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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bumi, air dan ruang angkasa demikian pula segala kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya adalah merupakan suatu karunia dari Tuhan 

Yang Maha Esa kepada seluruh rakyat Indonesia dan oleh karena itu, sudah 

semestinyalah pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa beserta segala 

apa yang terkandung di dalamnya adalah ditujukan untuk mencapai sebesar-

besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. 

Secara konstitusional Undang-undang Dasar 1945 dalam Pasal 33 ayat 

3 telah memberikan landasan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari ketentuan dasar ini dapat kita 

ketahui bahwa kemakmuran masyarakatlah yang menjadi tujuan utama dalam 

pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya. 

Negara Republik Indonesia adalah merupakan suatu organisasi 

kekuasaan dari seluruh rakyat Indonesia, yang dibentuknya guna mengatur 

dan mengurus serta menyelesaikan segala kepentingan-kepentingan dari 

seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar hal inilah dimana kemudian rakyat 

Indonesia kembali melimpahkan wewenang yang dimilikinya berkenaan 

dengan karunia Tuhan Yang Maha Esa tersebut diatas kepada Negara selaku 
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Badan Penguasa untuk berwenang sepenuhnya menguasai, mengatur dan 

mengurus serta menyelesaikan segala persoalan berkenaan dengan 

pengelolaan fungsi bumi, air dan ruang angkasa.
1
 

Dengan demikian diperlukan pendaftaran tanah, yang bertujuan untuk 

menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Dengan 

diselenggarakannya pendaftaran tanah, maka pihak-pihak yang bersangkutan 

dengan mudah dapat mengetahui status atau kedudukan hukum daripada tanah   

tertentu yang dihadapinya, letak, luas dan batas-batasnya, siapa yang 

mempunyai dan beban-beban apa yang ada di atasnya.
2
  

Pendaftaran tanah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau sering disebut Undang-

undang Pokok Agraria (UUPA). Pendaftaran tanah ini menjadi kewajiban bagi 

pemerintah maupun pemegang hak atas tanah.  Ketentuan tentang kewajiban 

bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh 

wilayah Republik Indonesia diatur dalam Pasal 19 UUPA, yaitu : 

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah, diadakan pendaftaran 

tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan 

yang diatur dengan Peraturan Pemerintah 

2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 Pasal ini meliputi : 

a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah; 

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; dan 

                                                             
1
Bachtiar Effendie, 1993, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya, 
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Hukum, Jakarta : CV.Rajawali, Hal 95 
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c. Pemberian surat- surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat. 

3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan 

masyarakat, keperluan lalu lintas sosial-ekonomi serta kemungkinan 

penyelenggaraannya, menurut pertimbangan menteri Agraria. 

4. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan 

dengan pendaftaran termaksud ayat 1 di atas, dengan ketentuan bahwa 

rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya 

tersebut.
3
 

Atas dasar ketentuan Pasal 19 ayat (3) UUPA yang berbunyi sebagai 

berikut : “Pendaftaran tanah diselenggaralan dengan mengingat keadaan 

negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta 

kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria”. 

Penyelenggaraan pendaftaran tanah diprioritaskan di daerah perkotaan 

disebabkan di daerah ini lalu lintas perekonomian lebih tinggi daripada di 

daerah pedesaan. Selanjutnya, pendaftaran tanah diselenggarakan di daerah 

pedesaan. Pendaftaran tanah juga bergantung pada anggaran negara, petugas 

pendaftaran tanah, peralatan yang tersedia, dan kesadaran masyarakat 

pemegang hak atas tanah.  

Dan dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah maka tanah yang 

didaftarkan tersebut memiliki hak milik secara sah sesuai dengan kedudukan 

hukum dan tanah yang memiliki kedudukan hukum tersebut biasanya di atas 
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 Urip Santoso, 2012, Hukum Agraria Kajian  Komprehensif, Jakarta : Kencana, Hal 278-279      
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namakan atas satu nama seseorang yang memiliki hak milik atas nama 

tersebut. 

Hak milik menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA adalah hak turun- 

temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan 

mengingat ketentuan dalam Pasal 6 UUPA yang berbunyi : “Semua hak atas 

tanah mempunyai fungsi soaial”. Hak milik atas tanah dapat dipunyai oleh 

perseorangan warga negara Indonesia dan badan-badan hukum yang ditunjuk 

oleh Pemerintah.
4
 

Subjek Hak Milik menurut UUPA dan peraturan pelaksanaannya 

adalah: 

1. Perseorangan  

Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai Hak Milik (Pasal 

21 ayat (1) UUPA) ketentuan ini menentukan perseorangan yang hanya 

berkewarganegaraan Indonesia yang dapat memiliki tanah Hak Milik. 

2. Badan-badan hukum  

Pemerintah menetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai Hak 

milik  dan syarat-syaratnya (Pasal 21 ayat (2) UUPA).   

Badan-badan hukum yang dapat mempunyai tanah hak milik menurut 

Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1963 Tentang penunjukan Badan-

Badan Hukum yang dapat mempunyai  tanah Hak milik menurut Pasal 1 

Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-badan  

Hukum yang dapat mempunyai Hak milik Atas Tanah, yaitu Bank-bank yang 
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 Ibid, Hal 92-93 
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didirikan oleh negara (bank negara), koperasi pertanian, badan keagamaan, 

dan badan sosial. 

Pasal 12 ayat (1) No. 4 Tahun 2015 Peraturan Menteri Agraria tentang 

Proyek operasi Nasional Agraria (PRONA) menetapkan bahwa pembiayaan 

Prona bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Negara(APBN). 

Sudah dijelaskan pada Pasal diatas bahwa pembiayaan Prona bersumber dari 

APBN  akan tetapi jika dilihat dari kenyataan atau fakta yang sebenarnya 

Prona tidak sepenuhnya di bebankan pada APBN banyak masyarakat yang 

dipungut biaya untuk memenuhi pembiyaan pembuatan sertifikat. Maka hal 

ini sangat tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) No. 4 Tahun 2015 Peraturan 

Menteri Agraria tentang Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang 

berbunyi”. 

Dalam hal ini maka terlihat kesenjangan yang ditimbulkan akibat dari 

ketidaksesuaian antara UU dengan fakta atau kenyataan yang ada di lapangan , 

maka dalam hal ini prona yang betujuan untuk membantu  masyarakat kurang 

mampu tidak terlaksana dengan baik dan tidak sesuai dengan peraturan yang 

ada, bahkan sama saja membuat beban untuk masyarakat kurang mampu 

tersebut karena harus tetap mengeluarkan rupiah untuk membuat sertifikat. 

Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria 

(Prona), dengan penjelasan sebagai berikut : 

1. Pembentukan Proyek Operasi Nasional Agraria adalah merupakan salah 

satu upaya dalam melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara (Tap. 
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MPR No.IV/MPR/1978) dan Catur Tertib di bidang pertanahan 

sebagaimana digariskan dalam Repelita III. Tujuan Prona adalah untuk 

menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam bidang pertanahan, 

sebagai usaha untuk berpartisipasi dalam menciptakan stabilitas sosial 

politik serta pembangunan di bidang Ekonomi. 

2. Tugas Prona adalah : 

a. Melaksanakan suatu program pensertifikatan tanah secara masal di 

Indonesia untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi 

penguasaan dan pemilikan tanah sebagai tanda bukti yang kuat, 

terutama dalam rangka meningkatkan maupun menunjang pelaksanaan 

Landreform. 

b. Melaksanakan pemeriksaan dan penelitian terhadap kasus-kasus tanah 

yang berupa sengketa yang bersifat strategis dan menyelesaikan secara 

tuntas.
5
 

Dalam Kepmendagri Nomor 189 Tahun 1981 tentang prona tersebut 

juga menetapkan bahwa prona ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat 

terutama bagi golongan ekonomi lemah. Dan semua biaya yang diperlukan 

untuk pelaksanaan prona dibebankan kepada Anggaran Belanja Direktorat 

Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri dan Yayasan Dana Landreform. 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 secara tegas 

menyebutkan bahwa instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran 

tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut Pasal 5-nya yaitu Badan 

                                                             
5
Djoko Prakoso & Budiman Adi Purwanto, 1985, Eksistensi Prona sebagai Pelaksanaan 

Mekanisme Fungsi Agraria, Jakarta : Ghalia Indonesia, Hal 67-68 
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Pertanahan Nasional (BPN), selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1)-nya 

ditegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah tersebut, 

tugas pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Kabupaten/Kota. 
6
 

Desa Ngelang Kabupaten Magetan memanfaatkan prona ini untuk 

memberikan kepastian hukum terhadap tanah-tanah masyarakat, ditujukan 

kepada masyarakat yang berekonomi lemah untuk membantu memberikan 

keringanan dengan cara memberikan biaya bebas / gratis yang ditanggung 

oleh APBN untuk membiayai proses sertifikasi surat tanah yang dimiliki oleh 

masyarakat yang berekonomi lemah . akan tetapi kenyataan yang didapatan 

dari Desa Ngelang Kabupaten Magetan, Prona ini tidak sepenuhnya berjalan 

dengan baik karena di Desa Ngelang Kabupaten Magetan masyarakat sekitar 

dikenakan biaya untuk prona . maka hal ini terjadi kesenjangan dengan Pasal 

12 ayat (3) No. 4 Tahun 2015 Peraturan Menteri Agraria tentang Proyek 

Operasi Nasional Agraria (PRONA).  

Dalam rangka mengetahui proses pendaftaran tanah milik masyarakat 

melalui program PRONA di desa Ngelang Kabupaten Magetan, diperlukan 

studi mengenai pelaksanaannya  yang akan dijadikan barometer Pemerintah 

Kabupaten Magetan, Kantor Pertanahan Magetan dan masyarakat dalam 

melaksanakan program PRONA di masa yang akan datang, 

Hal tersebut merupakan alasan penulis untuk menyusun Skripsi: 

“PELAKSANAAN  PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA 

(PRONA) DI KABUPATEN MAGETAN”.  

                                                             
6
 Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Op.Cit, Hal 297 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan Prona di Desa Ngelang Kabupaten Magetan? 

2. Apakah kendala dalam pelaksanaan Prona di Desa Ngelang Kabupaten 

Magetan? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk menganalisis dan mendisikripsikan sudah baik atau tidaknya 

pelaksanaan Prona di  Desa Ngelang Kabupaten Magetan. 

2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan Prona di Desa Ngelang 

Kabupaten Magetan. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapakan dapat memberikan pengetahuan baru untuk perkembangan 

pengetahuan hukum pada aspek pelaksanaan Proyek Operasi Nasional 

Agraria(PRONA). 

b. Diharapkan untuk memperkaya referensi dan ilmu bagi peneliti maupun 

masyarakat tentang bagaimana sistem  pelaksanaan Proyek Operasi 

Nasional Agraria (PRONA).  

2. Manfaat Praktis  

a. Dapat memberikan masukan bagi para pihak yang ingin mengetahui 

tentang pelaksanaan proyek operasi Nasional Agraria (PRONA) 

b. Dapat memberikan wawasan mengenai jawaban dari permasalahan yang 

diteliti oleh penulis. 



9 

 

 
 

E. Kerangka Pemikiran 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

Keterangan : 

Pasal 4 ayat (4) UUPA menegaskan bahwa rakyat yang tidak mampu 

dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya pendaftaran tanah. Hal ini di 

realisasikan dengan program Prona. 

Kepmendagri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Prona menetapkan 

dalam diktum pertama bahwa membentuk Proyek Operasi Nasional Agraria 

dalam lingkungan Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri. 

Diktum kedua menyatakan bahwa proyek tersebut dalam diktum pertama 

bertugas : 

1. Memproses pensertifikatan tanah secara masal sebagai perwujudan 

daripada program catur tertib di bidang pertanahan yang pelaksanaannya 

dilakukan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat 

terutama bagi golongan ekonomi lemah. 

SUBJEK PRONA 

BPN 

Diktum Kedua Huruf a 

Kepmendagri Nomor 189 

Tahun 1981 tentang Prona 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah 

Pemohon hak atas 

tanah 

Penyelenggara 

pendaftaran tanah 

Hak atas tanah 
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2. Menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang 

bersifat strategis. 

Dalam diktum kedua huruf a tersebut menegaskan dengan jelas bahwa 

subjek prona merupakan masyarakat golongan ekonomi lemah. Dalam Pasal 1 

angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah menjelaskan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan 

teratur, meliputi pengumpulan, 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. Dalam 

Pasal 1 angka 22 menerangkan Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga 

pemerintah non departemen yang bidang tugasnya meliputi bidang 

pertanahan. 

Dengan penjelasan diatas tersebut terlihat jelas bahwa BPN sebagai 

lembaga pemerintah sebagai penyelenggara pendaftaran tanah, dan Prona 

merupakan suatu proyek yang ditujukan untuk masyarakat golongan ekonomi 

lemah agar mendaftarkan tanahnya dengan dibebaskan biaya-biaya 

pendaftaran tanah. Hal ini menjadi hal yang menarik bagi penulis, karena 

pemohon hak atas tanah melalui prona juga merupakan masyarakat mampu.   
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F. Metode Penelitian  

1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini penulis mengkaji dengan menggunakan 

pendekatan Yuridis Empiris. Yaitu secara prosedur yang dipergunakan 

untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder 

terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan 

penelitian terhadap data primer di lapangan. 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian deskriptif, 

karena bermaksud untuk menggambarkan secara jelas, mengenai berbagai 

hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu mendiskripsikan tentang 

mekanisme dan kesesuaian Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria 

(PRONA) di desa Ngelang Kabupaten Magetan mengenai biaya anggaran 

antara peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dengan 

kenyataan di dalam masyarakat. 

3. Sumber dan Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari dua 

sumber yang berbeda, yaitu : 

a. Data Primer  

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari dua 

sumber yang berbeda, yaitu:  
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1) Sumber Data Primer  

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data primer yang 

diperoleh langsung dari panitia Dan masyarakat/ pihak yang 

bersangkutan dalam Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria 

(PRONA) di desa Ngelang  Kabupaten Magetan. 

2) Sumber Data Sekunder 

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder 

yang berupa peraturan perundang-undangan. 

b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh berupa hasil dari penelitian kepustakaan 

yang berupa dokumen-dokumen,makalah,maupun buku-buku yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Lapangan  

Dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara melakukan 

wawancara secara langsung kepada pihak panitia dan masyarakat yang 

mendaftarkan diri dalam pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria 

(PRONA).  

b. Studi Kepustakaan  

Dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, 

mempelajari, mengutip dari dikumen-dokumen, literatur, peraturan 

perundang-undangan yang berlaku serta dokumen lain yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti.  
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5. Metode Analisis Data 

Teknik data yang digunakan oleh penulis berupa analisis kualitatif 

yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara 

mendalam terhadap suatu masalah. Dari bahan dan data tersebut 

selanjutnya dilakukan analisis yang berkaitan dengan pelaksanaan Proyek 

Operasi Nasinal Agraria di Desa Ngelang Kabupaten Magetan. 

 

G. Sistematika Penulis 

Sistematika Penulisan skripsi ini untuk memberikan gambaran agar 

memudahkan dalam mempelajari isinya, Penulis menyusun penelitian ini 

secara sitematis yang terdiri dari 4 (empat) bab. Dalam setiap bab terbagi 

menjadi sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman 

terhadap keseluruhan isi penulisan penelitian hukum ini. Sistem penulisannya 

sebagai berikut : 

Bab I yaitu Pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang 

Masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka 

Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Laporan Penelitian. 

Bab II yaitu Tinjauan Pustaka yang akan menguraikan tentang 

Pendaftaran tanah, penerbitan sertifikat, dasar hukum prona, tujuan dan latar 

belakang prona dan sasaran pelaksanaan prona. 

Bab III yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan yang akan menguraikan 

tentang pemohon hak atas tanah melalui prona dengan subjek prona menurut 

Kepmendagri Nomor 189 Tahun 1981 Tentang Prona. 



14 

 

 
 

Bab IV yaitu Penutup yang berisikan kesimpulan yang ditarik dari 

hasil penelitian dan pembahasan oleh penulis dan saran bagi pihak yang 

berkaitan dengan penulisan penelitian ini. 

   

 

 




