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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia, disamping Pangan dan 

Sandang, karena itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan Perumahan 

yang layak diperlukan perencanaan yang matang di sertai tersedianya dana yang 

cukup, karena Pembangunan Perumahan sangat terkait dengan kepemilikan tanah 

lokasi yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.  

 Salah satu tujuan dibentuknya Negara republik Indonesia ialah memajukan 

kesejahteraan umum, dengan dilaksanakanya pembangunan nasional yaitu 

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan membangun seluruh rakyat 

Indonesia yang menekankan kepada keseimbangan kepentingan masyarakat, 

termasuk dibidang perumahan tanpa membedakan status social dan ekonomi bagi 

masyarakat. 

 Hak masyarakat untuk bertempat tinggal, memperoleh jaminan hukum dari 

Negara tercantum dalam konstitusi yaini pasal 28 H ayat (1) Undang Undang 

dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, menegaskan bahwa setiap orang 

berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan 

kesehatan. Hal ini berarti dalam masyarakat Indonesia perumahan bukan hanya 

sebagai tempat tinggal atau hunian semata tetapi berfungsi sebagai aset ( 



viii 
 

kekayaan) bagi pemiliknya maka Negara selayaknya mengatur peruntukan dan 

pemilikan perumahan bagi segenap masyarakat bangsa Indonesia untuk 

bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.  

 Membangun Perumahan diatas tanah hak milik adalah dambaan setiap 

keluarga, ada pendapat masyarakat bahwa belum lengkap kehidupan rumah 

tangga apabila belum memiliki rumah pribadi meskipun dalam bentuk sederhana 

karena rumah merupakan saran untuk memenuhi kebutuhan primer dalam 

membentuk watak dan kepribadian bagi manusia, baik sebagai pribadi maupun 

sebagai suatu kesatuan dengan masyarakat dan lingkungan alamnya.  

 Pada hakikatnya dengan bertambah jumlah penduduk, membentuk keluarga 

baru maka kebutuhan akan tempat pemukiman akan meningkat terutama pada 

kawasan Perkotaan menjadi pilihan utama masyarakat karena terletak wilayah 

strategis segala sarana dan Prasarana dekat Perkantoran, Pertokoan, Pemukiman 

untuk memiliki tanah dikawasan Perkotaan, sangat sulit diperoleh, apabila ada 

tanah akan di jual, nilai jualnya sangat tinggi karena diperkotaan lahan atau 

kawasan tanah Perumahan semakin menyempit, juga dipengaruhi sebagian besar 

lokasi Perumahan telah di kuasai oleh pengembang real estate. 

 Keterlibatan Negara dalam penyelengaraan perumahan dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan rumah bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan 

rakyat. Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilaksanakan oleh pemerintah, 

pemerintah daerah, dan atau setiap orang maupun badan usaha lainnya dalam 

rangka untuk menjamin hak masyarakat untuk menempati, menikmati, dan atau 
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memiliki rumah yang layak dalam lingkungan hunian yang terencana secara 

menyeluruh dan terpadu serta berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang. 

 Untuk pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh 

guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni 

dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian bermukim yang menjamin hak setiap 

warga Negara untuk menempati, menikmati dan memiliki tempat tinggal sesuai 

ketentuan. Salah satu kegiatan Negara dalam membangun perumahan dan 

permukiman bagi masyarakat umum pada era tahun 80an dikenal program 

perumahan nasional (perumnas) yang pelaksanaannya dilakukan oleh perusahaan 

nasional sangat popular pada masa orde baru, karena perumahan dibangun untuk 

masyarakat golongan ekonomi lemah namun dalam pelaksanaanya masih 

terdapat perumahan nasional dimiliki oleh golongan ekonomi kuat, pejabat 

daerah setempat sehingga usaha pemerintah mengembangkan dan meningkatkan 

pembangunan perumahan secara terarah dan terpadu belum menyentuh 

masyarakat ekonomi lemah.    

 Tidak dapat dipungkiri kebutuhan manusia terhadap tanah dan bangunan 

menjadi kebutuhan utama (Primeir), sehingga tidak menutup kemungkinan bagi 

masyarakat ekonomi lemah yang tidak memperoleh lokasi tanah yang layak 

untuk lokasi pemukiman, menempati lokasi yang rawan banjir, longsor, 

dibantaran sungai, pinggiran laut, Pegunungan terjal, yang tidak disadari dapat 

membahayakan bagi masyarakat yang mendiami lokasi yang termasuk lokasi 
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bahaya dan tidak layak untuk dihuni dan menjadi lokasi atau kawasan zona 

merah, menurut Undang-Undang No. 26 tahun 2007 Tentang Penataan ruang.  

 Kebutuhan tanah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan 

masyarakat yang tinggal di daerah kumuh, padat penduduk di perkotaan rawan 

bencana, Negara bertanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan 

kemudahan memperoleh tanah dan bangunan rumah melalui penyelenggaraan 

perumahan dan kawasan pemukiman dalam satu kesatuan fungsional dalam 

wujud tata ruang, kehidupan ekonomi dan sosial budaya yang mampu menjamin 

kelestarian lingkungan alam yang memberi arti bagi manusia dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  

 Upaya pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat 

khususnya pemerataan pemenuhan kebutuhan perumahan pemerintah memberi 

kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, melalui kredit pemilikan 

kapling siap bangun atau kredit pemilikan rumah bagi daerah daerah yang 

berpenduduk padat dan tersedianya tanah yang sangat terbatas, pemerintah 

menyediakan pembangunan perumahan dalam bentuk rumah susun atau 

bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan masing 

masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah terutama untuk tempat 

hunian. Namun demikian karena pembangunan rumah susun tidak bisa dinikmati 

secara utuh bagi masyarakat yang terbiasa dengan kepemilikan pribadi atas tanah 

sehingga tidak menarik minat masyarakat untuk bertempat tinggal dirumah 

susun. 
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  Hak Perdata masyarakat atas Permukiman yang layak adalah salah satu 

tujuan Negara Republik Indonesia yakni mewujudkan kesejahteraan umum 

melalui Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan 

kemakmuran lahiriah dan kepuasan bathiniah pemerintah perlu lebih berperan 

dalam menyediakan dan memberi kemudahan dan bantuan perumahan dan 

kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan 

dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan, ekonomi dan social budaya yang 

mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat 

demokrasi, otonomi daerah dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan 

masyarakat berbangsa dan bernegara. Namun demikian pemerintah dalam 

memperoleh tanah untuk dijadikan lokasi perumahan bagi masyarakat golongan 

ekonomi lemah belum memadai, karena terbatasnya lokasi strategi, termasuk 

anggaran untuk biaya pembebasan tanah. 

 Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan 

Pemukiman ditetapkan bahwa rumah dapat berfungsi sebagai :  

a. Memenuhi kebutuhan Dasar manusia  

a. Tempat tinggal atau hunian  

b. Aset (Kekayaan) bagi pemiliknya  

c. Status Sosial dan ekonomi bagi pemiliknya  

d. Tempat untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan  

e. Sarana Pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat bagi pemiliknya 

(Urif Santoso 2014 : 5).  
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 Dari beberapa fungsi rumah bagi pemiliknya adalah sebagai cermin hak 

asasi bagi setiap pemilikan rumah yang layak bagi kemanusiaan dan merupakan 

status sosial dan ekonomi bagi pemiliknya hal ini menandakan bagi setiap 

masyarakat memiliki hak untuk menempati rumah yang layak maka kewajiban 

bagi Pemerintah, Pemerintah daerah dengan melibatkan pelaku usaha dan peran 

masyarakat untuk menyediakan fasilitas Perumahan bagi masyarakat ekonomi 

lemah yang berdomisili di daerah rawan bencana, untuk direlokasikan dikawasan 

pemukiman dalam lingkungan yang sehat, Aman, serasi dan teratur. 

  Secara geografis Negara kesatuan Republik Indonesia berada dalam kawasan 

rawan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi 

bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan 

dan penghidupan manusia dan lingkungannya.  

  Dalam rangka mewujudkan perumahan dan Pemukiman yang layak 

ditentukan bahwa Pemerintah atau Pemerintah Daerah memberikan solusi 

pemenuhan kebutuhan pemukiman diselenggarakan melalui pembangunan 

kawasan pemukiman skala besar yang terencana secara menyeluruh dan terpadu 

dengan pelaksanaannya secara bertahap. Tujuannya adalah menciptakan kawasan 

pemukiman dan meningkatkan kwalitas lingkungan pemukiman yang telah ada di 

daerah sekitarnya.  

  Kawasan Pemukiman sebagai relokasi bagi hak masyarakat ekonomi lemah 

yang mendiami lingkungan rawan bencana yang disebut kawasan siap bangun 

yang harus ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah 
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Perkotaan dan rencana tata ruang wilayah bukan perkotaan. Kawasan rawan 

Bencana yang merupakan zona merah, yang seharusnya diarahkan penggunaan 

untuk tujuan perlindungan fungsi lingkungan hidup.  

B. Rumusan Masalah  

  Penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana Ketentuan tentang Perumahan dan pemukiman yang layak 

menurut Undang-undang di Indonesia.  

2. Bagaimana Hak Perdata masyarakat atas Perumahan yang layak menurut 

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.  

C.  Tujuan Penelitian  

  Dari rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan Penelitian adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui ketentuan Perumahan dan pemukiman yang layak 

menurut Undang-undang di Indonesia.  

2. Untuk Mengetahui Hak Perdata Masyarakat atas Perumahan yang layak 

menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.  

D. Manfaat Penelitian  

  Hasil dari pada penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Dapat memberikan informasi bagi perkembangan ilmu Pengetahuan hukum 

Perdata yang berkaitan dengan Hak Perdata masyarakat atas Perumahan dan 

Pemukiman yang layak.  
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2. Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya bagi penulis dan 

sivitas Akademika mengenai Hak Perdata masyarakat atas Perumahan dan 

Pemukiman yang layak.    

3. Dapat memberi masukan bagi Aparat Penegak Hukum dalam menangani 

sengketa Hak diperdalam masyarakat atas Perumahan dan Pemukiman yang 

banyak.   


