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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

1.1 Kebijakan Publik 

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik 

Dalam berbagai literatur menuliskan bahwa kebijakan publik sangat 

tepatjika dikatakan sebagai apa yang harus atau tidak harus dilakukan oleh 

pemerintah (Dye, 1978). Pemerintah sebagai pengambil keputusan dari 

masyarakat pada umumnya harus mampu memilih berbagai isu yang 

paling banyak menarik mayoritas masyarakat yang sangat pluraris. 

Sehingga yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah seperangkat 

politik yang dilegalisasikan melalui hukum formal oleh pemerintah untuk 

mencapai kehendak politik. 

Menurut Dunn dalam Sahya Anggara (2012: 51-52) menjelaskan 

bahwa secara etimologis, istilah kebijakan (policy) berasal dari bahasa 

Yunani, Sansekerta, dan Latin. Selanjutnya Dunn menerangkan bahwa 

akar kata dalam bahasa yunani dan sansekerta, yaitu polis (negara-kota) 

dan dikembangkan dalam bahasa latin menjadi politicia (negara) dan 

akhirnya dalam bahasa inggris policy, yang berarti menangani masalah-

masalah publik atau administrasi pemerintah. 

Carlfriedrich dalam Indiahono (2009:19) mendefinisikan bahwa 

kebijakan publik adalah “suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang 

diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan 

tertentu sehubungan dengan adanya hambatan hambatan tertentu seraya 

mencari peluang peluang untuk mencapai tujuan tertentu”. 
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Friedch menambahkan bahwa kebijakan sebagian dari kegiatan, 

ketentuannya bahawa kebijakan tersebut berhubungan dengan 

penyelesaian beberapa maksud dan tujuan. Meskipun maksud dan tujuan 

dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa 

kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan 

bagian penting dari definisi kebijakan itu sendiri.  

Kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk 

seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dengan demikian, 

cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada 

masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang 

dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk pengalokasian nilai-nilai 

kepada masyarakat., kebijakan publik merupakan proses pengambilan 

keputusan (Decision Making). Berdasarkan definisinya, sebuah kebijakan 

publik akan efisiensi ketika berada dalam ranah pemerintahan. Artinya, 

kekuasaan negara dalam kebijakan publik ini sangat besar.  

Menurut Anderson dalam Yogi Suprayogi Sugandi (2011:28), 

kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-

badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Sedangkan, implikasi dari 

kebijakan itu adalah: 

a. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau 

mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan 

b. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah 
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c. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh 

pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan 

untuk dilakukan 

d. Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti 

merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah 

tertentu, atau bersifat dalam arti merupakan keputusan pemerintah 

untuk tidak melakukan sesuatu 

e. Kebijakan publik pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang 

bersifat positif didasarkan pada peraturan perundangan yang 

bersifat mengikat dan memaksa.  

Lebih lanjut dikatakan Anderson dalam Yogi Suprayogi Sugandi 

(2011:79) ada elemen-elemen penting yang terkandung dalam kebijakan 

publik antara lain mencakup, kebijakan selalu mempunyai tujuan atau 

berorientasi pada tujuan tertentu. Kebijakan berisi tindakan atau pola 

tindakan pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan apa yang bermaksud 

akan dilakukan, kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan 

pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif 

(keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu), 

kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundang-

undangan tertentu bersifat memaksa (otoritatif). Sehingga dari definisi. 

definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah: 

a. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-

tindakan pemerintah 
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b. Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

itu mempunyai tujuan tertentu 

c. Kebijakan publik di tujukan untuk kepentingan masyarakat 

 Pada umumnya, bentuk kebijakan dapat dibedakaan atas: (1) bentuk 

Regulatory, yaitu mengatur perilaku orang; (2) bentuk Redistributive, 

yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada; (3) bentuk 

distributive, yaitu memberikan distribusi atau memberikan akses yang 

sama terhadap sumber daya tertentu; (4) bentuk constituent, yaitu yang 

ditujukan untuk melindungi negara. Masing-masing bentuk ini dapat 

dipahami dari tujuan dan target program atau proyek tersebut merupakan 

wujud nyata pelaksana bentuk-bentuk kebijakan diatas. 

1.1.2 Tahap-tahap Kebijakan Publik 

Proses kebijakan publik berkenaan dengan proses membuat 

pilihan-pilihan kebijakan lengkap dengan tahap-tahapannya, yaitu secara 

teoritis dilandasi oleh berbagai faktor atau pertimbangan dan tampak 

dalam model-model kebijakan publik. Proses ini harus dilakukan agar 

kebijakan yang diambil mampu menyelesaikan masalah-masalah rakyat. 

Dalam rangka memecahkan masalah ini, ada beberapa tahapan penting 

anatara lain: 

a. Penetapan agenda kebijakan (agenda setting) 

Pada tahap penetapan agenda kebijakan, ditentukan apa yang menjadi 

masalah publik yang perlu dipecahkan. Hakikat permasalahan 

ditentukan melalui suatu prosedur yang dikenal sebagai problem 

strukturing. Pada tahap ini lah administrator mempunyai kesempatan 
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untuk melihat permasalahan yang akan ditindak lanjuti dalam proses 

selanjutnya. 

b. Formulasi kebijakan (policy formulation) 

Pada tahap formulasi, kebijakan para analisis mengidentifikasikan 

kemungkinan kebijakan yang tepat digunakan dalam memecahkan 

masalah. Untuk itu, dibutuhkan suatu prosedur yang disebut 

forecasting, ketika konsekuensi masing-masing kemungkinan 

kebijakan dapat diungkapkan. 

c. Adopsi kebijakan (policy adoption) 

Adopsi kebijakan merupakan tahap berikutnya, yaitu ditentukan pilihan 

kebijakan melalui dukungan para administrator dan legisatif. Tahap ini 

ditentukan setelah melalui proses rekomendasi. Pada tahap adopsi 

kebijakan ini, para administrator harus memerhatikan hasil forecasting 

agar benturan-benturan nilai yang telah dijelaskan diatas tidak terjadi. 

d. Implementasi kebijakan 

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahap ketika kebijakan yang 

telah diadopsi tersebut dilaksanakan oleh unit-unit administratif 

tertentu dengan memobilisasikan dana dan sumber daya yang ada. 

e. Penilaian kebijakan (policy assessment) 

  Tahap  penilaian tentang apakah semua proses implementasi telah 

sesuai dengan apa yang telah ditelan ditentukan. Dalam tahap tersebut  

proses evaluasi diterapkan. Kemudian, menentukan apakah akan 

dilakukan revisi atau menghentikan kebijakan tersebut. (dalam Abdul 

Solichin Wahab, 2012:63) 
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Jika semua tahapan-tahapan tadi dijalankan sesuai dengan prosedur 

dengan memerhatikan nilai-nilai keadilan untuk rakyat, sudah bisa 

dipastikan kebijakan yang dihasilkan adalah kebijakan yang pro-rakyat, 

bukan kebijakan yang malah akan membuat rakyat semakin terpuruk dalam 

kemiskinan. 

1.1.3 Tujuan dan Manfaat Kebijakan Publik 

Tujuan kebijkan publik (dalam Riant Nugraha, 2010:75) , 

menuliskan ada yaitu pemahaman secara distributif vs deregulasi, 

pemahaman distributif sendiri yaitu mendistribusikan sumber daya negara, 

distribusi ini merupakan lawan dari absortif yang memiliki makna menyerap 

sumber daya negara. Sedangkan dinamisasi Riant Nugraha (2010) 

menuliskan dengan kebijakan yang bersifat menggerakkan sumber daya 

negara atau memperkuat pasar yaitu bagaimana peran negara 

mempertahankan monopoli terhadap sumber-sumber negara melawan 

sumber-sumber yang dimilki oleh pasar yang memiliki kemampuan untuk 

mengatur senidri, jika dibiarkan terjun bebas maka rakyat yang dikorbankan, 

namun jika terlalu dimonopoli maka tidak akan berkembang sektor pasar ini 

dan negara diambang menjadi negara otoriter. 

Menurut Samodra Wibawa (2011:36) bahwa tujuan kebijakan 

publik membentuk keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, sebagai 

penyeimbang maka kebijakan publik dituntut harus memberikan rasa adil 

bagi semuanya.  Dalam berbagai persoalan yang ada di masyarakat. 

Kebijakan publik memiliki manfaat untuk menjelaskan berbagai fenomena 

kehidupan masyarakat secara lebih rasional dan legal. Dalam pembuatan 

kebijakan berbagai proses pemanfaatan ini biasanya yang menjadi peran 
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penting dalam kondisi suatu bangsa. Produk dari suatu kebijakan publik 

merupakan ciri khas dari budaya suatu bangsa, karena kebijakan biasa 

dirumuskan oleh, bagi dan untuk rakyat.  

Proses pemanfaatan kebijakan publik untuk berbagai aktivitas sosial, 

politik, ekonomi, budaya, seni, teknologi, dan sebagainya adalah mengolah 

sumber-sumber yang ada menjadi sumber yang berguna untuk kepentingan 

bangsa dan negara. Berbagai kemungkinan dalam mencapai pemanfaatan 

yang efektif, efisien dan ekonomis perlu dilakukan secara lebih 

komprehensif, karena tidak jarang diindonesia kebijakan publik dirumuskan 

hanya untuk menyenangkan sebagian publik, dan tidak jarang kebijakan 

dimanfaatkan untuk kepentingan elitis. 

Menurut Nugraha, R (2010:57) ada 4 tujuan dari kebijakan publik, 

yakni: 

a. Untuk mendistribusikan sumber daya nasional, yang mencakup 

redistribusi dan absorpsi sumber daya nasional. Kebijakan 

bredistributif kadang-kadang tidak efektif. Oleh karena itu, 

pemerintah melakukan kebijakan distribusi selanjutnya sebagai 

kebijakan redistributif. Kebijakan absorptif bertujuan untuk 

mendukung kebijakan distributif. 

b. Untuk meregulasi, meliberasi dan menderegulasi. Kebijakan 

regulatif akan seperti namanya, meregukasi, memrintah, 

menciptakan kontrol, menstandarisasi, melegalisasi dan 

menyelaraskan. Sebagian besar kebijakan dianggap mempunyai 

tujuan. Sebaliknya, kebijakan deregulasi adalah kebijakan yang 
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melepaskan, melonggarkan, menghentikan, atau 

membebaskankebijakan regulatif apapun. 

c. Dinamika dan stabilisasi. Tujuan kebijakan adalah untuk 

menstabilisasi 

d. Memperkuat negara dan memperkuat pasar. Kebijakan 

memperkuat pasar secara global diterima sebagai liberalisasi dan 

menjadi nama permainan dewasa ini. 

1.2 Implementasi Kebijakan Publik 

Kamus webster, merumuskan secara pendek bahwa mengimplementasi 

berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu. Kalau pandangan ini 

kita ikuti, maka implementasi kebijaksanaan dapat dipandang sebagai suatu 

proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk 

undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah 

eksekutif atau dekrit presiden). 

Menurut Wahab, S.A (2004:68) implementasi adalah pelaksanaan 

keputusan kebijaksanaan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang namun 

dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif 

yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut 

mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas 

tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan 

atau mengatur proses implementasinya. 

Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan 

kebijakanadalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu 

dibuatdalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian 

didiamkandan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah 
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kebijakan harusdilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak 

atau tujuanyang diinginkan. 

Menurut Dwiyanto Indiahono (2015:87), menjelaskan makna 

implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya 

terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan 

fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan 

kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman 

kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk 

mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada 

masyarakat atau kejadian-kejadian. 

Implementasi kebijakan diatas dapat di simpulkan dalam membuat 

suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah berbentuk dalam undang-undang 

dan perintah-perintah serta keputusan yang dibuat oleh lembaga eksekutif. 

Kebijakan perda tentang ketertiban sosial yang dibuat oleh pemerintah 

berdasarkan undang-undang lalu lembaga eksekutif membuat suatu peraturan 

secara jelas dan sasaran kebijakan yang ingin mencapai tujuan yang diinginkan 

bersama dalam mengimplementasikan kebijakan pada bidang ketertiban sosial. 

Menurut Hogwood dan Gunn dalam Solichin Abdul Wahab 

(2004:71), untuk dapat mengimplementasikan kebijaksanaan negara secara 

sempurna (perfec implementation) maka diperlukan beberapa syarat tertentu. 

Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut: 

a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak 

akan menimbulkan gangguan kendala yang serius 
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b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu sumber-sumber yang cukup 

memadai 

c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia 

d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan disadari oleh suatu hubungan 

kausalitas yang handal 

e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai 

penghubungnya 

f. Hubungan saling ketergantungan 

g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan 

h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat 

i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna 

j. Pihak-pihak yang memilki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan 

medapatkan kepatuhan yang sempurna. 

Model implementasi George C. Edward III secara botton-topper atau 

berpola dari bawah ke atas.Edward menamakan model implementasi kebijakan 

publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Selanjutnya 

George C. Edward III mengemukakan beberapa variabel yang mempengaruhi 

keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, 

disposisi, struktur birokrasi. Dalam ke empat variabel tersebut terdapat 

hubungan antara satu dengan yang lain. (Leo Agustino, 2014:33) 

a. Komunikasi. 

Komunikasi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam 

menetukan berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan publik dalam 

mencapai tujuan. Komunikasi sangat diperlukan agar para pembuat keputusan 

dan para implementator akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap 
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kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat 3 sub indikator 

dalam mengukur keberhasilan komunikasi yaitu: 

a) Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat 

menghasilkan suatu implementasi yang baik. 

b) Kejelasan, yaitu komunikasi yang diterima oleh para pelaksana 

kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. 

c) Konsisten, yaitu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu 

komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau 

dijalankan, karena jika perintah yang diberikan berubah-ubah maka 

akan membingungkan masyarakat. 

b. Sumberdaya. 

Sumberdaya merupakan suatu hal sangat penting dalam menetukan 

berhasil atau tidaknya suatu kebijakan publik, adapun sub indikator dari 

sumberdaya, ialah: 

a) Staf: yaitu sumber daya utama dalam implementasi sebuah kebijakan, 

dimana kegagalan yang terjadi dalam implementasi kebijakan salah 

satunya dibagian staff yang dikarenakan staf tidak mencukupi, tidak 

memahami, tidak memadai, ataupun tidak berkompeten dibidangnya. 

b) Keahlian, yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang 

sifatnya spesifik, fokus, namun dinamis yang membutuhkan waktu 

tertentu. 

c) Informasi: Informasi terdiri dari dua bentuk, yaitu satu informasi yang 

berhubungan  dengan  cara melaksanakan kebijakan dan kedua 

informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap 

peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. 
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d) Kondisi sosial, ekonomi dan politik: Dalam hal ini mencakup 

sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan 

kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan 

dukungan bagi pelaksanaan kebijakan, karakteristik para partisipan, 

yakni mendukung atau menolak bagaimana sifat opini publik yang ada 

di lingkungan dan apakah elite politik mendukung pelaksanaan 

kebijakan. 

e) Wewenang: Wewenangmerupakan otoritas atau legitimasi bagi para 

pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara 

politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementator 

dimana publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menyebabkan 

kegagalan dalam proses implementasi kebijakan. 

f) Fasilitas: Fasilitas fisik merupakan fakor penting dalam implementasi 

kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, 

mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk 

melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas yang mendukung 

maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. 

c. Disposisi 

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting 

dalam implementasi kebijakan. Jika pelaksana kebijakan ingin efektif, maka 

para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus 

dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya 

sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Adapun sub indikator dari 

disposisi adalah: 
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a) Pengangkatan birokrasi: Disposisi atau sikap para pelaksana akan 

menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi 

kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-

kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi. Oleh karena itu 

pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah 

orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah 

ditetapkan, yang mana lebih kepada kepentingan warganya. 

b) Insentif: Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka 

sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan 

mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara 

menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan jadi faktor 

pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan 

perintah dengan baik. Hal ini dikarenakan sebagai upaya untuk 

memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok. 

d. Struktur Birokrasi 

Walaupun sumberdaya untuk melaksanakan suatu kebijakan telah 

tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya 

dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan. 

Kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena 

terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana 

sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan 

secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Menurut 

Edward III ada dua karakteristik untuk menjadikan birokrasi lebih baik, yaitu: 

a) SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai 

(pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan 
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kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang 

ditetapkan (standar minimum yang dibutuhkan warga).  

b) Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-

kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja. 

(dalam Leo Agustino, 2014:149-154) 

1.3 PRONA  

Prona merupakan salah satu wujud upaya pemerintah dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah sampai 

dengan menengah. Adapun pengertian Prona adalah salah satu bentuk kegiatan 

legalisasi asset dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi 

pertanahan yang meliputi; adjudikasi, pendaftaran tanah sampai dengan 

penerbitan sertipikat/tanda bukti hak atas tanah dan diselenggarakan secara 

massal.  

Prona dimulai sejak tahun 1981 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. 

Berdasarkan keputusan tersebut Penyelenggara Prona bertugas memproses 

pensertipikatan tanah secara masal sebagai perwujudan daripada program 

Tertib di Bidang Pertanahan. (Waskito dan Hadi Arnowoo, 2017:115) 

PRONA adalah Pelayanan Pendaftaran Tanah Yang Sederhana, Mudah, 

Cepat Dan Murah Untuk Penerbitan Sertipikat/Tanda Bukti Hak Atas Tanah. 

PRONA adalah semua kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah di 

bidang pertanahan dengan suatu subsidi di bidang pendaftaran tanah pada 

khususnya, yang berupa sertifikasi tanah secara massal dalam rangka 

membantu masyarakat golongan ekonomi lemah.  
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Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, 

pendaftaran tanah adalah: Rangkaian 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 sertifikat sebagai tanda bukti 

hak bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan Hak Milik Atas 

Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. 

1.4 Pendaftaran Tanah 

2.4.1 Pendaftaran Tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 

Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 merupakan 

peraturan pelaksanaan dari pasal 19 UUPA tentang pendaftaran tanah 

sebagai pengganti peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang 

pendaftran tanah. Dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 ini 

diatut hal-hal sebagai berikut: 

a. Asas dan tujuan pendaftaran tanah 

b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran tanah 

c. Objek pendaftran tanah 

d. Satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah 

e. Pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali 

f. Pengumpulan dan pengolahan data fisik dan data yuridis 

g. Pembuktian hak dan pembukuannya 

h. Penerbitan sertifikat 
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i. Penyajian data fisik dan data yuridis 

j. Penyimpanan daftar umum dan dokumen 

k. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak 

l. Pendaftaran perubahan dan pendaftaran tanah lainnya 

m. Penerbitan sertifikat pengganti 

n. Biaya pendaftran tanah 

o. Sanksi hukum 

p. Ketentuan peralihan 

q. Ketentuan penutup 

1.4.2 Tujuan Pendaftaran Tanah 

Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang dimaksud dalam 

pasal 3 peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah sebagai 

berikut: 

a. memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang 

hak atas sebidang tanah, satuan runah susun, dan hak-hak lain yang 

terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai 

pemegang hak yang bersangkutan, unutk itu kepada pemegang hak 

diberikan sertifikat 

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan termasuk pemeintah agara dengan mudah dapat 

memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan pembuatan 

hukum mengenai  bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah 

susun yang sudah terdaftar. Untuk melaksanakan fungsi informasi 

tersebut, data fisik dan yuridis dan sebidang tanah dan satuan rumah 

susun yang terdaftar terbuka untuk umum 
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c. Untuk terselenggaranya tertib admnistrasi pertanahan  

Dengan demikian, maka tujuan pendafaran tanah adalah 

menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah. Jaminan kepastian 

hukum hak-hak atas tanah tersebut meliputi: 

a. Kepastian hukum atas objek bidang tanahnya, yaitu letak bidang 

tanah, letak batas-batas dan luasnya (objek hak); 

b. Kepastian hukum atas objek haknya, yaitu siapa yang menjadi 

pemiliknya (subjek hak) dan; 

c. Kepastian hukum atas jenis hak atas tanahnya. (dalam Urip Santoso, 

2010:53) 

2.4.3 Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 

Untuk menjamin ketepatan waktu penyelesaian kegiatan prona 

secara bertahap sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), 

setiap tahapan kegiatan dapat dilaksanakan oleh tim mobilisasi yang 

dibentuk oleh Menteri Agraria dan Tata Raung/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. 

Menurut Arba (2016:38) Pembentukan Tim Mobilisasi 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan tenaga 

teknis dilingkungan kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan 

Pertanahan Nasional, kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

dan/atau Kantor Pertanahan untuk kegiatan sebagai berikut: 

a. Pengumpulan data administrasi/pemberkasan 

b. Pengumpulan data fisik dan yuridis 

c. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah 
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Dalam pengukuran bidang tanahnya dilaksanakan oleh surveyor 

berlisensi, proses kegiatan baik administrasi, teknis dan keuangan 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pelaksanaan Pengukuran bidang tanahsebagaimana dimaksud dalam 

pasal 9 ayat (2) huruf c wajib dilakukan dengan pemasangan tanda batas 

oleh pihak yang berhak/pemilik tanah atau kuasanya. Pemasangan tanda 

batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disaksikan oleh 

pemilik tanah yang berbatasan dibuat berita acara yang ditandatangani 

oleh pihak yang berhak/pemilik tanah atau kuasanya.  

Menurut Ali Achmad Chomzah (2003:77) Berikut ini isi dari 

Pasal 19 UUPA, suatu pasal yang mengatur perdaftaran tanah, 

sebagaimana tersebut dalam pasal tersebut: 

a. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut 

ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. 

b. 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; 

c) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat 

c. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan 

Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta 

kemungkinan  penyelenggaraannya yang diatur menurut 

pertimbangan Menteri Agraria. 
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d. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan 

dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan 

bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-

biaya tersebut. 

Ada empat hal yang kita peroleh perhatikan dalam pasal di atas: 

pertama, upaya memperoleh jaminan kepastian hukum atas bidang tanah 

dilakukan dengan pendaftaran tanah. Kedua, lingkup kegiatan 

pendaftaran  tanah.  Ketiga,  ada skala prioritas dalam 

penyelenggaraanya. Keempat, menyangkut biaya penyelenggaraan 

pendaftaran tanah, yang memberikan klausul bahwa rakyat yang tidak 

mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. Siapa yang 

perkepentingan terhadap pendaftaran tanah, tentu setiap pemegang hak 

atas tanah, menghendaki adanya jaminan kepastian hukum itu, demikin 

juga orang atau pihak yang akan berhubungan atau berkepentingan 

dengan hak atas tanah, termasuk juga tidak terkecuali bagi rakyat yang 

tidak mampu yang berkepentingan atau memiliki hak atas tanah. Dalam 

kaitan  inilah kemudian pembentuk Undang-Undang juga 

memperhatikan rakyat yang tidak mampu tersebut juga bisa menikmati 

adanya jaminan kepastian hukum itu. 

2.5 Pengukuran dan Pemetaan  

Salah satu kegiatan utama dalam pendaftaran tanah adalah ukuran dan 

pemetaan. Pengukuran secara umum adalah kegiatan untuk memperoleh data 

letak lokasi yang dinyatakan dalam koordinat dan bentuk geometris dari objek 

yang diukur. Hasil dari pengukuran dapat diketahui posisi relatif, luas keliling, 

dan jarak.  Adapun  pemetaan  adalah  kegiatan memplot suatu lokasi atau 
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bentuk geometri kedalam peta, baik secara digital maupun analog 

(konvensional). Pengukuran dan pemetaan adalah dua kegiatan yang tidak dapat 

dipisahkan, karena hasil dari pengukuran harus ditampilkan dalam bentuk peta. 

Terkait dengan pendaftaran tanah yang menjadi pokok bahasan 

pertanahan atau keagrariaan, maka kegiatan pengukuran dan pemetaan 

meliputi: 

a. Pembuatan peta dasar pendaftaran 

b. Penetapan batas bidang-bidang tanah 

c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta 

pendaftaran 

d. Pembuatan daftar tanah, dan 

e. Pembuatan surat ukur 

Secara teknis kegiatan pengukuran dan pemetaan telah menggunakan 

peralatan yang canggih dan dengan metode pengambilan data dan pengolahan 

data. Idealnya, data titik dasar teknis telah tersedia dan menjadi acuan dalam 

pengukuran  bidang tanah. Saat ini dengan teknologi penyediaan data dasar 

teknis lebih akurat dan menjangkau wilayah yang lebih luas. 

Tehapan pekerjaan yang dilalui secara garis besar adalah: 

a. Persiapan pengukuran  

b. Pengambilan data langusng dan pengukuran  

c. Pengolahan data 

d. Pemetaan 
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2.6 Administrasi Pertanahan 

Administrasi Pertanahan menurut Murad dalam Waskito dan Hadi 

Arnowo ( 2017:6) adalah: “Suatu usaha dan kegiatan suatu organisasi dan 

manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan-kebijakan 

Pemerintah di bidang Pertanahan dengan menggerakan sumber daya untuk 

mencapai tujuan sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku.”  

Hal yang perlu dicapai dalam pelaksanaan administrasi pertanahan 

adalah terwujudnya tertib administrasi pertanahan, yaitu:  

a. Setiap bidang tanah telah tersedia catatan mengenai data fisik dan 

yuridis, penguasaan, penggunaan, nilai tanah, jenis tanah dan jenis 

hak yang dikelola dalam sistem informasi pertanahan yang lengkap.  

b. Terdapat mekanisme prosedur/tata cara pelayanan di bidang 

pertanahan yang sederhana, cepat dan murah, namun menjamin 

kepastian hukum yang dilaksanakan secara tertib dan konsekuen.  

c. Penyimpanan warkah yang berkaitan dengan pemberian hak dan 

sertifikasi tanah telah dilakukan secara tertib, beraturan, dan 

terjamin keamanannya. 

Kebijakan PRONA ini adalah kebijakan pokok pertanahan dan 

sekaligus mengarah kepada pembangunan dibidang pertanahan untuk sukses 

memecahkan masalah pertanahan. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, 

ditetapkan sasaran pelaksanaan tugas yaitu terwujudnya Catur Tertib 

Pertanahan yang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979, 

Tentang Catur Tertib Pertanahan. Catur Tertib Pertanahan adalah sebagai 

berikut:  
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a. Tertib Hukum Pertanahan  

Dengan tertib hukum pertanahan dimaksudkan bahwa setiap bidang tanah 

penguasaan, pemilikan dan penggunaannya baik oleh pribadi maupun 

Badan Hukum mempunyai hubungan hukum yang sah menurut Peraturan 

Perundangan yang berlaku.  

b. Tertib Administrasi Pertanahan  

Dengan adanya tertib administrasi pertanahan dimaksud bahwa data-data 

setiap bidang tanah tercatat dan diketahui dengan mudah, baik mengenai 

riwayat, kepemilikan, keadaan fisik serta ketertiban prosedur dalam setiap 

urusan yang menyangkut tanah.  

c. Tertib Penggunaan Pertanahan  

Dengan tertib penggunaan pertanahan dimaksudkan bahwa setiap bidang 

tanah telah diusahakan atau dipergunakan sesuai dengan kemampuan dan 

peruntukannya, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi 

masyarakat banyak.  

d. Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup  

Dengan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup dimaksudkan 

bahwa setiap penguasaan dan penggunaan atas tanah telah memperhatikan 

dan melakukan usaha-usaha untuk menunjang terwujudnya kelestarian 

hidup. (dalam Supriadi, 2012:43) 

2.7 Pandangan Islam  

Amanat ialah ketika anda menanggung sesuatu yang menjadi milik 

orang lain dan anda bertanggung jawab mengembalikan hal tersebut. Adalah 

suatukewajiban bagi kita ketika menanggung amanat untuk mengembalikan 

kepada pemiliknya. Bukan lantaran kita dihianati, kemudian membuat kita 
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diperbolehkan menghianati juga. Dan dikatakan juga bahwa segala sesuatu 

yang dipercayakan kepada manusia dan diperintahkan untuk dikerjakan. Dalam 

ayat ini allah memerintahkan hambanya untuk menyampaikan amanat secara 

sempurna, utuh, tampa mengulur-ulur atau menunda-nundanya kepada yang 

berhak. 

Aturan yang tertinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah SWT, yaitu 

aturan yang terdapat Al-quran. Sementara dibawahnya ada aturan yang dibuat 

oleh Nabi Muhammad SAW. Yang disebut sunnah atau hadist. Dibawahnya 

lagi ada aturan yang dibuat oleh para pemimpin (Amir), baik pemimpin 

pemerintah, negara, daerah, maupun pemimpin keluarga.Peranan para 

pemimpin sangatlahpenting. Sebuah institusi dari terkecil sampai pada suatu 

negara sebagai institusi terbesar, tidak akan stabil tanpa adanya pemimpin. 

Tanpa adanya seorang pemimpin dalam sebuah negara, tentulah negara 

tersebut akan menjadi lemah dan mudah terombang-ambing oleh kekuatan 

luar. Oleh karena itu, islam memerintahkan umatnyauntuk taat kepada 

pemimpin karena dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin (selama 

melakukan maksiat). 

Ayat ini juga dikaitkan oleh mufasir kepada pemerintahan 

negara,hingga muncul pertanyaan apakah pemimpin yang zholim harus ditaati 

juga perintahnya jika bukan maksiat? Jawab: Ya, pemerintah yang zhalim juga 

harus dita’ati dalam perkara yang ma’ruf (bukan maksiat serta sanggup 

dikerjakan), berdasarkan sabda Rasulullah shallalllahu 'alaihi wa sallam: 

“Ingatlah! Barang  siapa yang dipimpin oleh seorang pemimpin, lalu ia 

melihat pemimpinnya melakukan sebuah kemaksiatan kepada Allah. Maka 
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bencilah maksiat yang dilakukannya, namun jangan keluar dari keta’atan 

kepadanya (memberontak).” (HR. Muslim)  

Dalam agama islam, banyak dalil yang menunjukkan perintah untuk 

menaati pemerintah, selain dalam hal maksiat kepada Allah. Diantaranya 

firman Allah dalam Al-quran: 

ِينََ َهاٱَّلذ يُّ
َ
أ ِطيُعواَََْيَٰٓ

َ
َََءاَمُنٓواَْأ ِطيُعواََْٱّللذ

َ
ْوِِلََٱلرذُسوَلََوأ

ُ
رََِوأ مأ

َ َِفََٱۡلأ ُتمأ فَإِنَتََنَٰزَعأ َۡۖ وهَُإَِلََِمنُكمأ ءَٖفَُردُّ ََََِشأ َٱّللذ

ََِٱلرذُسولَِوََ ِمُنوَنَب َتُؤأ َِإِنَُكنُتمأ َوأِمٱٓأۡلِخرِ َوَََٱّللذ
سَََٱۡلأ حأ

َ
ََٞوأ َٰلَِكََخۡيأ وِيًلََنََُذ

أ
 ٥٩ََتَأ

Artinya: 

Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) 

dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 

hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya. (Q.S An-Nisa’:59) 

Selain itu, terdapat firman allah didalam al-qur’an yang menjelaskan 

tentang pertanahan, yaitu: 

َِ ذ ِ َمََٰوَٰتََِماَِفََّللل ۡرِضَ َوَماَِفََٱلسذ
َ َُُتأُفوهَُُُيَاِسبأُكمَبِهََِٱۡلأ وأ

َ
َأ نُفِسُكمأ

َ
َأ َِۖۡإَونَُتبأُدواََْماَِفٓ ُ ََِٱّللذ ِفُرَل آُءََفَيغأ ََ َ ََمنََ

وََ َُۗ آُء ََ َ ُبََمنََ ِ ََُوُيَعذل ءَٖقَِديٌرََٱّللذ َََشأ ِ
َُكل َٰ ٢٨٤ََلََعَ

َ

Artinya 

Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di 

bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada didalam hatimu atau kamu 

menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu 
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menyiksa siapa yang di kehendaki-nya dan allah maha kuasan atas segala 

sesuatu. (Q.S Al-Baqarah:284)  

2.8 Kajian Terdahulu 

Tinjauan  terhadap  penelitian terdahulu berfungsi memberikan 

landasan serta acuan kerangka berfikir untuk mengkaji masalah yang menjadi 

saran sebuah penelitian untuk mendapatkan informasi pendukung sebuah 

penelitian, maka perlu dilakukan penelaah kepustakaan yang termasuk 

didalamnya adalah tinjauan yang terdahulu. Oleh karena itu, adanya tinjauan 

penelitian terdahulu diperlukan menjadi acuan penelitian yang dilakukan, 

sehingga diketahui perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang sedang 

dilakukan.  

Tabel 2.1 

Kajian Terdahulu 

N

o 

Nama 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Lokasi 

Penelitian 

Persamaan 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

1 Wasiah 

Sufi 

(2010) 

Implementa

si Kebijakan 

PP No. 24 

Tahun 1997 

Tentang 

Pendaftaran 

Tanah Bagi 

Masyarakat 

Miskin 

(PRONA) di 

Kecamatan 

Bangko 

Kabupaten 

Rokan Hilir 

Kantor 

BPN 

Kecamata

n Bangko 

Kabupaten 

Rokan 

Hilir 

Tujuan 

penelitian, 

menggunakan 

teori kebijakan 

publik dan 

menggunakan 

jenis penelitian 

bersifat 

kualitatif 

dengan 

pendekatan 

deskriptif  

Judul, 

Manfaat 

peneltian dan 

lokasi 

peneltian 

2 Siti 

Hardianti 

(2017) 

Azaz-Azaz 

Pendaftaran 

Tanah 

Dalam 

Sertifikasi 

Massal Atas 

Tanah 

 

Kantor 

BPN Kota 

Pekanbaru 

Lokasi 

penelitian, 

menggunakan 

jenis penelitian 

yang bersifat 

kualitatif 

dengan  

 

Judul, 

Rumusan 

masalah, dan 

manfaat 

peneltian   
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 Negara 

Melalui 

Proyek 

Operasi 

Nasional 

Agraria 

(PRONA) di 

kota 

pekanbaru 

pada 

Universitas 

Negeri Riau 

pendekatan 

deskriptif 

3 Putu Agus 

Eka 

Kurniawa

n (2011) 

Pelaksanaan 

Pendaftaran 

Hak Milik 

Atas Tanah 

Melalui 

Proyek 

Operasi 

Nasional 

Agraria 

(PRONA) di 

Kabupaten 

Gianyar 

pada 

Universitas 

Udayana 

Kantor 

BPN 

Kabupaten 

Gianyar 

Tujuan 

peneltian, 

menggunakan 

jenis penelitian 

kualitatif 

dengan 

pendekatan 

deskriptif 

Judul, Lokasi 

penelitian, 

permasalaha

nnya berbeda 

4 Iwan 

Permadi 

(2013) 

Efektifitas 

Pelaksanaan 

Sertifikasi 

Prona Tanah 

Tambak 

Garam 

(Studi 

Kasus Di 

Kabupaten 

Sempang) 

pada 

Universitas 

Brawijaya. 

Kantor 

BPN 

Kabupaten 

Sempang 

Menggunakan 

jenis penelitian 

kualitatif 

dengan 

pendekatan 

deskriptif 

Judul, Lokasi 

penelitian, 

dan  

permasalaha

n penelitian,  

 

Penelitian terdahulu pertama bernama Wasiah Sufi (2010) dengan 

judul Implementasi Kebijakan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran  Tanah  Bagi  Masyarakat  Miskin  (PRONA)  di Kecamatan  
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Bangko Kabupaten Rokan Hilir Pada Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah 

masih banyaknya tanah yang belum terdaftar (bersertifikat). Tujuannya untuk 

mengetahui pelaksanaan, kendala dan upaya yang dilakukan oleh kantor 

Pertanahan  Kabupaten Rokan Hilir. Hasil penelitiannya adalah 

pelaksanaannya berjalan kurang baik, alasannya adalah dari target 273 bidang 

yang terealisasi sebanyak 217 bidang. Ini dikarenakan kurangnya sosialisasi 

dari kantor pertanahan sehingga masyarakat tidak mengerti dengan sistem 

pelaksanaan pendaftaran tanah melalui PRONA. Sedangkan kendalanya 

dikarenakan faktor kuantitas dan kualitas pegawai sebagai pelaksana. 

Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah dalam penelitian ini 

menjelaskan tentang implementasi kebijakan berdasarkan peraturan 

pemerintah no. 24 Tahun 1997tentang pendaftaran tanah milik masyarakat 

miskin melalui PRONA. Sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang 

pelaksanaan PRONA dalam rangka tertib administrasi pertanahan di kota 

pekanbaru. 

Penelitian terdahulu kedua oleh Siti Hardianti (2017). Dengan judul 

Azaz-Azaz Pendaftaran Tanah Dalam Sertifikasi Massal Atas Tanah 

Negara Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di kota 

pekanbaru pada Universitas Negeri Riau. Permasalahannya adalah Sistem 

pendaftaran tanah yang selama ini dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional 

Pekanbaru selama ini masih bersifat sporadik. Tujuannya adalah untuk 

mengetahui prosedur dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Proyek 

Operasi Nasional Agararia di Kota Pekanbaru. Hasil peneltiannya adalah 

Dalam pelaksanaan prosedur pendaftaran tanah melaui Proyek Prona di kota 
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pekanbaru sudah sesuai dengan asas-asas yang ditentukan antara lain asas 

sederhana, asas aman, asas terjangkau, asas mutakhir dan asas terbuka. 

Diwujudkan  dalam  bentuk kemudahan dalam mengurus surat keterangan 

tidak mampu dari Kelurahan/Kecamatan. Hambatan-hambatan dalam 

pelaksanaan Proyek Prona di kabupaten siak menurut hasil penelitian adalah 

adanya  rasa  keyakinan yang kurang kuat dari warga siak mengenai 

pendaftaran tanahnya melalui proyek Prona apakah benar-benar dapat 

memberikan rasa aman dalam mendapatkan perlindungan. Sedangkan 

perbedaan antara peneltian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada 

tujuan dari penelitian penulis. Tujuan penelitian penulis adalah mengetahui 

pelaksanaan dan faktor-faktor dalam pelaksanaan kebijakan PRONA. 

Penelitian terdahulu ketiga oleh Putu Agus Eka Kurniawan (2011) 

yang berjudul Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui 

Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Kabupaten Gianyar pada 

Universitas Udayana. Permasalahannya adalah terdapatnya anggapan bahwa 

pelayanan pertanahan yang berbelit-belit, mahal, lambat, tidak ramah, tidak 

transparan, dan tidak profesional. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pelaksanaan dan hambatan dalam program sertipikasi tanah 

melalui  PRONA  dikabupaten Gianyar. Hasil penelitian yaitu program 

PRONA di Kantor Pertanahan kabupaten Gianyar tahun anggaran 2011 

dilaksanakan melalui proses persiapan dan proses pelaksanaan pendaftaran 

tanah, dimana proses pelaksanaan pendaftaran tanah sesuai dengan Keputusan 

Kepala  Badan Pertanahan No.1 Tahun 2005 yang dimulai dari proses 

persiapan sampai penyerahan sertipikat. Perbedaan penelitian ini dengan 
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penelitian penulis yaitu lokasi penelitian berbeda dan permasalahannya 

berbeda. 

Penelitian terdahulu keempat oleh Iwan Permadi (2013) dengan 

Judul Efektifitas Pelaksanaan Sertifikasi Prona Tanah Tambak Garam 

(Studi Kasus Di Kabupaten Sempang) pada Universitas Brawijaya. 

Permasalahannya adalah banyak terjadi pelanggaran dalam pendaftaran tanah 

melalui PRONA, karena tidak semua masyarakat dapat mengikuti PRONA dan 

adanya pungli yang dilakukan oleh perangkat desa sehingga tidak sesuai 

dengan tujuan PRONA dan pasal 12 Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 

Program Nasional Agraria (PRONA). Tujuan penelitian adalah mengetahui 

efektifitas pelaksanaan sertipikasi PRONA tanah tambah garam di kabupaten 

sampang. Hasil penelitiannya adalah efektifitas pelaksanaan PRONA tanah 

tambak garam dikabupaten sampang tidak berjalan secara efektif karena 

disebabkan oleh beberapa hal yaitu ketidakadilan dalam penentuan peserta 

PRONA untuk tanah tambak garam, adanya penarikan biaya tambahan yang 

dilakukan oleh oknum kepala desa terhadap peserta PRONA dengan dalih 

biaya administrasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak 

pada masalah, tujuan, dan lokasi penelitiannya. 

2.9 Definisi Konsep 

a. kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh 

masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dengan demikian, cukup 

pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan 

tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh 
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pemerintah yang merupakan bentuk pengalokasian nilai-nilai kepada 

masyarakat. 

b. Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar biasanya 

dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-

perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan 

badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan 

masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran 

yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur 

proses implementasinya. 

c. Administrasi Pertanahan adalah Suatu usaha dan kegiatan suatu organisasi 

dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan-

kebijakan Pemerintah di bidang Pertanahan dengan menggerakan sumber 

daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan Perundang-Undangan yang 

berlaku 

d. PRONA adalah Pelayanan Pendaftaran Tanah Yang Sederhana, Mudah, 

Cepat Dan Murah Untuk Penerbitan Sertipikat/Tanda Bukti Hak Atas 

Tanah. PRONA adalah semua kegiatan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah di bidang pertanahan dengan suatu subsidi di bidang 

pendaftaran tanah pada khususnya, yang berupa sertifikasi tanah secara 

massal dalam rangka membantu masyarakat golongan ekonomi lemah.  

e. Kebijakan PRONA adalah kebijakan pokok pertanahan dan sekaligus 

mengarah kepada pembangunan dibidang pertanahan untuk sukses 

memecahkan masalah pertanahan 

f. Pengukuran secara umum adalah kegiatan untuk memperoleh data letak 

lokasi yang dinyatakan dalam koordinat dan bentuk geometris dari objek 
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yang diukur. Hasil dari pengukuran dapat diketahui posisi relatif, luas 

keliling, dan jarak.  

g. pemetaan adalah kegiatan memplot suatu lokasi atau bentuk geometri 

kedalam peta, baik secara digital maupun analog (konvensional).  

2.10  Kerangka Operasional 

  Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana cara 

mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui 

indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut. 

Selanjutnya konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

berpedoman kepada Peraturan. 

Tabel 2.2 

Kerangka Operasional 

Variabel  Indikator  Sub Indikator 

Model Implementasi 

Kebijakan, Teori 

Edward III 

1. Komunikasi  1. Transmisi 

2. Kejelasan ukuran dan 

tujuan dari kebijakan 

3. Konsisten dari ukuran 

dasar dan tujuan  

2. Sumber Daya  1. Jumlah Staf 

2. Keahlian dari 

pelaksana  

3. Informasi yang relevan  

4. Kondisi sosial, 

ekonomi dan politik 

5. Adanya kewenangan 

yang menjamin bahwa 

program dapat 

diarahkan kepada yang 

sebagaimana 

diharapkan  

6. Adanya Fasilitas-

fasilitas pendukung 

3. Disposisi atau Sikap 1. PengangkatanBirokrasi 

2. insentif dari respon 

tersebut 

4. Struktur Birokrasi 1. SOP  

2. Fragmentasi 

Sumber: Leo Agustino (2014:149-154) 
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1.2 Kerangka Berpikir  

kerangka berpikir merupakan konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah 

yang penting. Adapun kerangka berpikir dalam Kebijakan Proyek Operasi Nasional 

Agraria (Prona) dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di 

Kota Pekanbaru, yaitu: 

Gambar 2.1 

Kerangka pemikiran 
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