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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Tanah merupakan suatu karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa, awalan 

dari kekayaan alam yang menjadi sumber kehidupan Bangsa dan Negara, 

betapa besarnya potensi sektor pertanian, perhutanan, perikanan, peternakan, 

pertambangan yang terdapat didalamnya untuk bisa mengantarkan seluruh 

Bangsa Indonesia dalam kehidupan yang serasi, sejahtera adil dan makmur 

sebagaimana cita-cita Bangsa kita yang termaktub dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

  Untuk mengatur dan menjamin seluruh Rakyat, mendapatkan secara 

merata atas tanah-tanah yang ada diseluruh wilayah Negara serta memberikan 

batasan yang jelas mengenai segala persyaratan,ketentuan berserta kewajiban 

dan hak yang wajib untuk diperhatikan oleh para pemegang hak atas tanah 

demi tegaknya keadilan dalam bidang pertanahan. Tanah sangat erat kaitanya 

dengan hak atas kepemilikannya yang dimiliki atau diberikan oleh seseorang, 

baik sendiri maupun bersama-sama orang lainnya serta badan hukum, bila ada 

hak maka ada kewajiban, karena itu adanya hak atas tanah lahirlah kewajiban 

atas tanah sehingga mengandung arti bahwa seseorang atau badan hukum 

yang menggunakan haknya harus memenuhi kewajiban yang merupakan 

syarat baginya untuk dapat menikmati hak.  

  Untuk meningkatkan harkat dan martabat bagi setiap rakyat Indonesia, 

maka dalam konstitusi Republik Indonesia memberi jaminan Perlindungan 
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Hak bagi setiap orang untuk mendapat tempat tinggal yang layak, ruang 

hidup yang sehat dan layak, seperti terkandung dalam Pasal 28 huruf H ayat 

(1) UUD NKRI 1945 yang berbunyi : setiap orang berhak hidup sejahtera 

lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang 

baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini berarti 

secara konstitusi Negara bertanggung jawab untuk melindungi warga Negara 

Indonesia, untuk dapat bertempat tinggal serta memiliki rumah sebagai 

tempat tinggal yang terjangkau dan layak terutama masyarakat yang sulit 

mendapatkan rumah yang disebabkan berpenghasilan rendah. 

  Permasalahan tanah semakin rumit karena sejalan dengan bertambahnya 

jumlah penduduk semakin meningkat, berhadapan dengan ketersediaan tanah 

semakin terbatas bahkan berpengaruh pada kenaikan harga tanah tidak 

terkendali terutama diperkotaan, bahkan tindakan calo tanah mencari untung 

atas setiap transaksi tanah.  

  Untuk mewujudkan kebutuhan akan pembangunan perumahan bagi 

masyarakat ekonomi lemah, sebagai hak warga Negara yang sehat, aman 

serasi dan teratur serta menjamin kepastian hukum atas hak atas tanah, 

Negara bertanggung jawab menyediakan kawasan perumahan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah baik itu dari Pemerintah provinsi serta 

pemerintah kabupaten atau kota, tentu dengan dilibatkannya pengembang 

perumahan untuk berpartisipasi dalam pembangunan perumahan yang dapat 

di jangkau oleh masyarakat ekonomi lemah.  



3 
 

  Pembangunan rumah atau perumahan tidak dapat di pisahkan dengan 

status hak atas tanah, dipastikan bebas sengketa, dalam penyelenggaraan 

perumahan terutama pembangunan perumahan dilakukan dalam kerangka 

rencana tata ruang wilayah ini berarti bahwa kawasan perumahan harus sesuai 

lokasi yang diperuntukan untuk kawasan perumahan yang bebas banjir, 

longsor dan ramah lingkungan.  

  Untuk memperoleh kawasan perumahan bagi masyarakat ekonomi lemah, 

sedapat mungkin pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun 

pemerintah kabupaten/kota menyediakan tanah yang sudah memiliki status 

hak atas tanah. Yaitu selain hak guna atas bangunan, status tanah Negara 

ataupun diatas hak pakai diatas tanah Negara sebagaimana latar belakang 

lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan 

Pemukiman (disebut UU PKP), dengan diselenggarakannya pembangunan 

perumahan, hal ini membuat masyarakat dapat bertempat tinggal dan 

menempati dan memiliki rumah yang terjangkau serta layak huni pada 

lingkungan yang aman, harmonis, sehat dan juga berkelanjutan di seluruh 

wilayah yang ada di Indonesia.  

  Pemerintah memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan terkait 

hukum kawasan pemukiman serta  hukum perumahan, melalui fungsi 

pembinaan yang sejalan dengan tanggung jawab Negara, dalam 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman. Dalam 

pelaksanaannya, pembinaan yang dilaksanakan oleh pemerintah terdiri dari 
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perencanaan, pengaturan/pengelolaan, pengendalian serta pengawasan, 

terhadap pembangunan perumahan.  

  Rumah memiliki pengertian sebagai gedung/bangunan yang memiliki 

fungsi sebagai tempat untuk tinggal yang layak huni, sarana dalam membina 

keluarga, gambaran atas harkat dan martabat penghuninya dan juga aset bagi 

pemiliknya (Penjelasan dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 

2011 mengenai perumahan dan kawasan pemukiman, setiap pelaku usaha 

properti terutama pengembang/developer, memiliki peran strategis dalam 

menyelenggarakan rumah secara maksimal, dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan rumah komersil, yang diadakan guna memperoleh keuntungan 

sesuai ketentuan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan kawasan pemukiman, pelaku usaha properti diwajibkan 

membuat rumah jenis umum, yang dilaksanakan sebagai pemenuhan 

kebutuhan hunian rumah atas masyarakat yang memiliki penghasilan rendah, 

ada 2 (dua) rumah yang termasuk kategori bisnis Properti/Perumahan, yaitu 

rumah komersil dan rumah umum.  

  Badan hukum atau perusahaan properti / developer perumahan, dalam 

melaksanakan pembangunan suatu perumahan wajib atas terlaksanaknya 

perumahan dengan hunian berimbang, yang dimana hunian berimbang berarti  

lingkungan hunian atau perumahan yang dibangun/dibuat dengan seimbang 

antara rumah mewah, rumah menengah dan rumah sederhana khusus bagi 

pembangunan rumah berskala besar, berlaku kewajiban tambahan untuk 

mewujudkan perumahan bertimbang dalam satu hamparan guna 



5 
 

mempertimbangkan faktor ekonomi/pendapatan pada tiap daerah dan 

memperhitungkan faktor keamanan dan keselamatan, disesuaikan dengan 

kondisi ekonomi masyarakat yang dipengaruhi oleh tingkat keterjangkauan 

dan kebutuhan rumah.  

  Kewajiban developer membangun kawasan perumahan berupa rumah 

komersil dan rumah umum (non komersil / subsidi bemerintah) dalam satu 

Kawasan wilayah, untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat ekonomi 

lemah untuk menikmati kawasan perumahan yang layak serta sesuai dengan 

ketentuan mengenai tata ruang serta tersedianya sarana dan prasarana/utilitas 

umum yang berada dalam kawasan rumah komersil, seperti tersedianya jalan 

penghubung, Ruang Terbuka Hijau (RTH), fasilitas keamanan terjamin, 

pengelolahan air bersih, arena komersil misalnya pusat bisnis, toko, bank, 

klinik kesehatan Apotik dan sebagainya, adapula fasilitas lain berupa taman 

bermain anak, fasilitas olahraga, dengan fasilitas perumahan yang lengkap, 

tentu penghuninya tidak hanya merasa nyaman, tapi juga lebih mudah dalam 

beraktifitas.  

  Adanya ketentuan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Perumahan 

bagi masyarakat ekonomi lemah dengan beberapa fakta yang dikaitkan 

dengan Undang-undang perumahan yang terurai diatas menjadikan 

penyelenggara pembangunan perumahan rentang disalah gunakan terutama 

kawasan permukiman tidak sesuai tata ruang, kewajiban developer dalam 

pelaksanaan perumahan bagi masyarakat ekonomi lemah, tidak terlaksana 

dengan baik.  
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B. Rumusan Masalah 

 Sesuai dengan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

rumusan masalah yang ada adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana prosedur pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan ? 

2. Bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah atas pembangunan 

Perumahan bagi masyarakat ekonomi lemah?  

C. Tujuan Penelitian  

  Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapaun tujuan Penelitian sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui prosedur pengadaan tanah untuk pembangunan 

perumahan. 

2. Untuk mengetahui Tanggung Jawab Pemerintah Daerah atas 

pembangunan Perumahan bagi masyarakat ekonomi lemah.      

D. Manfaat Penelitian  

  Dengan memperhatikan tujuan penelitian diatas, maka dapat diketahui 

manfaat penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk menambah khasana ilmu pengetahuan dibidang pengadaan tanah 

untuk pembangunan perumahan.  

2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan terhadap 

pengetahuan dan wawasan keilmuan khususnya perlindungan masyarakat 

ekonomi lemah atas pembangunan perumahan yang layak bagi 

masyarakat ekonomi lemah.  

   


