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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada hakekatnya manusia memiliki kebutuhan primer yang terdiri dari 

sandang, pangan, dan papan. Tanah merupakan salah satu kebutuhan primer 

manusia yang masuk pada golongan papan atau tempat tinggal manusia. 

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya alam 

yang sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan. Selain itu tanah 

juga menjadi faktor pendukung utama dakam kehidupan dan kesejahteraan 

masyarakat di manapun tidak lain negara Indonesia.
1
 

Mengingat akan pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka 

tanah dapat dijadikan sarana untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, sehingga 

perlu campur tangan negara untuk mengaturnya sesuai dengan amanat pasal 

33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

yang menyatakan bahwa “Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.” 

Tak hanya itu saja, pemerintah juga memberi perlindungan hukum 

tentang pertanahan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang sering dikenal 

dengan UUPA. UUPA membawa prinsip-prinsip tiada penggolongan 
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penduduk seperti halnya politik hukum kolonial, memuat dasar-dasar 

pemerataan distribusi kepemilikan tanah (Land Reform), fungsi sosial hak atas 

tanah, serta memberikan tempat bagi hukum adat sesuai perintah dari Pasal 

18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan 

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur 

dalam Undang-Undang. 

Salah satu tujuan di undangkannya UUPA adalah untuk memberikan 

jaminan kepastian hukum. Tujuan tersebut dapat terwujud melalui 2 upaya 

yaitu:
2
  

1. Tersedianya perangkat hukum tertulis, lengkap dan jelas yang 

dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan ketentuan-

ketentuan.  

2. Penyelenggaraan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi pemegang 

hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang 

dikuasainya dan bagi pihak yang berkepentingan seperti calon pembeli dan 

calon kreditur, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai 

tanah yang menjadi objek perbuatan hukum yang dilakukan serta bagi 

pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pertanahan. 

Tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum tersebut termuat 

dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA yang berbunyi: “Untuk menjamin kepastian 
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hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh Wilayah 

Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur ngan peraturan 

pemerintah”. Dari ketentuan tersebut di atas dipahami bahwa ketentuan 

Pendaftaran Tanah ditujukan kepada pemerintah sebagai penguasa tertinggi 

terhadap tanah.
3
 

Selain adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut 

pemerintah juga membuat Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 

tentang Pendaftaran Tanah. Seiring dengan berkembangnya zaman maka 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut tidak sesuai dengan 

kebutuhan hukum yang ada di masyarakat maka terbitlah Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan juga 

menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tidak berlaku lagi. 

Definisi pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 terdapat dalam pasal 1 angka 1 yaitu: 

“Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-

menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, 

pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik 

dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-

bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian 

surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada 

haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu 

yang membebaninya.”   

 

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui 

pendaftaran secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. 

Pendaftaran tanah secara sistematik dilaksanakan atas ide Badan Pertanahan 
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Nasional Republik Indonesia yang didasarkan atas suatu rencana kerja jangka 

panjang dan rencana tahunan yang berkesinambungan. Sedangkan pendaftaran 

tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang 

berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas obyek pendaftaran tanah yang 

bersangkutan.
4
 

Definisi pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 merupakan peyempurnaan dari ruang lingkup kegiatan 

pendaftaran tanah berdasarkan pasal 19 ayat (2) PP No.10 Tahun 1961 yang 

hanya meliputi: Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah, pendaftaran 

dan peralihan hak atas tanah serta pemberian tanda bukti hak sebagai 

pembuktian alat yang kuat.
5
 

Di Indonesia tanah sering kali menjadi obyek sengketa dan 

perselisihan masyarakat. Salah satu contoh kegiatan masyarakat yang dapat 

menyebabkan konflik yang berkaitan dengan tanah yaitu jual beli tanah 

maupun tanah digunakan sebagai objek jaminan di lembaga keuangan seperti 

bank. Pada dasarnya hal yang memicu adanya konflik tersebut karena 

penjualan tanah tersebut tanpa adanya sertifikat yang jelas atau bahkan tanpa 

adanya sertifikat. Di wilayah negara Indonesia sebagian besar tanah yang 

dimiliki masyarakat belum bersertifikat dan umumnya terdapat di desa-desa 

dimana masyarakat belum mengenal hukum pertanahan. Pada umumnya 

tanah-tanah yang ada masih berupa pethuk saja. 
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Dengan banyaknya sengketa mengenai tanah di masyarakat, maka 

perlu adanya kepastian hak atas kepemilikan suatu tanah. Dasar hukum hak 

atas tanah di atur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria yang 

berbunyi: 

“Atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas 

permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan 

dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama 

dengan orang lain serta badan-badan hukum”. 

 

Hadirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tersebut merupakan dasar 

dalam memberikan jaminan hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh 

rakyat Indonesia. 

Jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran 

tanah ini, meliputi kepastian status hak yang di daftar, kepastian subjek hak, 

dan kepastian objek hak. Dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian 

hukum terhadap hak atas tanah, maka pemerintah mengeluarkan Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 189 tahun 1981 tentang Proyek Operasi 

Nasional Agraria. Penyelenggaraan Proyek Operasi Nasional atau yang biasa 

disebut dengan PRONA yaitu berupa persertifikatan tanah secara masal dan 

penyelesaian sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis. Program 

PRONA ini di tujukan kepada masyarakat dengan golongan ekonomi lemah. 

Penyelenggaraan PRONA dilakukan di seluruh Kabupaten maupun 

Kotamadya di seluruh Indonesia dan ditetapkan secara berkelompok. 

Tanggung jawab PRONA diserahkan oleh Pimpinan Daerah masing-masing 

dan nantinya akan dipertanggung jawabkan kepada Direktur Jendral Agraria. 
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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. 

Kabupaten Blora  e le  k di  n                 d             j   Tim   

d n           d      4   Lin  ng Sel   n. Sec     dmini     ife  e le  k di 

wilayah paling ujung di sisi timur Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Blora 

dengan luas wilayah administrasi 1820,59 km² (182058,797 ha) memiliki 

ketinggian 96,00-280 m diatas permukaan laut, Wilayah Kecamatan terluas 

terdapat di Kecamatan Randublatung dengan luas 211,13 km² sedangkan tiga 

kecamatan terluas selanjutnya yaitu Kecamatan Jati, Jiken dan Todanan yang 

masing-masing mempunyai luas 183,62 km², 168,17 km² dan 128,74 km². 

untuk ketinggian tanah kecamatan Japah relatif lebih tinggi dibanding 

kecamatan yang lain yaitu mencapai 280 meter dpi. Kabupaten Blora dengan 

luas wilayah 1820,59 km², terbesar penggunaan arealnya adalah sebagai hutan 

yang meliputi hutan negara dan hutan rakyat, yakni 49,66%, tanah sawah 

25,38% dan sisanya digunakan sebagai pekarangan, tegalan, waduk, 

perkebunan rakyat dan lain-lain yakni 24,96% dari seluruh penggunaan lahan. 

Luas penggunaan tanah sawah terbesar adalah Kecamatan Kunduran 

(5559,2174 Ha) dan Kecamatan Kedungtuban (4676,7590 Ha) yang selama ini 

memang dikenal sebagai lumbung padinya Kabupaten Blora.
6
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Kabupaten Blora merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah 

yang melaksanakan kegiatan PRONA yang tanggung jawabnya dilimpahkan 

oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora. Di tahun 2017 ini, terdapat 

sebanyak 29 desa di kabupaten blora yang mengikuti progam PRONA ini 

dengan target sertifikat sekitar 15.000.
7
 Namun banyak kendala yang di alami 

oleh badan pertanahan nasional ini dalam melaksanakan Proyek Operasi 

Nasional Agraria ini, salah satunya yaitu kurang pahamnya masyarakat 

tentang PRONA ini, banyak masyarakat yang mengira progam ini seluruhnya 

di tanggung oleh pemerintah tetapi pada kenyataannya pemerintah 

menaanggung biaya berupa penyuluhan, pengukuran, pemeriksaan, penerbitan 

SK hak, penerbitan sertifikat, supervisi, dan pelaporan. Sedangkan biaya yang 

di ttanggung peserta prona berupa, hak/alat bukti perolehan, patok batas, 

materai, dan Pph dan kurang lebih biaya yang di keluarkan peserta sekitar Rp. 

250.000,00 dan di bayarkan di kelurahan setempat. Selain itu, kendala yang 

dialami oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora dalam 

melaksanakan Proyek Operasi Nasional Agraria ini yaitu ketidaktepatan 

sasaran dalam penentuan peserta prona karena banyaknya penyalahgunaan 

yang di manfaatkan oleh kebanyakan panitia pelaksanaan PRONA yang lebih 

memilih masyarakat golongan atas dalam menerima progam ini padahal 

banyak masyarakat golongan menengah kebawah yang  memiliki tanah belum 

bersertifikat tidak menerima alokasi progam PRONA ini.  

                                                             
7
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Dengan adanya proyek PRONA di Kabupaten Blora ini yang memiliki 

tujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah-tanah serta 

menyelesaikan sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis kepada 

masyarakat Kabupaten Blora khususnya bagi masyarakat yang masuk pada 

golongan lemah. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk mengetahui dan 

mendalami lebih jauh tentang Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di 

Kabupaten Blora ini. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis 

be keingin n  n  k memb    pen li  n h k m y ng be j d l “ANALISIS 

YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL 

AGRARIA (PRONA) DI KA UPATEN  LORA”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah di gunakan sebagai penjelas dan memberikan arahan 

penting terkait dengan problematika yang akan di teliti. Berdasarkan latar 

belakang yang telah diuraikan penyusun diatas, maka selanjutnya penyusun 

mencoba merumuskan beberapa persoalan dalam bentuk pertanyaan, antara 

lain: 

1. Bagaimana pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di 

Kabupaten Blora? 

2. Apa kendala-kendala yang di hadapi oleh Badan Pertanahan Nasional 

dalam Pelaksanaan Proyek Nasional Agraria di Kabupaten Blora? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan di capai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui secara yuridis pelaksanaan Proyek Operasi Nasional 

Agraria (PRONA) di Kabupaten Blora. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah 

Kabupaten Blora yang melimpahkan kepada Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Blora. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Mengembangkan pengetahuan di bidang hukum perdata dan 

memberikan sumbangan referensi bagi pengembangan ilmu hukum yaitu 

hukum perdata pada umumnya dan hukum agraria pada khususnya. Di 

samping itu, memberikan sumbangan pemikiran dan wacana yang luas bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

D l m h k m   n h, k     eb   n “  n h” dip k i d l m    i yuridis, 

sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA. Tanah 

diberikan  dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh 

UUPA, adalah untuk dipergunakan dan dimanfaatkan. 

1. Hak Bangsa Indonesia atas Tanah 

Hak Bangsa Indonesia ini atas tanah ini merupakan hak 

penguasaan atas tanah yang tertinggi dan meliputi smua tanah yang ada 
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dalam wilayah negara, yang merupakan tanah bersama, bersifat abadi dan 

menjadi induk bagi hak-hak penguasaan yang lain atas tanah.
8
 

Semua penguasaan hak atas tanah tidak dapat meniadakan 

eksistensi hak bangsa Indonsia atas tanah. Tanah bersama yang termuat 

dalam pasal 1 ayat (2) UUPA dinyatakan sebagai kekayaan nasional 

menunjukan adanya unsur keperdataan yaitu hubungan kepunyaan antara 

bangsa Indonesia dengan tanah bersama tersebut.
9
 

2. Hak Menguasai dari Negara 

Hak menguasai negara atas tanah terdapat dalam Pasal 33 UUD 

1945 ayat (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, (3) bumi, air, 

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10

 Penguasaan 

oleh negara atas tanah merupakan bentuk dari konsep Negara 

Kesejahteraan (Welfare State), dan bukan berarti penguasaan dalam arti 

kekuasaan mutlak yang tidak diperuntukan untuk kemakmuran rakyat. 

Selanjutnya kewenangan yang diberikan kepada Negara dalam 

bidang Pertanahan diberikan oleh UUPA, dalam Pasal 2 ayat (1) 

menyebutkan “Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 

dan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang 

angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada 

                                                             
8
 Urip Santoso, 2012. Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Ed.I. Cet Ke.1., Jakarta: Kencana, 

hlm.77-78. 
9
 Ibid.,hlm. 78-79.  

10 Indra Nolind, 2011. UUD 1945..., Bandung: Pustaka Tanah Air, hlm.41. 
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tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan 

seluruh rakyat”. 
11

 

3. Kepastian Hukum 

Sebagai konsekuensi pengakuan Negara terhadap hak atas tanah 

individu atau masyarakat hukum adat, maka Negara wajib memberi 

jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut. Dengan adanya 

jaminan tersebut seseorang akan lebih mudah mempertahankan hak atas 

tanahnya dari gangguan pihak manapun.
12

  

Selain memberi jaminan kepastian hukum, negara juga 

berkewajiban memberi perlindungan terhadap hak atas tanah baik 

kepemilikan secara individu maupun komunal. Merupakan satu kenyataan 

bahwa disatu pihak untuk memperoleh sebidang tanah relatif tidak mudah 

bagi sebagian orang. Sedangkan di sisi lain terdapat tanah-tanah ex 

perkebunan, kehutanan, tanah bekas adat dan lain-lain yang sudah tidak 

digunakan sesuai dengan tujuan dan sifat haknya (ditelantarkan). 

4. Tinjauan Yuridis PRONA 

Dasar Hukum yang di gunakan dengan diadakannya Proyek 

Operasi Nasional Agraria (PRONA) ini adalah Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria 

dan penyelenggaraan PRONA ini merupakan tindak lanjut dan 

implementasi dari Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria. 

PRONA mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1981, dilaksanakan 
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Lihat Pasal 2 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria. 
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Maria S.W Sumardjono, 2001. Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, 
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sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 

1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria, dalam rangka pelaksanaan 

catur tata tertib di bidang pertanahan, sehingga program pensertifikatan 

tanah secara masal, merupakan jaminan kepastian hukum bagi penguasaan 

dan pemilikan tanah sebagai tanda bukti hak yang kuat.
13

  

Berdasarkan diktum KEDUA huruf a Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria 

atau yang biasa disebut dengan PRONA ditujukan bagi segenap 

masyarakat terutama golongan lemah. Masyarakat golongan lemah yaitu 

Warga Negara Indonesia Asli, baik asli maupun keturunan yang karena 

keadaan perekonomian tidak mungkin untuk membiayai semua pungutan 

biaya yang diperlukan untuk memperoleh sertifikat, sehingga perlu 

mendapat perhatian dari pemerintah.
14

 

Untuk penentuan lokasi PRONA diadakan disemua Kabupaten 

maupun Kotamadya di seluruh Indonesia, dan ditetapkan secara 

berkelompok. Dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten 

maupun Kotamadya merupakan instansi pemerintah yang bertanggung 

jawab dalam penyelenggaraan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) 

ini. 
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Menimbang huruf a Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek 

Operasi Nasional Agraria 
14

Adrian Sutedi, 2012. Sertifikat Hak Atas Tanah, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.71. 
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan 

pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisanya.
15

 

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan 

yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan 

masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk 

kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer 

di lapangan.
16

 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

Field Reseach, dimana data diperoleh melalui wawancara dan pengajian 

dokumen dari instansi terkait yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 

Blora. 

3. Jenis Data  

Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data 

primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

                                                             
15

Kelik Wardiono, 2005 , Metodelogi Penelitian Hukum (Pendekatan Doktrinal), Surakarta: UMS 

Press, hlm.6. 
16

 Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Jakarta: Rajawali Pers, hlm.53. 
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a. Data Primer 

Yaitu keterangan atau data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama dilapangan melalui peroses wawancara terhadap narasumber 

yang di anggap mengetahui segala informasi yang diperlukan dalam 

penelitian.
17

 

b. Data Sekunder 

Yaitu data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Data 

sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu: 

1) Bahan Hukum Primer 

a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok 

Agraria. 

b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. 

c) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 tahun 1981 

tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-

buku maupun tulisan-tulisan hukum yang terkait dengan obyek 

penelitian ini. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Yaitu dilakukan dengan cara belajar kepustakaan dan dengan 

tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan serta dilakukan dengan 
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 Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-
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cara mencari, mencatat, menginventarisasi, mempelajari dan mengutip 

data-data yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-

undangan dan data-data yang lainnya yang berkaitan dengan masalah 

penelitian ini. 

b. Observasi 

Proses pengambilan data yang dilaksanakan dengan cara 

pengamatan secara sistematik terhadap objek yang di teliti, artinya 

disengaja terencana bukan hanya melihan sepintas.
18

 

c. Wawancara 

Tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara 

langsung terhadap informan.
19

 

5. Metode Analisi Data 

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model 

interaktif. Langkah awal peneliti yaitu melakukan pengumpulan data baik 

yang dilapangan maupun studi kepustakaan kemudian data yang diperoleh 

tersebut disusun dalam bentuk  penyusunan data dan kemudian dilakukan 

dengan proses pengumpulan data. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk membahas rumusan masalah yang menjadi pokok dalam 

penelitian ini, maka dikemukakan sistematika sebagai berikut: 
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Bab I berisi Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian , manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode 

penelitian dan sistematika skripsi. 

Bab II berisi tinjauan pustaka dalam hal ini membahas tentang 

pendaftaran hak atas tanah, tujuan pendaftaran tanah, asas-asas pendaftaran 

tanah, sistem pendftaran tanah, serta proyek Operasi Nasional Agraria. 

Bab III berisi hasil penelitian dan pembahasan yang membahas tentang 

pengolahan data  pelaksanaan proyek operasi nasional agraria di Kabupaten 

Blora serta hambatan-hambatan  yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten Blora dalam pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria dan 

cara untuk menanggulangi hambatan-hambatan tersebut. 

Bab IV berisi Penutup terdiri atas kesimpulan dan saran serta daftar 

pustaka dan lampiran-lampiran.  


