
KESIMPULAN DAN SARAN.

1. Kesiropulan

u. Proyek Operasi Nasional Agraria merupakan program 

tahunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal 

Agraria Departemen Dalam Negeri dalam rangka me- 

laksanakan pensertipikatan tanah secara massal yang 

dititik beratkan bagi golongan ekonomi lemah ;

b. timbulnya Prona tersebut,karena masih kurangnya 

kesadaran hukum masyarakat dalam bidang pertanahan 

sehingga mereka tidak mengetahui hak dan kewajibannya 

terhadap tanah yang dimilikinya,dan juga kuatnya 

tradisi mereka yang menyamakan petok D dengan ser

tipikat tanah ;

c. dalam pelaksanaan pendaftaran tanah .iielalui Prona 

Pemerintah telah ^engeluarkan suatu kebijaksanaan 

yang berbentuk keputusan Menteri Dalam Negeri No.189 

Tahun 1981 tentang Prona,yang bvrtujuan untuk mem

ber! landasan hukum bagi pelaksanaan program Prona 

agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar 

sesuai dengan yang aicita-citakan yaitu pemerataan 

pendaftaran tanah di seluruh Indonesia ;

d. Prona merupakan proyek nasional yang dalam pelaksa

naannya melibatkan beberapa Instansi Pemerintah 

dan juga masyarakat yang d^er&huya terkena objek 

Prona,seperti diueberapa desa di Kabupaten Lamongan 

dan Prona di Kabupaten Lamongan mendapat tan&gapan
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yang cukup baik,disamping juga ada permasalahan 

yang timbul ;

e. ealah satu faktor penyebab timbulnya permasalahan 

dalam pelaksanaan program Prona, yaitu kmvngnya 

kesadaran hukum dari warga masyarakat itu 6endiri

di samping dari petugas agraria yang mempunyai tuga6 

ganda dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara 

massal dan juga melaksanakan pendaftaran tanah 

rutin yang menyebabkan pelaksanaan Prona sedikit 

terhambat ;

f. tanah merupakan ke^utuhan yang sangat vital,;r\aka 

dal-'.m pengurusannyapun tidak mudah,mulai dari per- 

mohonan penaaitaran hak atas tanah sampai keluarnya 

sertipikat tidak semudah yang dibayangkan .-.arena 

masih haras dipenuhi beberapa persya^atan yang 

harus ciiperikaa secara teliti ;

g* di lain pihak pelaksanaan Prona :*jendapat tanggapan 

yang p.sitip dari seluruh lapisau mssyaraAat.sehingga 

tidak mengherankan jika permohonan sertipikat tanah 

yang diproses melalui Prona sangat melimpah y.>ng 

membuat aparat pelaksana ^enjadi kewalahan,padahal 

petugasnya sangat terbatas*

2. Saran-saran

a* program Prona tersebut hendaknya benar-benar dilak- 

sanakan,untuk kepentingan golongan ekoiiowi. le;nah 

agar mereka mempunyai sertipikat tanah yang dapat 

dipakai sebagai alat bu*ti yang sah ;
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b. perlu diadakan penyuluhan di bidang hukum pertanahan 

yang berguna untuk mening^atkan kesadaran hukum bagi 

masyarakat,agar mereka mengetahui hak dan kewajiban 

nya terhadap tanah yang menjadi miliknya ;

c. apabila Pemerintah ingin .aelaksanakan 6uatu program 

hendaknya eelalu berlandaskan pada peraturan yang 

telah dibuat,agar berjalan dengan lancar ;

d. untuk melancarkan pelaksanaan Prona tersebut eebaik 

nya diusahakan adanya keterpaduan antara aparat 

dengan masyarakat,sehingga apa yang dicita-citakan 

bersama dalam pensertipikatan tanah secara massal 

dapat terlakeana ;

e. perlu adanya peningkatan pengetahuan tentang pe

laksanaan Prona bagi masyarakat dan juga aparat 

pelaksananya ;

f. oleh karena adanya beberapa persyaratan dalam per

mohonan sertipikat tanah,maka dalam pelaksanaannya 

dituntut adanya ketelitian dan ketekunan para pe

tugas agraria sendiri dalam meraproses penerbitan 

sertipikat tanah agar citra masyarakat terhadap 

nilai sertipikat tidak pudar ;

g. dalam tahap-tahap berikutnya harus dengan program 

dan rencana yang terperinci dengan baik,baik itu 

mengenai waktun^a,sarana,maupun target yang diberi 

kan haruslah sesuai/seimbang dengan kemampuan atau 

jumlah tenatts yang tersedia.
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Dari uraian torsebtit di muka dapat dikatakn,bahwa

keberhasilan terhadap kebijaksanaan Pemerintah dalam me- 

laksanakan program Prona itu tsrgantung dari tanggapan 

masyarakat yang begitu besar. Di samping itu juga diharapkan 

dari petugas pelaksananya bekerja dengan sungguh-sungguh, 

sehingga diperoleh hasil yang optimal.
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