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BAB 2  

KAJIAN LITERATUR TEMPAT PEMAKAMAN UMUM 

 

Pada bab ini akan membahas mengenai kajian literatur tempat pemakaman umum 

yang terkait dengan studi, dimana didalamnya terdiri dari penjelasan mengenai 

ruang terbuka hijau, pelayanan umum, pemakaman, serta tinjauan dari studi 

terdahulu terkait topik penelitian yang akan diambil. 

 

2.1 Ruang Terbuka Hijau 

Penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang 

dilakukan untuk menghasilkan rencan umum tata ruang dan rencana rinci tata 

ruang. Berdasarkan wilayah administrasinya, penataan ruang terdiri atas penataan 

ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, penataan ruang wilayah 

kabupaten/kota. Pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan 

pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimal 30% dari luas wilayah kota. 

Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau selain dimuat dalam 

RTRW Kota, RDTR Kota, atau RTR Kawasan Strategis Kota, juga dimuat dalam 

RTR Kawasan Perkotaan yang merupakan rencana rinci tata ruang wilayah 

kabupaten. Penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTRW Kota atau RDTR Kota 

atau RTR Kawasan Strategis Kota atau RTR Kawasan Perkotaan, dimaksudkan 

untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi: 

1. Kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis; 

2. Kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi; 

3. Area pengembangan keanekaragaman hayati; 

4. Area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan; 

5. Tempat rekreasi dan olahraga masyarakat; 

6. Tempat pemakaman umum; 

7. Pembatasan perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan; 



14 

 

Institut Teknologi Nasional 
 

8. Pengamanan sumber daya baik alam, buatan, maupun historis; 

9. Penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta 

kriteria pemanfaatannya; 

10. Area mitigasi atau evakuasi bencana; dan 

11. Ruang penempatan pertandaan (signage) sesuai dengan peraturan 

perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama RTH tersebut. 

2.1.1 Tujuan Penyelengaraan RTH 

Tujuan penyelenggaraan RTH adalah: 

1. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air; 

2. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara 

lingkungan; 

3. Alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; 

4. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman; 

5. Lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. 

2.1.2 Fungsi RTH 

RTH memiliki fungsi sebagai berikut: 

a. Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis: 

1. Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi 

udara; 

2. Pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat 

berlangsur lancar; 

3. Sebagai peneduh; 

4. Produsen oksigen; 

5. Penyerap air hujan; 

6. Penyedia habitat satwa; 

7. Penyerap polutan media udara, air dan tanah; 

8. Penahan angin.
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b. Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu: 

1. Fungsi sosial dan budaya: 

• Menggambarkan ekspresi budaya lokal; 

• Merupakan media komunikasi warga kota; 

• Tempat rekreasi; 

• Wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatiahn dalam 

mempelajari alam. 

2. Fungsi ekonomi: 

• Sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, 

dan sayur mayur; 

• Bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan 

lain-lain. 

3. Fungsi estetika: 

• Meningkatkan kenyamanan dan memperindah lingkungan kota baik 

dari skala mikro yaitu halaman rumah, lingkungan permukiman, 

maupun makro yaitu lanskap kota secara keseluruhan; 

• Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota; 

• Pembentuk faktor keindahan arsitektural; 

• Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan 

tidak terbangun. 

Pada suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai 

dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata 

air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati. 

2.1.3 Manfaat RTH 

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas: 

1. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible), yaitu 

membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan 

mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, dan buah); 
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2. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible), yaitu 

pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan 

persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora 

dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati). 

Pembagian jenis-jenis RTH yang ada sesuai dengan tipologi sebagaimana 

Gambar 2.1 berikut: 

Gambar 2.1 Tipologi RTH 

Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, 

kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan 

seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan. Dilihat 

dari fungsi RTH dapat berfungsi sebagai ekologis, sosial budaya, estetika, dan 

ekonomi. Secara struktur ruang, RTH dapat mengikuti pola ekologis 

(mengelompok, memanjang, dan tersebar) maupun pola planologis yang mengikuti 

hirarki dan struktur ruang perkotaan. Dari segi kepemilikan, RTH dibedakan ke 

dalam RTH publik dan RTH privat. Pembagian jenis-jenis RTH publik dan RTH 

privat dijelaskan pada tabel 2.1 berikut:
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Tabel 2.1 

Kepemilikan RTH 

No. Jenis 
RTH 

Publik 

RTH 

Privat 

1. RTH Pekarangan    

 a.  Pekarangan rumah tinggal   V 

 
b.  Halaman  perkantoran, 

 

ertokoan, 

 

an  
tempat  

 
V 

  usaha       

 c.  Taman atap bangunan      V 

2. RTH Taman dan Hutan Kota       

 a.  Taman RT     V V 

 b.  Taman RW     V V 

 c.  Taman kelurahan     V V 

 d.  Taman kecamatan     V V 

 e.  Taman kota     V  

 f.  Hutan kota     V  

 g.  Sabuk hijau (green belt)    V  

3. RTH Jalur Hijau Jalan       

 a.  Pulau jalan dan median jalan  V V 

 b.  Jalur pejalan kaki  V V 

 c.  Ruang dibawah jalan layang  V  

4. RTH Fungsi Tertentu    

 a.  RTH sempadan rel kereta api  V  

 b.  Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi  V  

 c.  RTH sempadan sungai  V  
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No. Jenis 
RTH 

Publik 

RTH 

Privat 

 d.  RTH sempadan pantai  V  

 e.  RTH pengamanan sumber air baku/mata air  V  

 f.  Pemakaman  V  

Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, 2019 

Baik RTH publik ataupun privat memiliki beberapa fungsi utama seperti fungsi 

ekologis serta fungsi tambahan yaitu, sosial budaya, ekonomi, estetika/arsitektural. 

Khusus untuk RTH dengan fungsi sosial seperti tempat istirahat, sarana olahraga 

atau area bermain, maka RTH ini harus memiliki aksesibilitas yang baik untuk 

semua orang, termasuk aksesibilitas bagi penyandang cacat. Karakteristik RTH 

disesuaikan dengan tipologi kawasannya. 

2.2 Pelayanan Umum 

Arti pelayanan umum tidak terlepas dari lingkup kepentingan umum dimana 

pelayanan umum diselenggarakan dalam rangka memenuhi kepentingan umum. 

Kepentingan umum berasal dari himpunan kepentingan-kepentingan pribadi yang 

sama, dimana kepentingan pribadi berasal dari hak asasi manusia. Akan tetapi, tidak 

semua kepentingan pribadi yang sama akan menjadi kepentingan. Kepentingan 

pribadi yang dapat menjadi kepentingan umum adalah apabila dalam 

pemenuhannya berkaitan atau berdampak terhadap kepentingan masyarakat umum. 

Pemenuhan kebutuhan pribadi yang berkaitan dengan masyarakat umum erat 

kaitannya dengan penggunaan barang umum (public goods), antara lain udara, 

ruang, air, tanah, dan prasarana wilayah. Oleh karena itu, pengelolaan kepentingan 

umum perlu diambil alih oleh pemerintah menjadi bentuk-bentuk pelayanan umum 

dan merupakan komponen dalam manajemen wilayah dan kota. Mengingat 

pelayanan umum pun menyangkut barang publik maka di samping adanya 

pelayanan yang bersifat pengaturan, yaitu suatu bentuk intervensi pemerintah 

terhadap mekanisme pasar bebas terhadap barang publik. Tujuan akhir dari 

pelayanan umum adalah mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berdaya 
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agar dapat mengurusi persoalan mereka sendiri. Jadi, pemenuhan kepentingan 

umum yang dilakukan oleh pemerintah dimaksudkan untuk pemberdayaan 

masyarakat (Ashri Prawesthi D., 2018). 

2.2.1 Sifat dan Bentuk Pelayanan Umum 

Menurut (Ashri Prawesthi D., 2018), tugas pelayanan umum dalam manajemen 

kota dan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dapat 

dikelompokkan berdasarkan sifatnya menjadi dua, yaitu sebagai berikut: 

a. Tugas pelayanan yang bersifat mengatur kegiatan masyarakat dalam 

menggunakan ruang. 

Tugas yang bersifat mengatur merupakan intervensi pemerintah pada mekanisme 

kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dalam kaitannya dengan 

pemanfaatan ruang. Tugas ini bertujuan agar terciptanya perikehidupan yang tertib, 

aman, adil, dan membuat kegiatan yang produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 

Tugas mengatur ini adalah bagian wujud dalam bentuk perizinan (izin lokasi, izin 

perubahan penggunaan tanah, dll) dan kepemilikan sertifikat tanah. 

b. Tugas pelayanan yang bersifat penyediaan kebutuhan publik, baik 

yang berupa barang maupun jasa. 

Di samping melaksanakan pengaturan, pemerintah kota maupun wilayah 

berkewajiban melakukan pelayanan penyediaan kebutuhan publik. Pelayanan 

pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa pada hakikatnya bersifat non 

komersial. Akan tetapi, dalam rangka menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) maka sebagian pelayanan tidak secara gratis. Pendapatan dari 

penyelenggaraan pelayanan umum oleh pemerintah sebaiknya sekedar untuk 

menutupi biaya operasional pelayanan. 

Berdasarkan waktu penyediaanya, pelayanan penyediaan kebutuhan umum 

dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: 

 Bersifat mendesak (tidak bisa ditunda) sehingga harus tersedia 24 jam. 

 Bersifat biasa, waktu pelayanan mengikuti hari kerja dan jam kerja. 
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Bentuk-bentuk pelayanan penyediaan kebutuhan umum oleh pemerintah pusat dan 

daerah dapat berupa barang nyata, barang tidak nyata (contoh: informasi), dan jasa. 

2.2.2 Jenis – Jenis Pelayanan Pemakaman 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan 

Pelayanan Umum dan Pengabuan Mayat dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan 

Pengabuan Mayat, jenis pelayanan pemakaman yang diberikan oleh Pemerintah 

Daerah yaitu: 

a) Pelayanan penyediaan tanah makam 

b) Pelayanan pengangkutan mayat 

c) Pelayanan pemindahan atau pembongkaran makam atau pusara 

d) Pelayanan penyediaan tanah dengan sistem makam tumpang 

e) Pelayanan pemeliharaan kebersihan lingkungan makam 

f) Pelayanan penitipan mayat dirumah duka milik Pemerintah Daerah 

g) Pelayanan penggalian dan pengurusan tanah makam 

2.3 Peran Prasarana dan Sarana Umum 

Prasarana dan sarana umum berperan sebagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat 

luas. Penyediaannya dilakukan secara serentak atau massal (tidak secara per 

individu). Tingkat pemenuhan kebutuhan fasilitas tersebut menjadi ukuran tingkat 

kesejahteraan masyarakat. Penyediaan prasarana dan sarana umum merupakan 

tanggung jawab pemerintah karena menyangkut kesejahteraan masyarakat banyak, 

baik untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari maupun kebutuhan sekunder. 

Tanggung jawab tersebut menyangkut penyediaan dan pengaturan dalam 

pengelolaan sarana-prasarana. Akan tetapi, tidak berarti bahwa pemerintah harus 

menyediakan secara keseluruhan karena sebagian tanggung jawab dapat diserahkan 

kepada pihak lain (Sadyohutomo, 2012). 

2.4 Pemakaman 

Pemakaman disebut juga penguburan adalah sebidang tanah yang disediakan untuk 

kuburan. Pemakaman bisa bersifat umum (semua orang boleh dimakamkan disana) 

maupun khusus, misalnya pemakaman menurut agama, pemakaman pribadi milik 
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keluarga, taman makam pahlawan, dan sebagainya. Pemakaman umum merupakan 

salah satu fasilitas sosial yang berfungsi sebagai tempat pemakaman bagi 

masyarakat yang meninggal dunia. Pemakaman umum juga memiliki fungsi 

lainnya seperti sebagai RTH, daerah resapan air, dan paru-paru kota. Lahan 

pemakaman selain digunakan untuk tempat pemakaman, umumnya memiliki 

sedikit lahan untuk ruang terbangun dan sisanya ditanami berbagai jenis tumbuhan. 

Pelayanan pemakaman meliputi pelayanan penyediaan tanah makam dan pelayanan 

pengangkutan mayat. 

Faktor-faktor pertimbangan lokasi menyangkut pertimbangan pola sebaran 

penduduk dan perkembangannya, serta adat atau kebiasaan masyarakat (agama). 

Sedangkan faktor-faktor pertimbangan fungsi fisik tata ruang menyangkut 

pertimbangan kondisi fisik teknis, daya hubung (aksesibilitas), dan nilai lahan. Di 

samping itu, pertimbangan selanjutnya yang sangat penting dan berkaitan dengan 

beberapa faktor di atas adalah faktor kebijaksanaan dan kelembagaan yang berperan 

penting dalam mengatur masalah penyediaan dan pengelolaan lahan pemakaman di 

perkotaan (Setyawarman, 2009). 

2.4.1 Tinjauan kebijakan penyediaan lahan pemakaman 

Peraturan atau standar yang digunakan pada penelitian ini sebagai acuan dan 

pedoman untuk kesesuaian penyediaan lahan pemakaman yang ada di Kota 

Bandung yaitu Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang 

Ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat dan Retribusi 

Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, serta meninjau kembali peraturan 

Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan 

Tempat Pemakaman, dan Keputusan Mendagri No 26 Tahun 1989 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987, Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan 

dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan, dan Peraturan 

Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat. 
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Pada dasarnya aspek materi dalam PP No. 9 Tahun 1987 dan Kepmendagri 

No 26 Tahun 1989 terdiri atas 4 bagian, yaitu: 

a. Penunjukan, penetapan, dan pemberian hak atas tanah untuk keperluan 

tempat pemakaman. 

b. Pengelolaan tempat pemakaman umum (TPU), tempat pemakaman bukan 

umum (TPBU), dan tempat pemakaman khusus. 

c.  Pengaturan krematorium dan tempat penyimpanan jenazah. 

d. Pengaturan pemindahan lokasi pemakaman. 

Dari keempat aspek materi di atas, maka pokok-pokok peraturan yang berkaitan 

erat dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Yang dimaksud dengan pemakaman di dalam penelitian ini adalah tempat 

pemakaman umum (TPU), yaitu areal tanah yang disediakan untuk 

keperluan tempat pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan 

agama dan golongan, yang pengelolaanya dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa (PP No. 9 Tahun 1987 Pasal 1a). 

b. Bahwa dalam penunjukan dan penetapan lokasi pemakaman (dilaksanakan 

masing-masing Pemerintah Daerah Tingkat II di bawah koordinasi 

Gubernur) harus berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah, dan/atau 

Rencana Tata Kota dengan ketentuan-ketentuan (kriteria) sebagai berikut 

(PP No. 9 Tahun 1987 Pasal 2 ayat 3). 

- Tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya 

- Menghindari penggunaan tanah yang subur 

- Memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup 

- Mencegah Pengrusakan tanah dan lingkungan hidup 

- Mencegah penggunaan tanah yang berlebih-lebihan 
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2.4.2 Kriteria lokasi pemakaman dalam konteks tata ruang kota 

Dalam konteks tata ruang kota, pengaturan lokasi pemakaman sebaiknya 

memperhatikan ukuran kota dan pembagian zona kotanya. Hal ini penting 

dilakukan mengingat lokasi pemakaman di dalam suatu zona kota akan berbeda 

kepentingan atau fungsinya jika ukuran kotanya juga berbeda. Di samping itu, 

pengaturan tersebut dilakukan untuk memudahkan dalam pengembangan lokasi 

pemakaman seiring dengan kecenderungan semakin besarnya ukuran suatu kota 

dan terjadinya perubahan karakteristik di setiap zona kota yang ada (Setyawarman, 

2009). Lebih jelasnya akan dijabarkan pada tabel berikut: 

Tabel 2.2 

Kriteria Lokasi Pemakaman dalam Konteks Tata Ruang Kota 

Kategori 

Ukuran 

Kota 

Kriteria Lokasi Pemakaman 

Pusat Kota 
Transisi 

Kota 
Pinggir Kota Luar Kota 

Kota Desa ( 

3.000 – 

25.000 Jiwa) 

Layak, sebaiknya 

ditempatkan di 

kawasan yang rendah 

perkembangannya 

sebaiknya difungsikan 

sebagai RTH. 

Layak, 

sebaiknya 

ditempatkan 

berdekatan 

dengan 

elemen 

kegiatan 

kota yang 

saling 

menunjang 

dan 

diberikan 

fungsi yang 

tegas. 

Layak, 

sebaiknya 

ditempatkan 

berlawanan 

dengan arah 

perkembangan 

kota dan 

diberikan 

fungsi yang 

tegas. 

Tidak layak. 
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Kategori 

Ukuran 

Kota 

Kriteria Lokasi Pemakaman 

Pusat Kota 
Transisi 

Kota 
Pinggir Kota Luar Kota 

Kota Kecil 

(25.000-

100.000 

Jiwa) 

Layak, harus memiliki 

fungsi yang tegas, 

fungsi disesuaikan 

menurut kedekatan 

dengan elemen guna 

lahan lain. 

Layak, 

sebaiknya 

ditempatkan 

berdekatan 

dengan 

elemen 

kegiatan 

kota yang 

saling 

menunjang 

dan 

diberikan 

fungsi yang 

tegas. 

Layak, 

sebaiknya 

ditempatkan 

berlawanan 

dengan arah 

perkembangan 

kota dan 

diberikan 

fungsi yang 

tegas. 

Tidak layak, 

sebaiknya 

diantisipasi 

sebagai 

alternatif 

pengembangan. 

Kota 

Menengah 

(100.000-

500.000 

Jiwa) 

Tidak layak, sebaiknya 

dipindah atau jika 

dipertahankann harus 

disertai alasan khusus 

yang menegaskan 

kepentingan/fungsinya. 

Layak, 

harus 

memiliki 

fungsi yang 

tegas, 

fungsi 

disesuaikan 

menurut 

kedekatan 

dengan 

elemen 

guna lahan 

lain. 

Layak, 

sebaiknya 

ditempatkan 

berdekatan 

dengan 

elemen 

kegiatan kota 

yang saling 

menunjang 

dan di berikan 

fungsi yang 

tegas. 

Layak, 

sebaiknya 

ditempatkan 

berlawanan 

dengan arah 

perkembangan 

kota dan 

diberikan 

fungsi yang 

tegas. 

Kota Besar 

atau 

Metropolitan 

Tidak layak, sebaiknya 

dipindahkan atau 

dilarang. 

Layak, 

harus 

memiliki 

fungsi yang 

tegas, 

terutama 

sebagai 

Layak, harus 

memiliki 

fungsi yang 

tegas, fungsi 

disesuaikan 

menurut 

kedekatan 

Layak, 

sebaiknya 

ditempatkan 

berlawanan 

dengan arah 

perkembangan 

kota dan 
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Kategori 

Ukuran 

Kota 

Kriteria Lokasi Pemakaman 

Pusat Kota 
Transisi 

Kota 
Pinggir Kota Luar Kota 

RTH untuk 

paru-paruk 

kota. 

dengan 

elemen guna 

lahan lain. 

diberikan 

fungsi yang 

tegas. 

 Sumber: Setyawarman, 2009  

2.4.3 Kriteria lokasi pemakaman berdasarkan kedekatannya dengan elemen 

guna lahan lain 

Berdasarkan kedekatannya dengan elemen guna lahan lain, lokasi pemakaman 

sebaiknya dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan fungsi tata 

ruang kota secara keseluruhan. Hal ini penting dilakukan mengingat pemakaman 

juga mempunyai potensi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota 

(misalnya sebagai ruang terbuka hijau untuk paru-paru kota), menciptakan 

keindahan dan memelihara nilai-nilai sejarah/budaya kota (berkenaan dengan 

pemakaman yang dapat berfungsi sebagai taman/monument kota), dan mempunyai 

potensi dalam menjaga keutuhan fungsi suatu kawasan/kegiatan kota (berkenaan 

dengan pemakaman yang dapat berfungsi sebagai penyangga bagi 

kawasan/kegiatan yang membutuhkan perlindungan dari pengaruh adanya 

kawasan/kegiatan lain yang bertentangan fungsinya) (Setyawarman, 2009). Lebih 

jelasnya akan dijabarkan pada tabel berikut: 

Tabel 2.3  

Kriteria Lokasi Pemakaman Berdasarkan Kedekatannya dengan 

Elemen Guna Lahan Lain 

Kriteria Guna Lahan 
Kriteria Lokasi 

Pemakaman 

Alternatif Fungsi Bagi 

Pemakaman yang ada 

Kawasan Lindung: 

- Kawasan yang memberikan 

perlindungan kawasan 

bawahannya. 

- Kawasan perlindungan 

setempat 

- Kawasan suaka alam dan 

cagar budaya 

- Kawasan rawan bencana 

alam 

Boleh berdekatan, tetapi 

dilarang berada di kawasan 

lindung ini. 

 

Boleh berdekatan dan boleh 

berada di kawasan lindung 

ini. 

 

Kawasan Penyangga/RTH 

 

 

 

Kawasan Penyangga/RTH 

 

Kawasan Penyangga/RTH 

 

Kawasan Penyangga/RTH 
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Kriteria Guna Lahan 
Kriteria Lokasi 

Pemakaman 

Alternatif Fungsi Bagi 

Pemakaman yang ada 

Boleh berdekatan, tetapi 

dilarang berada di kawasan 

lindung ini. 

Kawasan Budidaya 

Pertanian: 

- Subur 

 

 

 

 

- Kurang Subur 

 

 

Boleh berdekatan, tetapi 

sebaiknya tidak berada di 

kawasan ini. 

 

 

Sebaiknya berdekatan atau 

berada di kawasan ini. 

 

 

RTH 

 

 

 

 

RTH 

Kawasan Budidaya Non 

Pertanian: 

 

Perumahan: 

- Berkepadatan Tinggi 

 

- Berkepadatan Sedang 

 

 

- Berkepadatan Rendah 

 

 

 

 

Tidak boleh berdekatan 

 

Boleh berdekatan 

Sebaiknya berdekatan 

 

Sebaiknya berdekatan 

 

 

 

 

Taman/Monumen Kota* 

 

Taman/Monumen Kota/RTH 

 

 

Taman/Monumen Kota/RTH 

Perdagangan /Jasa: 

 

Industri: 

- Berpolusi/ membahayakan 

penduduk 

 

- Tidak berpolusi 

 

Perkantoran: 

- Perkantoran pemerintahan 

 

- Perkantoran swasta 

- Kompleks militer 

Tidak boleh berdekatan 

 

 

Sebaiknya berdekatan 

 

 

Sebaiknya tidak berdekatan 

 

 

Sebaiknya tidak berdekatan 

 

Sebaiknya tidak berdekatan 

Sebaiknya berdekatan 

Taman/Monumen Kota* 

 

 

Kawasan Penyangga/RTH 

 

 

Taman/Monumen Kota/RTH 

 

 

Taman/Monumen Kota/RTH 

 

Taman/Monumen Kota/RTH 

Taman/Monumen Kota/RTH 

Kategori Sarana (Fasilitas) 

 

Pendidikan 

 

Kesehatan: 

- Rumah sakit 

 

- Puskesmas 

 

 

Boleh berdekatan 

 

 

Sebaiknya berdekatan 

 

Boleh berdekatan 

 

 

Taman/Monumen Kota/RTH 

 

 

Kawasan Penyangga/RTH 

 

Taman/ Monumen Kota/RTH 
Sumber: Setyawarman, 2009  

Keterangan: *) jika tetap dipertahankan karena memungkinkan ditingkatkan 

fungsinya. 
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2.5 Studi Terdahulu Terkait Topik Penelitian 

Keaslian penelitian merupakan masalah yang dipilih belum pernah diteliti oleh 

peneliti sebelumnya atau harus dinyatakan dengan tegas bedanya dengan penelitian 

yang sudah pernah dilakukan (Alam, 2012). Setelah diadakan penelusuran, 

penelitian yang berkaitan dengan Proyeksi Kebutuhan Lahan Pemakaman di Kota 

Bandung Tahun 2018 - 2038 ini telah ada penelitian sejenis namun dengan pokok 

permasalahan dan lokasi yang berbeda. Adapun penelitian yang berkaitan dengan 

penelitian penulis disajikan dalam Tabel 2.4. 

Tabel 2.4 

Penelitian- Penelitian Tentang Pemakaman 

Peneliti Judul Penelitian Fokus Lokasi Metode 

Dwi 

Apryanto 

(2006) 

Eksistensi Tempat 

Pemakaman Umum 

Mengkaji efesiensi tingkat 

pemanfaatan lahan TPU di 

Kota Jakarta Pusat dan 

faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. 

Kota Jakarta Pusat 

Deduktif 

Kuantitatif 

Kualitatif 

Suprayogi 

(2007) 

Evaluasi Lokasi 

Lahan Pemakaman 

Kota Yogyakarta 

Mengevaluasi keberadaan 

lahan pemakaman di Kota 

Yogyakarta dan mengkaji  

variasi kemampuan daya 

tampung lahan pemakaman 

kota. 

Yogyakarta 
Deskriptif 

Kuantitatif 

Sugiyanto 

Utomo 

(2015) 

Respon Masyarakat 

Terhadap Kebijakan 

Makam Tumpang di 

Kota Bandung 

Mengkaji respon masyarakat 

terhadap kebijakan makam 

tumpang yang dilihat dari 

respon kognitif, afektif, dan 

konatif. 

Kota Bandung Deskriptif 

Ghea 

Amilia 

(2016) 

Ketersediaan Lahan 

Tempat Pemakaman 

Umum di Kota 

Surakarta 

Menghitung ketersediaan 

lahan TPU dan mengetahui 

kesiapan masyarakat dalam 

menghadapi kebijakan 

makam tumpang atau 

makam tumpuk. 

Kota Surakarta Kuantitatif 

Sumber: Penulusuran Literatur, 2018 
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Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa penelitian mengenai Proyeksi Kebutuhan Lahan TPU di Kota 

Bandung Tahun 2018-20138 memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya, baik ditinjau dari segi fokus, lokasi, maupun 

metode. Penelitian ini adalah menghitung proyeksi kebutuhan lahan pemakaman 

saat ini terhadap pola ruang di Kota Bandung untuk 20 tahun mendatang. Pemilihan 

lokasi penelitian di Kota Bandung walaupun terdapat kesamaan lokasi namun 

dalam penelitian ini yang menjadi aspek pembeda dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya ialah proyeksi kebutuhan lahan yang dilihat selama 20 tahun 

mendatang telah mencukupi atau sudah tidak mencukupi. Adanya perbedaan yang 

ditinjau dari segi proyeksi kebutuhan lahan menunjukkan bahwa penelitian terkait 

dengan Proyeksi Kebutuhan Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota 

Bandung Tahun 2018 – 2038 belum pernah diteliti dan tidak mempunyai kesamaan 

dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Adanya perbedaan ini tidak 

menutup kemungkinan bagi peneliti untuk mengacu pada sumber-sumber dan 

literatur yang hampir sama. 


