lebih 
jelasnya saya uraikan sistematika dan pertaiaggungjawaban- 
nya.

Dalam bab I ini akan dikemukakan eecara umum menge
nai garis besar materi permasalahan yang hendak dibahas, 
serta cara yang ditempuh untuk memecahkan masalahnya.
Oleh. karena itu saya letakkan pada bab pendahuluan.

Uraian mengenai pengertian/tinjauan umum dari tanah 
makam, asas fungsi sosial dan apa sebab musababnya pemerin-

7
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a

tah menggunakan tanah makam yang ditutup tersebut akan 
saya tempatkan pada bab II.

Dalam pembahasan tanah makam tersebut, pemerintah 
terlebih dakulu harus mengetahui apakah dasar hukumnya.
Tak lupa pemerintah pun harus membayar ga&ti rugi kepada 
ahli warisnya dan juga mengurus prosedur pemindahan tanah 
makam serta mengajukan peraohonan hak atas tanahnya, kare- 
na ini untuk kepastian hukumnya.

Uraian mengenai masalah tersebut saya hahas dalam 
bab III..

Pada bab IV. akan saya bahas masalah-masalah yang 
timbul dalam prakteknya dan cara penyelesaiannya.

Sebagai penutup saya akan kemukakan msngeuai kesim- 
pulan eerta saran dari yang telah dibahas.. Uraian ini saya 
tempatkan pada bab V.
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BAB II

TINJAUAN UMUM

Di dalam memcfcahkan masalah tentang pembebasan tanah 
makai saya akan uraikan apa yang dimaksud dengan pembebasan 
tanah.

Pembebasan. tanah adalah melepaskan hubungan hukum 
yang semula terdapat di antara pemegang hak/penguasa atas 
tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi. Dalam hal ini 
ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan kita keta- 
hui. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka kita dapat 
mengambil penyelesaian masalah pembebasan tanah itu.

Pembebasan tanah yang hendak saya bahas di sini ada
lah mengenai pembebasan tanah makam.. Ada beberapa hal yang 
perlu diperhattkan yaitu tanah yang hagaimanakah dapat di- 
katakan tanah makam, apa yang menjadi sebab sehingga tanah 
makam tersebut terkena pembebasan, dan apa yang menjadi 
asasny a/landasannya•

Hal-hal tersebut di atas adalah suatu faktor yang 
sangat menunjang untuk tercapainya penyelesaian pembebasan 
tanah makam oleh pemerintah..

Oleh. sebab itu. dalam bab ini saya akan menguraikan 
terlebih dahulu tentang pengertian tanah makam, pengertian 
asas fungsi sosial, dan sebab musabab pembebasan tanah ma
kam.

9
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1* Peagertiaa Tanah Makam.
Tanah makam di Indonesia banyak menimbulkan proble- 

ma terutama diperkotaan dan kbususnya di kota Surabaya. 
Dahulu banyak makam yang letaknya aasia dipiaggiraa kota/ 
di luar kota, tetapi deagaa adanya pembangunaA/perluasan 
kota tersebut telah membawa akibat banyak makam. tua yang 
Bekaraag terletak di teagah kota.

Pada kenyataannya, makam-makam. tua tersebut adalah 
sudah peauh bahkan bertumpuk-tumpuk, keadaaanya tidak ter- 
pelihara, daa para abli warisnya sudah banyak yang tidak 
diketahui..

Dari segi letak yaag tersebar daa ukuraanya yang 
kecil-kecil adalah mempersulit peagontrolan dan pemeliha- 
raan, serta lokasinya sudah. tidak sesuai lagi dengan pe- 
rencanaan tata kota sekaraa&^kemudiaa hari.

Jika letak makam-makam tua tersebut tidak sesuai 
deagaa perencanaaa kota atau Master Plan Surabaya 2000, 
maka banyak. makam yang terkeaa peafeebasaa. Pembebasan ma- 
kam ini selalu didabului deagaa suatu tiadakaa yang menya- 
takan, babwa makam ditutup dan akan dipindabkan berdasarkan 
Surat Walikota aomor 7700 A/8/197*f taaggal 18 September 
197/f, sedaagkaa taaahnya digunakan uatuk kepeatiagaa yang 
lain misal untuk baagunan instansi.

Pada umumnya masyarakat di Iadonesia memberikan 
peagertian yang berbeda-beda meagenai tanah makam. Ada ma
syarakat yang masih nteagaaggap, bahwa IT taaah makam adalah

10
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11

suatu daerah/tempat yang sangat angker dalam arti menakut- 
kan, makam masih dianalogikan masyarakat merupakan sarang 
hantu setan, kuntilanak, gendruwo, tetekan* dan lain-lain",^ 

Masyarakat berpendapat dendkian, karena hal ini me- 
mang analogi dengan keadaan makam itu sendiri dengan batu- 
batu nisan, gundukan-gundukan tanah, serta pohon-pohonnya 
yang menimbulkan suasana yang mendirikan hulu roma.

Makam-makam yang ada di Indonesia, khususnya, di Ja
va Timur pada umnmnya, terbagi dalam 7 macam :

1 . makam yang tidak dikenal : tempat pemakaman yang 
tidak jelas siapa almarhum serta ahli warisnya;

2.. makam keluarga : dipergunakan hanya untuk
memakamkan jenazah sekeluarga turun temurun;

3 . makam perkumpulan : dipergunakan menurut tu-
juan dan peraturan perkumpulan yang men&likinya;

If. makam wakaf : dipergunakan untuk umum
tap! khusus ( biasanya khusus islam ) sesuai niat 
ntewakafkan;

5 . makam pemerintah : dipergunakan untuk umum
semua golongan agama dan ada pula yang untuk sesua- 
tu golongan agama tertentu;

6* makam desa : dipergunakan untuk umum
semua golongan agama dan ada pula yang untuk sesua- 
tu agama tertentu.;

7 - Makam pahlawan : dipergunakan untuk umum
aemua golongai^agama, tetapi terbatas bagi yang 
mempunyai hak..
Dalam hal ini penakaian Bakam-makam. tersebut, pada 

umumnya sudah cukup jelas.

Adiwiyono, Mpkam dan Permasalahan. Bagian Pendi- 
dikan dan Latihan Pegawai Kantor Gubernur Kepala Daerah 
Tingkat I Jawa Timur, Surabaya, 1982, h. 2

2 Ibid. h. 3-lf
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12

Walaupun demikian menurut hemat saya yang menarik 
untuk dibahas di sini adalah tanah makam pemerintah.
Tanah makam pemerintah tersebut adalah milik pemerintah, 
biasanya dikelola oleh pemerintah daerah setempat yang pe- 
laksanaan pemakaiannya diatur dengan peraturan daerah se
tempat. Biasanya tanah makam pemerintah ini dibagi lagl 
di dalam beberapa macam kegunaan*.

Adapun macam. kegunaan itu adalah sebagai berikut :
1 * makam. umum : untuk pemakaman semua go

longan ( Islam, Kristen/Katolik, Hindu/Budha );
2, makam Islam : khusus untuk Islam;
3. makam Kristen : khusus untuk Kristen/Kato

lik;
if, makam umuny'ftLonghoa ; untuk pemakaman dari golong

an di luar Islam, Kristen/Katolik,
Biasanya aebagtan besar dlgunakan oleh Tionghoa de
ngan kepercaxaannya, serta golongan yang berkeper- 
cayaan lain.

Demikianlah uraian tanah makam pemerintah yang saya pan- 
dang sangat perlu untuk diketahui.

Qleh karena itu yang dikehendaki di sini adalah 
pengertian tanah makam pada umumnya, maka berdasarkan urai
an tersebut di atas dapat saya simpulkan sebagai berikut : 
tanah makam adalah tanaVtempat yang dipakai/dlgunakan un
tuk mengubur/memakamkan jenazah manusia..

Demikianlah pengertian tanah makam, yang dimiaksud 
dalam bab ini.

3 Ibid. h. k.
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2. Pengertlan Asas Fungsi Sosial
Pengertian fungsi sosial baru timbul sekitar abad 

ke 19 sebagai reaksi daripada penerapan dan penggunaan hak 
milik secara mutlak dan formalistis di dalam masa puncak 
perkembangan kapitalisme ( Hoch-Kapitalisme } dan indus- 
trialisnre di Eropa*

Gerakan sosialisasi dan. fungsionalisasi, merupakan 
usaha manusia negara-negara maju untuk meratakan keadilan 
masyarakat dengan mengemhalikan keseimbangan antara kepen- 
tingan individu dan kepentingan masyarakat. Oleh eebab di- 
jaman Hoch-Kapitalisme kepentingan individu terlalu dipen- 
tingkan dengan mengabaikan kepentingan uraum, sehingga ke
seimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan perse- 
orangan perlu dikembalikan dengan mengemukakan adanya fung
si sosial yang melekat pada setiap hak perseorangan,

Sebaliknya, negara-negara yang sedang berkembang 
aepetti Indonesia tidak pernah mengenal masa individualis- 
m.e dan liberalisme seperti yang pernah dialami oleh negara 
negara aaju.

Bangsa Indonesia sejak semula hidup dalam suasana 
kekeluargaan dan hukum adat tidak pernah memberi tekanan 
kepada kepentingan perseorangan. Sebaliknya, manusia Indo
nesia selamanya hanya berarti dalam lingkungan suatu ke- 
lompok masyarakat yaitu sebagai warga masyarakat,

Oleh karena kita hendak mencapai keseimbangan da
lam masyarakat Indonesia, secara historis selalu mementing-
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kan kepentingan umum di atas kepentingan perseorangan, ma
ka hal ini perlu diadakan dengan memberi perhatian yang 
Lebih besar pada kepentingan-kepentingan perseorangan dan 
hak dasaT atau hak-hak asasi manusia.. Untuk itulah ajaran 
mengenai fungsi sosial dapat digunakan di dalam masyarakat 
kita, yaitu untuk dijadikan ukuran obyektif sampai dimana- 
kah kepentingan perseorangan itu perlu ditegakan dan bila- 
kah kepentingan perseorangan itu perlu dikorbankan demi 
kepentingan umum,

Bilakah hak milik perseorangan perlu dicabut demi 
pelebaran jalan yang merupakan kepentingan urnum, Oleh ka- 
rena fungsi sosial daripada jalan raya yang lebih lebar 
lebih penting dari fungsi sosial hak milik perseorangan 
yang bersangkutan*
Menurut hemat saya, bahwa fungsi sosial dari hak perseo- 
rangaiL atas tanah untuk keperluan makam adalah lebih besar 
daripada fungsi sosial untuk suatu komplek pertokoan yang 
hendak didirikan di atas tanah makam yang bersangkutan.

Bila, melihat pendapat dari Leon Duguit tentang 
fungsi sosial,' maka 11 Pengertian fungsi sosial adalah ti
dak ada hak subyektif ( subyektifrecht ), yang ada hanya 
fungsi sosial

14

^ A.P.. Parlindungan, Komentar atas Undang-undang 
Pokok Agraria, Alumni, Bandung, 1980y h. 17.
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Oleh. karena itu dalam pemakaian sesuatu hak atas tanah ha- 
rus memperhatikan kepentingan sesuatu masyarakat.

Leon Duguit dalam. ajarannya mengenai fungsi sosial 
bertitik tolak pada penyangkalan terhadap adanya hak su
byektif yang ada menurut beliau hanyalah fungsi sosial.

Sebagaimana diinginkan oleh Pancasila, UUD 1945* 
dan Garis-garis Besar Hainan Negara, perataan keadilan 
dan keseimbangan dalam berbagai kepentingan itu tidak akan 
dapat tercapai apabila kepentingan umum lebih diutamakan 
daripada kepentingan perseorangan.
Dengan lain perkataan, keseimbangan dan keadilan yang me- 
rata tidak akan tercapai apabila kita terlalu terpukau pa
da penyelenggaraan kepentingan umum semata-mata dan menga- 
baikan penyelenggaraan halt asasi manusia yang dijamin oleh 
pasal 2? UUD 1945-

Dalam hnbungan ini pula harus ditafsirkan arti da
ripada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang mengatakan bahwa :
11 Bumi dan air dan. kekayaan alam yang terkandung di dalam- 
nya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- 
besarnya kemakmuran rakyat

Sehab seEuai dengan pendapat Panitia Lima : " diku
asai oleh negara tidak berarti, bahwa pemerintah sendiai

5dengan biokrasinya menjalankan perusahaan
Dari ketentuan-ketentuan dalam tubuh UUD L945 dan

15

^ Ibid.. Ju. 31*..
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Garis-garis Besar Hainan Negara serta sila-sila dalam Pan- 
casila sebagai totalitas dapat disimpulkan adanya keseim
bangan antara kepentingan individu dan masyarakat*. Hal ini 
herarti bahwa Garis-garifl Besar Haluan Negara, Pancasila, 
dan tftfD 19^5 tetap mengakui dan menjamin adanya hak-hak 
perseorangan, termasuk hak milik atas tanah itu,

Sekalipun pengakuan atas adanya hak milik atas tanah 
itu dihatasi oleh :
a. adanya tungsi sosial yang dianggap melekat pada hak 

milik;
b., corak masyarakat Indonesia yang sejak dahulu kala 

membebankan manusia perseorangan Indonesia dengan 
berbagai kewajiban terhadap keluarga, ma6yarakatnya 
dan sesamanya.
Dari ketentuan dalam pasal 33 UUD. 1945 dapat disim

pulkan, bahwa humi, air, dan kekayaan alam diatur penggu- 
naannya dan pengolahannya oleh negara untuk keeejahteraan 
semua dan setiap warga negara Indonesia secara merata,. ber- 
dasarkan asas kekeluargaan.

Dalam rangka pelaksaaaan tugas kewajiban yang utama itu 
negara ( dan perundang-undangan negara ) perlu herpe- 
gang pada asas-asas yang telah ditentukan di dalam Ga- 
ris-garis Besar Haluan Negara,, yaitu :
1 * asas manfaat, ialah bahwa segala usaha dan kegiatan 

pembangunan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besar- 
nya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahtera- 
an rakyat, dan bagi pengembangan pribadi warga nega
ra;

2. asas usaha bersama dan kekeluargaan, lalah bahwa 
usaha mencapai cita-cita dan aspirasi-aspirasi bang- 
sa harus merupakan usaha bersama dari bangsa dart ae- 
luruh rakyat yang dilakukan secara gotong-royong dan 
dijiwai oleh semangat kekeluargaan;

3. asas demokrasi, ialah demokrasi berdasarkan Pancasi-

16

6 Ibi<L. h.. 35
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fiila yang meliputi hidang-bidang politik, sosial^ 
dan ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah- 
masalah Nasional berusaha sejauh mungkin menempuh 
jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat;

4- asas adil dan merata, ialah bahwa hasil-basil mate- 
riil dan spirituil yang dicapai dalam pembangunan 
harus dapat dinikmati merata oleh seluruh bangsa 
dan bahwa tiap-tiap warga negara berhak menikmati 
hasil-hasil pembangunan itu aesuai dengan nilai dhar- 
mabakti yang diberikannya kepada bangsa dan negara;

5 . asas perikehidupan dalam keseimbangan,. ialah kese
imbangan antara kepentingan-kepentingan, yaitu an- 
tara kepentingan keduniaan dan akhirat, antara ke
pentingan materiil dan spirituil, antara kepenting- 
an jiwa raga, antara kepentingan indiitidu dan masya
rakat, antara kepentingan peri-kehidupan darat, laut 
dan udara, serta antara kepentingan nasional dan in- 
ternasional.

Sehingga kelima asas inilah yang nemberi isi dan ukur- 
an kepada pengertian fungsi sosial, sebagaimana harus 
ditafsirkan oleh warga negara dan hukum Indonesia yang 
menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945*

Dalam pasal 6 UUPA ( Undang-undang Pokok Agraria ),
bahwa semua hak tanah mempunyai fungsi sosial, sedangtan
dalam pasal 26 UUDS 1950 disebutkan bahwa hak milik itu
mempunyai fungsi sosial, maka pengertian dalam pasal 6 UUPA
lebih luas daripada pengertian dalam pasal 26 UITDS 1950,
oleh karena bukan hanya 11 hak milik n saja tetapi semua
hak- atas tanah, tetapi baik mengenai hak milik atau hak
guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai mempunyai
lungsi sosial.

Pengertian fungsi sosial di dalam perundang-undang-
an itu adalah merupakan penegasan dari sesuatu hal yang
eudah ada sejak semula yang bersumber dari hukum. adat.

7 IhicL h... 36-37.
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka saya akan 
menjelaskan pengertian tungsi sosial yang dijadikan dasar 
dalam pembebasan tanah makam terutama makam yang sudah tua, 
yang sudah tidak berfungsi lagL, serta sudah tidak sesuai 
lagi dengan perencanaan tata kota terutama di Surabaya.

Dengan adanya perkembangan penbangunan, maka sangat 
banyak tanah yang diperlukan. Timbul persoalan bagaimana 
apabila dalam suatu daerah yang sudah padat penduduknya 
ingin didirikan sebuah kantor atau sekolah yang terletak 
di daerah itu juga dan sesuai dengan Master Plan Surabaya, 
sedangkan di daerah tersebut sudah tidak ada tanah lagi.

PeHterintah dalam mengatasi masalah tersebut, terle- 
bih dulu mengambil tindakan dengan mencari tempat/lokasi 
yang sesuai dengan rencana tata kota- Apabila tidak ada ke- 
mungkinan untuk memperoleh tanah guna ksperluan tersebut 
kecuali tanah makam., maka pemerintah miemanfaatkan tanah 
tersebut yang didahului dengan penutupan berdasarkan aurat 
keputusan walikota. Dalam feal ini pemerintah bertindak ber
dasarkan fungsi sosial.

Demikianlah berdasarkan uraian ini, staka saya dapat 
menarik suatu kesimpulan bahwa pengrtian fungsi sosial di- 
pakai sebagai dasar memanfaatkan. kembali tanah makam
yang sudah tidak berfungsi menjadi berfungsi kembali guna 
kepentingan umunu Dalam hal ini dari status tanah makam di- 
ubah menjadi kegunaan lain yaitu dengan membangun kantor/ 
instansi pemerintah di atas tanah makam tersebut.

18

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

SkripsiASAS FUNGSI SOSIAL YANG DIPERGUNAKAN OLEH NEGARA 
 UNTUK PEMBEBASAN TANAH MAKAM DI KOTAMADYA SURABAYA  
GUNA KEPERLUAN INSTANSI, PEMERINTAH, PERMASALAHAN YANG TIMBUL SERTA PENYELESAIANNYA 
 

Rr ENDANG WIDAYATI



Demikianlah uraian saya mengenai pengertian lungsi 
sosial sebagai dasar dalam negara untuk pembebasan tanah 
makam terutama makam yang sndah penuh dan tua atau tidak 
berfungsi lagi.
3. Sebab~musabab Pembebasan Tanah Makam oleh Negara

Pada masa pembangunan sekarang ini tanah merupakan 
salah satu faktor yang sangat penting.. Negara* dalam hal 
ini pemerintah, dalam memenuhi kebutuhan akan tanah sudah 
banyak jalan yang ditempuh, misal dengan pencabutan, dengan 
pembebasan, dan lain-lain* Tanah yang diambil tersebut ti
dak terbatas pada tanah hak milik tetapi sampai dengan ta- 
nah makam, terutama tanah makam yang sudah tidak berfungsi 
lagi-.. Dalam hal ini. sudah tua dan penuh.

Eerdasarkan atas hasil wawancara saya dengan bapak 
pengurus bagian tanah makam di Kotamadya Surabaya, bahwa 
sebab-musabab pembebasan tanah makam. oleh pemerintah adalah 
sebagai berikut :
1 . karena untuk mendapatkan lokasi tanah kosong itu sangat 

sulit;
2 , karena keadaan terpaksa berkenaan dengan perencanaan 

yang telah ditetapkan dan tidak dapat dihindari lagi;
3 - karena adanya kehendak dari masyarakat setempat guna ke- 

perluan masyarakat daerah itu sendiri; 
k* karena untuk mencukupi fasilitas akan kebutuhan masyara

kat banyak ( umum );,
5 *. dan lain-lain..

19
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Dalam hal pemecahannya pemerintah mengambil suatu 
tindakan sebagai berikut :
1 . tindakan dengan merencanakan dan menata kembali perun- 

tukan tanah guna mendapatkan keseimbangan antara jumlah 
penduduk dengan fasilitas pribadinya dengan fasilitas 
uniuin sejumlah penduduk dalam lingkungannya ( Makro Mas
ter Plan );

2 . meninjau kembali tata guna tanah untuk mencapai tujuan 
di atas ( Mikro Detail Plan );

3. mendayagunakan aetiap areal tanah untuk pemhangnnan 
yaag her multi lungsi *

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka pe
merintah dalam hal memenuhi kebutuhan akan tanah harus di- 
sesuaikan dengan Master Plan yang sudah ada..
Misal : pemerintah ingin membangun sebuah gedung/ instansi 
disuatu daerah, tetapi di daerah tersebut sudah tidak aem- 
punyai tanah yang kosong, aedangkan yang ada hanya tanah 
makam yang sudah penuh maka dehgan mengingat bahwa Master 
Plan harus dijalankan, maka pemerintah dalam hal ini 
mengambil, suatu tindakan dengan meman£aatkan tanah makam 
tersebut guna bangunan gedung/instansi, karena pendirian 
gedung/instansi inipun sangat dibutuhkan oleh masyarakat 
setempat bagi kemajuan daerahnya.

Apabila masalah tersebut yang menghendaki masyara
kat daerah itu sendiri misal : menginginkan untuk dibangun- 
nya kantor kecamatan, gedung serbaguna^ dan sebagainya,

20
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masyarakat setempatlah yang harus mengajukan usul supaya 
ini dihangun di atas makam, karena masyarakat mempunyai 
pendapat bahwa makam tersebut sudah tidak berfungsi lagi. 
Apabila permohonan yang diajukan sesuai dengan ketentuan 
dalam master plan yang ada, maka permohonan itu dapat di- 
kabulkan.

Dari uraian tersebut di atas saya simpulkan, bahwa 
sebab-musababnya ini dapat ditimbulkan karena keperluan 
masyarakat sendiiri atau keperluan pemerintah daerah sendi- 
ri yang karena ditunjang adanya perencanaan tata kota yang 
tidak dapat dihindari lagi.

Demikianlah sebab-musabab pemerintah mengadakan pem
bebasan tanah makam.

21
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BAB III

PEMBEBASAN TANAH. MAKAM oleh. NEGARA

Pembebasan- tanah dapat dipandang sebagai langkah 
pertaoa untuk mendapatkan tanah penduduk balk dipergunakan 
untuk kepentingan umum maupun kepentingan swasta*

Kepentingan umum tersebut diatur dalam Instruksi 
Presiden nomor 9 tahun 1975, pada saat ini diperinci dengan 
ukuran :
a. untuk kepentingan nasional;
b,. untuk. kepentingan pembangunan;
c- untuk kepentingan bersama dari rakyat.
«Jadi kepentingan umum tersebut yang dipergunakan sebagai 

alasan untuk pembebasan tanah makam oleh negara*
Dalam hal pembebasan tanah tersebut, pemerintah ber- 

tindak berdasarkan pada pasal 33 ayat. 3 UUD 1945 jo pasal 2 

ayat 1 Undang-undang Pokok Agraria dinyatakan bahwa pada 
tingkat tertinggi negara adalah penguasa daripada tanah, 
dan mengenai pembebasan tanah tersebut dlatur lebih lanjut 
dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri nomor 15 tahun 1975*- 

Qleh sebab itu dalam bab ini saya akan menguraikan 
terlebih dahulu tentang dasar hukum apakah yang dipakai 
oleh negara dalam pembebasan tanah makam tersebut, bagaima- 
na dengan masalah ganti ruginya, dan bagaimana prosedur 
mengenai pembebasan tanah makam..
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1- Dasar gtikum vang dlpakai oleh Kegara dalam Pembebasan 
Tanah Makam

Pada uaunmya dasar huk.ua. yang dipergunakan dalam 
pembebasan tanah adalah Peraturan Menteri Dalam Hegeri no- 
nor 15 tahun 1975-

Dalam pembebasan tanah makam, pemerintah eelain 
nempergunakan ketentuan tersebut di atas, juga berdasarkan 
pada Surat Gubernur Kepala Daerah Tingsat I Jawa Timur no- 
mor HK 023*7/1574/1979 tanggal 29 September 1979 > dan. Surat 
Walikotamadya Surabaya nomor 7700 A/8/1974 tanggal 18 Sep
tember 1974

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, 
pemerintahlah yang bertindak membebaskan tanah makam.. Na- 
nrun demikian, dalam pembebasan tanah makam ada dasar hukum 
yang bersilat khusus dan isinya herbeda antara satu dengan 
yang lain, terutama mengenai tujuan dan maksud kegunaan da
ri pembebasan tanah makam tersebut..
Dasar hukum yang bersifat khusus itu adalah surat keputus- 
an pemerintah daerah yang didahului dengan proses pendahu- 
luan dan proses pendahuluan tersebut akan saya bahas dalam 
sub bab mengenai prosedur pembebasan tanah makam.

Oleh karena itu dasar hukum. yang dipakai oleh nega
ra dalam hal ini pemerintah guna pembebasan tanah makam 
adalah surat keputusan pemerintah daerah.

Demikianlah dasar hukum yang di maksud dalam bab ter
sebut..
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2. Ganti rugi atas Tanah Makam yang dibebaekan oleh Nega-

Pada pembebasan tanah makam juga dikenal adanya gan
ti rugi, seperti ganti rugi yang terdapat pada Peraturan 
Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 1975.

Bentuk ganti rugi dalam Peraturan Menteri Dalam. Ne
geri nomor 15 tahun 1975 bisa berupa uang, tanah, dan atau 
Xasilitas-fasilitas lain ( pasal 6 ayat 2b ), tetapi dalam 
praktek ganti rugi tersebut hanya dikenal dalam. bentuk 
uang,. Lain halnya dengan ganti rugi. pada pembebasan tanah 
makam.,.

Berdasarkan atas hasil wawancara saya dengan bapak 
pengurus bagian tanah makam. di Kotamadya Surabaya, maka 
ganti rugi ter ha dap pembebasan tanah makam ini dapat diba- 
gi dalam 2 bagian yaitu :
a. ganti rugi ter ha dap tanah- yang di luar status makam;
b. ganti rugi terhadap tanah makam.
Ad a. Ganti rugi terhadap tanah yang di luar status makam;

Ganti rugi di sini hanya dikenal sebagai sumbangan 
dari pihak yang memerlukan tanah/yang membebasfaan tanah 
tersebut dan bentuknya berupa uang.
Ad b. Ganti rugi terhadap tanah makam;

Ganti rugi di sini tidak diberikan pada ahli waris- 
nya, melainkan diberikan pada yang bersangkutan sendiri, 
karena ganti rugi dalam pembebasan tanah makam tersebut 
tidak berupa uang melainkan berupa tanah juga dan terletak
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ditempat lain sekaligus untuk pemakaman kembali kerangka 
dari makam yang di bongkar atau dibebaskan,.

Mengenai ahli waris hanya diperlukan dalam hal pro
ses pendahuluannya saja atau untuk menentukan boleh tidak- 
nya makam tersebut di bongkar,.

Biaya penyediaan. tanah baru tersebut dan- biaya pe- 
mindahan kerangkanya menjadi beban pemerintah,: karena pem- 
bebasan ini yang memerlukan adalah pemerintah eendiri atau 
dalam. hal ini dibebankan pada anggaran proyek yang akan 
menggunakan lokasi bekas makam tersebut*

Dari uraian tersebut di atas dapat saya simpulkan, 
bahwa ganti rugi atas tanah makam yang dibebaskan oleh ne
gara itu adalah berupa tanah dan tidak diserahkan pada ah
li warienya.

Demikianlah bentuk ganti rugi yang dimaksud dalam 
hab tersebut,.
3. Prosedur Pembebasan Tanah Makam oleh Negara

Prosedur pembebasan tanah makaa tersebut sebelum 
tahun 1979 berheda dengan setelah tahun 1979-

Proaedur pembebasan tanah nakam sebelum tahun 1979 
adalah sebagai berikut : 
a- penetapan peruntukan lokasi;
b. penutupaVpemindahan kerangka/penetapan perubahan

peruntukan^ 
c . pengunmman;
d. pra-kondisioning;
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e. pelaksanaan.
Prosedur pembebasan tanah makam setelah tahun 1979 

( setelah ada petunjuk gubernur dalam- suratnya nomor 
HK-023..7/157A/1979 Tanggal 29 September 1979 ) adalah seba
gai berikut ;
a. pengumuman 1;
b. pra-kondisioning;
c. rembug warga;
d. penetapan peruntukan lokasi;
e. pengumuman II;
f. S.K* penutupan/pemindahan/penetapan perubahan peruntuk

an;
g. pengumuman III;
h. pelaksanaan..

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :
a. Pengumuman I,

Pemerintah mengumumkan maksudnya kepada umum/ahli 
waria tentang rencana pemerintah akan menggunakan tanah 
makam yang dimaksud untuk suatu keperluan,. Pelaksanaan 
pengumuman tersebut melalui pemberitaan persuratkabaran, 
pengumuman resmi/iklan, pengumuman radio, dan lain-lain 
dengan maksud untuk mendapatkan data tentang ahli war!a 
dan sekalian untuk mendapatkan umpan balik/tanggapan umum 
terhadap rencana pemerintah tersebut,

b. Pra-kondi6ioning.
Para ahli waris dan warga setempat, walikota,dinas

26

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

SkripsiASAS FUNGSI SOSIAL YANG DIPERGUNAKAN OLEH NEGARA 
 UNTUK PEMBEBASAN TANAH MAKAM DI KOTAMADYA SURABAYA  
GUNA KEPERLUAN INSTANSI, PEMERINTAH, PERMASALAHAN YANG TIMBUL SERTA PENYELESAIANNYA 
 

Rr ENDANG WIDAYATI



makam, dinas kesehatan kota ( DKK ), agraria, tokoh masya
rakat, dan tokoh agama/ulaaa yang pada suatu saat diundang 
untuk diberikan penjelasan secara langsung oleh pemerintah 
tentang :
a. maksud pemerintah menggunakan lokasi tanah makam terse

but;
b. boleh/tidaknya membongkar dan meairuflahkan makam;
c. boleh/tidaknya membongkar dan memindahkan makam menurut 

hukum agama.
Dalam proses tersebut syarat ahli waris adalah cu- 

kup dengan adanya pengakuan saja dari pihak ahli waris, 
bahwa dia adalah ahli waris yang sesungguhnya dan tanpa 
harus mendapatkan keputusan lebih dahulu dari pengadilan 
negeri.

Berdasarkan pengakuan saja, maka pemerintah dapat 
langsung mempercayai bahwa itu ahli waris sesungguhnya dan 
ahli warispun dapat mendaftarkan diri pada pemerintah guna 
mendapatkan penjelasan tentang maksud pembebasan tanah ma
kam tersebut*.

Di sini tokoh agama/ulama akan menerangkan, bahwa 
makam yang tidak boleh dibongkar adalah makam yang masih 
dianggap keramat oleh warga masyarakat setempat, tetapi 
mengenai makam yang tidak keramat dapat dibongkar selama 
tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.
d. Rembug warga.

Berdasarkan pra-kondisioning, para ahli waris
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( khususnya ) dan warga eetempat yang dikoordinir oleh 
kjetua rukun warga ( ketua R.W. ) dan lurah, mengadakan 
rembug ( yang dikenal dengan nama rembug warga ) mengenai 
setuju/tidaknya terhadap rencana pemerintah tersebut.
Rembug R.W. dapat menghasilkan :
a. setuju tanpa syarat;
b, setuju dengan syarat.

Perlu diketahui, bahwa R.W, adalah singkatan dari 
rukun warga, yang merupakan gabungan dari rukun-rukun te- 
tangga ( pasal 1 Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Gotong Royong Kotamadya Surabaya nomor 47/HPR/1968 
tanggal 9 Mei 1968 ).

Menurut peraturan pemerintah daerah, maka R..T./R.W. 
dalam pengertian sebagai organisasi kemasyarakatan aempu- 
nyai dua tugas pokok :

1 . sebagai lembaga masyarakat yang bertujuan untuk me- 
mupuk semangat gotong royong guna mengatur dan me
menuhi kebutuhan sosial warganya sendiri secara ber- 
sama;

2 , memhantu segala kegiatan tugas pemerintah daerah 
dalam batas-batas yang wajar.
Pada hakekatnya kedudukan R.T*/R.W. tidak bersifat 

mutlak bebas seperti misalnya sebagai kedudukan organisa- 
si masa pada umumnya, melainkan dibehani juga membantu 
kegiatan-kegiatan dari tugas pemerintah daerah, yang penga-
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wasan dan pembinaan sehari-hari dibebankan kepada camat/ 
kepala lingkungan aetempat.

Oleh karena itu kegiatan rembug rukun warga ini tte- 
rupakan euatu kegiatan yang membantu tugas pemerintah dae
rah dalam pembebasan tanah makam, dan keputusan rembug R*W 
tersebut disahkan/pengesahannya oleh lurah, camat, dan wa- 
likota ( dalam hal ini pembantu walikota )<
d. Penetapan Peruntukan Lokasi.

Pemerintah bertindak berdasarkan perencanaan semula 
dengan mempertimbangkan rembug warga ( rembug K.ff* ).
Jika hasil rembug warga setuju tanpa syarat, maka perenca
naan semula dapat ditetapkan, tetapi jika hasil rembug 
warga setuju dengan syarat, maka syarat yang diminta warga 
sedapat mungkin disasuaikan dengan perencanaan semula.

Oleh karena itu setelah pemerintah mempertimbangkan 
ini semua, maka perencanaan kemudian ditetapkan.
e. Pengumuman XI,.

Pemerintah mengumumkan maksudnya terhadap rencana 
penggunaan lokasi dalam hal ini rencana yang telah disesu- 
aikan dan mengharap ahli waris untuk mendaftar diri agar 
mengetahui tempat makam yang baru. Makam baru tersebut me- 
rupakan ganti rugi dari pembebasan tanah makam.
£. S.K. Penutupan/Pemindahan/Penetapan Perubahan Peruntuk

an,
Pemerintah daerah dengan berdasarkan pada proses a 

sampai dengan e dan kewenangan yang ada padanya, maka surat
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keputusan walikota ( SJK. Walikota ) di susun dan diterbit- 
kan dengan aemuat isi antara lain :
1 . menutup makam;
2 , menindahka£ kerangka;
3* menetapkan lokasi bekas makamj
g. Pengumuman III :
1. mengumumkan S.K.;
2 *. mengumumkan waktu pelaksanaan pembongkaran makam;
3 .. mengudang para ahli waris untuk mengadakan pendataan,
h. Pelaksanaam

Di sini ada 2 macam bentuk pelaksanaan yaitu :
a. pelaksanaan pendahuluan;
b, pelaksanaan fisik.
Penjelasannya
a. Pelaksanaan Pendahuluan*

Pelaksanaan pendahuluan tersebut ada karena atas 
permintaan para ahli waris atau penduduk setempat, dan pe
laksanaan. pendahuluan ini hiasanya dalam bentuk ketirakat- 
an, pengajian, selamatan dan Iain-lain..
b.. Pelaksanaan Hsik.

Pelaksanaan fisik tersebut pada dasarnya adalah me- 
laksanakan pembongkaran/pemindahan kerangka.

Dalam pelaksanaan pembongkaran makam tersebut, pe- 
merintah mempunyai suatu peraturan yang diatur tersendiri 
dalam ketentuan-ketentuan pembongkaran dalam hal ini pem- 
borongan/lelang, yaitu pertama-tama pemerintah daerah
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mengundang pemborong dengan maksud mengadakan penjelasan 
secara teknis/mengadakan peninjauan lapangan agar pembo
rong dapat mengajukan penawaran biaya guna pembongkaran 
makam, dan setelab ada penawaran maka team nembuka sampul 
penawaran dan menentukan pemborong yang menang/ditunjuk 
untuk melaksanakan pembongkaran yang dilanjutkan dengan 
penandatanganan kontrak per janjian ker ja.

Pelaksanaannya diawasi oleh team khusus yang terdi-
ri dari
a* dinas makam]
h* dinas kesehatan kota ( IKK );
c. pejabat daerah setempat ( termasuk dinas agraria );
d. wakil ahli waris;
e.. tokob masyarakat setempat;
£• tokoh agama setempat.

Demikianlah prosedur pembebasan tanah makam yang 
berbeda dengan prosedur pembebasan tanah hak dan setelab 
prosedur teraebut eelesai, maka dilanjutkan dengan pelak- 
sanaan perubahan status tanah makam, yaitu dari tanah be
kas makam menjadi tanah yang dikuasai pemerintah daerah 
berdasarkan surat keputusan mengenai penutupan makam-makam 
yang sudah penuh, dan mengenai pemindahannya.

Prosedur pembebasan tersebut telah selesai, maka 
instansi yang memerlukan tanah tersebut. diharuskan menga* 
jukan permohonan aesuatu hak atas tanah kepada pejabat 
yang berwenang seperti dimaksud dalam Peraturan Menteri
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Dalam Negeri nomor 6 tahun 19?2.
Adapun maksud daripada nengajukan permohonan hak 

tersebut adalah untuk menjamin kepastian haknya dan diser- 
tai dengan surat-surat bukti pembayaran ganti rugi dan 
bukti-bukti lain yang diperlukan.. Di samping untuk menja- 
min kepastian haknya,. juga berdasarkan pasal 19 ayat 1  

Undang-undang Pokok Agraria dinyatakan bahwa untuk menja
min kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran 
diaeluruh wilayah Indonesia. Maksud«ya agar diseluroh wila- 
yah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat
11 rechtskadaster 11 artinya yang bertujuan. menjamin kepas
tian hukum.

Mengenai pasal 19 UUPA tersebut dia^ur lebih lanjut 
di dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 pasal 19 
yaitu bahwa setiap per janjian yang bernaksud uemindahkan 
hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, 
menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah 
sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan sesuatu akta 
yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh 
nenteri agraria.

Oleh karena itu dengan mengingat peraturan-peratur- 
an tersebut di atas, maka instansi yang membebaskan tanah 
makam diharuskan mengajukan permohonan/pendaftaran hak 
atas tanahnya kepada kantor agraria setempat, lalu kantor 
agraria nuemprosesnya dan terakhir keluarlah sertifikat de
ngan suatu hak, maka terjadilah/terjaminlah kepastian hu-
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kumnya.
Demikianlah prosedur pembebasan tanah makam oleh 

negara yang dimaksud dalam bab ini.
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EAR IV

BEBERAPA HASALAR YAHG TIMBUL DAN 
PENOLESAIANHIA

Mengenai pembebasan tanah makam ini banyak menimbul- 
kan masalah terutama mengenai hak atas tanahnya.
Dalam hah ini sayâ  akan memherikan heherapa contoh menge
nai masalah-nasalah yang timhul dan penyelesaiannya:.
1. Masalah Pemhehasan Tanah Mflkam di Gubeng Airlangga

Adapua pembebasan tanah makam tersebut berdasarkan 
pada Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Sura
baya nomor 219 tahun 1981 tentang Penutupan dan Pemindahan 
Makam Gubeng Airlangga di jalan Guheng Airlangga I dengan 
menimbang, bahwa telah dipenuhinya ketentuan-ketentuan da
lam Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur no
mor HK* 023, 7/1574/1979 tanggal 29 September 197.9? maka. 
pembebasan tanah makam tersebut dapat dilaksanakan sesuai 
dengan prosedur yang telah ditentukan. Demikianlah penye- 
lesaian pembebasan tanah makam dalan praktek dan tidak di- 
lanjutkan dengan permohonan hak atas tanahnya, sehingga ti
dak ada kepastian haknya atau tidak mempunyai suatu serti- 
fikat.

Namun., menurut atas hasil wawaneara saya dengan ba- 
pak bagian pengurusan hak-hak atas tanah di kantor Agraria 
Kotamadya; Surabaya menyatakan, bahwa setelah penutupan dan 
pemindahan makam ( kerangka ) maka instansi yang memerlukan
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tanah bekas makam tersebut harus mengajukan permohonan 
hak atas tanahnya guna memperoleh sertifikat dengan suatu 
hak atas tanah dan hak yang dapat diperoleh paling tinggi 
adalah hak pakai.
Jadi di sini mengharuskan mengajukan permohonan hak atas 
tanah ( lihat contoh permohonan hak atas tanah pada lam- 
piran I K

Namun, dalam praktek mengenai permohonan hak bekas 
tanah makam tersebut belum pernah terjadi, karena banyak 
hambatan-hambatannya* Adapun hambatannya disebabkan oleh 
instansi yang bersangkutan aendiri, yaitu mengenai biaya 
karena instansi tersebut hanya menyediakan biaya untuk 
pembebasan saja, eedangkan biaya guna pensertilikatannya 
tidak dieediakan.

Oleh karena itu instansi yang mengadakan pembebasan 
tanah hendaknya menyediakan biaya baik untuk pembebasan 
tanah maupun untuk pensertifikatannya. Dengan demikian 
instansi tersebut mempunyai suatu kepastian hak atas ta
nahnya*
2*. Masalah Pembebasan Tanah Makam di daerah Ngesong

Adapun pembebasan tanah makam tersebut adalah untuk 
pembuatan jalur jalan baru eerta fasilitas umum sebagai 
realisasi perkembangan kota sesuai dengan perencanaan yang 
telah ditetapkan di daerah Hgesong, kelurahan Dukuh Kupang, 
kecamatan Karang Pilang, Kotamadya Daerah UngkaJ. II Sura
baya-
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Kamun. demikian, pelaksanaan pembebasan tanah makam 
tersebut mengalami hambatan, karena berdasarkan Surat Ke
putusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya no- 
mor 530/W£/1978 tanggal 24 Agustus 1978, adalah surat ke
putusan mengenai penutupan makam bag! pemakaman jenazah 
baru, jadi bukan surat keputusan mengenai pemindahan ma- 
kam/kerangka.

Oleb karena itu pembebasan tanah makam tersebut ti
dak dapat dilaksanakan dan untuk dapat dilaksanakan maka 
diperlukan surat keputusan walikotamadya yang didasarkan 
ata6 perencanaan yang disahkan oleh pemerintah daerah, de
ngan maksud untuk memindahkan kerangka dari makam tersebut 
yang merupakan penghapusan makam.

Dengan demikian dalam setiap surat keputusan penu
tupan makam hendaknya selalu diikuti dengan pemindahan ke
rangka kemakam lain.

Demikianlah masalah yang timbul dalam praktek menge
nai pembebasan tanah. makam.
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BAB V

KESIMPULAK DAK SARAH

Setelah saya uraikan panjang lebar mengenai pembe- 
hasan tanah makam oleh negara, maka dapatlah saya tar Ik su
atu kesimpulan sebagai berikut :
1 .. di dalam pembebasan tanah makam tersebut, mengenai gan

ti ruginya tidak diserahkan kepada ahli waris tetapi 
diserahkan pada yang bersangkutaa sendiri dan ahli waris 
tersebut ditentukaiL berdasarkan pengakuan saja;

2. mengenai Rembug warga hanya diatur oleh instruksi dari 
walikotamadya saja;

3 . penutupan makam aelalu. dengan- surat keputusan walikota
madya dan di dalam. surat keputusan penutupan tersebut 
selalu diikuti dengan pemindahan kerangka kemakam lain, 
namun demikian masih ada surat keputusan walikotamadya 
yang isinya hanya menyangkut hal penutupan saja;

i+. di dalam pembebasan tanah makam tersebut, dalam praktek 
tidak pernah dilanjutkan dengan suatu permohonan hak 
atas tanah.

Demikianlah kesimpulan yang dapat saya tarik berda- 
sarkan uraian di ouka.

Sedangkan saran-saran yang dapat saya berikan adalah 
eebagai berikut :
1 *. mengenai ahli waris tersebut hendaknya tidak ditantukan 

berdasarkan pengakuan saja, melainkan hendaknya berda-
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Barkan keputusan pengadilan karena ini untuk menjamin 
kekuatan dan kepastian hukumnya;

2. dalam hal rembug warga tersebut hendaknya diatur oleh 
suatu peraturan yang lebih tinggi dari instruksi, kare
na rembug warga ini merupakan .forum musyawarah yang se
suai dengan kerangka kehidupan dalam negara demokrasi 
Pancasila;

3. dalam surat keputusan walikota hendaknya mencakup hal 
mengenai penutupan dan pemindahan makam, karena jika 
hanya berisikan salah satu unsur saja misal hanya menge
nai penutupan makam, maka ini akan ntenimbulkan suatu 
hambatan dalam pembebasan tanah makam;

k* setelah pembebasan tanah makam tersebut hendaknya dtlan- 
jutkan dengan suatu permohonan hak atas tanah guna mem- 
peroleh suatu kepastian ĵ ak atau hukum yang sesuai de
ngan apa yang dikehendaki oleh Peraturan Pemerintah no
mor 10 tahun 1961 pasal 19 yang menyatakan, bahwa seti- 
ap perjanjian yang bermaksud mendndahkan hak atas tanah, 
memberikan hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau 
meminjam uang dengan hak atas tanah 6ebagai tanggungan, 
harus dibuktikan dengan sesuatu akta yang dibuat oleh 
dan dihadapan pejabat yang di tunjuk oleh menteri agra
ria.

Demikianlah saran-saran yang dapat saya berikan.
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Lampiran I
MODEL A

UNTUK mMASUKKAJK PADA
SUB DIT. AGEARIA Kepada Yth,

Bapak Walikotamadya,
Perihal : Permohonan penyele- Kepala Daerah Tingkat II Surabaya 

saian sertifikat hak Up* Kepala Sub Etirektorat Agraria 
atas tanah di S U R A B A Y A

Dengan hormat,
Dengan ini kami mengajukan permohonan penyelesaian sertifikat 

dengan uraian ssbagai berikut :

1 . Nafla dan alamat pemohon •
•

2 . Macam permohonan ; PendaftaraVkoaversi/peralihan 
fcak/permohonan sertifikat Ke 11/

3. Macam hak : Hak Milik/Sak Guna Bangunan /Hak

h. Letak tanah jalan
desa/k elurahan
kecamatan

5. Luas tanah. ♦
•

6. Luas bangunan a
•

7. Jenis bangunan : Permanen/Semi permanen/Non perma»* 
iken

ko
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8, Penggunaan : a. Tanah : 
b. Bangunan :

kl

9. Kama pemegang hak asal :

10. Nazia dan alamat penerima hak :

1 1 . Kilai harga jual tanah dan bangunan :

1 2 . Surat-surat yang dilampirkan :

Nomor Macam surat Banyak nya 
urut

Keterangan

Surabaya, tgl

Pemohon,

Pen.jelasan :

a. Pengisian bianco permohonan ini hendaknya dilaksanakan dengan 
jelas dan selengkap-lengkapnya;

b. Apabila pemohon bukan penerima/pemegang hak, maka harus diser- 
takan surat kuasa untuk mengajukan permohonan dimaksud;

c. Surat-surat yang dilampirkan harus »elengkap-lengkapnya;
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d. Turunan/fotocopy surat-surat yang dilampirkan harus di6ah- 
kan oleh pejabat yang berwenang;

e. Coret yang tidak perlu.

42

Daftar Isian 305 : A9*« —
Tanggal : .......................
a. Panjar Sertifikat ....
b. Pan jar biaya pengukuran $

A.n. KEPALA sera DIBEKTORAT AGRAR1A A*iu. KEPALA SUB DIT. AGRABIA

U.h* U.b.

Kasuhsi Teknik Pendaftaran Tanah Petugas penerima

Daftar Isian 301 
Diterima tgl

)
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