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Abstract 

Land Registrations in Indonesia, particularly in Surabaya, need more attentions. 

Especially because Surabaya is one of the PRONA pilot cities in Indonesia. As a 

response to that problem, PRONA (Program Nasional Agraria) has now emerged 

as a government program as a solution to accelerate the land registration process 

in Indonesia. In this study discuss about implementation of policy Menteri Agraria 

dan Tata Ruang/BPN Nomor 4 Tahun 2015 that use the theory approach from 

Merilee S. Grindle. In his theory Grindle describes the content and policy contexts 

that can address the problems of this research. The problem in this research is 

about the success or failure of PRONA policy. The findings in this study revealed 

that the implementation of the regulation of the Minister of Agrarian Affairs and 

Spatial Planning / BPN No. 4 of 2015 failed, due to the existence of illegal levies 

in the implementation. 
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Abstrak 

Pendaftaran tanah di Indonesia khususnya di Surabaya perlu mendapatkan 

perhatian yang lebih. Terutama Surabaya merupakan salah satu kota percontohan 

PRONA yang ada di Indonesia. Hadirnya PRONA (Program Nasional Agraria) 

sebagai salah satu proogam yang dilakukan oleh pemerintah agar pendaftaran 

tanah diseluruh wilayah Indonesia segera selesai. Dalam penelitian ini membahas 

tentang studi implementasi peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN 

Nomor 4 Tahun 2015 yang menggunakan pendekatan teori dari Merilee S. 

Grindle. Dalam teorinya Grindle menjelaskan antara konten dan konteks 

kebijakan yang dapat menjawab permasalahan tentang penelitian ini. 

Permasalahan dalam penelitian ini membahas tentang berhasil atau tidaknya 

kebijakan PRONA tersebut. Temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa 

implementasi peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 4 Tahun 

2015 gagal, dikarenakan masih adanya pungli dalam pelaksanaannya. 

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, PRONA 
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PENDAHULUAN 

 Implementasi kebijakan ialah salah satu tahapan dari serangkaian siklus 

(proses) suatu kebijakan. Dalam hal ini implementasi kebijakan adalah: 

“administration of the law in which various actors, organizations, procedures, 

and techniques work together to put adopted policies into effect in an effort to 

attain policy or program goals”
2
.  

Saat ini tanah dianggap masyarakat sebagai penunjang kesejahteraan dan 

kemakmuran diseluruh Indonesia, disamping itu tanah juga memiliki pengaruh 

yang sangat besar baik dalam sektor pertanian maupun sektor industri. Oleh karna 

itu, masyarakat berlomba-lomba untuk memiliki tanah. dikarenakan hampir semua 

keperluan manusia berasal dari tanah sehingga dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-

Undag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa:“Bumi 

dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara 

dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakuran rakyat
3
” 

Berdasarkan dari UUD tersebut, setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan 

dengan tanah berkewajiban untuk memberikan kemakmuran kepada masyarakat. 

Pemerintah diwajibkan mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah 

Republik Indonesia untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada 

pemegang hak-hak atas tanah. Yang dimaksud dalam hal ini adalah pendaftaran 

tanah. Pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi 

pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan 

peralihan hak-hak tersebut serta pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang 

berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Kegiatan tersebut (pendaftaran tanah) 

melahirkan produk akhir berupa sertifikat hak tanah. Negara membuat surat yang 

berisi tentang bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan atau sering disebut 

sertifikat yang di keluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional). Tentunya 

sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Negara (nasional) sangat berbeda dengan surat 

petok D yang di keluarkan oleh kantor kelurahan atau desa. 
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Institusi pemerintah banyak terlibat dalam berhasilnya proses implementasi 

kebijakan ini. setelah tujuan dalam implementasi kebijakan dapat terlaksana lalu 

tujuan suatu kebijakan dirumuskan secara jelas. Selain itu untuk dapat 

melaksanakan suatu kebijakan tentunya pemerintah juga mengalokasikan dana 

untuk membantu proses implementasinya agar sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Dalam hal ini lembaga-lembaga negara yang ikut dalam 

melaksanakan mulai dari RT-RW , Kelurahan, Kecamatan dan BPN (Badan 

Pertanahan Nasional)
4
 itu sendiri turut ikut andil dalam proses pendaftaran 

sertifikasi tanah. Antar lembaga negara sangatlah memerlukan relasi yang baik 

dalam menjalankan tugasnya, sehingga proses pendaftaran sampai menjadi 

sertifikat dapat berjalan dengan baik 

Max Weber mengemukakan tentang konsep ideal birokrasi dipahami sebagai 

konsep tentang lembaga-lembaga negara. Tipe ideal bagi Weber merupakan 

konstruksi yang membantu kita memahami kehidupan sosial yang ada. oleh karna 

itu kita dapat mengabstraksikan aspek-aspek yang penting dan krusial yang 

membedakan antara kondisi organisasi tertentu dengan lainnya. Menurut Weber, 

proses semacam ini bukan menunjukkan objektivitas dari esensi birokrasi, dan 

bukan pula mampu menghasilkan suatu deskripsi yang benar dari konsep birokrasi 

secara keseluruhan, tetapi hanya sebagai suatu konstruksi yang bisa menjawab 

suatu masalah tertentu pada kondisi waktu dan tempat tertentu. Menurut Weber 

tipe ideal birokrasi yang rasional itu dilakukan dalam cara-cara sebagai berikut : 

1.Pejabat secara rasional bebas, tetapi dibatasi oleh jabatannya 2. Jabatan 

disusun oleh tingkat hierarki dari atas ke bawah dan kesamping dengan 

konsekuensinya berupa perbedaan kekuasaan. 3. Tugas dan fungsi masing-

masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama lain. 4. 

Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. 5. Setiap 

pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya. 6. Setiap pejabat 

mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun. 7. Terdapat struktur 

pengembangan karier yang jelas. 8. Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan 
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menjalankan jabatannya untuk kepentingan pribadi. 9. Setiap pejabat berada di 

bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara 

disiplin
5
. 

Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sejak tanggal 24 september 1960. Undang-

Undang ini juga sering disebut sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 

sebagai dasar hukum atas pertanahan nasional, yang sebelumnya Indonesia masih 

memakai peraturan dari kolonial Belanda. Undang-Undang Pokok Agraria telah 

memberikan dasar kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah,seperti 

kepastian mengenai orang/badan hukum yang menjadi pemegang hak katas tanah 

dan kepastian mengenai letak, batas-batasnya,luasnya, dan sebagainya. 

PRONA (Program Nasional Agraria) dilakukan di Surabaya sehingga tanah-

tanah yang berada di Surabaya segera terdaftar di kementerian agraria dan tata 

ruang. Wali Kota Surabaya sudah memberikan instruksi kepada semua lurah agar 

membantu warganya untuk mengurus keperluan persyaratan sertifikasi tanah. 

Kelurahan wajib membantu hal-hal seperti surat keterangan waris, riwayat tanah 

dan sebagainya. Dengan syarat tanah yang diurus untuk sertifikasi tidak 

bermasalah. 

Adanya bantuan kelengkapan persyaratan dari pihak kelurahan tersebut tidak 

ada pungutan sepeserpun alias gratis. Warga yang mendapati ada oknum yang 

melakukan pemungutan untuk kelengkapan persyaratan ini, warga dihimbau 

segera melaporkan ke pemkot dibagian Pemerintahan dan Otoda. Meskipun sudah 

jelas peraturannya pada akhirnya masih saja oknum-oknum tersebut 

memanfaatkan kebijakan tersebut mendapatkan keuntungan. 

Adanya pungli dalam pelaksanaan PRONA ini menyebabkan masyarakat 

Surabaya yang kurang mampu kesulitan untuk merasakan kebijakan yang 

diperuntukkan dirinya. Selain adanya kasus pungli terbatasnya dan adanya 

pengurangan kuota yang diberikan memberi efek makin susahnya mewujudkan 
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sertifikasi tanah di Kota Surabaya. Indikasi adanya dugaan pungutan liar dalam 

PRONA kini mulai disidik oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya. Dalam 

kasus ini, Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Surabaya telah menetapkan 

Lurah Penjaringan Sari sebagai tersangka. Sementara itu, Kepala Seksi Pidana 

Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Surabaya menjelaskan, pemeriksaan sekaligus 

permintaan keterangan dalam statusnya sebagai tersangka. Dari dugaan pungutan 

itu, ada sekitar Rp 300 juta yang berhasil dikeruk. Kemudian, uang hasil pungutan 

itu sebagian besar diduga untuk para koordinator dan Lurah setempat. Bahkan, 

kuat dugaan masuk ke kantong pribadi para aparatur yang menangani program 

sertifikat PRONA. Kasus ini terjadi pada tahun 2014, pada saat itu ada sekitar 250 

pengajuan sertifikat atas tanah di Kelurahan Penjaringansari, Surabaya. Dalam 

ketentuannya, program ini seharusnya gratis dan pemohon tidak dikenakan biaya 

sama sekali. Hanya diwajibkan membayar biaya materai dan pengukuran.Namun, 

fakta di lapangan ternyata ada dugaan pungutan antara Rp 2 juta sampai Rp 4 juta 

untuk setiap pemohon. Pungutan itu dilakukan oleh pihak panitia yang dibentuk 

untuk menangani program ini
6
. 

Dalam keterangannya Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengatakah bahwa 

adanya kasus pungli tersebut dikarenakan desakan warga yang ingin segera 

mendapatkan sertifikat tanah secara cepat. Oleh karna itu warga mendesak Lurah 

Kedinding agar mempercepat kinerja PRONA dan juga pemberian uang tersebut 

juga sebagai ucapan terimakasih terhadap lurah, akan tetapi disalah artikan 

menjadi pungli
7
. Permasalahan lain dalam terselenggaranya PRONA adalah 

proyek tersebut tidak tepat sasaran. Salah satu warga Kedinding (Surabaya) 

mengaku tidak tahu menahu soal PRONA, kelurahan juga tidak ada sosialisasi 

secara terbuka. Seharusnya PRONA diperuntukkan untuk warga miskin dan tidak 

mampu, tetapi sampai saat ini belum ada warga yang kurang mampu menerima 

program tersebut
8
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Dalam penelitian chulliyatul murodah, 2018 ,pelaksanaan program nasional 

agraria (prona) di kabupaten sidoarjo juga menemukan kasus serupa berupa 

pungutan liar dan rendahnya pengawasan terhadap program ini membuat gagalnya 

implementasi PRONA di Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitian Ratnawaty, 2017, 

Eksploratori Akuntabilitas Publik Program Nasional Agraria Dalam Tinjauan 

Teori nilai publik, Hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa akuntabilitas publik pada Program Nasional Agraria (Prona) tahun 2016 

telah berjalan dengan baik dimana pencapaian realisasi keuangan mencapai 

seratus persen dari anggaran yang telah ditetapkan dengan didukung oleh bukti - 

bukti dokumen pertanggungjawaban yang memadai danditatausahakan dengan 

baik. Akuntabilitas non keuangan tercermin dalam respon masyarakat peserta 

prona terhadap pelayanan prona melalui survei kepuasan masyarakat. Perhitungan 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan pelayanan prona memiliki 

predikat baik dengan nilai 66,90. Akan tetapi, nilai IKM yang dicapai masih jauh 

dari target yang termuat dalam perjanjian kinerja Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional Provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian Eko Purwanto, 2014, 

Pelaksanaan PRONA ( Tanah hak milik) Dalam Rangka Mewujudkan Tertib 

Administrasi Pertanahan di Kabupaten Gunung Kidul. Berdasarkan hasil 

penelitian, diperoleh data bahwa pelaksanaan PRONA pada tahun 2013 terlaksana 

dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari 20 (dua puluh) responden yang 

mendaftarkan Tanah Hak Miliknya melalui PRONA di Desa Girisuko telah 

mendapatkan sertipikat pada tanggal 5 Maret 2014 tanpa ada gugatan dari 

kelompok masyarakat. 

 

 

Implementasi Kebijakan Grindle 

Dalam jurnal ini peneliti memakai teori dari Merilee S. Grindle yang 

menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tidakan administratif 



yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu
9
. Pada hakikatnya implementasi 

juga merupakan sebuah proses pelaksanaan kebijakan yang mempunyai sisi 

administrative dan birokratis. Pada tahun 1980 model implementasi Merilee S. 

Grindle muncul. Model implementasi ini ditentukan oleh isi kebijakan dan 

konteks implementasinya, di mana implementasi kebijakan dilakukan setelah 

kebijakan ditrasformasikan. Keberhasilannya ditentukan oleh daerah 

implementability dari kebijakan tersebut. Teori Grindle lebih berfokus pada 

konteks kebijakan. Ada 2 (dua) variabel besar yang mempengaruhi proses 

implementasi kebijakan yaitu isi kebijakan (content of policy)  dan lingkungan 

implementasi (context of implementation). Kedua variabel ini saling terkait dalam 

melihat keberhasilan proses implementasi kebijakan sebagai berikut: A. Isi 

kebijakan (content of policy) menjelaskan tentang, 1. Kepentingan kelompok 

sasaran, dalam hal ini sejauh mana kepentingan sasaran termuat dalam isi 

kebijakan. 2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan, manfaat apa yang di terima 

oleh sasaran. 3. Jangkauan perubahan yang diinginkan, sejauh mana inovasi 

perubahan yang diinginkan oleh sebuah kebijkan. Suatu tujuan yang merubah 

sikap dan perilaku kelompok sasaran relative lebih sulit diimplementasikan dari 

pada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bentuan beras 

kepada masyarakat miskin. 4. Kedudukan pengambil keputusan, hal ini berarti 

apakah suatu kebijakan dalam proses perencanaan ataupun perumusan masalah 

kebijakan sudah melibatkan seluruh stakeholders terkait dengan bidang kebijakan 

tersebut. 5. Pelaksana program, dalam pelaksanaannya apakah proses 

implementasi kebijakan tersebut sudah sesuai dengan tujuan atau belum. 6. 

Sumber daya yang disediakan, melihat apakah kebijakan tersebut di dukung 

dengan sumberdaya yang berkualitas dan kompeten di bidangnya
10

. B. Konteks 

implementasi (content of implementation) Berisi tentang, 1. Kekuasaan, 

kepentingan dan strategi actor yang terlibat, melihat seberapa besar kekuasaan, 
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kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam 

implementasi kebijakan. 2. Karakteristik lembaga dan penguasa, melihat 

bagaimana karakter dari institusi serta rezim yang sedang berkuasa. 3. 

Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana, melihat seberapa besar tingkat 

kepatuhan dan responsivitas target kebijakan. 

 

Sejarah PRONA 

 PRONA ada pertama kali pada tahun 1981 yang pada saat itu sedang 

dilaksanakannya pertengahan Pembangunan Lima Tahun tahap ke III. PRONA 

bukan hadir sebagau menggantikan tata cara perolehan sertifikat hak atas tanah, 

akan tetapi PRONA lebih di khususkan bagi para pemilik tanah dengan golongan 

ekonomi lemah. Dimana biaya PRONA disubsidi dengan APBN dan APBD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mendapatkan sertifikat tanah 

melalui PRONA di Kota Surabaya telah dijalankan bedasarkan petunjuk teknis 

dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku. Tahapan dibawah ini harus dilakukan 

dalam pelaksanaan sertifikasi tanah melalui PRONA di Kota Surabaya
11

: 

 

dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 yang mengatur lembaga 

pemerintah non kementerian di Indonesia memiliki tugas melaksanakan 

pemerintahan dibidang pertanahan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan disebut Badan Pertanahan Nasional (BPN)
12

. 
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Konten Kebijakan 

 Konten kebijakan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang 

peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 4 Tahun 2015. Adanya 

PRONA berawal dari niatan negara untuk tertib administrasi dan mendata seluruh 

kepemilikan tanah diseluruh wilayah Indonesia. PRONA merupakan kebijakan 

pemerintah khususnya untuk memperlancar pendaftaran  tanah dengan tujuan 

untuk memberikan kepastian objek maupun subjek atas tanah demi tercapainya 

kepastian hak. Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pertanahan Nasional 

(BPN),ditugaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 

pertanahan. Berdasarkan Peraturan Presiden no 10 Tahun 2006, BPN melanjutkan 

penyelenggaraan percepatan pendaftaran tanah bagi masyarakan golongan 

ekonomi lemah sampai menengah. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan 

PRONA yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1981. 

Dalam peraturan Menteri Agraria nomer 4 tahun 2015 dalam Pasal 2 

menjelaskan bahwa subyek hak yang dapat menjadi peserta PRONA adalah 

Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan hukum/lembaga sosial dan 

keagamaan. Dalam peraturan tersebut sudah jelas bahwa kebijakan ini 

menargetkan seluruh warga Indonesia yang ingin mengikuti PRONA tersebut. 

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 menjelaskan fungsi 

dan tujuan adanya PRONA. Disebutkan dalam Pasal 3 tentang tujuan PRONA 

untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemegang 

hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar 

agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang 

bersangkutan.  

Perubahan yang diinginkan dengan ada nya program PRONA dapat menjadi 

inovasi dalam misi pemerintah untuk mendata seluruh tanah yang ada di 

Indonesia. Karena, selama ini pendaftaran tanah hanya melalui kantor dan 

membutuhkan waktu yang sangat lama. Sehingga PRONA hadir untuk 



memberikan solusi yang sangat berpegaruh dalam pendataan tanah di seluruh 

Indonesia. 

Dalam peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No 8 Tahun 2015  

menjelaskan tentang tugas kedudukan pengambil keputusan pada tingkat nasional 

sudah menentukan besaran anggaran dan jumlah kuota yang akan diberikan. 

Tanpa melibatkan faktor-faktor seperti surat-surat yang diajukan agar daerah 

tertentu mendapatkan kuota yang lebih banyak. Dalam tingkat nasional juga 

dijelaskan dalam Pasal tersebut bagaimana kedudukan, tugas dan fungsi 

kementerian agraria. Dengan adanya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang 

No 8 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian agraria dan 

tataruang/badan pertanahan nasional, menjelaskan bahwa pelaksana program 

PRONA ini dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Setelah itu 

Kementerian mendelegasikan tugas tersebut kepada kantor-kantor wilayah yang 

ada di provinsi untuk ditindak lanjuti. Pihak provinsi mengeluarkan surat 

keputusan yang berisi penunjukan penanggung jawab PRONA di wilayah kerja 

kantor yang berada di kabupaten/kota. Biasanya yang ditunjuk oleh kantor 

wilayah provinsi adalah kepala kantor BPN kota/kabupaten. Hal ini dituang dalam 

surat perintah seperti : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : 56/ kep-35.11/i/2016 Tentang Penunjukan 

Pengelola Kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) Dilingkungan Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016. 

Dalam implementasi PRONA perlu ada sumber daya yang disediakan supaya 

program ini dapat  berjalan. Kepala Kantor BPN Surabaya mengeluarkan surat 

keputusan untuk membentuk tim atau panitia yang bertugas untuk melaksanakan 

tugas-tugas yang harus dilakukan. Pembiayaaan dalam pelaksanaan sertifikasi 

tanah melalui PRONA dijelaskan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program 

Nasional Agraia (PRONA) dalam Pasal 12. Dalam Pasal tersebut menjelaskan 

tentang bagaimana sumber dana untuk melaksanakan PRONA. Dalam Pasal 12 

disebutkan bahwa: 



1. Pembiayaan kegiatan PRONA bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara). 

2. Pembiayaan untuk kegiatan PRONA dibebankan kepada masing masing 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 

3. Selain pembiayaan yang  bersumber dari APBN, kegiatan PRONA juga 

dibiayai oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dengan 

pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Pemerintah sendiri melalui keputusan bersama  Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25/SKB/V/2017 telah 

menetapkan besaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan persiapan 

pendaftaran tanah sistematis lengkap. Biaya sistematis lengkap terbagi dalam 5 

(lima) kategori yang terdiri atas: 

1. Kategori I (Provinsi Papua, Provinsi Paupa Barat, Provinsi Maluku, Provinsi 

Maluku Utara, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur) sebesar Rp. 450.000,- 

2. Kategori II (Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi 

Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, 

Provinsi Nusa Tenggara Barat) sebesar Rp 350.000,- 

3. Kategori III (provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provensi Sulawesi 

Selatan, Provensi Kalimantan Tengah, Provensi Kalimantan Barat, Provensi 

Sumatra Utara, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Barat, Provensi Kalimantan 

Timur) sebesar Rp 250.000,- 

4. Kategori IV ( Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatra Selatan, 

Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu,  Provinsi Kalimantan selatan) sebesar 

Rp 200.000,- 

5. Kategori V (Jawa dan Bali) sebesar Rp 150.000,- 

Melalui keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 25/SKB/V/2017 tentang pembiayaan persiapan 

pendaftaran tanah secara sistematis, diamana PRONA merupakan salah satu 

bagian didalamnya, telah ditetapkan jenis kegiatan, jenis biaya, dan besaran biaya 



yang diperlukan dalam pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis 

lengkap. 

 

Rincian biaya operasional PRONA yang ditanggung negara maupun 

pemohon. 

 

 

 

 

 

Biaya PRONA 

Ditanggung oleh 
pemohon PRONA 

1. Penyiapan dokumen 
2. Pengadaan patok batas tanah 

3.Materai 

Ditanggung oleh APBN 

1. Operasional petugas kelurahan 
2. Penetapan lokasi 

3. Pembentukan panitia ajudikasi 
4. Penyuluhan 

5. Pengumpulan data fisik dan yuridis 

6. Pemeriksaan Tanah 

7. Pengumuman data fisik dan yuridis 
8. penerbitan keputusan pemberian hak atas tanah 

9. penerbitan sertifikat 

10. penyerahan sertifikat 



KONTEKS IMPLEMENTASI 

Selanjutnya kepala kantor membuat surat keputusan yang berisi petugas-

petugas yang ditunjuk sebagai panitia pengurus PRONA beserta tugas-tugasnya. 

Penunjukan panitia pengurus ini juga melibatkan pihak kelurahan sebagai panitia 

A (pemeriksa data yuridis) untuk membantu pelaksanaan PRONA didaerah 

kelurahannya. Dalam proses terlaksananya PRONA selain kepala kantor (beserta 

staff) pertanahan ada beberapa seksi-seksi yang ikut membantu. Dalam hal ini 

Seksi Hubungan Hukum Pertanahan dan Seksi Infrastruktur Pertanahan. Dua seksi 

tersebut bekerjasama dan koordinasi juga dengan pihak kelurahan untuk 

menjalankan PRONA diwilayah kelurahan tersebut. Setelah itu Kepala Kantor 

Pertanahan Surabaya membentuk tim (disertakan dengan surat keputusan) untuk 

melaksanakan PRONA. Sederhananya tim tersebut terbentuk dengan struktur 

sebagai berikut: 

Tugas dari kepala kantor menjadi seorang penanggung jawab dan koordinator 

semua petugas dibawahnya. Lalu Puldadis dibantu oleh pihak kelurahan 

mengumpulkan berkas persyaratan warga yang siap mengikuti PRONA. Setelah 

itu berkas-berkas yang sudah diterima oleh puldadis diserahkan kepada pihak 

yuridis dan yuridis mengecek kelengkapan serta legalitasnya. Selanjutnya mulai 

pengukuran yang dilakukan oleh petugas seksi fisik dan dibantu oleh panitia A 

Kepala Kantor 
Pertanahan 

Fisik Yuridis 

Puldadis 
(pengumpul 
data yuridis) 



yang berisikan petugas yuridis, perwakilan kelurahan, ketua RT/tokoh masyarakat 

disekitar lokasi pengukuran. Setelah pengukuran data tersebut dikelola oleh BPN 

Surabaya lalu terbitlah sertifikat tersebut. 

Mengacu pada surat keputusan dari kantor wilayah Jawa Timur NOMOR : 

55/ KEP-35.11/I/2016 tentang penetapan lokasi program nasional agraria 

(PRONA) di lingkingan kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi Jawa 

Timur tahun anggaran 2016, surat keputusan tersebut menjadi acuan untuk 

penetapan wilayah PRONA yang ada di Surabaya. Jumlah kuota PRONA tersebut 

juga dipertimbangkan dengan dana yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini 

mengacu pada APBN yang sudah tersedia. Besaran dana tersebut tidak sama tiap 

tahun, sehingga mempengaruhi jumlah kuota PRONA tiap tahunnya. 

 

Kesimpulan 

Dalam mengimplementasikan PRONA yang dilakukan di Surabaya, tidak 

sesuai dengan peraturan mentri yang yang menjadi dasar hukum PRONA. 

Dikarenakan adanya aktor lain yang terlibat proses berjalannya PRONA. 

Selain pegawai BPN, Kelurahan,  dan pengurus RT, ada juga kelompok 

masyarakat yang ikut membantu dalam berjalannya PRONA. Adanya 

kelompok masyarakat tersebut membantu pekerjaan baik urusan di kelurahan 

maupun di BPN Surabaya.  

Masyarakat butuh program-program seperti PRONA ini. Disamping 

sebagai peraturan yang menjamin kepastian hukum atas hak kepimilikan 

tanah, masyarakat juga dapat meningkatkan modal usahanya. Dikarenakan 

sertifikat dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman di bank. Adanya 

bantuan dari kelompok masyarakat dalam kepengurusan PRONA, membuat 

masyarakat sangat terbantu. Dengan membayarkan sejumlah uang sebagai 

jasa “uang bensin”, masyarakat hanya perlu memberikan kelengkapan berkas 

dan sisanya akan diurus oleh kelompok masyarakat yang akan membantu. 

Namun hal ini membuat implementasi kebijakan tentang PRONA gagal di 

Surabaya karena  masih adanya pungutan-pungutan diluar biaya yang 



ditentukan. Meskipun Surabaya menjadi kota percontohan PRONA hal ini 

hanya dilihat sebagai banyaknya sertifikat yang terdaftar namun terdaftar 

tidak sesuai dengan Kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 

4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria (PRONA). 
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