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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk 

kelangsungan hidup umat manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya 

sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi 

kelangsungan hidup umat manusia. Begitu pentingnya kedudukan tanah bagi 

manusia tidak jarang menyebabkan terjadinya permasalahan pertanahan. (Bachtiar 

Effendie, 1983). 

Sengketa tanah terjadi karena tanah mempunyai kedudukan yang sangat 

penting, yang dapat membuktikan kemerdekaan dan kedaulatan pemiliknya. Tanah 

mempunyai fungsi dalam rangka integritas negara dan fungsi sebagai modal dasar 

dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Abdurrahman, 

2004). Oleh karena itu, banyak dari anggota masyarakat kita memperjuangkan dan 

mempertahankan tanah yang dimilikinya untuk tujuan tersebut; termasuk sengketa 

tanah di Pulau Pari Kepulauan Seribu. 

Sengketa tanah di Pulau Pari Kepulauan Seribu melibatkan warga dan 

perusahaan yang disebut dengan PT Bumi Pari Asri (PT BPA).  Warga Pulau Pari 

yang sudah mengelola pariwisata secara swadaya sejak tahun 2011 berhadapan 

dengan PT BPA yang mengklaim memiliki sertifikat lahan atas tanah warga. PT 

BPA mengklaim 90% pulau lewat klaim hak guna bangunan (https;//m.kbr.id). 

Masalah lahan di Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu kian meruncing setelah 

ada sejumlah  kelompok mengatasnamakan aktivis ikut mengadvokasi warga 

terhadap PT Bumi Pari Raya yang mengklaim memiliki bukti sertifikat sebagian 

tanah pulau. Masalah Pulau Pari sudah lama bergulir antara perusahaan dan warga. 

Warga saling mengklaim bahwa Pulau Pari adalah milik mereka. Namun, 
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perusahaan menganggap bahwa merekalah sejatinya yang memiliki lahan tersebut 

karena mereka mempunyai sertifikat. (http://poskotanews.com). 

Permasalahan konflik tanah/lahan antara warga  pulau Pari dan pihak 

swasta PT BPA dimulai sejak tahun 1993, yaitu ketika satu konsorsium korporasi, 

PT. BPA menyatakan bahwa 90% kepemilikan tanah di Pulau Pari adalah milik 

perusahaan konsorsium; dan ke depannya akan dibangun kawasan wisata modern 

berupa villa, hotel dan pantai yang tertata rapi. Klaim ini mendapat tentangan dari 

warga karena sepengetahuan warga, berdasarkan Keputusan Gubernur DKI tahun 

1991, fungsi tanah di Pari sudah dibagi yakni 10% untuk penelitian, 50% untuk 

kawasan wisata, serta 40% untuk pemukiman, tidak ada hak kepemilikan pribadi 

karena Pulau Pari ditetapkan dalam rencana tata ruang DKI Jakarta sebagai pulau 

pemukiman di bawah penguasaan pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti sepuluh 

pulau pemukiman lain di Kepulauan Seribu. Namun ternyata, perusahaan 

menyatakan tanah-tanah tersebut telah diakusisi melalui jual beli secara resmi 

melalui kelurahan. Indikasinya, Letter C warga yang pernah diminta oleh kelurahan 

pada periode 1982-1985 secara sepihak dialihkan kepada perorangan di luar Pulau 

Pari. Peralihan Letter-C dari warga ke kelurahan dan kemudian ke perusahaan 

secara diam-diam ini menyisakan kemelut menyangkut siapa yang memiliki hak 

atas tanah tersebut dan bagaimana proses peralihan tanah itu terjadi. (Yoopie 

Christian 2018). 

Permasalahan ini telah masuk ke ranah hukum, namun belum 

memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Perkembangan terakhir dari kasus Pulau 

Pari sudah pula masuk ke ranah tata usaha negara. Berdasarkan permohonan warga, 

Ombudsman telah melakukan pemeriksaan terhadap kasus ini dan menemukan 

adanya tindak mal-administrasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Jakarta Utara 

dalam menerbitkan 62 SHM dan 14 SHGB atas nama PT Bumi Pari Asri di Pulau 

Pari. Hal ini salah satunya berawal karena proses pengukuran tidak diinformasikan 

atau tidak diketahui warga Pulau Pari, atau yang berbatasan dengan bidang-bidang 

tanah. Selain itu, Ombudsman juga meminta BPN DKI Jakarta, mengevaluasi surat 

keputusan (SK) pemberian SHGB kepada PT Bumi Pari Asri dan PT Bumi Raya 

http://poskotanews.com)/
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Griyanusa. Hasil pengukuran atau daftar peta bidang tanah juga tidak diumumkan 

sehingga warga Pulau Pari tidak memiliki kesempatan menyatakan keberatan 

mereka. 

Permasalahan serupa sesungguhnya sering juga terjadi pada daerah-

daerah lain, seperti kasus antara warga (Hemsi) menggugat PT Mamuang, 

perusahaan kelapa sawit, di Sulawesi Tengah (Sulteng) yang telah diproses di 

Pengadilan Negeri (PN) Donggala, Sulteng. Kemudian ada juga kasus antara 

masyarakat Indramayu dan Majalengka yang menggugat PT Rajawali II terkait 

dengan lahan pabrik gula di Desa Sukamulya, Cikedung, Jatisura, Mulyasari, 

Loyang, dan Amis, dan banyak lagi kasus lainnya.  

Menurut data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Negara (ATR/BPN), sengketa konflik dan perkara pengadilan mengenai pertanahan 

sepanjang tahun 2018 berjumlah sekitar 8.500 kasus (Kompas.com, 2019). Dari 

300 kasus yang diambil sebagai sampel, diketahui bahwa jumlah kasus pertanahan 

tertinggi merupakan konflik yang melibatkan perusahaan, dengan persentase 18 

persen. Mengingat besarnya jumlah dan persentase konflik antara warga dan 

perusahaan, maka penulis menganggap perlu untuk mengidentifikasi masalah di 

lapangan untuk kemudian dianalisis untuk membangun model atau norma hukum 

yang dapat mencegah kejadian serupa di masa yang akan datang. 

Pada sisi lain, keberadaan Pulau Pari Kepulauan Seribu sangatlah penting 

artinya bagi pariwisata dan warga setempat. Secara keseluruhan Pulau Pari 

memiliki 1 Rukun Warga (RW), yaitu RW 04 dan 4 RT dengan jumlah penduduk 

sebanyak 930 jiwa (2015) serta jumlah kepala keluarga sebanyak 255 KK. Sebagai 

perbandingan berdasarkan data dari Kelurahan (2012) menunjukkan, bahwa Pulau 

Pari merupakan gugusan pulau dan perairan laut yang mempunyai luas wilayah 

daratan 94,67 hektar. Berdasarkan statistik kependudukan di RT sampai akhir 

Bulan Januari 2012, jumlah penduduk di Kelurahan Pulau Pari mencapai sebanyak 

2.372 jiwa yang terdiri dari 1.229 laki-laki dan 1.143 perempuan. Meskipun tidak 

ada perbedaan yang cukup mencolok antara jumlah penduduk laki-laki dan 
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perempuan. Namun jumlah penduduk laki-laki memiliki proporsi yang lebih 

banyak yakni mencapai 51,81 persen dibanding penduduk perempuan yang hanya 

mencapai 48,19 persen.  

Penduduk Pulau Pari mayoritas bermata-pencaharian sebagai nelayan 

sekitar 80% yang setiap weekend berallih profesi sebagai tour guide, sedangkan 

sisanya adalah pedagang, buruh, PNS, wiraswasta, dan petani. Sejak pariwisata 

dikembangkan di Pulau Pari, roda perekonomian penduduk Pulau Pari yang 

awalnya terpuruk kini sudah mulai bangkit kembali. Hal ini dikarenakan hancurnya 

sektor budidaya rumpur laut. 

Pada era 2010 warga Pari sendiri mengembangkan sektor pariwisata 

secara mandiri tanpa ada intervensi pelaku dari luar untuk memanfaatkan lanskap 

pulau dan perairan sekitarnya. Perekonomian kemudian bergeser dari perairan ke 

darat meskipun tidak hilang seratus persen  Multiplier-effect dari wisata cukup 

besar sehingga mampu menghidupkan unit-unit pendapatan lain seperti homestay, 

jasa wisata, transportasi, perdagangan ritel, dan katering termasuk perikanan. 

Berdasarkan sejarah lisan, masyarakat Pulau Pari, Kepulauan Seribu, 

DKI Jakarta telah menghuni pulau ini sejak awal abad 20. Masyarakat yang 

memanfaatkan pulau ini berasal dari Pulau Panggang, Pulau Tidung ataupun pulau 

lain yang telah lebih dahulu dihuni. Pasca registrasi tanah pertama kali tahun 1960, 

baru warga memiliki surat keterangan berupa Letter-C atas persil tanah yang 

mereka manfaatkan. Hal ini mengubah sistem tenurial yang sebelumnya bersifat 

non-formal, berbasis pemanfaatan komunal yang artinya tidak diperjualbelikan 

pada orang luar menjadi tanah milik pribadi. Pada tahun 1982-1985 staf kelurahan 

“meminjam” Letter-C ini dengan alasan akan “diputihkan” agar mendapat legalisasi 

yang lebih kuat. Sebagai masyarakat yang relatif jauh dari informasi, ditambah 

lokasinya yang terisolir/jauh dari daratan utama untuk mengurus surat-surat, 

masyarakat menerima saja permintaan staf kelurahan ini. Ini lah yang menjadi awal 

permasalahan agraria berkepanjangan di Pulau Pari (Christian et al. 2017). 
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Konflik pertanahan di Pulau Pari yang melibatkan masyarakat lokal dan 

korporasi wisata yang telah berlangsung selama lebih dari dua puluh tahun belum 

ada solusi yang nyata atas sengketa ini. Di sisi lain, warga sangat memerlukan 

kepastian hukum mengenai status tanah yang mereka klaim untuk ketenangan hidup 

dan berusaha yang sekarang ini mengandalkan pariwisata berbasis budaya lokal.  

Berdasarkan pemikiran di atas, maka perlu melakukan penelitian 

mengenai sengketa tanah antara warga dan PT BPA sebagai sampel untuk 

menyusun norma dan/atau prosedur yang tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak-

pihak yang tidak bertanggungjawab atau beritikad tidak baik.  

B. Rumusan Masalah 

Mempertimbangkan ketersediaan data, lokasi, dan waktu yang tersedia, 

maka penelitian ini dibatasi untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan berikut: 

1. Bagaimana pengaturan dan prosedur peralihan tanah girik ke hak guna usaha 

dan bagaimana pelaksanaanya di Pulau Pari Kepulauan Seribu? 

2. Apa saja hambatan dan kelemahan pengaturan dan prosedur peralihan tanah 

girik ke hak guna usaha yang memungkinkan pihak beritikad tidak baik 

memperoleh hak tersebut? 

3. Bagaimana solusi hukum untuk mencegah terjadinya pemanfaatan bagi pihak 

yang beritikad tidak baik dimaksud? 

C. Urgensi Penelitian 

Urgensi/keutamaam penelitian ini untuk: 

1. Mengidentifikasi permasalahan hukum beralihnya hak girik menjadi HGU 

dengan itikad tidak baik; 

2. Menjadi rekomendasi dalam penyusunan norma dan/atau prosedur peralihan 

hak girik menjadi HGU; 

3. Menjadi panduan dalam dalam mengambil keputusan atau kebijakan-kebijakan 

berkaitan dengan peralihan hak girik menjadi HGU. 
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D. State of The Art 

Penelitian sejenis yang telah dilakukan termasuk di dalamnya tulisan 

Adriany Badrah berjudul Evaluasi Advokasi Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah 

Di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada Journal of Government and Politics 

Vol 2, No 2 (2011): August 2011. Tulisan ini menekankan pada aspek penyelesaian 

sengketanya (advokasi) bukan pada pembentukan hukum yang tepat untuk 

mencegah terjadinya sengketa yang sama berulang-ulang. Tulisan lain dari Fingli 

Wowor di Jurnal Lex Privatum Vol 2, No 2 (2014) dengan judul Fungsi Badan 

Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah justru menyoroti 

peran Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional sebagai tindakan 

preventif dalam munculnya sengketa tanah. Tulisan lain yang berkaitan dengan 

permasalahan pertanahan di Pulau Pari adalah peneltian yang dilakukan oleh 

Christian, Yoppie dkk, Ekonomi Politik Konflik Agraria Pulau Kecil (Studi Kasus 

di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta) Jurnal Sosiologi Pedesaan | Vol 6 

No 1 April 2018, hal 71-78 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian Analisis Yuridis 

Peralihan Tanah Girik Ke Hak Guna Usaha Berdasarkan Itikad Tidak Baik di 

Pulau Pari – Kepulauan Seribu DKI Jakarta perlu dilakukan untuk melindungi 

warga yang beritikad baik. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

A. Beberapa Pengertian 

Sebelum menggambarkan peta jalan rencana penelitian ini, maka perlu 

diklarifikasi beberapa hal terkait rencana penelitian ini. Kemudian pada akhir 

penjelasan dibuat peta jalan dalam bentuk fishbone. 

 

A.1. Pengertian dan Kedudukan Tanah Girik 

Tanah girik pada dasarnya adalah jenis tanah milik adat yang konversi 

haknya ke negara belum didaftarkan melalui Kantor Pertanahan. Biasanya 

masyarakat memiliki surat atau bukti girik. Bukti girik yang ada secara hukum 

hanyalah bukti kekuasaan bidang tanah tersebut dan bukti bahwa pajak tanah 

tersebut telah dibayarkan oleh pemilik girik, ini berarti bukti girik bukanlah bukti 

hak atas tanah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-

Pokok Agraria (UUPA), telah diatur bahwa seluruh tanah yang belum memiliki 

sertifikat (termasuk juga tanah girik) harus didaftarkan konversi haknya ke negara 

melalui Kantor Pertanahan setempat. Dengan demikian surat atau bukti girik dapat 

dan harus dikonversi menjadi hak yang diakui oleh UUPA dan diurus sertifikatnya 

seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan lain sebagainya, sesuai 

dengan karakter pemanfaatan tanah dimaksud.  

Apabila dilihat pada Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA disebutkan bahwa, 

sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian 

yang kuat, dan sifat pembuktian sertipikat sebagai tanda bukti hak dimuat pada 

Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 

yaitu: 

a. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di 
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dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang 

ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. 

b. Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama 

orang lain atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad 

baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa punya hak 

atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaannya hak tersebut apabila 

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak 

mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala 

Kantor Pertanahan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai 

pengusaan tanah atau penerbitan sertipikat. 

Dengan demikian, sertipikat berlaku sebagai tanda bukti hak yang berfungsi 

sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis di 

dalamnya. Oleh karena itu, sertipikat dianggap sebagai akta otentik yang 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan harus diterima atau 

dianggap sebagai data yang benar (Abraham dkk, 2017:4). 

Menurut UUPA semua hak atas tanah yang berlaku sebelum Tahun 1960 sudah 

harus dikonversikan menjadi hak yang diakui menurut UUPA. Karena 

Pemerintah tidak mungkin lagi mengeluarkan bukti-bukti hak atas tanah yang 

tunduk pada sistem hukum yang lama; sehingga dengan demikian girik, letter c, 

dan tanah-tanah hak adat lainnya tidak lagi dapat dijadikan bukti kepemilikan.  

Sebelum lahirnya UUPA, girik benar-benar diakui sebagai tanda bukti hak atas 

tanah. Namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 

jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 

maka hanya sertifikat hak atas tanah yang diakui sebagai bukti kepemilikan hak 

atas tanah; girik tidak berlaku lagi sebagai bukti hak atas tanah. Jadi sejak 

berlakunya UUPA, girik hanya berlaku sebagai surat keterangan objek atas 

tanah, dan terakhir dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikenal sebagai girik adalah 

DKOP/KP.PBB 4.1. Dengan peraturan ini administrasi pajak hasil bumi/IPEDA 
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antara lain dikenal formulir pembukuan data PBB berupa buku A (daftar pokok 

pajak), buku B (daftar perincian pajak), buku C (daftar himpunan ketetapan 

pajak), blangko girik/petok D (daftar keterangan objek pajak untuk ketetapan 

pajak).  

Dalam konteks ini, sekalipun girik tidak berlaku lagi sebagai alat bukti 

kepemilikan hak atas tanah, namun tidak dapat secara serta merta menganggap 

bahwa girik tidak memiliki kualifikasi hukum sebagai alat bukti dalam 

persidangan. Girik masih dapat dijadikan alat bukti karena girik merupakan 

salah satu dasar atau syarat bukti tertulis untuk mengajukan pembuatan sertipikat 

dalam pendaftaran tanah. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.  

Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah menerangkan bahwa salah satu alat bukti 

tertulis hak lama adalah petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan 

verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 

Tahun 1961. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa girik 

merupakan salah satu bukti kepemilikan hak lama, namun sesuai dengan Pasal 

24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyebutkan 

bahwa pembuktian kepemilikan hak atas tanah dengan dasar bukti girik saja 

tidak cukup, melainkan juga harus dibuktikan data data fisik serta data yuridis 

lainnya dan juga penguasaan fisik tanah oleh yang bersangkutan secara berturut-

turut atau terus menerus selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih. Pembuktian 

girik dengan demikian harus dilengkapi dan diperkuat dengan penguasaan fisik. 

Penguasaan hanya dianggap sah apabila dilakukan dengan itikad baik dan secara 

terbuka oleh yang bersangkutan serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat 

dipercaya. Selain itu penguasaan dimaksud tidak permasalahkan oleh 

masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak 

lainnya.  
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A.2. Pengertian Hak Guna Usaha 

Pengertian Hak Guna Usaha (HGU) menurut Pasal 28 UUPA adalah hak  

untuk mengusahakan   tanah   yang   dikuasai langsung  oleh  Negara  dalam  

jangka waktu   sebagaimana   tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal    29    

UUPA    guna    perusahaan pertanian,  perikanan  dan  peternakan. Selain itu Hak  

Guna  Usaha  diberikan  atas  tanah yang   luasnya   paling   sedikit   5   Ha, dengan  

ketentuan  bahwa  jika  luasnya 25   Ha   atau   lebih   harus  memakai investasi 

modal yang layak dan teknik perusahaan  yang  baik  sesuai  dengan perkembangan 

zaman. Hak  Guna  Usaha  dapat  beralih  dan dialihkan kepada pihak lain.Dari  

ketentuan  di  atas,  dapat  ditarik maknanya   yaitu   bahwa   HGU   diberikan oleh  

Negara  kepada  perorangan  atau  badan hukum   untuk   mengusahakan   tanah   

yang dikuasai  Negara.   

Hak Guna Usaha  diberikan  di  atas tanah bebas, tidak di atas hak yang 

lain. Alas hak dari HGU adalah berasal dari suatu surat keputusan   pemberian   

HGU   oleh   Kepala BPN (pusat). Dalam bukunya, AP Parlindungan   menjelaskan   

bahwa   dengan pembatasan penggunaan HGU yang hanya untuk keperluan 

perusahaan pertanian, perikanan, dan perkebunan maka HGU tidak  dapat diberikan 

untuk  usaha-usaha lain, seperti real estate atau perumahan, ataupun pemukiman 

penduduk  lainnya  atau  untuk  perindustrian (Parlindungan, 1993: 34). Dengan 

demikian usaha berskala besar seperti perkebunan,  pertambakan  dan  termasuk  

peternakan tempat  penggembalaan  ternak tidak menggunakan skema HGU. Dasar 

pemikiran pembatasan tersebut menurut A. Sodiki dilatarbelakangi ketimpangan 

struktur penguasaan  tanah  dan  melahirkan sengketa tanah akibat kurang 

distributifnya tanah produktif di masyarakat. Namun demikian, pemberian HGU 

juga harus hati-hati karena tidak sedikit pula diantara mereka yang nakal. Selain 

peruntukan yang tidak sesuai dengan permohonan, pun ada catatan yang 

menunjukkan penelantaran HGU. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem 

pengawasan dan koordinasi antar instansi. Selain itu penyimpangan juga terjadi 

dalam persepsi pemegang HGU; sebagian menganggap bahwa HGU yang 

dipegangnya sama dengan hak milik, sehingga bisa menggusur masyarakat yang 

berada di wilayah tersebut sebagaimana yang terjadi di Kalimantan Tengah. 
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Tujuan pemberian HGU untuk meningkatkan produktifitas tanah atau 

lahan, diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang 

Perkebunan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut para  investor  dapat 

menggunakan HGU untuk berinvestasi di bidang perkebunan. Pasal 19 Undang-

Undang Perkebunan menyebutkan bahwa Pemerintah  Propinsi,  Kota/Kabupaten 

mendorong  dan  memfasilitasi  pemberdayaan  perkebunan,  kelompok 

perkebunan, koperasi perkebunan serta asosiasi perkebunan. 

Pada perkembangannya, HGU dikaitkan pula dengan leasing. Leasing 

berasal dari bahasa Inggris yaitu to lease yang artinya “menyewakan”. Menurut 

Surat Keputusan (SK) Bersama Menkeu, Menteri Perindustrian dan Menteri 

Perdagangan Nomor N.KEP122/MK/ IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, Nomor 

30/Kpb/l/1974 Tentang Perizinan Usaha Leasing, menyebutkan bahwa pengertian 

Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan 

barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka 

waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih 

(opsi) dari perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang 

bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa 

yang telah disepakati bersama. Selanjutnya pengertian leasing ini berkembang pula. 

Menurut Kepmenkeu RI No. 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna 

Usaha, Pasal 1 huruf a, leasing diartikan sebagai suatu kegiatan pembiayaan dalam 

bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi 

(finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk 

dipergunakan oleh lessee selama jangka waktu. 

 

A.3. Peralihan Tanah Girik ke Hak Guna Usaha  

Peralihan tanah merupakan proses pengalihan tanah dari satu pihak ke 

pihak lain, ataupun pengalihan dari satu hak atas tanah ke hak atas tanah yang 

lainnya. Peralihan hak atas tanah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 

Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 10 Tahun 1961) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997). Dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 
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Tahun 1997 disebutkan bahwa: ''Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas 

satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam 

perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak 

melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat 

oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.'' 

PP Nomor 24 Tahun 1997 membagi peralihan hak atas tanah dalam 

beberapa bentuk, yaitu pemindahan hak, pemindahan hak dengan lelang, peralihan 

hak karena pewarisan hak, peralihan hak karena penggabungan atau peleburan 

perseroan atau koperasi dan pembebanan hak. Ada 2 (dua) cara peralihan hak atas 

tanah, yaitu beralih dan dialihkan. Beralih menunjukkan berpindahnya hak atas 

tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, misalnya 

melalui pewarisan. Sedangkan dialihkan menunjuk pada berpindahnya hak atas 

tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya, misalnya melalui jual 

beli. 

Secara prosedural, pelaksanaan peralihan hak atas tanah dilakukan 

melalui perjanjian. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang 

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 

Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 4/2016) secara 

khusus menjawab permasalahan ini yang diatur dalam Bagian B Rumusan Hukum 

Kamar Perdata, Perdata Umum angka 7 SEMA 4/2016, berbunyi sebagai berikut: 

“Peralihan hak atas tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) 

secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah 

menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan itikad baik.” 

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa walaupun hanya PPJB, 

selama pembeli telah membayar lunas harga tanah tersebut serta telah juga 

menguasai tanah tersebut dan dilakukan dengan itikad baik, maka secara hukum 

peralihan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli telah terjadi. 

Jenis lain peralihan hak atas tanah adalah peningkatan hak tersebut, 

misalnya hak girik menjadi hak milik atau hak guna usaha dan lain-lain yang 

dikenal dengan konversi. Berdasarkan mekanisme yang ditetapkan oleh Badan 
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Pertanahan Nasional prosedur konversi harus memenuhi syarat dengan mengisi 

formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya 

di atas materai cukup surat kuasa apabila dikuasakan; melampirkan fotokopi 

identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah 

dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. Selain itu bukti pemilikan tanah/alas 

hak milik adat/bekas milik adat; fotokopi SPPT PBB Tahun berjalan yang telah 

dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB). 

Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan penyelesaian 98 (sembilan 

puluh delapan) hari kerja. Selain itu dilengkapi dengan identitas diri luas, letak dan 

penggunaan tanah yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan 

tanah/bangunan dikuasai secara fisik. 

 

Sumber: Badan Pertanahan Nasional 

 

Dengan demikian pengalihan hak tanah girik yang berbasis adat menjadi 

hak tanah sesuai dengan UUPA tidak serta merta, harus memenuhi dokumen-

dokumen yang menunjukkan kepemilikan dari pemohon. 
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A.4. Fishbone Roadmap Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Kajian-kajian Hasil Penelitian 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam roadmap penelitian, rencana 

penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya di tempat yang sama 

namun dalam perspektif yang berbeda. Pada Tahun 2019 ketika dilaksanakan 

penelitian berupa identifikasi problematika status tanah di Pulau Pari, lebih 

didasarkan sebagai respon atas aduan masyarakat setempat mengenai masalah yang 

mereka hadapi. Menindaklanjuti aduan tersebut telah dilakukan wawancara dan 

temu desa dengan para pemangku kepentingan tentang masalah tanah yang 

dihadapi. Inti persoalan adalah lemahnya dokumen hukum yang dimiliki 

masyarakat ketika ingin mengajukan klaim hak atas tanah yang telah mereka 

Penyelesaian 

status tanah di 

Pulau Pari 

berkeadilan 

2019: 
Output: 
Legal Opinion 
 

Riset Dasar: 
Problematika 
Status Tanah 
di Pulau Pari 
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Analisis Yuridis 
Peralihan Tanah 
Girik ke Hak Guna 
Usaha Berdasarkan 
Itikad Baik di Pulau 
Pari 
 

Riset Terapan: 
Implementasi 
Peralihan Tanah 
Girik ke Hak Guna 
Usaha secara 
Berkeadilan di Pulau 
Pari 
 

2021: 
Output: 
Jurnal Nasional 
Terakreditasi 
 

2020: 
Output: 
Jurnal Nasional 
Terakreditas 
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tempati beberapa generasi. Hal ini dipersulit karena adanya motif dari Kepala Desa 

setempat untuk mengambil keuntungan dari dokumen berupa hak girik yang 

dimiliki oleh masyarakat. Hasil identifikasi telah dibuatkan Legal Opininya, yang 

melihat adanya peluang jika ada dilakukan usaha bersama masyarakat, dengan 

mendalilkan adanya itikad buruk, bahkan penipuan dan pemalsuan yang 

menyebabkan hak girik masyarakat berpindah tanpa sepengetahuan masyarakat itu 

sendiri. 

Beberapa hasil penelitian terkait yang bisa menjadi acuan antara lain 

yang ditulis oleh Ana Silviana dan kawan-kawan pada Jurnal Dipenogoro Law 

Review Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 dengan judul Gugurnya Sertipikat Hak 

Milik Atas Tanah Oleh Girik Karena Adanya Perbuatan Melawan Hukum Dalam 

Pembuatannya (Studi Kasus Putusan Perkara Perdata Nomor: 32 / PDT.G / 2013 / 

PN.SRG). Dalam penelitian ini penulis melihat adanya kemungkinan 

menggugurkan sertipikat hak milik yang diperoleh dari hak girik dengan alasan dan 

bukti adanya perbuatan melawan hukum. Hal ini dimungkan karena girik 

merupakan salah satu bukti tentang sejarah tanah bersama pemiliknya yang dapat 

digunakan sebagai alat bukti tertulis hak lama dalam pendaftaran tanah. Namun 

demikian, dalam pembuktian di persidangan, girik harus dikuatkan  dejngan 

penguasaan fisik dengan itikad baik sehingga dengan sendirinya pemegang girik 

juga harus bisa membuktikan bahwa dalam perolehan girik tersebut dilakukan 

dengan cara dan prosedur yang sah menurut hukum. 

Penelitian lain dari Sri Handayani dkk, yang berjudul Pendaftaran Hak 

Atas Tanah Asal Leter C, Girik dan Petuk D Sebagai Alat Bukti Permulaan Di 

Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menyimpulkan bahwa hak 

girik dapat menjadi alat bukti permulaan untuk memperoleh hak atas tanah menurut 

Undang-Undang Pokok Agraria.  

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka penyelesaian hak atas tanah di Pulau 

Pari Kepulauan Seribu bisa diupayakan dengan memperhatikan syarat-syarat 

tersebut. 
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

A. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaturan dan prosedur peralihan tanah girik ke hak guna 

usaha dan bagaimana pelaksanaanya di Pulau Pari Kepulauan Seribu? 

2. Untuk mengetahui hambatan dan kelemahan pengaturan dan prosedur 

peralihan tanah girik ke hak guna usaha yang memungkinkan pihak beritikad 

tidak baik memperoleh hak tersebut? 

3. Untuk memberikan solusi hukum untuk mencegah terjadinya pemanfaatan bagi 

pihak yang beritikad tidak baik dimaksud? 

Adapun tujuan khusus dan penelitian ini: 

Untuk menghasilkan norma hukum yang dapat mencegah pihak yang beritikad 

tidak baik memanfaatkan sistem untuk keuntungan pribadi atau golongan dan 

perlindungan yang lebih pasti bagi warga yang memiliki tanah girik dalam sistem 

pertanahan saat ini. 

 

B. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini secara umum dapat dibagi 2: internal dan eksternal. 

Secara internal, manfaatnya terutama untuk pengembangan keilmuan hukum, 

terutama pertanahan yang melibatkan masyarakat awam dengan berlandaskan girik. 

Sedangkan secara eksternal, maka manfaat penelitian ini berupaL 

1. Pendampingan bagi warga untuk penyelesaian sengketa tanah yang 

dihadapinya; 

2. Memberi rekomendasi dalam penyusunan norma dan/atau prosedur peralihan 

hak girik menjadi HGU; 

3. Menjadi panduan dalam dalam mengambil keputusan atau kebijakan-kebijakan 

berkaitan dengan peralihan hak girik menjadi HGU. 
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4. Publikasi pada jurnal nasional terakreditasi ataupun prosiding. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah pendekatan dengan 

mengutamakan dan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-

teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan, 

termasuk hasil putusan pengadilan yang berhubungan dengan penelitian ini. Istilah 

lain untuk pendekatan ini adalah Studi Kepustakaan. Dengan melakukan studi 

kepustakaan, dimungkinkan memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-

pemikiran yang relevan dengan penelitian. 

Dalam melaksanakan penelitian ini langkah-langkah penelitian yang 

diambil sebagai berikut: 

1. Merumuskan pertanyaan dan penelitian dan hipotesisnya; 

2. Melakukan studi literatur terhadap dokumen dan sumber yang telah dipilih; 

3. Pembuatan kategori yang digunakan dalam analisis; 

4. Klasifikasi dokumen yang mendukung analisis berbasis variabel penelitian; 

5. Menganalisis secara kualitatif data yang diperoleh. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Waktu penelitian akan dilaksanakan selama 5 (lima) bulan mulai dari 

Mei sampai dengan September 2020. 

No Kegiatan Mei Juni Juli Agust Sept 

1 Studi literatur                     

2 Pemetaan pengaturan 

terkait dengan topik 

penelitian 

                    

3 Telaah putusan pengadilan 

terkait dengan topik 

penelitian 

                    

4 Analisis penerapan hukum                     
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pada topik penelitian 

5 Wawancara                     

6 Pengolahan data                     

7 Analisis data                     

8 FGD                     

9 Penyusunan laporan                     

10 Penerbitan jurnal                     

C. Populasi dan Sample 

Data lapangan yang menjadi sumber penelitian ini berdasarkan lokasi penelitian 

dengan metode wawancara dengan pemuka dan anggota masyarakat Pulau Pari 

Kepulauan Seribu. 

Menggunakan purposive sampling, maka wawancara dilalukan dengan Ketua 

Forum Peduli Pulau Pari (FP3) Mustaghfirin alias Boby, Bahrudin alias Edo dan 

Mastono alias Baok. Ketiganya merupakan tokoh Pulau Pari yang pernah ditangkap 

karena dituduh melakukan pungutan liar berubah menjadi pemerasan dengan 

kekerasan seperti yang diatur dalam pasal pasal 368 KUHPidana. Selain itu, 

beberapa anggota FP3 juga diwawancara untuk melengkapi data dan informasi 

yang diperlukan penelitian.  

D. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

Untuk kelengkapan data yang diperlukan dalam analisis, teknik 

pengumpulan data penelitian yang merupakan cara untuk mengumpulkan data yang 

terkait dengan permasalahan dari penelitian ini terutama menggunakan studi 

pustaka baik itu berupa akses internet ke jurnal-jurnal terkait, peraturan perundang-

undanganan maupun website pihak yang dibutuhkan informasi dan/atau datanya. 

Namun demikian, jika progress penelitian memerlukan klarifikasi dengan para 

stakeholders, maka dapat dilakukan wawancara menggunakan teknologi informasi 

dan komunikasi. 

E. Teknik Analisis Data 
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Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif analisis dimana metode 

deskriptif analitis menurut Sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk 

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data 

atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis 

dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiono: 2009; 29). Dengan 

kata lain, penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan 

perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian 

dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil 

kesimpulannya. Penelitian ini lebih sesuai menggunakan deskriptif analisis karena 

menjelaskan masalah hukum yang dibahas untuk mencari solusi terhadap masalah 

hukum yang dihadapi oleh masyarakat Pulau Pari. 

Sumber data yang digunakan bersifat sumber data primer dan sekunder, serta 

tertier. Sesuai dengan pendekatan yuridis normatif, maka sumber data yang 

digunakan dalam penelitian: 

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yang antara lain 

meliputi: 

a. Undang-Undang terkait dengan penelitian seperti Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria,  

b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta 

Rencana Tata Ruang,  

c. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, 

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Strategis 

Lintas Sektor Peyelenggaraan Kepariwisataan,  

d. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang 

Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur,  

e. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 9 Tahun 1999 Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas 

Tanah Negara dan Hak Pengelolaan,  
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f. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Tata 

Cara Pendaftaran Perubahan Data Pendaftaran Tanah Yang Menyangkut 

Aset dalam Restrukturisasi dan/atau Kewajiban dalam Restrukturisasi 

yang Berupa Hak atas Tanah Yang Sudah Bersertipikat dan Hak Milik 

Atas Satuan Rumah Susun,  

g. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman 

Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat,  

h. Peraturan Menteri Negara Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara 

Penanganan Sengketa Pertanahan, Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1998 Tentang 

Kewenangan Menandatangani Buku Tanah, Surat Ukur dan Sertipikat. 

i. Putusan hakim terkait dengan penelitian. 

2. Bahan hukum sekunder berupa data yang diperoleh secara langsung dari 

penelitian lapangan untuk mendukung bahan hukum primer seperti wawancara. 

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menguatkan penjelasan dari 

bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus hukum.  
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BAB V 

HASIL LUARAN YANG DICAPAI 

 

A. Pelaksanaan Pengalihan Tanah Girik ke HGU di Pulau Pari – Kepulauan 

Seribu 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Tim Koalisi Selamatkan 

Pulau Pari (KSPP) bernama Mustagfirin yang sehari-hari dipanggil dengan Bobi, 

bahwa proses pengalihan tanah girik menjadi hak guna usaha (HGU) di Pulau Pari 

telah dimulai sejak tahun 1990, di mana pada saat itu pihak Kelurahan 

mengeluarkan kebijakan untuk mengurus girik dalam program pemutihan 

menggunakan program nasional (pronas) yang menjadi strategi dari Pemerintah 

untuk penertiban sertifikat tanah. Dengan berbasiskan kepercayaan karena saling 

mengenal, semua warga menyerahkan girik yang dimilikinya pada saat itu; dan 

tambahan informasi karena tidak mudahnya transportasi ke Jakarta saat itu, maka 

girik tidak sempat diperbanyak (copy) sebelum diserahkan kepada pihak Kelurahan. 

Namun setelah girik disampaikan sampai hari ini sertifikat tanah yang dijanjikan 

tidak terealisir.  

Kemudian pada tahun 2015, PT Bumi Pari Asri mengklaim kepemilikan 

atas tanah yang ditinggali warga di Pulau Pari. Anak usaha dari Bumi Raya Utama 

Group mengaku sebagai pemilik akta jual beli tanah seluas 23,1 hektare di Pulau 

Pari, yang berarti lebih dari separuh luas tanah di sana. Berdasarkan klaim tersebut, 

semula pihak PT Bumi Pari Asri (BPA) melakukan pendekatan persuasif dengan 

menawarkan kerjasama pengelolaan pariwisata di wilayah tersebut, khususnya 

Pantai Perawan. Tidak hanya itu, ada insentif yang ditawarkan berupa gaji sekitar 

Rp 7 juta sampai 8 juta. Namun, tawaran ini ditolak warga karena dinilai BPA 

sesungguhnya tidak memiliki hak dan tidak pula berkontibrusi dalam perawatan 

dan pengelolaan Pantai Perawan selama ini. 
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Tidak berhasil dengan langkah tersebut, pihak BPA mengubah strategi 

dengan sikap konfrontatif, dengan menempatkan pos keamanan dan satpam di P. 

Pari dengan alasan “menjaga tanah milik perusahaan”. Keputusan ini ditentang oleh 

masyarakat dengan bersama-sama sebanyak ratusan warga menyambangi pos 

keamanan, menuntut supaya para satpam perusahaan keluar dari P. Pari. Dua hari 

kemudian yaitu tanggal 11 Maret 2017, Mustagfirin alias Bobi, Mastono alias 

Baok, dan Bahruddin alias Edo - beserta tiga warga yang kebetulan berada di lokasi 

- ditahan Tim Saber Pungli Polres Kepulauan Seribu, dengan alasan bahwa mereka 

telah melakukan pungutan liar di atas tanah milik BPA. Pengadilan Negeri Jakarta 

Utara memvonis ketiga orang (Bobi, Baok, dan Edo) dengan hukum 6 (enam) bulan 

penjara karena terbukti melakukan pungli; karena mereka tidak bisa membuktikan 

bahwa pungutan tarif yang mereka lakukan itu di atas tanah mereka sendiri bukan 

di atas tanah BPA. 

Penangkapan dan hukuman yang dijatuhkan kepada Bobi dan kawan-

kawan, dianggap oleh warga P. Pari sebagai kriminalisasi upaya warga untuk 

menyelamatkan P. Pari dari privatisasi BPA. Setelah segala upaya dilakukan oleh 

BPA, mulai persuasif dan konfrontatif tidak berhasil, maka upaya akhir yang 

dilakukan pihak BPA adalah kriminalisasi. 

Dari aspek dokumen akta kepemilikan yang dipersengketakan, manakala 

adanya klaim dari pihak BPA pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa mereka 

memiliki lahan 90% P. Pari yang dimulai dari tahun 1989 dengan membeli secara 

bertahap tanah-tanah di P. Pari dengan bukti akta jual beli. Ada sekitar 110 buah 

akta jual beli dari 80 warga P. Pari, ahli waris generasi kedua penghuni P. Pari 

sebagai penjual tanah yang diklaim oleh BPA dan kemudian disatukan dalam satu 

konsorsium yang berafiliasi ke BPA (Tempo.co, 2017). Tindaklanjut dari transaksi 

tersebut, BPA pun telah memindahkan 90 kepala keluarga ke Pulau Tidung 

(Mediaindonesia.com, 2017).  

Adapun kronologis pembelian tanah di P. Pari menurut pihak BPA, 

dimulai dari kurun waktu 1980-an dengan adanya proses jual beli tanah dari warga 
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kepada pegawai kelurahan bernama Amir. Amir kemudian menggaet Herman dari 

Perhimpunan Wisata Pulau Seribu. Keduanya sepakat membangun konsorsium 

dengan tujuan untuk mengembangkan pariwisata di P. Pari yang dinilai potensial. 

Namun pihak kecamatan sendiri tidak memiliki data jual beli itu. Camat Kepulauan 

Seribu Selatan, Agus Setiawan, menegaskan bahwa BPA hanya memiliki Hak Guna 

Bangunan. Menurut salah satu warga P. Pari, Ujang Jabar dia mengetahui bahwa 

sertifikat milik neneknya sudah dijual pada 1990-1992 kepada pegawai kelurahan 

bernama Amir. (Kantor Berita Radio, 2017). 

Dari proses tersebut, total lahan yang berpindah tangan menurut 

Rekapitulasi Akta Jual Beli yang dipegang VICE adalah 39,7 hektar, sementara 

luas keseluruhan Pulau Pari 41,3 hektar. Ada yang dibeli oleh perusahaan, ada pula 

orang per orang. Klan Adijanto hanya salah satu dari sekian pembeli perorangan 

lain. Berdasar daftar pemilik tanah terbaru yang kami pegang, tercantum 23,1 

hektar yang sebagian di antaranya sudah ditingkatkan statusnya menjadi Sertifikat 

Hak Milik (SHM). Setidaknya ada 61 sertifikat atas nama perseorangan seluas 

lahan 14,4 hektare; dan 12 sertifikat atas nama PT Bumi Pari Asri, serta PT Bumi 

Raya Griya Nusa seluas 2,7 hektare. 

 

Foto Banner perjuangan masyarakat Pulau Pari 
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Pada tanggal 4 April 2018, Forum Peduli Pulau Pari mengajukan laporan 

dugaan maladministrasi dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak 

Guna Bangunan atas nama PT. Bumi Pari Asri di Pulau Pari. Melalui siaran pers 

nya, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya melaporkan telah melakukan 

tindaklanjut dengan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap terlapor yaitu 

Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dan jajaran sebanyak  4 

(empat) kali, serta pihak terkait yaitu Kementerian ATR/BPN dan Pemprov DKI 

Jakarta. Selain itu, Ombudsman melakukan investigasi lapangan di Pulau Pari 

sebanyak 2 (dua) kali, meminta keterangan Ahli dan melakukan telaah dokumen 

yang terkait dengan laporan. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang terangkum dalam LAHP (Laporan 

Akhir Hasil Pemeriksaan) Ombudsman menyimpulkan ditemukan maladministrasi 

sebagai berikut: 

1. Tentang Penerbitan SHM (Sertifikat Hak Milik) 

Terdapat penyimpangan prosedur atas penerbitan 62 (enam puluh dua) 

SHM di Pulau Pari yang dinilai tidak mengikuti prosedur yang diatur dalam 

ketentuan Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) dan (4) serta Pasal 26 Ayat (1), (2) dan (3) 

PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kesimpulan tersebut dilandaskan pada 

fakta yang pada pokoknya: 

 Bahwa proses pengukuran tidak diinformasikan atau tidak diketahui oleh 

warga Pulau Pari atau yang berbatasan dengan bidang-bidang tanah. 

 Bahwa hasil pengukuran/daftar peta bidang tanah tidak diumumkan. 

Sehingga, warga Pulau Pari tidak memiliki kesempatan untuk menyatakan 

keberatan. 

Selain itu ada pula penyalahgunaan wewenang karena dengan 

penerbitan 62 (enam puluh dua) SHM di Pulau Pari menyebabkan terjadinya 

monopoli kepemilikan hak atas tanah dan peralihan fungsi lahan di Pulau Pari. 
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Bertentangan dengan ketentuan Pasal 6, 7 dan 13 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

2. Tentang Penerbitan SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) 

Terdapat penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan 14 (empat belas) 

SHGB di Pulau Pari bertentangan dengan: 

 Pasal 6, 7 dan 13 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

 Pasal 2 huruf g UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 

 Pasal 171 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Provinsi DKI 

Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030. 

 Ketentuan Pasal 10 Ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan. 

Pada pokoknya, penerbitan 14 SHGB di Pulau Pari, mengabaikan 

fungsi sosial tanah, adanya monopoli kepemilikan hak, mengabaikan 

kepentingan umum dalam pemanfaatan ruang, melanggar RTRW (kawasan 

pemukiman), serta melanggar asas-asas pemerintahan yang baik. 

Disamping itu terjadi pula pengabaian kewajiban hukum karena Kantor 

Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara tidak melakukan evaluasi dan 

pengawasan  terhadap pemegang SHGB atas nama PT. Bumi Pari Asri dan PT. 

Bumi Raya Griyanusa. Sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 35 

huruf b PP 40/1996 seharusnya Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta 

Utara melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pemegang hak yang tidak 

memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf b dan c PP 

40/1996. Pada pokoknya: korporasi pemegang SHGB sejak tahun 2015 tidak 

melakukan aktivitas di atas tanah atau membiarkan tanah terlantar. 
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Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Ombudsman melakukan 

tindakan korektif berupa: 

1. Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta agar melakukan evaluasi dan 

gelar terkait  proses penerbitan 62 (enam puluh dua) SHM dan 14 (empat 

belas) SHGB di Pulau Pari sebagai bentuk akuntabilitas Badan Pertanahan 

Nasional kepada masyarakat (Pelapor) secara komprehensif. Selanjutnya 

membuat keputusan administratif terkait keabsahan proses pendaftaran 

tanah yang terletak di Pulau Pari terkait dengan nama-nama tercantum 

dimaksud yang pada saat ini memiliki sertifikat atas tanah di Pulau Pari 

sebagai bentuk pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. 

2. Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN RI dan Kepala Kantor Wilayah 

BPN Provinsi DKI Jakarta agar melakukan audit internal terhadap Kantor 

Pertanahan Kota Adminitrasi Jakarta Utara terkait dengan proses penerbitan 

62 (enam puluh dua) SHM dan 14 (empat belas) SHGB di Pulau Pari. 

3. Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta agar melakukan evaluasi terkait 

dengan SK (Surat Keputusan) pemberian SHGB atas nama PT. Bumi Pari 

Asri dan PT. Bumi Raya Griyanusa di Pulau Pari. 

4. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar mengembalikan peruntukan Pulau 

Pari sebagai kawasan pemukiman penduduk/nelayan sesuai dengan 

ketentuan Pasal 171 Ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta 

Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, sebagai 

upaya perlindungan terhadap pulau-pulau kecil, nelayan, lingkungan dan 

ekosistem laut. Apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan 

Pulau Pari sebagai salah satu kawasan wisata di Kepulauan Seribu, 

pembangunan pariwisata tersebut agar mengintegrasikan kepentingan warga 

Pulau Pari. 

5. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta 

agar melakukan inventarisasi data warga Pulau Pari, pengukuran dan 

pemetaan ulang terhadap kepemilikan hak atas tanah di Pulau Pari. Jika ada 
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warga yang memiliki alas hak agar segera diproses untuk diperjelas status 

kepemilikannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar melakukan inventarisasi seluruh 

Pulau di Kepulauan Seribu termasuk aset-aset yang ada di atasnya. 

7. Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat berupa 

permohonan status HPL untuk pulau-pulau di Kep. Seribu dan pengamanan 

aset-aset milik Pemprov DKI Jakarta. 

8. Tindakan korektif pada angka 1-3 harus disampaikan perkembangannya 

kepada Ombudsman dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dan pelaksanaan 

tindakan korektif pada angka 4 -7 disampaikan perkembangannya kepada 

Ombudsman dalam waktu 60 (enam puluh hari). Dominikus Dalu S  (Plt. 

Kepala Perwakilan). (Press Release : Ombudsman Temukan 

Maladministrasi dalam Penerbitan 62 SHM dan 14 SHGB di Pulau Pari, 

https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--press-release--ombudsman-

temukan-maladministrasi-dalam-penerbitan-62-shm-dan-14-shgb-di-pulau-

pari-) 

Putusan Ombudsman yang sangat memihak dan menguatkan posisi 

warga P. Pari tidak serta merta dapat direalisasikan pada praktiknya. Pada press 

release Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) yang menyoroti tepat satu tahun 

laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) Ombudsman atas maladministrasi 

penerbitan SHM dan SHGB, namun tindaknyata rekomendasi koreksi dari 

Ombudsman tersebut belum memberikan keadilan bagi warga P. Pari, yang 

menurut istilah Walhi dengan penundaan keadilan adalah pelanggaran atas 

keadilan (justice delayed, justice denied). Padahal, dalam LAHP tersebut, telah 

diberikan batas waktu pelaksanaan masing-masing tindakan korektif. Dari 30 

hari kerja hingga 60 hari kerja dimana kedua batas waktu tersebut telah lewat. 

Ditambah lagi berbagai munculnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta utara 

terhadap tuduhan pidana penyerobotan tanah oleh Sulaiman, Putusan Pengadilan 

Tinggi Jakarta yang membebaskan pengelola pantai Perawan hingga Putusan 

Komisi Informasi Publik yang menegaskan secara terang terjadi maladministrasi 

https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--press-release--ombudsman-temukan-maladministrasi-dalam-penerbitan-62-shm-dan-14-shgb-di-pulau-pari-)
https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--press-release--ombudsman-temukan-maladministrasi-dalam-penerbitan-62-shm-dan-14-shgb-di-pulau-pari-)
https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--press-release--ombudsman-temukan-maladministrasi-dalam-penerbitan-62-shm-dan-14-shgb-di-pulau-pari-)
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terbitnya SHM dan SHGB di Pulau Pari. Merujuk kepada ketentuan yang 

mengatur Ombudsman, sudah sepatutnya telah menerbitkan rekomendasi 

penyelesaian konflik sengketa tanah di Pulau Pari. Dengan adanya rekomendasi 

tersebut akan memberikan tekanan kepada pihak-pihak terlapor utamanya 

Kantor Pertanahan Jakarta Utara dan pihak terkait lainnya seperti Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta, Kantor Wilayah BPN Jakarta, Inspektorat Jendral 

Kementerian ATR/BPN RI. Dimana diduga Kantor Pertanahan Jakarta Utara 

sebagai pihak yang menerbitkan 62 Sertifikat Hak Milik (SHM) dan 14 sertifikat 

Hak Guna Bangunan adalah pihak yang paling bertanggungjawab terhadap 

sengkarut sengketa konflik tanah di Pulau Pari. (Press release Walhi, Satu 

Tahun LAHP Ombudsman Pulau Pari Koalisi: Segera Terbitkan 

Rekomendasi Penyelesaian Konflik, https://www.walhi.or.id/satu-tahun-lahp-

ombudsman-pulau-pari-koalisi-segera-terbitkan-rekomendasi-penyelesaian-

konflik). 

Merasa tidak juga ada tindak lanjut yang jelas mengenai permasalahan 

tanah di P. Pari pasca LAHP Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, pada 

tanggal 6 Agustus 2020 yang lalu warga P. Pari berdemonstrasi di depan 

Ombudsman Nasional menuntut untuk segera mengeluarkan LAHP yang 

operasional dengan membawa atribut demo dan beberapa kapal kecil. Selain itu, 

warga juga menuntut agar Ombudsman RI segera mencabut sertifikat yang 

sudah ditemukan adanya unsur maladministrasi oleh Ombudsman DKI Jakarta. 

Apabila tidak ada juga respon yang positif, warga akan melakukan demonstrasi 

di depan Balai Kota DKI Jakarta, untuk meminta Gubernur untuk menanggapi 

permasalahan masyarakat Pulau Pari. (Warga Pulau Pari Menuntut 

Ombudsman Keluarkan Rekomendasi LAHP, 

https://metro.tempo.co/read/1373276/warga-pulau-pari-menuntut-ombudsman-

keluarkan-rekomendasi-lahp/full&view=ok). 

Sampai saat hasil penelitian ini diturunkan, menurut Mwarga masih 

mengalami intimidasi dari satpam BPA antara lain berupa larangan untuk 

https://www.walhi.or.id/satu-tahun-lahp-ombudsman-pulau-pari-koalisi-segera-terbitkan-rekomendasi-penyelesaian-konflik)
https://www.walhi.or.id/satu-tahun-lahp-ombudsman-pulau-pari-koalisi-segera-terbitkan-rekomendasi-penyelesaian-konflik)
https://www.walhi.or.id/satu-tahun-lahp-ombudsman-pulau-pari-koalisi-segera-terbitkan-rekomendasi-penyelesaian-konflik)
https://metro.tempo.co/read/1373276/warga-pulau-pari-menuntut-ombudsman-keluarkan-rekomendasi-lahp/full&view=ok)
https://metro.tempo.co/read/1373276/warga-pulau-pari-menuntut-ombudsman-keluarkan-rekomendasi-lahp/full&view=ok)
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mengubah bentuk rumah yang mereka tempati, bahkan hanya sekedar untuk 

menambah awning atau atap pada garasi sepeda sewaan warga. 

B. Hambatan dan Kelemahan Prosedur Pengalihan Tanah Girik ke HGU di 

Pulau Pari – Kepulauan Seribu 

 

Beberapa hambatan dan kelemahan prosedur pengalihan tanah girik ke 

HGU di Pulau Pari – Kepulauan Pari dari penjelasan di atas maupun dari hasil 

wawancara dengan Ketua FPPP dan warga lainnya mencakup aspek yuridis dan 

sosiologis, antara lain: 

1. Secara yuridis, warga Pulau Pari belum memiliki bukti formal dan jelas atas 

kepemilikan tanah; karena pengumpulan girik dilakukan secara massal dengan 

alasan untuk peningkatan status kepemilikan menjadi hak milik. Namun karena 

tidak ada kelanjutan sebagaimana dijanjikan, maka bukti formal dimaksud tidak 

dimiliki oleh warga; 

Disamping itu, ada beberapa warga melakukan akta pengikatan jual beli tanah 

yang dikuasainya tanpa dikaitkan dengan girik; dan akta pengikatan jual beli ini 

dijadikan oleh BPA sebagai bukti kepemilikan dan pengurusan SHM dan HGU; 

2. Secara sosiologis, keresahan masyarakat akibat adanya tekanan dari pihak BPA 

serta kekhawatiran masyarakat tentang keberlangsungan kehidupan mereka di 

pulau itu menyebabkan semangat perjuangan goyah; suara perjuangan warga 

yang tidak bulat utuh lagi; karena ada beberapa warga telah berpihak kepada 

BPA disebabkan adanya tawaran dari pihak BPA yang menguntungkan secara 

finansial. 

 

C. Analisis Hukum Peralihan Girik ke Hak Guna Bangunan dengan Itikad Tidak 

Baik dan Solusinya untuk Mencegah Pemanfaatan Pihak Ketiga Beritikad 

Tidak Baik 

 

Permasalahan utama terkait dengan peralihan girik ke Hak Guna 

Bangunan dengan Itikad Tidak Baik karena adanya maladministrasi sebagaimana 
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laporan Ombudsman. Namun dalam prakteknya, peralihan tersebut juga 

mengandung unsur penipuan oleh oknum Keluharan. Ketika ditelusuri kenapa 

warga tidak mengusut tuntas asal muasal pengalihan tidak beritikad baik ini, 

disebutkan karena oknum dimaksud sudah meninggal dunia, sehingga bukti yang 

diperlukan untuk itu sudah tidak dapat ditelusuri kembali. 

Hasil penelitian Sajogyo Institute yang diperkuat oleh penelitian Amin 

Nugroho dan kawan-kawan yang menunjukkan telah ada fenomena privatisasi di 

pulau-pulau Kepulauan Seribu. Modus privatisasi di setiap pulau berbeda-beda, dan 

untuk Pulau Pari, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses tersebut berlangsung 

tidak secara formal dan terang-terangan. Pengumpulan girik yang disebutkan oleh 

oknum pegawai Kelurahan untuk ditingkatkan sertifikatnya ternyata digunakan 

untuk pembuatan akta pengikatan jual beli tanpa sepengetahuan mereka. Hal ini 

sebagaimana disampaikan Ibu Rohani, sebagaimana dikutip oleh media Vice.com 

yang mengatakan pada awal dekade 1980-an ia mempercayakan surat pengurusan 

tanah pada dua petugas kelurahan yang datang ke Pulau Pari. Mereka menawari 

warga menyerahkan girik tanahnya buat ditingkatkan jadi Sertifikat Hak Milik. Ibu 

Rohani menyerahkan girik tanah atas nama suaminya, Muhaeni bin Saimin. "Saya 

ngasih sendiri ke orang Kelurahan itu waktu suami saya masih hidup," tuturnya. 

Melalui proses ini kepemilikan telah berpindah tangan,  dan secara formal warga 

tidak memiliki bukti kuat sebagai pemilik sah tanah yang ditempati dan karenanya 

sangat merugikan warga Pulau Pari.  

Pihak BPA memberikan keterangan bahwa sesungguhnya proses 

pembelian telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum, yaitu ditandai dengan 

adanya akta pengikatan jual beli yang didasarkan dengan girik dari warga. Namun 

demikian, menariknya setelah proses pengalihan tanah pada tahun 1990-an tersebut, 

tidak ada tindakan apapun dari BPA sebagai pihak yang mengaku pemilik tanah; 

lahan dibiarkan begitu saja puluhan tahun lamanya, padahal kawasan Pulau Pari 

sebagai bagian dari kawasan wisata sebagaimana pulau-pulau di sekitarnya seperti 

Pulau Bidadari, Pulau Tidung ataupun Pulau Pramuka sangat potensial.  
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Usaha warga untuk meningkatkan potensi Pulau Pari sebagai kawasan 

wisata dilakukan tidak mengenal lelah. Belajar dari pulau-pulau di sekitarnya, 

warga pun mulai berbenah, mulai dengan penyediaan jalanan yang baik sehingga 

wisatawan mudah untuk bepergian di pulau tersebut, guest house yang 

kekeluargaan, dan pembukaan spot-spot rekreasi dengan berbagai fasilitas sampai 

dengan penyediaan sepeda sebaga sarana transportasi ramah lingkungan dan 

menarik disediakan dan dibangun secara swadaya dan swadana oleh masyarakat. 

Setelah ada peningkatan minat dari wisatawan dari tahun ke tahun, barulah BPA 

mengajukan dan mengklaim tanah di Pulau Pari. Sejak itu gesekan antara warga 

dengan pihak BPA muncul dan meresahkan bahkan memecah belah warga saat ini. 

Pos keamanan dan petugas keamanan dari BPA yang melakukan inspeksi secara 

rutin adalah pemandangan biasa sehari-hari, bahkan warga sudah hafal betul jam 

para petugas keamanan ini keliling pulau. Petugas keamanan tidak segan-segan 

pula menegur warga yang melakukan pembangunan dan perubahan bentuk 

bangunannya saat ini; padahal warga membangun rumah mereka puluhan tahun lalu 

saat BPA mengklaim tanah itu milik mereka, namun pada saat itu dibiarkan. 

Konflik yang dipicu sengketa kepemilikan tanah bahkan mengalami titik 

kulminasinya ketika 3 (tiga) orang warga Pulau Pari diadukan ke pihak penyidik 

karena telah melakukan penyerobotan dan pungutan liar. Oleh karena itu, warga 

akhirnya mencari pertolongan dan bantuan hukum ke berbagai pihak, mulai dari 

LBH Jakarta, Walhi, Pemda DKI Jakarta, dan paling akhir adalah mengajukan 

laporan ke Ombudsman. Berdasarkan LAHP Ombudsman, ada 7 (tujuh) tindakan 

korektif terhadap maladministrasi penerbitan 62 (enam puluh dua) SHM dan 14 

(empat belas) SHGB di Pulau Pari, termasuk memerintahkan Kepala Kantor 

Wilayah BPN DKI Jakarta melakukan evaluasi terhadap SHM dan SHGB 

dimaksud, serta membuat keputusan administratif terkait keabsahan proses 

pendaftaran tanah yang terletak di Pulau Pari terkait dengan nama-nama tercantum 

dimaksud yang pada saat ini memiliki sertifikat atas tanah di Pulau Pari sebagai 

bentuk pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Tindakan korektif 

ini sesungguhnya sangat menguntungkan warga Pulau Pari, namun 7 (tujuh) 
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koreksi tersebut ternyata belum dilakukan sehingga menumbuhkan keinginan warga 

untuk mendorong pelaksanaannya melalui unjuk rasa ke Pemda DKI yang 

dilakukan Agustus lalu di tengah masa pandemi Covid-19 ini. Artinya, warga tidak 

berhenti memperjuangkan hak-haknya baik secara yuridis, politis, adminsitratif, 

dan sosial. 

Persoalan di Pulau Pari tidaklah menyangkut masalah hukum semata; 

melainkan juga menyangkut masalah bisnis. Persoalan ini menguat manakala 

Pemerintah pada Tahun 2017 mencanangkan  rencana proyek Kawasan Strategis 

Pariwisata Nasional (KSPN). Dalam rangka menguatkan rencana proyek KSPN, 

Pemerintah menetapkan 10 (sepuluh) Destinasi Prioritas Pariwisata, salah satunya 

Kepulauan Seribu. Dari 10 destinasi ini, Pemerintah menjanjikan percepatan 

beragam pembangunan infrastruktur. Kepulauan Seribu turut mendapat janji manis 

tadi, karena direncanakan sebagai kawasan wisata bahari. Mengacu pada dokumen 

Pekerjaan Penyusunan Perancangan Pengembangan KSPN Wilayah Kepulauan 

Seribu, pada 2019 Kepulauan Seribu ditargetkan untuk dikunjungi minimal 1,7 juta 

wisatawan dan dapat menjaring minimal 5 investor usaha pariwisata. Untuk 

mencapainya, KSPN Kepulauan Seribu mengajukan dua strategi: strategi Satu 

Resor Satu Pulau (One Resort in One Island atau OROI) dan Ekowisata Bahari 

Berbasis Masyarakat (Eco-community Based Tourism). 

Merespon hal ini, BPA merencanakan berdirinya destinasi wisata di 

Pulau Pari yang dapat menampung kedua pendekatan tadi sekaligus. BPA 

berencana membangun destinasi bertaraf internasional yang tidak jauh dari Jakarta 

dengan mencontoh Maladewa. Pulau seluas 41 (empat puluh satu) hektar itu akan 

dibagi  dua bagian: resort yang mewakili kehidupan modern dan high class serta 

guest house untuk lingkungan yang asri dan tradisional, dengan pelaku ekonominya 

masyarakat setempat. (Vice.com, 2018). 

Namun demikian, pelaksanaan KSPN tanpa pengawasan ketat dari 

Pemerintah akan mengakibatkan kerugian pada warga dan masyarakat setempat. 

Prinsip wisata alam atau ekowisata bahari seyogyanya melibatkan masyarakat 
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sebagai pelaku utama, bukan perusahaan dengan orientasi wisata berbasis bisnis. 

Jika masyarakat diposisikan sebagai pekerja atau paling tinggi sebagai pengelola, 

sementara kuasanya di pihak lain, maka pada akhirnya masyarakat juga yang 

dirugikan. 

Menelaah paparan pada bagian terdahulu, maka ada beberapa solusi yang 

bisa dilakukan secara hukum: 

1. Secara yuridis, mendorong lembaga yudikatif dapat memantau pelaksanaan 

LAHP Ombudsman, sehingga dengan demikian pengeluaran SHM dan SHGB 

yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dipulihkan dan 

dikembalikan pada posisi semestinya; 

2. Secara administratif, mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kantor 

Wilayah BPN DKI Jakarta agar melakukan inventarisasi data warga Pulau Pari, 

pengukuran dan pemetaan ulang terhadap kepemilikan hak atas tanah di Pulau 

Pari. Jika ada warga yang memiliki alas hak agar segera diproses untuk 

diperjelas status kepemilikannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar melakukan inventarisasi 

seluruh Pulau di Kepulauan Seribu termasuk aset-aset yang ada di atasnya. Hasil 

inventarisasi dapat berupa permohonan status HPL untuk pulau-pulau di Kep. 

Seribu dan pengamanan aset-aset milik Pemprov DKI Jakarta. 

3. Secara ekonomis, mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar 

mengembalikan peruntukan Pulau Pari sebagai kawasan pemukiman 

penduduk/nelayan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Ayat (2) huruf e Peraturan 

Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah 2030, sebagai upaya perlindungan terhadap pulau-pulau kecil, nelayan, 

lingkungan dan ekosistem laut. Apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

mengembangkan Pulau Pari sebagai salah satu kawasan wisata di Kepulauan 

Seribu, pembangunan pariwisata tersebut agar mengintegrasikan kepentingan 

warga Pulau Pari. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Dari pemaparan di atas, dan berdasarkan rumusan permasalahan penelitian, maka 

diperloleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengaturan peralihan tanah girik ke hak guna usaha menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang terkait dengan penelitian seperti 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, 

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, Peraturan 

Presiden Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 

Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Peyelenggaraan 

Kepariwisataan, dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan 

Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur, serta 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 

Tahun 1999 Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak 

Pengelolaan. 

Sedangkan prosedur peralihan tanah girik ke hak guna usaha secara normal harus 

mengisi formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau 

kuasanya di atas materai cukup surat kuasa apabila dikuasakan; melampirkan 

fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah 

dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. Selain itu bukti pemilikan tanah/alas 

hak milik adat/bekas milik adat; fotokopi SPPT PBB Tahun berjalan yang telah 

dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB). 

Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan penyelesaian 98 (sembilan 

puluh delapan) hari kerja. Selain itu dilengkapi dengan identitas diri luas, letak dan 

penggunaan tanah yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan 

tanah/bangunan dikuasai secara fisik.  
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Namun demikian, untuk keadaan di Pulau Pari, prosedur yang ditawarkan kepada 

warga adalah menggunakan fasilitas Prona yang memungkinkan prosedur lebih 

sederhana dan lebih cepat. Namun demikian, pelaksanaan pengurusan tersebut 

mengandung kelemahan sehingga tidak dilaksanakan proses sebagaimana mestinya, 

yang menyebabkan hilangnya bukti girik dan bukti kepemilikan tanah dari warga 

Pulau Pari. 

2. Hambatan dan kelemahan prosedur pengalihan tanah girik ke HGU di Pulau Pari – 

Kepulauan Pari dari penjelasan di atas maupun dari hasil wawancara dengan Ketua 

FPPP dan warga lainnya mencakup aspek yuridis dan sosiologis, antara lain: 

a. Secara yuridis, warga Pulau Pari belum memiliki bukti formal dan jelas atas 

kepemilikan tanah; karena pengumpulan girik dilakukan secara massal dengan 

alasan untuk peningkatan status kepemilikan menjadi hak milik. Namun karena 

tidak ada kelanjutan sebagaimana dijanjikan, maka bukti formal dimaksud tidak 

dimiliki oleh warga.  

b. Disamping itu, ada beberapa warga melakukan akta pengikatan jual beli tanah 

yang dikuasainya tanpa dikaitkan dengan girik; dan akta pengikatan jual beli ini 

dijadikan oleh BPA sebagai bukti kepemilikan dan pengurusan SHM dan HGU. 

c. Secara sosiologis, keresahan masyarakat akibat adanya tekanan dari pihak BPA 

serta kekhawatiran masyarakat tentang keberlangsungan kehidupan mereka di 

pulau itu menyebabkan semangat perjuangan goyah; suara perjuangan warga 

yang tidak bulat utuh lagi; karena ada beberapa warga telah berpihak kepada 

BPA disebabkan adanya tawaran dari pihak BPA yang menguntungkan secara 

finansial. 

3. Solusi hukum untuk mencegah terjadinya pemanfaatan bagi pihak yang beritikad 

tidak baik, baik secara yuridis, administratif, dan ekonomis: 

a. Secara yuridis, mendorong lembaga yudikatif dapat memantau pelaksanaan 

LAHP Ombudsman, sehingga dengan demikian pengeluaran SHM dan SHGB 

yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dipulihkan dan 

dikembalikan pada posisi semestinya; 
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b. Secara administratif, mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kantor 

Wilayah BPN DKI Jakarta agar melakukan inventarisasi data warga Pulau Pari, 

pengukuran dan pemetaan ulang terhadap kepemilikan hak atas tanah di Pulau 

Pari. Jika ada warga yang memiliki alas hak agar segera diproses untuk 

diperjelas status kepemilikannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar melakukan inventarisasi 

seluruh Pulau di Kepulauan Seribu termasuk aset-aset yang ada di atasnya. Hasil 

inventarisasi dapat berupa permohonan status HPL untuk pulau-pulau di Kep. 

Seribu dan pengamanan aset-aset milik Pemprov DKI Jakarta. 

c. Secara ekonomis, mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar 

mengembalikan peruntukan Pulau Pari sebagai kawasan pemukiman 

penduduk/nelayan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Ayat (2) huruf e Peraturan 

Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah 2030, sebagai upaya perlindungan terhadap pulau-pulau kecil, nelayan, 

lingkungan dan ekosistem laut. Apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

mengembangkan Pulau Pari sebagai salah satu kawasan wisata di Kepulauan 

Seribu, pembangunan pariwisata tersebut agar mengintegrasikan kepentingan 

warga Pulau Pari. 
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