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BAB VI 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka 

dalam bab ini peneliti akan menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran yang 

diharapkan dapat memberikan manfaaat bagi pemerintah Kota Pekanbaru serta 

memberikan perubahan dan perbaikan untuk kedepannya. 

6.1 Simpulan 

Adapun simpulan dari hasil penelitian mengenai Kebijakan Proyek Operasi 

Nasional Agraria (PRONA) dalam rangka mewujudkan tertib administrasi 

Pertanahan di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Kebijakan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) 

Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kota 

Pekanbaru belum berjalan secara maksimal. Hal ini ditandai dengan 

masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui tentang 

peraturan ini diakibatkan karena informasi yang diterima belum secara 

jelas oleh masyarakat.  

2. Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan tentu akan ditemukan kendala-

kendala yang membuat sebuah kebijakan itu sulit di laksanakan secara 

maksimal. Pada Pelaksanaan Kebijakan Proyek Operasi Nasional 

Agraria (PRONA) dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi 

Pertanahan di Kota Pekanbaru ini kendala utamanya yaitu  informasi 

mengenai adanya kebijakan PRONA di Kota Pekanbaru yang belum 

secara merata diterima oleh masyarakat. Kemudian kondisi sosial, 
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ekonomi, dan politik, dimana seperti yang disebutkan dalam pasal 12 

dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 bahwa pembiayaan PRONA 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

diluar dari biaya BPHTB/PPH, dan pengukuran tanah. namun hal inilah 

yang cenderung menjadi masalah bagi masayarakat yang golongan 

ekonomi lemah, mereka menganggap bahwa semua biaya dalam 

pengurusan sertifikat melalui program PRONA dibebankan kepada 

pemerintah. Dengan adanya biaya BPHTB/PPh yang harus dikeluarkan 

oleh masyarakat sehingga membuat mayarakat tidak mau mengurus 

sertifikat tersebut. Kendala selanjutnya yaitu Standar Operasional 

Prosedur (SOP), disini yaitu prosedur yang berbelit-belit sehingga 

membuat masyarakat kesulitan dalam pengurusan sertifikat tersebut.  

6.2 Saran 

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan maka dalam hal ini 

menyarankan sebagai beikut: 

1. Prona  adalah kegiatan pensertifikatan tanah secara massal, dan 

kegiatan ini merupakan kebijakan yang diadakan oleh Badan 

Pertanahan Nasional (BPN). Oleh karena itu pemerintah seharusnya 

agar  lebih memprioritaskan tujuan dari dibentuknya Kebijakan 

PRONA  di  Kota  Pekanbaru dan di perlukan keseriusan agar 

Kebijakan PRONA ini berjalan sesuai keinginan yang diharapkan.  
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Kemudian perlunya sosialisasi yang efektif agar bisa mengetahui apa 

saja yang menjadi kendala masyarakat dalam pengurusan sertifikat 

melalui Program PRONA ini.  dan melihat apa saja yang dibutuhkan 

masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan PRONA.  

2. Demi tercapainya program prona ini maka diharapkan masyarakat ikut 

berpartisipasi dalam meningkatkan pelaksanaan program PRONA di 

Kota Pekanbaru. Serta diharapkan kepada masyarakat untuk dapat 

melakukan pengurusan sertifikat bagi tanah mereka yang belum 

bersertifikat. 

 

 


