


Evaluasi 
PERATUTAN dAERAH kABUPATEN kARANGANYAR nOMOR 10 tAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PEMAKAMAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

	Pendahuluan



Bahwa pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, berdampak pada  jaminan akan ketersediaan sarana pemakaman. Untuk menjamin ketersediaan lahan pemakaman,  Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui  Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pemakaman dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat membuat  ketentuan yang mewajibkan kepada pengembang yang berinvestasi membangun perumahan untuk ikut berperan dalam menyediakan  lahan pemakaman di Kabupaten Karanganyar. Lahan pemakaman yang disediakan pengembang perumahan tersebut merupakan bagian dari sarana, prasarana dan utilitas yang merupakan kewajiban dari pengembang perumahan untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
Bahwa  sejak Peraturan Daerah tersebut diundangkan, masih terdapat beberapa kendala teknis dalam  pelaksanaan penyerahan lahan pemakaman yang disediakan pengembang perumahan kepada Pemerintah Daerah.  Berdasar kondisi sebagaimana tersebut diatas, perlu dilakukan evaluasi terhadap ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pemakaman dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. 


	Hasil Evaluasi	


Berdasar Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pemakaman dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, ketentuan mengenai kewajiban penyediaan lahan pemakaman oleh pengembang perumahan diatur sebagai berikut:

Pasal 5
TPU dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
Pengembang perumahan wajib menyediakan lahan untuk pemakaman dan diserahkan pada Pemerintahan Daerah untuk dikelola sebagai TPU milik Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Lahan sebagamana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari lahan yang dimohonkan.
Mekanisme dan tata cara  penyediaan lahan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Areal tanah TPU diberikan status Hak Pakai selama dipergunakan untuk keperluan pemakaman.
Tata cara pengelolaan dan pemanfaatan TPU diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Berdasar ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tersebut, Pengembang perumahan wajib menyediakan lahan untuk pemakaman sebesar 2% dari lahan yang dimohonkan  dan diserahkan pada Pemerintahan Daerah untuk dikelola sebagai TPU milik Pemerintah Daerah. Kewajiban menyediakan lahan sebesar 2% dari lahan yang dimohonkan pengembang perumahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tersebut akan sulit atau bahkan tidak mungkin dilaksanakan untuk pengembang perumahan skala kecil. 
Ketentuan Pasal 5 ayat (2) akan sulit/ bahkan  tidak bisa dilaksanakan untuk pengembang dengan skala kecil, misalkan lahan yang dimohonkan pengembang sebesar 2000 m2, maka berdasar perhitungan 2%, maka lahan yang diperuntukkan untuk pemakaman hanya sebesar  40 m2. Pada praktek pelaksanaanya, pengembang  skala kecil akan kesulitan untuk menyediakan lahan pemakaman dengan luasan kecil, untuk itu diperlukan alternatif ketentuan untuk menjawab permasalahan tersebut, misalkan dengan alternatif ketentuan pemberian kompensasi berupa uang kepada Pemerintah Daerah yang nilainya sama dengan 2% lahan yang dimohonkan. Kompensasi berupa uang tersebut merupakan penerimaan daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. 
Hal lain yang menjadi permasalahan terkait penyedian lahan pemakaman oleh pengembang perumahan,  bahwa sampai dengan saat ini, 7 tahun sejak Perda tersebut ditetapkan dan berlaku, Peraturan Bupati yang mengatur mekanisme dan tata cara penyedian lahan pemakaman oleh pengembang perumahan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) belum pernah dibuat dan ditetapkan.








	KESIMPULAN


Berdasarkan analisa terhadap ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pemakaman dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat  dapat disimpulkan hal sebagai berikut :
	Kewajiban menyediakan lahan sebesar 2% dari lahan yang dimohonkan pengembang perumahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tersebut akan sulit atau bahkan tidak mungkin dilaksanakan untuk pengembang perumahan skala kecil. 

Diperlukan alternatif ketentuan untuk menjawab permasalahan penyediaan lahan pemakaman oleh pengembang perumahan, misalkan dengan alternatif pemberian kompensasi berupa uang kepada Pemerintah Daerah yang nilainya sama dengan 2% lahan yang dimohonkan. Kompensasi berupa uang tersebut merupakan penerimaan daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. 
Hal lain yang menjadi permasalahan terkait penyedian lahan pemakaman oleh pengembang perumahan,  bahwa sampai dengan saat ini, 7 tahun sejak Perda tersebut ditetapkan dan berlaku, Peraturan Bupati yang mengatur mekanisme dan tata cara penyedian lahan pemakaman oleh pengembang perumahan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) belum pernah dibuat dan ditetapkan.

	SARAN

Berdasarkan analisa dan evaluasi terhadap ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pemakaman dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat  maka direkomendasikan untuk merubah Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pemakaman dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat  dengan menambahkan alternatif ketentuan kewajiban menyediakan lahan sebesar 2 % dari lahan yang dimohonkan pengembang perumahan, misalkan dengan  kompensasi berupa uang kepada Pemerintah Daerah yang nilainya sama dengan 2% lahan yang dimohonkan. Kompensasi berupa uang tersebut merupakan penerimaan daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. 
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