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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Patut diketahui bahwa, di dalam era pembangunan dewasa ini, khususnya di 

bidang pertanahan, maka sasaran pembangunan di bidang pertanahan adalah terwujudnya 

Catur Tertib Pertanahan yang meliputi: 

1. Tertib hukum pertanahan 

2. Tertib administrasi pertanahan. 

3. Tertib penggunaan tanah. 

4. Tertib pemeliharaan dan lingkungan hidup.
1
 

Mengingat akan pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka tanah dapat 

dijadikan sarana untuk mencapai kesejahteraan hidup bangsa Indonesia, sehingga perlu 

campur tangan negara untuk mengaturnya. Hal ini berdasarkan amanat konstitusional 

sebagaimana tercantum pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa, “Bumi, air, dan 

kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 

1945 tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa bumi, air dan ruang 

angkasa termasuk kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara sebagai 

organisasi kekuasaan seluruh rakyat. 

Dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dalam Pasal 2 ayat (3) 

UUPA diartikan sebagai kepentingan kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam 
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masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. 

Sehubungan dengan ketentuan tersebut pemerintah menetapkan politik hukum pertanahan 

sebagai kebijakan Nasional yang berkaitan dengan pertanahan.
2
 

Dari apa yang dikemukakan di atas dapatlah disimpulkan bahwa Negara selaku 

badan penguasa berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan pengelolaan fungsi 

bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya demi 

terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Undang-Undang Pokok Agraria dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya 

bertujuan untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah di 

seluruh wilayah Indonesia. Jika dihubungkan dengan usaha-usaha pemerintah dalam 

rangka penataan kembali penggunaan penguasaan dan pemilikan tanah, maka pendaftaran 

hak atas tanah adalah merupakan suatu sarana penting untuk terwujudnya kepastian 

hukum. 

Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 maka disebutkan 

bahwa, “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah 

di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan 

pemerintah”. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang ditujukan kepada 

pemerintah untuk menyelelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. 

Para pemegang hak-hak atas tanah yang bersangkutan berhak mendaftarkan tanahnya 

masing-masing dalam rangka memperoleh surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku 
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sebagai alat pembuktian yang kuat pemegangan hak atas tanah.
3
 

Pendaftaran yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pendaftaran tanah yang 

bersifat recht cadaster yang kegiatannya meliputi :  

1. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah.  

2. Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak.  

3. Pemberian surat tanda bukti hak.
4
 

Kegiatan pendaftaran tanah ini dilaksanakan berdasarkan asas-asas pendaftaran 

tanah yaitu sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Diharapkan dengan 

penerapan asas ini dapat mempermudah akses bagi masyarakat yang akan mendaftarkan 

kepemilikan hak atas tanahnya. 

Mengingat kota Surakarta merupakan kota yang berkembang dengan tingkat 

kepadatan penduduk yang cukup padat, sehingga luas tanah yang ada semakin sempit. 

Banyak tanah negara yang dijadikan untuk tempat tinggal tanpa mempunyai bukti 

kepemilikan sah hak atas tanah yang ditempati. Salah satu tanah negara yang diduduki 

secara illegal adalah di Ketelan, daerah ini berada di bantaran sungai dan pada umumnya 

tanah tersebut dikuasai oleh masyarakat golongan ekonomi lemah dengan tingkat 

pendidikan yang cukup rendah sehingga masyarakatnya tidak mampu mendaftarkan hak 

atas tanah negara yang diberikan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah karena 

keterbatasan biaya. 

 

Berdasarkan hal tersebut pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional dalam 
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rangka melaksanakan kebijakan di bidang pertanahan senantiasa berupaya untuk 

membina dan mengembangkan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pengelolaan 

administrasi pertanahan, termasuk di dalamnya meliputi pendaftaran tanah secara 

konseptional dan terpadu serta progam lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah. 

Dalam visi dan misi BPN yaitu Menjadi lembaga / kantor pertanahan yang 

mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta 

keadilan dan berkelanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik 

Indonesia, Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijaksanaan pertanahan 

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, peningkatan tatanan kehidupan yang lebih 

berkeadilan yang kaitannya dengan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan 

Pemanfaatan Tanah (P4T), perwujudan tatanan kehidupan yang harmonis dengan 

mengatasi berbagai konflik dan perkara pertanahan. 

Kantor pertanahan Surakarta berupaya untuk melaksanakan kebijakan 

administrasi pertanahan dalam rangka terciptanya kepastian hukum bagi pemegang hak 

atas tanah juga untuk terlaksananya catur tertib pertanahan maka berdasarkan Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1981 Tentang Proyek Operasional Agraria 

diadakan progam Proyek Operasional Nasional Agraria di Kota Surakarta. 

Prona merupakan kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah melalui APBN dengan 

tujuan untuk memberikan kepastian hak atas tanah kepada masyarakat dengan 

pensertifikatan secara massal bidang-bidang tanah yang telah dipunyai atau telah dikuasai 

oleh masyarakat golongan ekonomi lemah. Dengan memperhatikan syarat-syarat yang 

diberlakukan, maka pelaksanaan pemberian hak milik dapat dilakukan berdasarkan 

peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga pada akhirnya terbit sertifikat tanah, 
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dengan terbitnya sertifikat tersebut hak atas tanah yang mereka tempati akan terjamin 

kepastian hukumnya.
5
  

Pendaftaran Proyek Operasional Nasional Agraria (PRONA) merupakan salah 

satu kegiatan pembangunan pertanahan yang mendapat tanggapan positif dari 

masyarakat. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria menetapkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh 

Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Sehubungan 

dengan itu Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPNRI) yang berdasarkan 

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, 

ditugaskan untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan, antara lain 

melanjutkan penyelenggaraan percepatan pendaftaran tanah sesuai dengan amanat Pasal 

19 tersebut, terutama bagi golongan masyarakat ekonomi lemah. Untuk pencapaian target 

tersebut, telah diterbitkan Keputusan Kepala BPNRI tanggal 8 Februari 2007 Nomor 32-

XVI-2007, tentang Penunjukan Tim. Teknis Kegiatan Prona Tahun Anggaran 2007, 

Tugas tim meliputi penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Prona, penertiban 

dan bimbingan teknis, koordinasi, fasilitasi penyelesaian masalah, dan penyusunan 

laporan. 

Terdapat beberapa azas-azas pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum 

dalam pendaftaran tanah tersebut. Dengan adanya pendaftaran tanah tersebut seseorang 

dapat secara mudah memperoleh keterangan-keterangan berkenaan dengan sebidang 

tanah seperti hak apa yang dipunyainya, berapa luasnya, letaknya di mana, apakah telah 

dibebani dengan hak tanggungan atau tidak. Dengan demikian penyelenggaraan 
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pendaftaran tanah/pendaftaran hak atas tanah yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan 

UUPA dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah adalah 

dengan mempergunakan Azas Publisitas dan Azas Spesialitas. Azas Publisitas tercemin 

dengan adanya data-data yuridis tentang hak atas tanah seperti subyek haknya, apa nama 

haknya, peralihan dan pembebanannya. Sedangkan Azas Spesialitas tercermin dengan 

adanya data-data fisik tentang hak atas tanah seperti berapa luas tanah, di mana letak 

tanah dan penunjukannya secara tegas batas-batas tanah. Azas Publisitas dan Azas 

Spesialitas ini dimuat dalam suatu daftar umum guna dapat diketahui secara mudah oleh 

siapa saja yang ingin mengetahuinya. 
6
 

Kendala-kendala dalam pelaksanaan Prona di Ketelan ada berbagai macam salah 

satunya adalah kurangnya sosialisasi dari program Prona tersebut kepada masyarakat di 

Kelurahan Ketelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Banyak masyarakat yang 

belum paham mengenai program Prona yang difasilitasi oleh Pemerintah di Kelurahan 

Ketelan dengan kerjasama dan tanggungjawab langsung oleh Badan Pertanahan Nasional 

(BPN). Untuk mengatasi kendala kurangnya sosialisasi terhadap program Prona dalam 

pendaftaran tanah dalam sertifikasi massal atas tanah negara kepada masyarakat Ketelan, 

pihak Kelurahan melalui perangkat desanya melalui ketua RT setempat, waktu diadakan 

arisan RT dilakukan pengumuman oleh ketua RT setempat tentang program Prona. Dari 

pengumuman dari RT setempat akhirnya pengetahuan akan pentingnya pendaftaran tanah 

melalui program Prona mulai dipahami oleh masyarakat di Kelurahan Ketelan. 

 

Kelurahan Ketelan ditunjuk sebagai salah satu peserta Prona karena tingkat 
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ekonomi masyarakatnya masih rendah, tingkat pendidikan yang rendah, berada di 

kawasan kumuh di sepanjang bantaran sungai, sehingga memerlukan bantuan untuk dapat 

melegalkan status hak atas tanah yang melekat di atasnya yaitu melalui sertifikasi tanah 

secara massal sesuai dengan asas pendaftaran tanah. Berdasarkan uraian tersebut di atas, 

maka penulis bermaksud untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang sertifikasi 

tanah secara massal melalui Prona.  

Alasan dari penulis dalam memilih judul skripsi ini adalah selain program Prona 

sendiri merupakan program yang tidak setiap daerah ada, juga program ini merupakan 

program khusus bagi masyarakat golongan ekonomi bawah yang tidak memiliki biaya 

dalam melakukan pendaftaran tanahnya. Karena itulah maka akan sangat menarik 

dilakukan penelitian mengenai kesuksesan pelaksanaan program Prona itu sendiri 

khususnya program Prona di wilayah hukum Kota Surakarta. Untuk itu penulis memilih 

judul pada penulisan ini: “AZAS-AZAS PENDAFTARAN TANAH DALAM 

SERTIFIKASI MASAL ATAS TANAH NEGARA MELALUI PROGRAM PROYEK 

OPERASIONAL NASIONAL AGRARIA (PRONA) DI KELURAHAN KETELAN 

SURAKARTA”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah Kelurahan Ketelan Surakarta telah memenuhi kriteria dijadikannya obyek 

dari Proyek Operasional Nasional Agraria (PRONA)? 

2. Bagaimana prosedur pensertifikatan massal atas tanah negara melaui Proyek 

Operasional Agraria (PRONA) di Kelurahan Ketelan Surakarta sudah sesuai dengan 
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azas pendaftaran tanah ? 

3. Apa yang menjadi hambatan-hambatan dari pihak kelurahan Ketelan dalam 

melaksanakan Proyek Operasional Nasional Agraria (PRONA)? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Tujuan Objektif 

a. Untuk mengetahui telah dipenuhinya kriteria Kelurahan Ketelan dijadikan 

sebagai obyek dari Proyek Operasional Nasional Agraria (PRONA). 

b. Untuk mengetahui prosedur pensertifikatan massal atas tanah negara melalui 

Proyek Operasional Nasional Agraria (PRONA) di Kelurahan Ketelan 

Surakarta berdasarkan berdasarkan asas pendaftaran tanah pada umumnya. 

c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dari pihak kelurahan Ketelan dalam 

melaksanakan Proyek Operasional Nasional Agraria (PRONA). 

2. Tujuan Subjektif 

a. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang hukum Agraria, 

khususnya tentang pelaksanaan pensertifikatan massal atas tanah negara 

melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) oleh Kantor Pertanahan 

Surakarta, serta untuk menambah pengalaman dalam melakukan praktek 

penelitian. 

b. Mengembangkan daya berfikir dan daya penalaran penulis agar dapat 

berkembang sesuai dengan bidang penulis. 

c. Untuk mendapatkan pengetahuan bagi penulis tentang penerapan-penerapan 
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ilmu-ilmu yang telah didapatkan bila dihadapkan pada realitas yang ada di 

lapangan. 

d. Untuk memperoleh data-data yang akan penulis pergunakan dalam 

penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar 

kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum Agraria 

terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian hak milik atas 

tanah negara. 

b. Memberikan masukan ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri di bidang 

hukum pada umumnya dan Hukum Agraria pada khususnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diteliti. 

b. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan 

pemikiran, literatur maupun pengetahuan bagi semua pihak yang ingin 

meneliti permasalahan yang sama. 
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E. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap 

efektif dan efisien, dan pada umumnya sudah mempola untuk mengumpulkan, mengolah, 

dan manganalisis data dalam rangka menjawab masalah yang diteliti secara benar. 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Metode Pendekatan  

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penulisan 

hukum ini adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis 

sosiologis, merupakan bentuk penelitian hukum yang membuka diri atas 

perubahan-perubahan sosial khususnya perkembangan penelitian ilmu-ilmu 

sosial.
7
 Filsafat yang dibangun atas kontribusi perkembangan ilmu di luar 

hukum seperti sosiologi, antropologi, kebijakan umum dan sebagainya, yang 

memberikan warna dinamis pada pola penjabaran penelitian khususnya 

terhadap kebijakan umum Pemerintah Pusat, Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) maupun pemerintahan di Kelurahan Ketelan dalam melaksanakan 

Proyek Operasional Nasional Agraria (PRONA) bagi masyarakat golongan 

ekonomi lemah di Kota Surakarta yang secara sosiologis salah satunya berada 

di Kelurahan Ketelan. 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif (descriptive 
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research) adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan 

(deskripsi) mengenai situasi-situasi maupun kejadian-kejadian. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mencari informasi faktual yang mendetail yang 

mencandra gejala yang ada melalui wawancara dengan narasumber.
8
 Dalam 

hal ini penulis mencari informasi secara akurat bagaimana pelaksanaan 

pendaftaran tanah dalam sertifikasi massal atas tanah negara melalui Proyek 

Operasional Nasional Agraria (PRONA) di Kelurahan Ketelan, Kecamatan 

Banjarsari, Kota Surakarta. 

3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari 

sumbernya seperti hasil wawancara. Wawancara adalah proses memeperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan responden 

dengan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).
9
 

Sementara Sumber data sekunder yang akan di gunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain adalah 

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV, Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-
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Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran tanah, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang 

Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2006 

tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional dan Kantor Pertanahan, Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 220 Tahun 1981 Tentang Proyek Operasional Nasional Agraria.  

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder memberi penjelasan mengenai bahan 

hukum primer dan tidak berkekuatan mengikat secara yuridis seperti 

buku-buku, karya ilmiah dan internet. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder, yaitu : kamus hukum 

4. Metode Analisis Data 

Untuk memperoleh jawaban terhadap penelitian hukum ini digunakan 

metode analisa silogisme deduksi dengan metode : 

a. Interpretasi bahasa (gramatikal), yaitu memberikan arti kepada suatu 

istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari. Jadi, untuk 

mengetahui makna ketentuan undang-undang, maka ketentuan undang-

undang itu ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut 
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bahasa umum sehari-hari.
10

 

b. Interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan 

dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang 

lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.
11

 Jadi undang-undang 

merupakan suatu kesatuan dan tidak satupun ketentuan di dalam undang-

undang merupakan aturan yang berdiri sendiri. 

Melalui silogisme di atas akan diperoleh simpulan (conclusion) berupa hukum 

positif yang dicari mcngenai kriteria yang menjadi latar belakang Kelurahan Ketelan 

sebagai objek Prona dan pemenuhan asas pendaftaran tanah pada prosedur pensertifikatan 

massal alas tanah negara melalui Prona tersebut di Ketelan. 
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F. Sistematika Skripsi 

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai sistematika penulisan 

hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis 

menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini 

terdiri dari 4 (empat) bab, yang tiap-tiap bab terdiri dari subsub bagian yang dimaksud 

untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Adapun 

sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut : 

Dalam bab I, diuraikan mengenai gambaran awal penelitian ini, yang meliputi 

latar belakang masalah, tujuan pernelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian hukum ini dan tentang sistematika penulisan hukumnya. 

Dalam bab II, diuraikan mengenai landasan teori tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut meliputi : tinjauan umum tentang 

pendaftaran tanah, serta tinjauan umum tentang pemberian hak atas tanah negara, 

tinjauan tentang Proyek Operasional Nasional Agraria (PRONA). 

Dalam bab III, diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Dalam 

pembahasan dapat dianalisa bahwa dasar penunjukkan Kelurahan Ketelan sebagai obyek 

dari Proyek Operasional Nasional Agraria (PRONA) memenuhi Kriteria yang ditetapkan 

dan asas pendaftaran tanah tersebut dalam Pasal 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah telah diterapkan dalam prosedur dalam pensertifikatan secara massal 

atas tanah negara di Ketelan melalui Proyek Operasional Nasional Agraria (PRONA). 

Dalam bab IV, diuraikan mengenai simpulan dan saran.  

 

 

 


