
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam pasal 33 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 

menentukan bahwa: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan 

ketentuan tersebut, pemerintah dalam setiap kebijakannya berkaitan dengan tanah 

mempunyai kewajiban untuk memberikan kemakmuran kepada masyarakat.  

Tanah merupakan penunjang kesejahteraan dan kemakmuran diseluruh 

masyarakat Indonesia, karena tanah mempunyai peran yang besar baik dalam sektor 

industri maupun sektor pertanian. Karena hampir semua keperluan manusia berasal 

dari tanah, maka manusia berlomba-lomba untuk memiliki tanah. Hal-hal yang 

berkaitan dengan tanah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945. 

Turunan kata tanah yang mempunyai pengertian urusan mengenai tanah 

adalah pertanahan. Pengertian pertanahan menurut Murad (1997) adalah “suatu 

kebijakan yang digariskan oleh pemerintah di dalam mengatur hubungan-hubungan 

hukum antara tanah dengan orang sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-

undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). 

(Waskito dan Hadi Arnowo, 2017:6) 

Berdasarkan pada penerapan UUPA Pasal 19, Pemerintah mengadakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka memberi jaminan 

kepastian hukum kepada pemegang hak-hak atas tanah. Serta terselenggaranya 

tertib admnistrasi pertanahan. Adapun pendaftaran tanah yang dimaksud adalah 

rangkaian kegiatan yang meliputi pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, 
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pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut serta pemberian 

surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. (Arba, 

2016:149-150) 

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 

pengumpulan, pengolahan, penaskahan, 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 suatu tanda bukti haknya bagi 

bidang-bidang tanah yang sudah haknya dan hak milik atas satuan rumah susun 

hak-hak tertentu yang membenaninya. (PP No. 24/1997) 

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut terdapat 2 (dua) versi; 

Pertama Pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, yaitu dilakukan desa 

demi desa, Kedua Pendaftaran oleh Pemilik tanah sendiri melalui permohonan hak, 

dengan cara mengajukan permohonan hak ke Kantor Pendaftaran Tanah (Kantor 

Pertanahan Kabupaten/ Kota seksi Pendaftaran dan Pengukuran). 

Tata cara untuk kegiatan pengukuran dan pemetaan diatur dalam Peraturan 

Kepala BPN No.1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan 

Pertanahan, sedangkan dasar untuk pembiyaan pengukuran dan pemetaan diatur 

dalam Peraturan Pemerintah No. 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementrian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 

Dalam rangka percepatan pendaftaran tanah telah diterbitkan Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 35 Tahun 2016 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap. peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 01 Tahun 2017 tentang perubahan Atas 



3 
 

 
 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala BPN. Peraturan tersebut 

merupakan acuan kegiatan sertifikasi tanah secara massal yang diarahkan secara 

sistematis. 

Dalam hukum pertanahan masalah yang sangat penting untuk membuktikan 

adanya suatu hak atas tanah adalah melakukan pendaftaran hak atas tanah. Terkait 

dengan itu, maka dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) UUPA, menyatakan bahwa: 

“untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah 

diseluruh Wilayah Republik Indonesia”. Namun dalam proses pendaftaran tanah 

sampai dengan keluarnya sertifikat tanah membutuhkan biaya yang sangat besar, 

sehingga bagi kaum masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan 

menengah mengalami kesulitan dalam mengurus surat meyurat pertanahan. Untuk 

itulah pemerintah membuat beberapa proyek nasional, seperti PRONA lahir dengan 

keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 tahun 1981 tanggal 13 Agustus 1981; 

dengan KEMENDAGRI ini ditetapkan “Program Proyek Operasi Nasional 

Agraria” yang diangkat dengan nama PRONA, kemudian terakhir lahir Program 

Pensertifikatan Tanah Milik Masyarakat Miskin. 

Ketentuan konsideran disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan catur 

tertib administrasi pertanahan, pemerintah melaksanakan sertifikasi tanah secara 

massal untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi penguasaan dan 

kepemilikan tanah sebagai tanda bukti hak yang kuat. Proyek ini juga bertujuan 

untuk membantu masyarakat yang memiliki golongan ekonomi lemah sampai 

dengan menengah yang dikategorikan tidak mampu dalam mengurus 

persertipikatan tanah. Selain itu juga ditujukan untuk menyelesaikan sengketa tanah 

yang bersifat strategis yang gunanya membuat tentram pemilik tanah dari tuntutan 

pihak ketiga.  
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Kebijakan PRONA ini bertujuan untuk memberikan pelayanan pendaftaran 

tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam 

rangka percepatan pendaftaran tanah dan untuk membantu golongan ekonomi 

lemah dan menengah dalam persertifikatan tanah. Berdasarkan arah kebijakan 

tersebut, ditetapkan sasaran pelaksanaan tugas yaitu agar terciptanya tertib 

pertanahan yang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 1979, tentang 

catur tertib pertanahan yaitu; Hukum Pertanahan, AdministrasiPertanahan, tertib 

penggunaan tanah dan tertib pemeliharaan dan lingkungan hidup diseluruh wilayah 

Indonesia. Dimana program nasional (PRONA) ini merupakan sertifikasi tanah 

secara gratis karena biayanya ditanggung oleh pemerintah melalui APBN. 

Subyek atau peserta PRONA adalah masyarakat golongan ekonomi lemah 

sampai dengan menengah. Masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan 

menengah yang memenuhi persyaratan sebagai subyek/peserta PRONA yaitu 

pekerja dengan penghasilan tidak tetap antara lain petani, nelayan, pedagang, 

peternak, pengrajin, pelukis, buruh musiman dan lain-lain pekerja dengan 

penghasilan tetap. Adapun yang menjadi kriteria subjek PRONA di Kota 

Pekanbaru, yaitu: 

1. Pegawai perusahaan baik swasta maupun BUMN/BUMD dengan 

penghasilan per bulan sama atau di bawah Upah Minimum Regional (UMR) 

yang ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota, yang dibuktikan 

dengan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan surat 

keterangan penghasilan dari perusahaan; 

2. Veteran, Pegawai Negeri Sipil pangkat sampai dengan Penata Muda Tk.I 

(III/d), prajurit Tentara Nasional Indonesia pangkat sampai dengan Kapten 

dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pangkat sampai dengan 
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Komisaris Polisi, dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan pangkat 

terakhir; 

3. Istri/suami veteran, istri/suami Pegawai Negeri Sipil, istri/suami prajurit 

Tentara Nasional Indonesia, istri/suami anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b), dibuktikan 

dengan foto copy Surat Keputusan pangkat terakhir dan akta nikah; 

4. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pensiunan Tentara Nasional Indonesia dan 

pensiunan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibuktikan 

dengan foto copy Surat Keputusan pensiun; 

5. Janda/duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil, janda/duda pensiunan Tentara 

Nasional Indonesia, janda/duda pensiunan anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan pensiun 

janda/duda dan akta nikah. (Dokumentasi Kantor Badan Pertanahan Kota 

Pekanbaru, 2018) 

Salah satu daerah yang menerapkan kebijakan PRONA yaitu Kota 

Pekanbaru. Kebijakan PRONA dilaksanakan di semua kecamatan dengan 

memperhatikan kondisi wilayah dan kondisi masyarakat yang ada di kecamatan 

tersebut. Apabila kondisi wilayah dan kondisi masyarakat disuatu kecamatan 

dianggap kurang mampu maka kecamatan tersebut layak untuk mendapatkan 

sertifikat PRONA. Berikut ini nama-nama kecamatan dan kelurahan yang telah 

melakukan permohonan dalam pengurusan sertifikat hak atas tanah di kota 

pekanbaru: 
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Tabel 1.1 
Daftar Kecamatan Kota Pekanbaru yang Melakukan Pengurusan PRONA 

Pada Tahun 2015-2017 
No  Kecamatan  Kelurahan  
1 Tampan  a. Simpang baru 

b. Sidomulyo barat 
c. Tuah karya 
d. Delima 

2 Payung sekaki  a. Tampan  
b. Labuh baru timur 
c. Labuh baru barat 

3 Bukit raya a. Simpang tiga  
b. Tangkerang selatan  
c. Tangkerang utara 
d. Tangkerang labuai 

4 Marpoyan damai  a. Tangkerang barat 
b. Tangkerang tengah 
c. Sidomulyo timur 
d. Maharatu  

5 Tenayan raya a. Kulim  
b. Sail  
c. Tangkerang timur 
d. Rejosari  

6 Limapuluh  a. Rintis  
b. Tanjung RHU 
c. Pesisir  
d. Sekip  

7 Sukajadi  a. Kedung sari 
8 Rumbai  b. Sri meranti  
9 Rumbai pesisir a. Limbungan  

b. Lembah damai  
c. Tebing tinggi okura 

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru 2017 
 

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa terdapat 9 kecamatan 

yang terdaftar dalam penyelesaian hak milik atas tanah di Kota Pekanbaru. 

Diantaranya di Kecamatan Tampan terdapat 4 Kelurahan, Payung Sekaki 3 

Kelurahan, Bukit Raya 4 Kelurahan, Marpoyan Damai 4 Kelurahan, Tenayan Raya 

4 Kelurahan, Limapuluh 4 Kelurahan, Sukajadi 1 Kelurahan, Rumbai 1 Kelurahan, 

dan Rumbai Pesisir 3 Kelurahan. 
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Dasar hukum pelaksanaan PRONA di Kota Pekanbaru yaitu berdasarkan 

atas PeraturanWali Kota Pekanbaru Nomor 102 Tahun 2016 yang berisikan tentang 

tugas dan fungsi yang diberikannya berdasarkan atas Perencanaan, perumusan dan 

pelaksanaan kegiatan bidang pengadaan dan penataan pertanahan. Perencanaan, 

perumusan dan pelaksanaan kegiatan bidang pemetaan dan penanganan konflik. 

Pembinaan dan pengembangan bidang pertanahan dan pelaksanaan tugas lain. 

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Pertanahan yaitu, membantu walikota 

dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan. Fungsinya sebagai 

perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pertanahan, 

penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja di bidang 

pertanahan. 

Sertifikasi tanah yang dijalankan pemerintah Kota Pekanbaru melalui 

kebijakan PRONA ini adalah untuk memenuhi keinginan masyarakat yang 

dikategorikan pada golongan ekonomi lemah dan menengah dalam mendapatkan 

sertifikat tanah. Selain itu juga kebijakan PRONA mengurangi kasus sengketa tanah 

di kota Pekanbaru karena dengan kebijakan PRONA ini tanah yang ada di wilayah 

kota Pekanbaru yang belum bersertifikat atau berkepemilikan dapat didaftarkan di 

kantor BPN kota Pekanbaru. 

Kota pekanbaru sebagai pelaksana kegiatan persertifikatan tanah milik 

masyarakat miskin yang telah ditetapkan sebagai penerima sertifikat di wilayahnya 

masing-masing. Segala biaya yang timbul dan dibebankan kepada Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi Riau di tahun 2017. Proyek 

administrasi ini bertujuan dalam rangka mempercepat terwujudnya Catur Tertib 

Administrasi Pertanahan dan salah satunya adalah tertib hukum pertanahan dan 

diharapkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya 
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masyarakat petani yang kurang mampu, maka pemerintah memberikan bantuan 

biaya pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah, dengan persertifikatan tersebut 

diharapkan pula tugas pemerintah untuk mendaftarkan tanah-tanah diseluruh 

Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 19 UUPA secara berangsur-

angsur khususnya untuk Kota Pekanbaru. 

Dalam prosedur PRONA tentunya harus melampirkan berkas-berkas yang 

sudah menjadi ketentuan dalam pengurusan sertifikat tanah dengan melampirkan 

surat bukti perolehan tanah (alas hak) seperti keterangan jual beli, pernyataan 

pengalihan tanah, surat pindah dan surat waris. Dan ada pula kelengkapan lainnya 

seperti fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopy pemilik tanah yang 

dilegalisir, fotokpy KK pemilik tanah yang dilegalisisr, fotokopy surat 

pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB dan surat tanda bukti pembayaran 

tahun berjalan dan blangko-blangko yang telah disiapkan oleh pihaknya. 

Untuk mewujudkan catur tertib administrasi pertanahan di kota Pekanbaru, 

maka BPN kota pekanbaru terus melakukan kebijakan PRONA ini setiap tahunnya 

dan pada tahun 2017 ini BPN melaksanakan kebijakan PRONA berdasarkan 

ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang PRONA. 

Didalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria 

(PRONA) telah dijelaskan bahwa dalam pasal 12 pembiayaan PRONA bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kegiatan PRONA 

sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) pembiayaannya dibebankan kepada 

masing-masing daftar isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kabupaten/Kota 

yang bersangkutan. Selain pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
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dan Belanja Negara (APBN), PRONA dapat juga dibiayai oleh Pemerintah Provinsi 

atau Pemerintah Kabupaten/kota dengan pendanaan dari anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD)  

Adapun program BPN untuk sosialisasi PRONA di Kota Pekanbaru yaitu 

melaksanakan beberapa tahapan diantaranya melakukan penyuluhan yang 

dilaksanakan di wilayah desa/kelurahan oleh petugas penyuluhan BPN. Selanjutnya 

melakukan pendataan dengan mengetahui siapa pemilik tanah dan mengetahui 

kepemilikannya apa (warisan, jual beli, hibah dll). Setelah itu melakukan 

pengukuran kemudian dilanjutkan dengan sidang panitia, dan terakhir melakukan 

penerbitan sertifikat. 

Berikut data penyuluhan yang dilakukan oleh pihak BPN Kota Pekanbaru 

di beberapa kecamatan pada tahun 2017: 

Tabel 1.2 
Jadwal Penyuluhan PRONA Di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2017 

No Kecamatan Jadwal Penyuluh  Peserta  Keterangan 

1 Tampan 13-14 Maret 
2017 2 20 Terlaksana  

2 Payung sekaki 15 Maret 2017 2 15 Terlaksana 

3 Bukit raya 16-17 Maret 
2017 3 10 Terlaksana  

4 Marpoyan 
damai 

20-21 Maret 
2017 2 25 Terlaksana  

5 Tenayan raya 22-23 Maret 
2017 3 15 Terlaksana  

6 Limapuluh 24 Maret 2017 2 18 Terlaksana 
7 Sukajadi 27 Maret 2017 2 23 Terlaksana  
8 Rumbai 28 Maret 2017 2 16 Terlaksana  

9 Rumbai pesisir 29-30 Maret 
2017 2 20 Terlaksana  

Sumber: Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru Tahun 2017 
 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan penyuluhan 

PRONA pada setiap kecamatan di tahun 2017 sudah terlaksana dengan baik. 

Dimana, penyuluhan ini dihadiri oleh beberapa masyarakat atau pemuka 
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masyarakat. Penyuluhan ini dihadiri oleh beberapa perwakilan yang ditunjuk pada 

setiap kelurahan yang ada pada masing-masing kecamatan. Setelah melakukan 

penyuluhan tersebut, perwakilan dari masing-masing kelurahan menyampaikan 

kembali kepada masyarakat yang terdapat di setiap kelurahan. Baik dilakukan 

melalui penyuluhan langsung kepada masyarakat, maupun melalui papan informasi 

dan selembaran (brosur). 

Terlaksananya kebijakan PRONA di kota Pekanbaru, dipengaruhi oleh 

keikutsertaan atau partisipasi masyarakat. Dimana masyarakatlah yang menjadi 

subjek dari pelaksanaan kebijakan PRONA tersebut. Namun dari komisi I DPRD 

Kota Pekanbaru bersama BPN Kota Pekanbaru diketahui, bahwa minat masyarakat 

untuk mendapatkan sertifikat tanah gratis melalui Program Nasional Agraria 

(Prona) yang merupakan program pemerintah pusat masih belum terealisasi sesuai 

dengan yang ditargetkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan data dibawah ini: 

Tabel 1.3 
Target Pencapaian PRONA Pada Masing-Masing Kecamatan di Kota 

Pekanbaru Tahun2015-2017 

N
o Kecamatan 

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 
Target 

(bidang) Realisasi Target 
(bidang) Realisasi Target 

(bidang) 
Realisasi 

1 Tampan  45 39 25 15 55 30 
2 Payung Sekaki  77 65 8 4 56 35 
3 Bukit Raya 68 58 15 8 55 43 
4 Marpoyan 

Damai 
75 60 10 6 54 25 

5 Tenayan Raya 95 88 20 14 57 37 
6 Limapuluh  15 2 10 0 56 10 
7 Sukajadi  10 1 7 3 55 5 
8 Rumbai  15 9 15 0 57 46 
9 Rumbai Pesisir 28 23 24 0 55 23 

Jumlah  428 345 134 50 500 254 
Sumber: Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru 2017 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan kebijakan 

PRONA di Kota Pekanbaru telah ditargetkan pada masing-masing kecamatan yang 

terdapat di kota pekanbaru. Dimana di kota pekanbaru terdapatnya 9 Kecamatan 

yang terdaftar dalam permohonan hak milik atas tanah. Pada tahun 2015 ditargetkan 

sebanyak 428 bidang, namun yang terealisasi hanya 345 bidang. Untuk di ditahun 

2016 pihak BPN kembali menargetkan dengan melakukan pendataan ulang sesuai 

dengan yang telah disosialisasi pada awal tahun 2016 yang kembali didata oleh 

pihak kelurahan namun untuk tahun 2016 terdapat 134 bidang yang harus 

disertifikatkan. Dan yang terealisasi hanya mencapai 50 bidang. Kemudian untuk 

tahun 2017 pendataan dilakukan kembali oleh pihak kelurahan demi tercapainya 

tertib administrasi pertanahan kota pekanbaru dengan menargetkan sebanyak 500 

bidang dan yang terealisasi hanya 50 bidang. Dapat terlihat bahwa dalam tiga tahun 

belakangan ini untuk pencapaian target belum terealisasi sesuai dengan yang 

diharapkan.  

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti 

mengenai bagaimana pelaksanaan PRONA tiga tahun terakhir di Kota Pekanbaru. 

Untuk itu penelti tertarik mengkaji mengenai “KEBIJAKAN PROYEK 

OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA) DALAM RANGKA 

MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTA 

PEKANBARU”. 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan PRONA dalam mewujudkan 

Tertib Administrasi Pertanahan yang dilaksanakan oleh Badan 

Pertanahan Nasional kota Pekanbaru?  
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2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan PRONA 

pada Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru?  

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan PRONA dalam mewujudkan 

Tertib Administrasi Pertanahan yang dilaksanakan oleh Badan 

Pertanahan Nasional kota Pekanbaru 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan 

kebijakan PRONA pada Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru  

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pustaka 

Sebagai bahan studi perbandingan bagi peneliti selanjutnya mengenai 

Kebijakan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dalam rangka 

Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kota Pekanbaru 

2. Bagi Instansi 

Sebagai bahan informasi bagi aparatur pemerintah dan masyarakat 

dalam pelaksanaan Kebijakan Proyek Operasi Nasional Agraria 

(PRONA) dalam rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan  

1.5 Batasan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di utarakan, penulis 

membatasi masalah dalam penelitian ini dengan memfokuskan pada 

Kebijakan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dalam rangka 

Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kota Pekanbaru. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Penelitian Perumusan 

Masalah, Tujuan Penilitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika 

Penulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Pada bab ini mengemukakan teori-teori yang melandasi pembahasan 

masalah yang diteliti, antara lain Pengertian Kebijakan Publik, Tahap-Tahap 

Kebijakan Publik, Tujuan Dan Manfaat Kebijakan Publik, Implementasi 

Kebijakan, Prona Dalam Kebijakan Publik, Pendaftaran Tanah, tujuan 

pendaftaran tanah,pengukuran dan pemetaan, Administrasi Pertanahan, 

Pandangan Islam Tentang Kebijakan Publik, Kajian Terdahulu, Definisi 

Konsep, Konsep Operasional, Dan Kerangka Berpikir 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai Jenis Penelitian, Waktu dan Tempat 

Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Populasi dan Sampel, Metode 

Pengumpulan Data, serta Analisis Data. 

BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan tentang ruang lingkup lokasi penelitian, aktivitas dari 

instansi dan masyarakat yang menjadi sasaran permasalahan penelitian. 

BAB V: HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan tentang hasil dari penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti serta menguraikan dan mengevaluasi hasil penelitian. 
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BAB VI: PENUTUP 

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran 

dari pembaca untuk kesempurnaan penelitian ini kedepannya. 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


